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Βελτιώστε το content marketing της επιχείρησής σας
Σ τον μαγικό κόσμο του internet 

έχουμε άμεση πρόσβαση σε κάθε 
είδους πληροφορία και δεδομέ-

νο. Ποτέ ξανά στην ιστορία δεν είχαμε 
πρόσβαση σε τέτοιο όγκο πληροφορίων 
και γνώσεων.

Από μία ιστοσελίδα το 1994 ξεπερά-
σαμε το 1 δις σελίδες 20 χρόνια μετά. 
Κάθε λεπτό που περνάει δημιουργούνται 
περίπου 300 νέες σελίδες. Περισσότερες 
σελίδες σημαίνει και περισσότερο περι-
εχόμενο με σκοπό να απευθυνθούν σε 
συγκεκριμένο κοινό και να αποκτήσουν 
το δικό τους κομμάτι σε αυτό το παζλ 
που ονομάζουμε internet.

Η δυσκολία στο να οργανώσεις σωστά 
έναν χώρο στο internet που πραγματικά 
θα ξεχωρίζει έχει μια λέξη: «content», 
δηλαδή «περιεχόμενο». Το 1996 ο Bill 
Gates έγραψε το περίφημο άρθρο του 
«Content is king» και η φράση αυτή 
έμεινε στην ιστορία του internet.

Τι είναι το content marketing
Καταρχάς να πούμε το εξής: Τι εννο-

ούμε όταν αναφερόμαστε στο content 
marketing; Σύμφωνα με το Content 
Marketing Institute:

Content marketing is a strategic 
marketing approach focused on creating 
and distributing valuable, relevant, 
and consistent content to attract and 
retain a clearly-defined audience — and, 
ultimately, to drive profitable customer 
action.

Θεωρώ ο ορισμός αυτός μας καλύπτει.
Ο σκοπός δηλαδή του content 

marketing είναι να προσελκύσει και να 
διατηρήσει τους πελάτες με την τακτική 
και συνεχή δημιουργία σχετικού και 
χρήσιμου περιεχομένου με την πρό-
θεση να αλλάξει και να εμπλουτίσει τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών. Πρό-
κειται για μια συνεχή διαδικασία που δεν 
σταματάει ποτέ και είναι ενσωματωμένη 
στη συνολική στρατηγική μάρκετιγκ μιας 
επιχείρησης.

Συνεχίζοντας, το Content Marketing 
Institute μας λέει ότι ουσιαστικά είναι η 
τέχνη της επικοινωνίας με τους πελάτες 
και το κοινό μας χωρίς όμως να πουλάμε. 
Αντί να πουλάμε προϊόντα και υπηρε-
σίες μας τους δίνουμε πληροφορίες και 
γνώσεις ώστε να ενημερωθούν και να 
πάρουν μόνοι τους την απόφαση αγο-
ράς (educated decision). Αυτό σημαίνει 
content marketing.

Εδώ χρειάζεται να διευκρινίσουμε 
το εξής: Όταν λέμε «περιεχόμενο», δεν 
εννοούμε μόνο ένα άρθρο. Περιεχόμενο 
μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα πα-
ρακάτω: άρθρο, video, photo, podcast, 

infographic, webinar και σεμινάρια, 
συνεντεύξεις, newsletter και e-mail, ένα 
βιβλίο, οδηγός (e-guide), ηλεκτρονικό 
βιβλίο (e-book).

Δημιουργώντας περιεχόμενο (content)
Πώς λοιπόν θα δημιουργήσετε περι-

εχόμενο που θα κερδίσει το κοινό σας;
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να θυμάστε 

το εξής: Πέρα από τα προφανή οφέλη 
που θα έχετε στα social media και στο 
SEO η στρατηγική χρήση του content 
θα έχει τα εξής αποτελέσματα για την 
επιχείρησή σας:

-
τηγικούς συνεργάτες.

-
ζήτησης.

-
στοσύνης με τους πελάτες σας.

-
γωνιστών σας.

Μια μικρή συμβουλή: Προτείνω 
να ξεκινήσετε με ένα άρθρο για το blog 
ή τη σελίδα σας. Θεωρώ, είναι το πιο 
εύκολο και μπορεί το κοινό σας εύκολα 
να έρθει σε επαφή.

Παρακάτω θα βρείτε 5 ιδέες για να 
δημιουργήσετε ελκυστικό περιεχόμενο 
για το κοινό σας.

 1. Ξεκινήστε εντοπίζοντας το ιδα-
νικό κοινό
Δεν ενδιαφέρονται όλοι για τα προϊ-

όντα και τις υπηρεσίες σας και μην κάνετε 
το λάθος να πιστεύετε ότι όλοι μπορούν 
να γίνουν πελάτες σας. Δεν ισχύει. Εντο-
πίστε αυτούς στους οποίους το προϊόν 
ή υπηρεσία σας προσφέρει πραγματικά 
μια λύση.

Πάντα δημιουργούμε περιεχόμενο 
με τους ιδανικούς πελάτες στο μυαλό 
μας. Σκεφτείτε:

για εκείνους;

να πάρουν μια ενημερωμένη απόφαση 
όσον αγορά στο προϊόν σας;

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμ-
βάνουμε υπόψη τα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να 
τους παρέχουμε τις πληροφορίες και 
γνώσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε, 
όταν έρθουν σε επαφή με το περιεχό-
μενο μας, να σκεφτούν: «Αυτός μιλάει 
πραγματικά σε μένα».

 2. Πώς θα βρείτε ιδέες για περι-
εχόμενο;
Μια έξυπνη τακτική (που χρησιμο-

ποιώ και προσωπικά) είναι να βρείτε 
θέματα για περιεχόμενο στο Twitter, στα 
Google trends αλλά και στο search του 
Facebook, τρία πολύ χρήσιμα εργαλεία 
για να δείτε τα trending topics αλλά και 
τα πράγματα που αφορούν στους χρήστες 
κάθε στιγμή, αυτά που συζητάνε δηλαδή 
στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν δημιουργείτε 
περιεχόμενο με τα trending topics ως 
δεδομένα, μπορείτε να πετύχετε καλύτερα 
αποτελέσματα, αφού το άρθρο σας ή το 
video κ.λπ. θα είναι κάτι που ψάχνουν 
και για το οποίο ενδιαφέρονται εκείνη 
τη στιγμή.
 Στο Twitter: Θα πάτε στο search bar 

και θα βάλετε δίεση (#) μπροστά από τη 
λέξη-κλειδί που σας ενδιαφέρει.

Στο Google trends θα βρείτε τι ψά-
χνει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή και θα 
πάρετε πολλές ιδέες.
 Στο Facebook: Θα πάτε στο search 

box και απλά θα βάλετε τη λέξη-κλειδί 
που σας ενδιαφέρει. Επίσης, εδώ έχετε 
και μια σειρά από άλλες δυνατότητες 
έρευνας, όπως να βρείτε σχετικά groups 
ή σελίδες.

3. Προσοχή στα url και τους τίτλους

Αν χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες 
λέξεις-κλειδιά τόσο στα links, όσο και 
στους τίτλους, θα έχετε καλύτερα SEO 
αποτελέσματα (αυτό σημαίνει ότι θα 
έχετε καλύτερη θέση στις μηχανές ανα-
ζήτησης όταν κάποιος ψάχνει με αυτές 
τις λέξεις-κλειδιά). Όταν γράφετε κάποιο 
άρθρο για το blog σας, χρησιμοποιή-
στε την προσέγγιση που μας δίνει το 
sumome.com.

 4. Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες 
με δικαίωμα χρήσης
Οι φωτογραφίες εμπλουτίζουν ένα άρ-

θρο, το κάνουν πιο εύκολο στο διάβασμα 
και λιγότερο βαρετό, ενώ μπορούν να 
βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση 
όσων περιγράφετε. Αυτό που κάνουν 
οι περισσότεροι είναι να χρησιμοποι-
ούν φωτογραφίες που βρίσκουν στο 
Google χωρίς να γνωρίζουν εάν έχουν 
δικαίωμα χρήσης.

Επίσης, προτιμήστε φωτογραφίες 
που φαίνονται αληθινές και έχουν μια 
ιστορία να πουν (και όχι φωτογραφί-
ες που φαίνονται στημένες). Τα καλά 
νέα είναι ότι υπάρχουν πλέον αρκετά 
sites απ’ όπου μπορείτε να κατεβάσετε 
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με δι-
καίωμα να τις χρησιμοποιήσετε όπως 
εσείς θέλετε.

Προσωπικά χρησιμοποιώ τα εξής: 
pexels.com, unsplash.com, Life of Pix, 
gratisography.com.

 5. Δομήστε σωστά το περιεχό-
μενό σας
Κάθε είδος περιεχομένου είναι δο-

μημένο ως εξής:
Introduction
Ξεκινήστε κερδίζοντας την προσοχή 

και το ενδιαφέρον των ανθρώπων και 
γράψτε το κεντρικό μήνυμα που θέλετε 
να περάσετε. Πείτε τους τι θα πάρουν 
αν συνεχίσουν να διαβάζουν.

Body
Το κυρίως πιάτο. Γράψτε αυτά που 

είπατε ότι θα πάρει κάποιος αν διαβάσει 
το άρθρο.

Close
Γράψτε μια μικρή περίληψη με όσα 

είπατε και συνδέστε τα με το κεντρικό 
μήνυμα. Τονίστε πως οι πληροφορίες 
αυτές ωφελούν τους αναγνώστες σας.

Call to action
Πείτε στους αναγνώστες σας ποιο είναι 

επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν.
Δεν έχει σημασία τι είδους περιεχόμε-

νο θα χρησιμοποιήσετε. Το σημαντικό 
είναι να εφαρμοστεί αυτή η δομή με τα 
4 βήματά της που αναφέρθηκε.

 6. Κάντε εύκολα sharable το πε-
ριεχόμενό σας
Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε σε 

κάθε άρθρο, video, infographic κ.λπ. τα 
κουμπάκια για τα social media, ώστε οι 
επισκέπτες της σελίδας σας να μοιράζο-
νται εύκολα το περιεχόμενό σας. Είμαστε 
όλοι πολύ τεμπέληδες ή απασχολημένοι 
για να κάνουμε copy/paste τα links. Όσο 
αυτονόητο και εάν σας ακούγεται, ακόμα 
και σήμερα υπάρχουν sites που είναι 
δυσλειτουργικά στο κομμάτι του share.

Αυτές ήταν 6 προτάσεις που θα σας 
βοηθήσουν να δημιουργήσετε καλό 
περιεχόμενο για την επιχείρησή σας. 
Το ξέρω, δεν είναι εύκολο, όμως αυτό 
το extra βήμα στο marketing μπορεί να 
σας διαφοροποιήσει πλήρως από την 
υπόλοιπη αγορά που δραστηριοποιήστε.

Ξεκινήστε με το κοινό σας. Εντοπίστε 
ποιοι είναι αυτοί που θα ωφεληθούν 
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας 
και φτιάξτε περιεχόμενο όχι που να 
προβάλλει τα προϊόντα και υπηρεσίες 
σας, αλλά να δίνει μια λύση σε κάποιο 
πρόβλημα που έχουν, για τη λύση του 
οποίου τα προϊόντα σας αποτελούν το 
ιδανικό μέσο. Βρείτε ιδέες για περιεχό-
μενο στα Facebook, Twitter και Google 
Trends, χρησιμοποιήστε όμορφες photos 
υψηλής ανάλυσης με δικαίωμα χρήσης 
και κάντε εύκολο το να μοιραστεί το 
περιεχόμενό τους.

Τι να κάνετε τώρα
Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία πε-

ριεχομένου, προτείνω να ξεκινήσετε 
με ένα άρθρο για το site σας. Είναι 
ίσως το πιο απλό και μπορείτε εύκο-
λα να μεταδώσετε τα μηνύματά σας. 
Ακολουθήστε τη δομή-πρότυπο που 
περιγράψαμε παραπάνω, ώστε να είναι 
φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης.

Βασίλης Παππάς,  
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Marketing  

epixeirein.gr
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Η Escargot de Crete είναι μια εταιρεία με έδρα 
την Κρήτη. Έχει ως κύρια δραστηριότητα 
την εκτροφή και την παραγωγή προϊόντων 

από σαλιγκάρια και έχει λάβει διακρίσεις όσον 
αφορά στην καινοτομία από ελληνικά περιοδικά 
γαστρονομίας και περιοδικά επιχειρηματικότητας.

Συναντήσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Κιαγιά, 
εμπνευστή και δημιουργό της Escargot de Crete. Ο 
κύριος Κιαγιάς γεννήθηκε στην Κρήτη, σπούδασε 
και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στην 
Κρήτη και, όπως υπογραμμίζει στη συνέντευξή μας, 
ο τόπος του αποτέλεσε τον πιο σημαντικό αρωγό 
στο επιχειρηματικό εγχείρημά του.

Κύριε Κιαγιά, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. 
Πώς τελικά αποφασίσετε να ασχοληθείτε 
με τα σαλιγκάρια;
Έχω τελειώσει το Φυσικό τμήμα του Πανεπι-

στημίου Κρήτης. Ο πρώτος μεγάλος δάσκαλός 
μου ήταν ο πατέρας μου, φυσικός και εκείνος στο 
επάγγελμα. Mου πέρασε βαθιά μέσα μου την αγάπη 
για τη φυσική αλλά και για την έρευνα. Αργότερα, 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήμουν επίσης τυχερός, 
διότι και εκεί συνάντησα μεγάλους δασκάλους, 
όπως ο κ. Τραχανάς, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Ευ-
θυμιόπουλος και άλλους. O κύριος Ελευθέριος 
Οικονόμου είναι τόσο μεγάλος επιστήμονας, που 
οι συμφοιτητές μεταξύ μας του είχαμε βγάλει το 
παρατσούκλι «ο Θεός». Αργότερα, όταν ο κύριος 
Οικονόμου μου έδωσε συστατική για μια εργασία 
μου, ακολούθησαν πολλά πειράγματα από τους 
φίλους και τους συμφοιτητές μου ότι είχα συστατική 
από τον Θεό. Θεωρώ ότι είναι ανεκτίμητης αξίας 
για έναν άνθρωπο να έχει καλούς δασκάλους στη 
ζωή του από το Δημοτικό μέχρι και το ανώτατο 
επίπεδο σπουδών.

Στη συνέχεια διεκπεραίωσα τη διδακτορική μου 
διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, η οποία είχε τίτλο: «Φωτοδιάσπαση και 
αλλαγή του σχήματος των βιολογικών ιστών με 
τη χρήση των excimer laser». Η σπουδαιότερη 
ερευνητική εργασία μου δημοσιεύτηκε σε καναδικό 
επιστημονικό περιοδικό, που εκδόθηκε προς τιμήν 
του διάσημου Ρώσου φυσικού Borris Stoichef. 
Ήταν μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για εμένα.

Κατόπιν μου παρουσιάστηκε μία καταπληκτική 
ευκαιρία να συνεχίσω την καριέρα μου σε ερευνη-
τικό ίδρυμα στην Αμερική. Είναι ίσως η μοναδική 
περίπτωση στη ζωή μου που μετάνιωσα για μια 
επιλογή μου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πήγα. 
Ποτέ όμως δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή 
και ακόμη και εκείνη την επιλογή μου βαθιά μέσα 
μου προσπαθώ να την υποστηρίζω.

Το 2002 μετακόμισα σε μία εξοχική κατοικία στο 
Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή Λατζιμά. 
Με ώθησε εκεί η αγάπη μου για την εξοχή και τα 
χώματα και κάπου εκεί ξεκινάει και η περιπέτειά 
μου με τα σαλιγκάρια και την Escargot de Crete.

Η Escargot de Crete που γνωρίζουμε σήμερα 
πώς προέκυψε;
Αρχικά μου κίνησε την περιέργεια το πάθος 

των Kρητικών για τα σαλιγκάρια ως τρόφιμο. Είδα 
όμως ταυτόχρονα να συλλέγουν σαλιγκάρια από 
ακατάλληλες περιοχές, όπως, για παράδειγμα, 
δίπλα από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, όπου 
υπάρχουν πολλά επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Τότε 
σκέφτηκα ότι ίσως ήταν εφικτή η καλλιέργειά τους 
υπό ασφαλείς συνθήκες. Όσο πειραματιζόμουν, 
τόσο πιο πολύ δενόμουν με τη συγκεκριμένη 
ασχολία, έχοντας απώτερο στόχο να δημιουργη-
θεί κάτι νέο, κάτι που έχει να προσφέρει θετικά 
στον τόπο μου, αλλά και να κατατάξει την Κρήτη 
εκεί που της αξίζει στην παγκόσμια αγορά. Το 
μεγάλο στοίχημα ήταν να δημιουργηθούν νέα 
προϊόντα τα οποία θα αποδεικνύουν ότι η σχέση 
της Κρήτης με το σαλιγκάρι δεν είναι τυχαία και 
ότι η Γαλλία με τη Βουργουνδία μπορεί να έχουν 
τη δική τους παράδοση, αλλά και η Κρήτη και κατ’ 
επέκταση η Ελλάδα έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, που τις καθιστούν μοναδικές σε 
κάποιους τομείς.

Έτσι, μετά από σκληρές προσπάθειες και αφού 
η Escargot de Crete είχε δημιουργήσει πλέον την 

πρώτη καθετοποιημένη μονάδα εκτροφής και 
τυποποίησης προϊόντων από σαλιγκάρια στην 
Ελλάδα, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην 
παγκόσμια αγορά τυποποιημένα προϊόντα από 
σαλιγκάρια με ελληνική γαστρονομική κουλτούρα.

Ποια είναι αυτά τα προϊόντα που εισηγάγατε 
στην αγορά;
Το πρώτο ήταν φιλέτα σαλιγκαριών με ξύδι, 

δενδρολίβανο και σταφίδα μέσα σε εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή η διάσημη κρητική 
συνταγή «χοχλιοί μπουμπουριστοί» ως προς τα 
συστατικά της. Ο τρόπος τυποποίησής της μάλιστα 
ακολουθεί τις αρχές της κρητικής διατροφής, δη-
λαδή το ελαιόλαδο δεν τηγανίζεται και διατηρεί με 
αυτό τον τρόπο όλες τις ευεργετικές ιδιότητές του. 
Ακολούθησαν τα «φιλέτα σαλιγκαριών με θυμάρι 
και λεμόνι μέσα σε ελαιόλαδο», το απλό «φιλέτα 
σαλιγκαριών μέσα σε ελαιόλαδο» και, τέλος, η 
γαλλική συνταγή «φιλέτα σαλιγκαριών με σκόρδο 
και μαϊντανό μέσα σε ελαιόλαδο», όπου όμως 
χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
αντί το βούτυρο της γαλλικής συνταγής.

Στην παγκόσμια αγορά, στον ανταγωνισμό 
μας, συναντούσαμε φιλέτα σαλιγκαριών σε άλμη. 
Θελήσαμε λοιπόν να παραγάγουμε ένα νέο, πα-
γκοσμίως καινοτόμο προϊόν, το οποίο για ακόμη 
μία φορά θα τόνιζε τον τόπο καταγωγής του και τα 
πλεονεκτήματά του σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει 
μέχρι σήμερα. Έτσι, αντί για φιλέτα σαλιγκαριών 
μέσα σε άλμη δημιουργήσαμε φιλέτα σαλιγκαριών 
μέσα σε αφέψημα από φασκόμηλο χωρίς καθόλου 
αλάτι. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της 
μεθόδου σε σχέση με τη διατήρηση στην άλμη 
είναι τεράστια.

Με τα παραπάνω καινοτόμα προϊόντα θεωρούμε 
ότι ανοίξαμε νέους ορίζοντες στην παγκόσμια 
γαστρονομία του σαλιγκαριού, και μάλιστα με 
χαρακτηριστικά μέσα από την ελληνική γαστρο-
νομική παράδοση, και ταυτόχρονα κάναμε αυτή 
την υγιεινή τροφή πιο φιλική στους περισσότερους 
καταναλωτές.

Ποια είναι τα καινοτόμα στοιχεία στα οποία 
βασιστήκατε;
Μου αρέσει να λέω ότι τη μισή δουλειά την κάνω 

εγώ και την άλλη μισή ο τόπος μου. Το έκκριμα 
των σαλιγκαριών μας είναι ίσως το ισχυρότερο της 
παγκόσμιας αγοράς. Αυτό είναι αποτέλεσμα του 
σεβασμού που δείχνουμε στις ιδιαίτερες συνθήκες 
της περιοχής μας και στις γνώσεις μας πάνω στο 
σαλιγκάρι και στα χαρακτηριστικά του. Κανείς δεν 
πρέπει να ξεχνά την έντονη τριβή με το σαλιγκάρι 
12 χρόνια τώρα και πρώτος απ’ όλους εγώ ο ίδιος. 
Μετά από 12 χρόνια τριβής μου με το σαλιγκάρι 
ακόμη πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες 
να ξαφνιαστώ ξανά. Γι αυτό τον λόγο δεν πρέπει 
πρώτα εγώ ο ίδιος να χάσω αυτή την επαφή. Η 
εταιρεία μας λοιπόν ακολουθεί καινοτόμες πρα-
κτικές διατροφής που ενισχύουν την παραγωγή 
ποιοτικού εκκρίματος στο ίδιο το σαλιγκάρι. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον τρόπο συλλο-
γής και την περαιτέρω επεξεργασία μάς δίνουν τη 
δυνατότητα από τη μία να παράγουμε μοναδικά 
ισχυρό έκκριμα από τα σαλιγκάρια μας και από την 
άλλη να έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή, έτσι ώστε 
να ενισχύουμε τη θέση μας στο διεθνές εμπόριο.

Ποιος ο ρόλος της τοποθεσίας σε αυτό το 
εγχείρημα;
Μέσα από τη γαστρονομία και την εκτροφή των 

σαλιγκαριών γνωρίσαμε πολύ καλά το ίδιο το 
σαλιγκάρι: τις συνήθειές του, τι του αρέσει και για 
ποιο λόγο, πότε είναι καλύτερο να συλλέγεται, σε 
πόσες ημέρες να τυποποιείται, πώς αντιδρά στην 
υγρασία και πώς στην ξηρασία, ακόμη και πώς 
αντιδρά στη λίγωση και στη γέμωση του φεγγαριού. 
Το σαλιγκάρι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πλάσμα.

Γνωρίσαμε όμως καλύτερα και τον ίδιο τον τόπο 
μας. Ο Λατζιμάς, εκεί όπου δραστηριοποιούμαστε, 
είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος. Ουσιαστικά 
έχουμε 15 ημέρες τον χρόνο χειμώνα. Αυτό το 
γεγονός μας δίνει το πλεονέκτημα να δουλεύουμε 
τις μονάδες εκτροφής μας 12 μήνες τον χρόνο 
χωρίς την ανάγκη κλειστών εγκαταστάσεων. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τη μονάδα τυποποίησής 
μας, καθώς η λειτουργία της ακολουθεί την πα-
ραγωγικότητα των μονάδων μας.

Πώς οδηγηθήκατε από τη γαστρονομία 
στον χώρο των καλλυντικών;
Όλα αυτά τα 12 χρόνια που ασχολούμαστε με 

τα σαλιγκάρια μάθαμε πολλά και για το σάλιο 
των σαλιγκαριών. Το χρησιμοποιήσαμε πολλές 
φορές αυτούσιο σε πληγές και εγκαύματα ή και σε 
τσιμπήματα από έντομα. Είδαμε πότε είναι πολύ 
ισχυρό. Πειραματιστήκαμε στην ίδια τη διατροφή 
του σαλιγκαριού, στον τρόπο συλλογής του σά-
λιου του, στον τρόπο επεξεργασίας του αλλά και 
τυποποίησής του. Πετύχαμε να δημιουργήσουμε 
πρωτόκολλα λειτουργίας ώστε να παράγουμε το 
πιο ισχυρό έκκριμα σαλιγκαριών σε πολύ μεγάλες 
ποσότητες. Για εμάς αυτό το έκκριμα είναι ένα 
θαύμα της φύσης και της γνώσης.

Κατόπιν δημιουργήσαμε ένα 100% φυσικό καλ-
λυντικό, την κρέμα προσώπου «Πανάκεια 3». Είναι 
η πιο ισχυρή κρέμα σαλιγκαριών της παγκόσμιας 
αγοράς με το εκπληκτικό ποσοστό αλλαντοΐνης 17,5 
mg/kg. Ξέρετε, στη διεθνή αγορά, στις κρέμες από 
έκκριμα σαλιγκαριών αναφέρεται το ποσοστό του 
εκκρίματος μέσα στην κρέμα. Το έκκριμα όμως 
από μόνο του δεν είναι κάτι το σταθερό. Υπάρχει 
έκκριμα σαλιγκαριών πολύ χαμηλής ποιότητας και 
πολύ υψηλής. Άρα από μόνο του το ποσοστό δεν 
λέει τίποτα. Υπάρχει κρέμα στη διεθνή αγορά που 
αναφέρει ότι έχει 85% έκκριμα από σαλιγκάρι και 
έχει 0,1 mg/kg αλλαντοΐνη. Η κρέμα μας έχει 
70% έκκριμα και έχει 17,5 mg/kg αλλαντοΐνη. 
Η κρέμα μας είναι δηλαδή 170 φορές πιο ισχυρή 
με μικρότερη υποτιθέμενη αναλογία εκκρίματος 
μέσα στην κρέμα.

Τι θα συμβουλεύατε τον καταναλωτή, κύριε 
Κιαγιά;
Ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεχτικός. 

Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω στον Έλληνα να 
εμπιστεύεται τα ελληνικά προϊόντα. Θέλω να τα 
αντιμετωπίζει με δυσπιστία. Το ίδιο όμως θα 
πρέπει να πράττει και με όλα τα διεθνή προϊό-
ντα. Το ότι μπορεί κάποια να είναι διάσημα δεν 
σημαίνει ότι είναι και καλά. Το μάρκετιγκ στις 
ημέρες μας είναι πολύ ισχυρό. Πρέπει όμως και 
να μας προβληματίζει. Πάντα πρέπει να έχουμε 
στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ένα προϊόν 
πολύ χαμηλού κόστους παραγωγής έχει τεράστιες 

δυνατότητες να επενδύει στο μάρκετιγκ. Και χα-
μηλό κόστος παραγωγής τις περισσότερες φορές 
σημαίνει ακόμα και άχρηστο προϊόν.

Εμείς θέλουμε να είμαστε μια απολύτως έντιμη 
εταιρεία απέναντι στους καταναλωτές. Να παρά-
γουμε προϊόντα που προσφέρουν. Γι αυτό τον λόγο 
στράφηκα προς το σαλιγκάρι. Είναι ένα πλάσμα 
που μόνο θετικά έχει να μας προσφέρει. Εντάξει, 
καμιά φορά μας τρώει τα λάχανα στον κήπο (γέ-
λια). Αλλά τι είναι καλύτερο, ο καταναλωτής να 
προτιμάει ένα λάχανο με μερικές τρυπούλες ή ένα 
τέλειο λάχανο που η φύση δεν το έχει πειράξει 
επειδή έχει επάνω του μερικά λίτρα φυτοφάρμα-
κα. Πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε τη 
βιοποικιλότητα στον μικρό πλανήτη μας, και το 
σαλιγκάρι είναι ένας σημαντικός κρίκος αυτής 
της αλυσίδας.

Ποια είναι η γνώμη σας για την επιχειρη-
ματικότητα στην Ελλάδα;
Ξέρετε, μου αρέσει να λέω ότι πολλές δεκαετίες 

τώρα ο δυτικός κόσμος πριμοδοτεί περισσότερο το 
θράσος παρά τις ανθρώπινες αξίες. Ένας έντιμος 
επιχειρηματίας θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ 
σκληρά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό. 

Η χώρα μας δεν διαθέτει εργαλεία βοήθειας στην 
ελληνική παραγωγή και στην επιχειρηματικότητα 
και το πιο πιθανό είναι ότι δεν γνωρίζει ποια 
μπορεί να είναι αυτά τα εργαλεία. Αυτό λοιπόν 
που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι οι 
πλούσιες χώρες του βορρά παράγουν προϊόντα που 
δεν είναι πρώτης ανάγκης, ενώ ο φτωχός Νότος 
παράγει απολύτως απαραίτητα για τον άνθρωπο 
προϊόντα. Τα απολύτως απαραίτητα λοιπόν πρέπει 
να παράγονται υπό καθεστώς σκλαβιάς για να 
αγοραστούν φθηνά. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν 
είμαι απαισιόδοξος, καθώς πιστεύω ότι αυτό το 
μοντέλο αργοπεθαίνει.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, έναν τουρίστα. 
Θα έρθει στην Ελλάδα με το ξένο πρακτορείο, θα 
ταξιδέψει με την ξένη αεροπορική εταιρεία, θα 
προσγειωθεί στο ξένο αεροδρόμιο, θα μιλήσει 
μέσω της ξένης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, 
θα αγοράσει ξένο αναψυκτικό, μπύρα και ποτό, 
θα μείνει στο ξένο ξενοδοχείο ή θα πάρει ταξί 
και θα βοηθήσει έτσι τον ταξιτζή να πληρώσει 
τη δόση του για το ξένο αυτοκίνητό του. Έτσι δεν 
πρόκειται να αναπτυχθεί ποτέ η ελληνική οικο-
νομία. Υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά κανείς δεν 
ακούει σ’ αυτή τη χώρα.

Δεν μπορεί από τη μία να μιλάμε για παγκοσμι-
οποίηση και από την άλλη να ανταγωνιζόμαστε με 
διαφορετικούς όρους και κανόνες. Στην Ελλάδα, 
για παράδειγμα, οι τράπεζες είναι μπελάς, ενώ 
στις βορειοδυτικές χώρες εργαλεία ανάπτυξης.

Ωστόσο ο έντιμος Έλληνας επιχειρηματίας έχει 
τη χαρά της δημιουργίας. Όσα εμπόδια και να 
συναντήσει, έχει τεράστιες δυνάμεις και τις πε-
ρισσότερες φορές αντέχει. Αλλά αυτό που έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ταξίδι και όχι ο 
προορισμός, όσο γελοίο κι αν ακούγεται αυτό σε 
κάποιο μεγάλο στέλεχος μιας πολυεθνικής.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας;
Ο στόχος βασικά είναι ένας: να επιτύχουμε η 

Κρήτη να είναι σημείο αναφοράς παγκοσμίως 
όταν μιλάμε για το σαλιγκάρι. Το ελληνικό κράτος 
ίσως δεν το καταλαβαίνει και δεν ασχολείται με 
αυτό, όπως κάνει με τα περισσότερα κομμάτια της 
ελληνικής οικονομίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι μάλλον 
εμπόδια βάζει παρά βοηθάει. Ενδιαφέρεται μάλλον 
για οτιδήποτε πρόσκαιρο παρά για κάτι που χτίζεται 
σιγά σιγά. Όταν θα είμαστε κοντά στην επιτυχία, αν 
τα καταφέρουμε, τότε θα εμφανιστεί. Αν αναφέρουμε 
γαλλικό κρασί, πάει το μυαλό μας σε ένα καλό κρασί. 
Είναι όλα τα γαλλικά κρασιά καλά; Ποιος πέτυχε 
την καλή τους φήμη; Γι’ αυτό τον σκοπό δούλεψε 
και δουλεύει μεθοδικά πολλές δεκαετίες τώρα το 
γαλλικό κράτος. Η ελληνική πολιτεία υπάρχει μόνο 
ως εμπόδιο στην ελληνική παραγωγή…

Μίνα Βασιλοπούλου,
Υπεύθυνη Δημοσιογραφικού Περιεχομένου 
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Χαράλαμπος Κιαγιάς: Ο φυσικός που καινοτομεί  
στην εκτροφή και παραγωγή προϊόντων σαλιγκαριών

Συνέντευξη

«Μου αρέσει 
να λέω ότι τη 
μισή δουλειά 
την κάνω εγώ 
και την άλλη 
μισή ο τόπος 
μου.»
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Η επιχειρηματική ευκαιρία 
Οι μη επιτυχημένοι επιχειρηματίες 

συνήθως θεωρούν ότι μια αξιόλογη και 
έξυπνη ιδέα είναι και επιχειρηματική 
ευκαιρία. Οι επιτυχημένοι όμως επι-
χειρηματίες γνωρίζουν τη διαφορά! Αν 
λοιπόν η επιχειρηματική ευκαιρία δεν 
είναι απλώς μια έξυπνη ιδέα, τότε τι 
είναι; Η επιχειρηματική ευκαιρία δεν 
είναι τίποτε άλλο από τη δυνατότητα 
να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη ή ένα 
ενδιαφέρον της αγοράς λόγω του κενού 
που υπάρχει στην αγορά γι’ αυτό. 

Η επιχειρηματική ευκαιρία βασίζεται 
στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας μπορεί 
να βλέπει οικονομικό όφελος από την 
ικανοποίηση μιας ανάγκης-επιθυμίας 
της αγοράς εκεί που οι περισσότεροι από 
εμάς αδυνατούμε να δούμε οτιδήποτε 
πέρα από προβλήματα και ελλείψεις. 

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι η 
ανάγκη-επιθυμία μεγάλης μερίδας κα-
ταναλωτών για φρούτα και λαχανικά 
απαλλαγμένων από φυτοφάρμακα και 
λιπάσματα αποτέλεσε επιχειρηματική 
ευκαιρία την οποία αναγνώρισαν ορι-
σμένοι καλλιεργητές (επιχειρηματίες), 
με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιολογικών 
μεθόδων καλλιέργειας και επομένως 
την παραγωγή βιολογικών προϊόντων 
(ικανοποίηση της ανάγκης). 

Επίσης σκεφτείτε τη λειψυδρία που 
χαρακτηρίζει πολλές περιοχές του πλα-
νήτη. Η ανάγκη για εξοικονόμηση και 
ορθολογική διαχείριση των πόρων 
αποτέλεσε επιχειρηματική ευκαιρία για 
την ανάπτυξη και εμπορία διαφόρων 
αρδευτικών συστημάτων. 

Αρκετές φορές ο συνδυασμός τεχνο-
λογιών και εφευρέσεων, οι οποίες δεν 
έχει βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθούν 
μέχρι τώρα, μπορεί να αποτελέσει επι-
χειρηματική ευκαιρία. 

 Υπάρχουν επιχειρηματίες  
Δημιουργοί της Ευκαιρίας;
Η απάντηση είναι: ΝΑΙ! Οι συνεχείς 

αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
αλλά και η προσδοκία των αλλαγών 
αυτών είναι πολύ σημαντικές για την 
επιχειρηματικότητα. Έτσι επιβάλλεται 
η συνεχής επαγρύπνηση του επιχειρη-
ματία όσον αφορά, τις αλλαγές αυτές. Η 
επαγρύπνηση, η δημιουργικότητα και 
η αποφασιστικότητα του επιχειρηματία 
τον βοηθούν να «αρπάξει», την ευκαιρία, 
ενώ οι άλλοι ακόμα την αναζητούν. 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η 
γέννηση των επιχειρηματικών ευκαι-
ριών είναι ιδιαίτερη για τη συγκεκρι-
μένη αγορά. Σε άλλες πάλι συνθήκες 
οι επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορεί 
να είναι πιο γενικευμένες και μπορούν 
να εφαρμοστούν και σε διαφορετικές 
αγορές. Γενικά, η προσεκτική έρευνα 
για το τι χρειάζονται οι καταναλωτές, 
σε συνδυασμό με την αντίληψη των 
αναγκών αυτών μπορούν να βοηθήσουν 
έναν επιχειρηματία να εντοπίσει μια 
πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία. Με 
άλλα λόγια, ο ρόλος του επιχειρηματία 
είναι να συνταιριάξει όλες τις διάσπαρτες 
πληροφορίες και να δημιουργήσει την 
επιχειρηματική ευκαιρία. 

Ποιοι παράγοντες όμως επηρεάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο οι ευκαιρίες 
εντοπίζονται και αξιοποιούνται από 
τους επιχειρηματίες; 

-
ματία στη νέα πληροφορία. 

κατέχει ο επιχειρηματίας και το γεγο-
νός ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι 

την ίδια γνώση και πληροφορίες την 
ίδια στιγμή. 

ανακάλυψη μέσα από έρευνα. 

ο κύκλος των ανθρώπων που έχει 
γύρω του.

επιχειρηματία, όπως η στάση απέναντι 
στον κίνδυνο, η δημιουργικότητά του. 

Ένας από τους πιο σημαντικούς πα-
ράγοντες για τη διαδικασία εντοπισμού 
μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας αποτελεί 
η γνώση. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει 
διαρκώς να είναι ενήμερος για τις αλ-
λαγές που συμβαίνουν γύρω του και 
να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα 
από την αγορά που τον ενδιαφέρει. 

Ποιά είναι η διαδικασία μέσω της 
οποίας, εκών ή άκων, ο επιχειρηματίας 
εντοπίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες; 
1. 
Ευκαιρίας: Μελέτη του περιβάλλοντος 
όταν ο επιχειρηματίας ψάχνει για τις 
πιθανές ευκαιρίες, συνειδητοποίηση 
των αναγκών της αγοράς ή και της 
ύπαρξης ανεκμετάλλευτων πόρων. Η 
αναγνώριση ή η ανακάλυψη ενός ται-
ριάσματος κάποιας ανάγκης της αγοράς 
με ορισμένους πόρους.
2. -
καιρίας είναι το στάδιο κατά το οποίο 
ο επιχειρηματίας σκέφτεται την επι-
χειρηματική ιδέα, η οποία αρχίζει να 
παίρνει μια πιο σύνθετη μορφή. Στο 
στάδιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν 
με λεπτομέρεια η συγκεκριμένη ανά-
γκη της αγοράς, οι καταναλωτές στους 
οποίους απευθύνεται ο επιχειρηματίας, 
τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα της 
αγοράς κτλ. Να βρει χρηματοδότηση 
και να προχωρήσει στο επόμενο…
3. 
Ευκαιρίας: Στο στάδιο της αξιολόγη-
σης ο επιχειρηματίας θέτει ορισμένα 
κριτήρια και προχωράει στη ανάληψη 
της επιχειρηματικής ευκαιρίας μόνο αν 

κριτήρια που θέτει ο κάθε επιχειρηματίας 
είναι τόσο αντικειμενικά, όπως, για 
παράδειγμα, τα αναμενόμενα κέρδη, 
η επιθυμητή απόδοση στα κεφάλαια, 
όσο και προσωπικά, όπως, για παρά-
δειγμα, ο κίνδυνος που συνεπάγεται 
η ευκαιρία. 

 Συνοδοιπόρος στα πιο πάνω, 
βρίσκεται η Καινοτομία 
Καινοτομία = κάνε αυτό που κάνεις 

καλύτερα ή κάνε αυτό που κάνουν οι 
άλλοι με πρωτότυπο τρόπο π.χ. η IBM 
μετακινήθηκε από την απλή κατασκευή 
μηχανών και έγινε εταιρία συμβου-
λευτική στον τομέα των υπολογιστών. 
Ή κάνε ριζικά κάτι νέο π.χ. η i-tunes 
platform: ένα εντελώς προσωποποι-
ημένο σύστημα διασκέδασης. 

Η καινοτομία δεν συμβαίνει απλά 
και αυτόνομα. Οδηγείται από την επι-

που δημιουργείται από το όραμα, το 
πάθος, την ανάληψη ευθύνης τη στάθ-
μιση των κινδύνων και του οφέλους 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω 
από την καινοτόμο διαδικασία. Είναι 
η ίδια είτε πρόκειται για μια start-up 
ατομική επιχείρηση είτε για μεγάλη 
επιχείρηση υφιστάμενη που προσπα-
θεί να ανανεώσει τα προϊόντα και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες της. 

επίσης, μεγενθύνει την υφιστάμενη 
αξία της αγοράς είτε προσελκύοντας 
νέους πελάτες είτε προσελκύοντας τους 
παλιούς ξανά, ώστε να καταναλώσουν 
περισσότερο. Αναπόφευκτα στο σημείο 
τούτο πρέπει να θυμηθώ την ιδιότητά 
μου ως δικηγόρος, και να μην παραλεί-
ψω να πω, τη σημαντική θέση που έχει 
στην επιτυχία του επιχειρείν η σωστή 
νομική συμβουλή και θεμελίωση της 
επιχείρησης. 

Επιλογή του σωστού τύπου εταιρίας 
(θα είναι ομόρρυθμη, θα είναι ΙΚΕ, θα 

-
φωνίες με ιδιοκτήτη ακινήτου όπου 
θα στεγαστούμε, με συνεργάτες, με 
διευθυντές, υπαλλήλους κ.λπ. Και 
πέρα και πάνω απ’ όλα: Κατοχύρωση 
των άυλων αξιών της επιχείρησης, της 
διανοητικής ιδιοκτησίας που οι ιδρυ-
τές μιας εταιρίας έχουν αποδώσει σε 
αυτή (σήμα εταιρίας, σήμα προϊόντων, 
βιομηχανικά σχέδια, πατέντες κ.λπ). 
Αυτά είναι η προίκα της επιχείρησής 
σας. Θα τα αφήσετε στην τύχη τους;

Συνοψίζοντας: Οι ιδέες είναι σημαντι-
κές, αλλά όλες οι ιδέες δεν είναι επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες. Η επιχειρηματική 
ευκαιρία είναι κάτι πιο σύνθετο και 
πολύπλοκο. Η διαδικασία μετατροπής 

μιας ιδέας σε επιχειρηματική ευκαιρία, 
μοιάζει, θα λέγαμε, με τη μετατροπή 
μιας κάμπιας σε πεταλούδα! 

Πολύ συχνά επίσης θα ακούσετε το 
γεγονός ότι η επιτυχία στην επιχειρη-
ματική διαδικασία είναι απλά θέμα 
τύχης. Αυτό δεν είναι σωστό. Σκεφτείτε 
ότι για να γίνει κάποιος ένας μεγάλος 
καλλιτέχνης, επιστήμονας κτλ. δεν είναι 
μόνο θέμα τύχης. 

Για την επιτυχημένη επιχειρηματικό-
τητα απλά θα πρέπει ο επιχειρηματίας 
να αναγνωρίσει την κατάλληλη ευκαιρία 
και στη συνέχεια να διαθέτει τις κατάλ-
ληλες δεξιότητες, ώστε να μετατρέψει 
αυτή τη ιδέα σε επιχείρηση. Με άλλα 
λόγια, στην επιχειρηματικότητα, όπως 
και σε κάθε άλλο επάγγελμα, η τύχη δεν 
είναι τίποτε άλλο από το σημείο στο 
οποίο η προετοιμασία του επιχειρηματία 
συναντάει την ευκαιρία! 

Εκείνο που κάνει να ξεχωρίζει ο 
παραδοσιακός επιχειρηματίας και 
ο καινοτόμος από τον καιροσκόπο 
επιχειρηματία είναι η αναγνώριση ότι 
υπάρχει οργανωμένη διαδικασία στο 
επιχειρείν, που περιλαμβάνει γνώση, 
μελέτη και σχεδιασμό. Σε κάθε πε-
ρίπτωση πάντως: «Δεν Μπορείς να 
Κάνεις Ομελέτα χωρίς να Σπάσεις 
τα Αυγά!»

Λέγεται ότι στο κινέζικο αλφάβητο, 
η κρίση και η ευκαιρία έχουν το ίδιο 
ιδεόγραμμα. Εσείς να επιλέξετε τη 
δεύτερη έννοια (ευκαιρία).

Βιβλιογραφία:

Garry D. Bruton

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

-
χειρηματικότητα

και marketing», Κ. Κιούρτσης

Ιωάννα Ν. Λαγουμίδου
Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια

Νομική σύμβουλος επιχειρήσεων
www.lagoumidou.gr

Επιχειρηματικότητα ανάγκης  
vs επιχειρηματικότητα ευκαιρίας

Η σημασία  
της διαχείρισης  
των ανθρώπινων 
πόρων

Σε σχέση με το παρελθόν, οι 
επιχειρήσεις αρχίζουν να αντι-
λαμβάνονται τη σπουδαιότητα των 
ανθρώπινων πόρων, δηλαδή των 
στελεχών τους. Γι’ αυτό το λόγο 
οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επι-
χειρήσεις έχουν εξειδικευμένους 
ανθρώπους στο τμήμα ανθρώπι-
νων πόρων. 

Θα μπορούσαν όλες οι εται-
ρείες να έχουν τέτοια τμήματα. 
Βλέπουμε σήμερα, σε ένα άκρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ότι η 
αναζήτηση καθώς και η ενσωμάτω-
ση ικανών στελεχών στο ανθρώ-
πινο δυναμικό μιας επιχείρησης 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη βιωσιμότητά της.

Το κόστος μιας λανθασμένης 
επιλογής είναι αρκετά υψηλό, ενώ, 
εάν αναφερθούμε σε υψηλόβαθμα 
στελέχη, αυτό αυξάνεται κατά πολύ. 
Η συνεργασία με συμβούλους 
ως προς την εύρεση στελεχών 
αποτελεί πολλές φορές επιτακτική 
ανάγκη έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η επιτυχία της διαδικασίας, αρκεί 
να διαθέτει συγκεκριμένη δομή, 
πλαίσιο και διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί. Για να γίνει, βέβαια, 
αυτό θα πρέπει και ο εκάστοτε 
επιχειρηματίας να έχει αντίληψη και 
να θέλει πραγματικά να επενδύσει 
στον ανθρώπινο παράγοντα.

Η σωστή διαχείριση του αν-
θρώπινου παράγοντα είναι πλέον 
καταλυτική για τη μετεξέλιξη των 
επιχειρήσεων. Τα εργαλεία που 
έχουμε στη διάθεσή μας είναι 
αρκετά. 

Αφενός αποτελούν έναν πολύτι-
μο οδηγό στη διαδικασία πρόσλη-
ψης και αφετέρου προσφέρουν τη 
δυνατότητα αντικειμενικής αξιο-
λόγησης του υφιστάμενου ανθρώ-
πινου δυναμικού αναφορικά με τα 
επίπεδα γνώσεων, τις μεθόδους 
εκπαίδευσης που ταιριάζουν σε 
κάθε εργαζόμενο αλλά και ενδε-
χόμενες αδυναμίες και ελλείψεις 
των στελεχών.

Επίσης, κάτι που δεν γίνεται 
όπως θα έπρεπε είναι η σωστή 
αξιολόγηση του προσωπικού, έτσι 
ώστε και ο υπάλληλος να θεωρεί 
τον εαυτό του μέρος αλλά και 
μέλος της επιχείρησης στην οποία 
εργάζεται. Είναι πολύ σημαντικό ο 
εργαζόμενος να αισθάνεται «σαν 
στο σπίτι του».

Γεράσιμος Τζαμαρέλος  
Γενικός Διευθυντής του ΚΕΑΚ
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Το παρόν άρθρο αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
για διασύνδεση της κοινωνικής οικονομίας 
με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς αυτοί οι 

δύο πυλώνες ασπάζονται κοινές αρχές διοίκησης 
και επιδιώκουν την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη με 
κοινωνική καινοτομία και συνοχή.

Η δημοκρατική λειτουργία, η προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής, η ανάπτυξη του κοινωνικού 
κεφαλαίου, η υψηλή περιβαλλοντική ευθύνη, η 
κοινωνική λογοδοσία είναι αρχές που τις ασπάζονται 
από κοινού οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διασύνδεση 
αυτών των δύο πυλώνων διαμορφώνει ένα νέο 
πολιτικό όραμα ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή 
για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και έναν νέο 
στόχο ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας με 
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις.

Η κοινωνική οικονομία κατέχει ιδιαίτερη θέση 
για τους πολίτες και για την οικονομία στον ευρω-
παϊκό χώρο. Το 2011 αναφέρθηκε από το Διεθνές 
Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης για τη δημόσια, 
κοινωνική και συνεταιριστική οικονομία ότι ο 
τομέας της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη 
παρέχει «έμμισθη απασχόληση σε περισσότερα 
από 14,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ή ποσοστό 
περίπου 6,5% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ». 
Αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη αναδεικνύουν 
την ανάγκη για τη συγκρότηση μιας συνολικής 
θεσμικής προσέγγισης, όπως και για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση 
της κοινωνικής οικονομίας.

Η ανάλυση αυτή παρουσιάζει το νέο πολιτικό 
και επιχειρηματικό όραμα που προκύπτει από τη 
διασύνδεση της κοινωνικής οικονομίας με την 
τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα πλαίσιο ευρύτερης 
κοινωνικής λογοδοσίας. Οι δυνατότητες που δια-
νοίγονται από την εφαρμογή αυτού του οράματος 
μας δίνουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζουμε το 
μέλλον της τοπικής ανάπτυξης και της απασχό-
λησης με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

 Κοινωνική οικονομία και τοπική αυτο-
διοίκηση
Η άμεση σχέση της κοινωνικής οικονομίας 

με την τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται καθημερινά 
και περισσότερο αυτονόητη. Για να γίνει όμως 
καθιερωμένη και άρρηκτη αυτή η συνεργατική 
σχέση θα πρέπει η κοινωνική επιχειρηματικότητα 
της περιοχής να συνδεθεί και να συνδυαστεί με 
τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον επιχειρησιακό 
προγραμματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να οριοθετηθούν 
οι τομείς συνεργασίας ανάμεσα στους δύο και 
να καθορισθούν οι ενέργειες που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν.

 Στρατηγικός σχεδιασμός κοινωνικής οικο-
νομίας με την τοπική αυτοδιοίκηση
Η κοινωνική οικονομία είναι μια νέα προ-

σέγγιση παραγωγής, παροχής υπηρεσιών και 
αναπτυξιακής συμβολής στην τοπική κοινωνία 
με προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών και 
σεβασμό στο περιβάλλον. Ένας ηπιότερος τρόπος 
αξιοποίησης πρώτων υλών και χρήσης προϊό-
ντων που οδηγεί σε νέες μορφές παραγωγής και 
απασχόλησης και συνεπώς σε ένα νέο πολιτικό 
όραμα κεντρικό και τοπικό.

Ακόμα και στην περίπτωση που δίνεται έμφαση 
στην οικονομική διάσταση της κοινωνικής οικο-
νομίας, τότε σύμφωνα με τους Jacques Defourny 
and Patrick Develtere η κοινωνική οικονομία 
«ορίζεται ως οι οικονομικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις, πρώτιστα 
συνεργατικά, με αμοιβαιότητα ανάμεσα στα μέλη 
και με ηθικές αξίες που βασίζονται στις ακόλουθες 
κύριες αρχές: α) να παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη 
τους ή στην κοινότητα χωρίς να αποσκοπούν 
στην κερδοφορία β) να διοικούνται αυτόνομα 
γ) να έχουν δημοκρατικές διαδικασίες διοίκη-
σης - διαχείρισης και δ) να δίνεται έμφαση στον 
άνθρωπο έναντι της εργασίας και του κεφαλαίου» 
(Defourny J, Develtere P., 1999, p. 16).

Η κοινωνική οικονομία και αντίστοιχα η κοι-
νωνική επιχειρηματικότητα συνδέονται άμεσα 
με την ενσωμάτωση κοινωνικής καινοτομίας, 

όπως και με την ήπια αξιοποίηση και χρήση κάθε 
είδους πρώτης ύλης και παραγωγικού πόρου. 
Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν ιδιαίτερα στην 
κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, όπου και 
οι δύο μαζί συνδέονται άρρηκτα με την πράσινη 
οικονομία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ορθολογικής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η ενσωμάτωση κοινωνικής καινοτομίας, η 
ενθάρρυνση της γυναικείας και της νεανικής 
επιχειρηματικότητας, η δημιουργία και υποστή-
ριξη των κατάλληλων συνθηκών για συνεργασία 
ανάμεσα στους τοπικούς και άλλους κοινωνικούς 
εταίρους οδηγεί σε συμπράξεις με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και δημιουργεί κοινωνικές υπεραξίες 
μέσω της κοινωνικής λογοδοσίας. Όλοι αυτοί 
οι παράγοντες στηρίζουν την περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη, όπως και την απασχόληση σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδι-
ασμό των αυτοδιοικητικών αρχών αποτελώντας 
μοχλό ανταγωνιστικότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο στρατηγικός σχεδιασμός 
για την τοπική ανάπτυξη (από περιφέρειες και 
δήμους) πρέπει πλέον να περιλαμβάνει:
Α. Τις αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται 
με την κοινωνική οικονομία και τις χρηματοδο-
τήσεις που τη συνοδεύουν από την ΕΕ.
Β. Τις τοπικές παραγωγικές διαδικασίες που 
πρέπει να επανασχεδιαστούν με βάση τα νέα 
πρότυπα παραγωγής, ανακύκλωσης, επισκευής 
και εκ νέου χρήσης.
Γ. Τις δυνατότητες απασχόλησης του τοπικού 
εργατικού δυναμικού σε σχήματα πιο ήπια και 
μικρά μέσω μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
είναι σε θέση και μπορούν να ενσωματώσουν 
τις ΤΠΕ και να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο 
αγοραστικό και καταναλωτικό κοινό.

 Τομείς παρέμβασης των ΟΤΑ με σκοπό τη 
συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις
Οι τομείς παρέμβασης των ΟΤΑ στο πλαίσιο 

της κοινωνικής οικονομίας με έναν σχεδιασμό 
στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη δρα-
στηριοτήτων με κοινωνικές επιχειρήσεις τοπικής 
ή υπερ-τοπικής εμβέλειας είναι:

φαρμακείο, εμβολιασμοί, ενέργειες πρόληψης με 
τοπικές μονάδες υγείας, συνεργασία με ΚΕΕΛΠΝΟ)

-
νωνικής πρόνοιας (παντοπωλείο, ιματιοθήκη, 
διανομή τροφίμων, κοινωνικό ανταλλακτήριο 
αγαθών)

και αρωγής (συγκοινωνία για μαθητές και ηλι-
κιωμένους, τράπεζα χρόνου, διαμεσολάβηση, 
φροντιστήρια, υποτροφίες)

χωρίς μεσάζοντες, αγορές τοπικών προϊόντων, 
ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας)

-
σκέψιμοι χώροι, μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά 
αρχεία, πινακοθήκες)

(μέριμνα, καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη, 
κατανομή χρόνου)

(διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, ανακύκλωση 
απορριμμάτων, κομποστοποίηση οργανικού υλι-
κού, αξιοποίηση αποτελέσματος χωματουργικών 
εργασιών)

εναλλακτικούς διαχειριστές στερεών αποβλήτων 
-

τοδοτούμενα προγράμματα (διά βίου μάθηση, 
πιστοποίηση δεξιοτήτων, δημιουργική απασχόληση)

-
κονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

-
κονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
σε στρατηγικό σχεδιασμό – προϋπολογισμό και 
έργα του δήμου

-
ων ή ανάθεση έργων και εργολαβιών σε φορείς 
κοινωνικής οικονομίας

με startups, με φιλοξενία σε κτήρια, με παροχή 
διοικητικής και νομικής γνώσης

ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα

είδους χρηματοδότησης (εθνικής ή κοινοτικής) 
σε σύμπραξη με τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
της περιοχή

Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν με 
μια σειρά ενεργειών και δράσεων που απαιτούν 
το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, όπως και 
τον ανάλογο χρονικό και οικονομικό προγραμ-
ματισμό από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις τους.

Ένα νέο πολιτικό και επιχειρηματικό όραμα
Η κοινωνική οικονομία ενθαρρύνει τους ανθρώ-

πους να συνεργαστούν στενά σε εθελοντική βάση 
με ελεύθερη συμμετοχή ή με επίσημη συμβατική 
σχέση και νομική δέσμευση για την επιδίωξη ενός 
κοινού σκοπού συνήθως με κοινωνικό στόχο, 
που οδηγεί στην ανάπτυξη του τοπικού κοινω-
νικού κεφαλαίου. Αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο 
δημιουργεί πολύ δυνατούς δεσμούς που εύκολα 
μπορεί να μετεξελιχθούν σε πολιτική πρωτοβουλία 
και κίνηση στην κατεύθυνση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας.

Είναι πολυάριθμες και πολυμελείς οι ομάδες οι 
οποίες ασχολούνται με εθελοντική δέσμευση για 
κοινωνικούς σκοπούς με μια σχέση ανθρώπινη 

που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και μια δικτύωση 
που έχει μεγάλη ανταπόκριση και ετοιμότητα. 
Αντίστοιχα οι ομάδες που συνδέονται με συμβα-
τική οικονομική σχέση στο πλαίσιο μιας κοινω-
νικής επιχείρησης έχουν αναπτύξει και κοινούς 
οικονομικούς δεσμούς, που δημιουργούν έναν 
ιδιαίτερα συνεκτικό ιστό στην ομάδα.

Με άλλα λόγια, υπάρχει πολιτική διάσταση 
στην κοινωνική οικονομία που ενσωματώνεται 
στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων ενεργών 
πολιτών. Τα μέλη της ομάδας αυτής αργά ή γρή-
γορα θα απαιτήσουν βελτίωση ποιότητας ζωής 
στην πόλη και καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. 
Η αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταί-
ρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τους 
αποδίδει και ένα ειδικό ρόλο ως ομάδα πίεσης 
και μόχλευσης στις τοπικές δημοτικές αρχές.

Η καινοτομία που ενσωματώνουν οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
συστημική αλλαγή που επιφέρει η μετάβαση από 
τη γραμμική στην κυκλική οικονομία στα ζητήματα 
της παραγωγής και της κατανάλωσης. Η κυκλική 
οικονομία συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
μέσω εκ νέου χρήσης, επισκευής, ανανέωσης και 
ανακύκλωσης υλικών και προϊόντων. Δημιουργεί 
νέες αγορές και επαγγέλματα, ενώ οδηγεί στη 
συμμετοχή και δέσμευση διαφορετικών ομάδων 
ανθρώπων σε νέα επιχειρηματική προσέγγιση 
και κατεύθυνση.

Η σύσταση πλήθους μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων είναι άμεση συνέπεια διασύνδεσης της 
κυκλικής οικονομίας με την επιχειρηματικότητα 
που προσλαμβάνει και κοινωνική διάσταση, ενώ 
ενσωματώνει καινοτομία. 

Η σχέση των δύο διαφαίνεται να αποτελεί 
κύρια πρόταση-λύση για την τοπική ανάπτυξη και 
την απασχόληση προϋποθέτει όμως έναν ολικό 
σχεδιασμό για την αλλαγή τρόπου παραγωγής, με 
την επαναχρησιμοποίηση και τον διαμοιρασμό 
υλικών και προϊόντων.

Στην κατεύθυνση αυτή η σχέση κοινωνικής οι-
κονομίας με την τοπική αυτοδιοίκηση μετατρέπεται 
και καταλαμβάνει τη θέση του πολιτικού οράματος 
για τις τοπικές αρχές. Η σχέση αυτή ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι η πλειονότητα από τις 
αρχές λειτουργίας των φορέων της κοινωνικής 
οικονομίας συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τις 
αρχές λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτή η κοινωνική λογοδοσία αποτελεί θεμέλιο 
λίθο της τοπικής δημοκρατίας και της συμμετοχικής 
διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων τοπικά, 
στη συνεργασία με τους δημότες για τον προγραμ-
ματισμό, την καταγραφή των προτεραιοτήτων 
και την υλοποίησή τους από τη δημοτική αρχή. 
Αποτελεί και την εφαρμογή της θεσμοθετημένης 
ετήσιας λογοδοσίας της διοίκησης του δήμου σε 
κάθε περιοχή προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφανής διοίκηση, που συζητά με τους πολί-
τες για τις προθέσεις, τις προτεραιότητες και τις 
αποφάσεις της.

Μιχάλης Χρηστάκης

Κοινωνική οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση
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Το παρελθόν
Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευ-

ρωπαϊκή Κοινότητα το 1981υπήρξε 
η αφορμή κομβικών αλλαγών στον 
ελληνικό αγροτικό τομέα. 

Η αξιοποίηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και των πόρων της δεν άλλαξαν 
επαρκώς τις συνθήκες στον αγροτικό 
κόσμο και στον αγροτικό τομέα. Κύρια 
αιτία αυτής της αστοχίας υπήρξε η έλ-
λειψη ενός εθνικού αγροτικού σχεδίου 
και μιας εθνικής αγροτικής στρατηγικής.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα των 
ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
συνεχίζουν να υπάρχουν και έχουν 
πολλαπλασιαστεί, ενώ προστέθηκαν 
μια ανεξήγητη απαξίωση του αγροτικού 
κόσμου και των αγροτικών επαγγελμά-
των, αλλά και μια παράλογη υπερτίμηση 
των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
με αποτέλεσμα την έλλειψη εθνικής 
διατροφικής αυτάρκειας (με τεράστιο 
έλλειμμα αγροτικού ισοζυγίου).

Το παρόν
Η κρίση που ζει η χώρα μας μπορεί 

να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο 
με την ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί, 
υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει μία 
από τις ατμομηχανές της ανάπτυξης, 
που θα βγάλει την πατρίδα μας από 
την ύφεση, έχοντας μάλιστα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους 
αναπτυξιακούς τομείς, όπως:

χρηματικού κεφαλαίου

στο κύμα των ανέργων που δημιουργεί 
η συστημική κρίση που διέρχεται η 
οικονομία της χώρας μας

της οικονομίας και της επικράτειας
-

κών περιφερειών
Ο πλούτος των φυσικών πόρων, η 

βιοποικιλότητα, η καταλληλότητα των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών για την 
παραγωγή ευρέως φάσματος ποιοτι-
κών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων με έντονο εξαγωγικό χαρα-
κτήρα, το ανθρώπινο δυναμικό και ο 
πολιτισμός που είναι ζυμωμένος με τον 
τόπο αποτελούν το πολυτιμότερο, αλλά 
αναξιοποίητο μέχρι σήμερα, κεφάλαιο 
της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής μόνο το 15,7% των 
κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 15-39, 
ενώ το 53,2% ανήκει στην ηλικιακή 
κατηγορία 40-64 και το 31% ανήκει 
στην κατηγορία άνω των 65.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του 
ΙΟΒΕ η αύξηση της αξίας του προϊόντος 
της ελληνικής γεωργίας κατά 1% μπορεί 
να προσδώσει αύξηση στο συνολικό 
ΑΕΠ 5%. Αυτή η διαφαινόμενη αλ-
λαγή πορείας και η επανεκκίνηση της 
αγροτικής οικονομίας όμως μπορούν 
να ευδοκιμήσουν και να αποκτήσουν 
μόνιμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
μόνο αν αντιμετωπιστούν τα διαρθρω-
τικά προβλήματα του αγροτικού χώρου 
σύμφωνα με τις προτάσεις των Ελλήνων 
γεωτεχνικών επιστημόνων και παρα-
γωγών-αγροτών.

Οι προτάσεις μας για το μέλλον
1. Γεωργικές εφαρμογές: Λόγω αδρα-
νοποίησής τους ο Έλληνας παραγωγός 
κατευθύνθηκε προς τις καλλιέργειες με 
τη μεγαλύτερη επιδότηση, εγκαταλείπο-
ντας στην πράξη τον παραγωγικό και 
επιχειρηματικό προσανατολισμό της 
εκμετάλλευσής του. Είναι απαραίτητη η 
επαναλειτουργία των γεωργικών εφαρμο-
γών με την εγκατάσταση δοκιμαστικών, 
πειραματικών και αποδεικτικών αγρών 
ή πειραματικών εκτροφών σε όλη την 
επικράτεια.

2. Γεωργικοί σύμβουλοι: Κρίνεται 
ωφέλιμη η ανάπτυξη δικτύου γεωργικών 
συμβούλων με άδεια συνταγογράφησης 
ανεξάρτητα από τους διανομείς γεωργι-
κών φαρμάκων και υπό τον έλεγχο και 
την εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων 
υπηρεσιών. Οι γεωργικοί σύμβουλοι 
με άδεια συνταγογράφησης θα είναι 
υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επαγγελ-
ματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων 
και θα εκδίδουν ηλεκτρονική συνταγή 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων που θα 
αφορά στη δραστική ουσία και στην 
ορθή χρήση της.

Μεταξύ άλλων, οι γεωργικοί σύμ-
βουλοι θα συμβάλλουν στη σημαντική 
μείωση του κόστους παραγωγής των 
αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή 
προϊόντων χωρίς επικίνδυνα υπολείμ-
ματα φαρμάκων και στην προστασία 
του περιβάλλοντος.
3. Αγροτική εκπαίδευση: Θα πρέπει 
να εισαχθεί το μάθημα της πρωτογε-
νούς παραγωγής στην πρωτοβάθμια 
υποχρεωτική εκπαίδευση για να δι-
αμορφωθούν οι σωστές αντιλήψεις 
τόσο στους μελλοντικούς αγρότες, όσο 
και στους μελλοντικούς καταναλωτές 
αγροτικών προϊόντων. Η αποτελεσμα-
τικότερη μορφή εκπαίδευσης των νέων 
αγροτών είναι η μαθητεία. Για τον λόγο 
αυτό προτείνεται σε πρώτη φάση η 
δημιουργία 13 γεωργικών σχολείων, 
ένα σε κάθε περιφέρεια. Οι μαθητές 
θα μένουν ως οικότροφοι στις φάρμες 
μαζί με τους αγρότες-εκπαιδευτές (όπως 
στον αγροτουρισμό), στους οποίους θα 
παρέχονται ειδικά κίνητρα για τη συμ-
μετοχή τους. Κάθε γεωργικό σχολείο θα 
αποτελείται από γεωτεχνικούς-καθηγητές 
και αγρότες – εκπαιδευτές.
4. Αγροτική έρευνα: Η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού δικτύου εφαρμοσμένης 
αγροτικής έρευνας θα πρέπει να βασί-
ζεται στην αμφίδρομη σχέση ερευνητών 
και αγροτών για την εξυπηρέτηση των 
αγροτών. Είναι απαραίτητη η δημιουρ-
γική επαφή του ερευνητή με τον αγρότη.

Η χώρα μας πρέπει ιδιαίτερα να 
επενδύσει στην έρευνα της ελληνικής 
βιοποικιλότητας και στη δημιουργία 
ελληνικών ανταγωνιστικών φυλών 
εκτρεφόμενων ζώων και φυτικών ποι-
κιλιών ή υβριδίων προσαρμοσμένων 

στα ελληνικά μικροκλίματα και στην 
παραλλακτικότητα της κλιματικής αλλαγής 
για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών 
προϊόντων με στόχο την υποστήριξη 
της ανταγωνιστικότητας και της και-
νοτομίας στην αγροτική οικονομία και 
την αειφορία.
5. Εμπορία αγροτικών προϊόντων: 
Στην Ελλάδα οι παραγωγοί πουλάνε 
φθηνά και οι καταναλωτές αγοράζουν 
πολύ ακριβά. Το πρόβλημα του ανοίγμα-
τος της ψαλίδας των τιμών παραγωγού 
- καταναλωτή θα βρει καλύτερη λύση 
μόνο με την άμεση επαφή παραγωγών – 
καταναλωτών τόσο μέσω συνεργατικών 
δομών (παραγωγών ή/και καταναλω-
τών), όσο και με αγορές αγροτών (μόνο 
επαγγελματίες αγρότες), καθώς και με τα 
δημοπρατήρια (που θα τα λειτουργούν 
ως πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί) ή 
και με απευθείας πώληση αγροτικών 
προϊόντων μέσω του διαδικτύου.

Απαραίτητη κρίνεται επίσης η δη-
μιουργία στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μιας επαρ-
κώς στελεχωμένης υπηρεσίας που ως 
κύριο σκοπό θα έχει την «αγροτική 
διπλωματία» (γεωργικοί ακόλουθοι), 
την παρακολούθηση των τιμών και της 
παγκόσμιας ζήτησης, τον συντονισμό με 
το υπουργείο Εξωτερικών και τις παρα-
γωγικές δυνάμεις, την προώθηση της 
ελληνικής μεσογειακής διατροφής κ.α.

Τέλος, θα πρέπει να καταρτιστεί εθνικό 
σχέδιο για τον προσανατολισμό των 
αγροτών στην παραγωγή πιστοποιημέ-
νων, τυποποιημένων, συσκευασμένων 
και, εάν είναι δυνατόν, μεταποιημέ-
νων προϊόντων, ώστε να εισπράττουν 
οι Έλληνες παραγωγοί την αυξημένη 
προστιθέμενη αξία.
6. Συλλογικές δράσεις: Η μόνη απο-
τελεσματική απάντηση στα περισσότερα 
προβλήματα είναι η οικονομία κλίμακας 
που επιτυγχάνεται με τον συνεργατισμό 
και τις ομαδικές, συλλογικές δράσεις των 
αγροτών τόσο ως προς τη μείωση του 
κόστους παραγωγής (π.χ. κοινή χρήση 
ή αγορά μηχανημάτων, εγκαταστάσεων 
και γεωργικών εφοδίων), όσο και ως 
προς την αύξηση της τιμής πώλησης 
του παραγωγού με την κοινή πώληση 
ή εμπορία των πρωτογενών προϊόντων 
ή ακόμη και με τη μεταποίηση αυτών 
(αυξημένη προστιθέμενη αξία).
7. Ηλικιακή κατανομή των αγροτών: 

Η πολιτεία οφείλει να βοηθήσει τους 
νέους αγρότες δημιουργώντας τις κα-
τάλληλες υποστηρικτικές δομές για 
την τεχνική τους στήριξη, θεσπίζοντας 
αυξημένη μοριοδότηση, «κινητροδό-
τηση» και απλοποίηση στην αγροτική 
επιχειρηματικότητα και δίνοντας χώρο 
συμμετοχής στις αποφάσεις που τους 
αφορούν.
8. Ένταξη των αγροτών στα τοπικά 
επιμελητήρια: Οι έλληνες αγρότες θα 
πρέπει να ενταχθούν σε ξεχωριστό 
αγροτικό κλάδο των τοπικών επιμε-
λητηρίων για να αποκτήσουν επαγγελ-
ματική υποστήριξη ως επιχειρηματίες 
που δρουν με ιδιαίτερα αυξημένους 
κινδύνους, μερικοί από τους οποίους 
δημιουργούνται από ενέργειες εξω-
γενείς και απρόβλεπτες. Εναλλακτικά 
μπορούν να δημιουργηθούν αγροτικά 
επιμελητήρια.
9. Συστηματική ανάπτυξη της ελ-
ληνικής κτηνοτροφίας με σκοπό 
την αυτάρκεια: Η μη ορθολογική 
διαχείριση των λιβαδίσιων εκτάσεων 
στη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμισή τους. Η σχετική έλλειψη 
λειμώνων και βοσκοτόπων θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί: α. με τη θέσπιση και 
εφαρμογή κανόνων για την περιοδική 
βόσκηση, τη λίπανση και τη βελτίωση 
των βοσκοτόπων με βάση διαχειριστι-
κές μελέτες των δασαρχείων β. με την 
παροχή κάθε δυνατού μέτρου (όπως 
προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια 
βελτίωσης) και ενημέρωσης στους Έλ-
ληνες κτηνοτρόφους για την αύξηση 
των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών γ. 
με τη διανομή στους κτηνοτρόφους 
της γεωργικής γης (για αποκλειστική 
κτηνοτροφική χρήση και όχι ως ιδι-
οκτησία) που βρίσκεται πλησίον των 
κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων 
για την ιδιοπαραγωγή των ζωοτροφών 
και δ. με την υποστήριξη αδειοδότησης 
σταβλικών εγκαταστάσεων. Ένα απλό 
και αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασία 
του κρέατος είναι απαραίτητο.
10. Δασοπονία: Ο πολλαπλός ρό-
λος του δάσους είναι γνωστός και οι 
συνέπειες από την καταστροφή του 
επίσης. Είναι αναγκαία η διαχείριση 
των δασικών οικοσυστημάτων να 
στηριχτεί και να αναπτυχτεί με βάση 
πάντα την προστασία του περιβάλλο-
ντος, την αειφορία των καρπώσεων 

και τελικά την ανάπτυξη δασοπονίας 
πολλαπλών σκοπών σε συνέργεια με 
την κτηνοτροφία, τον αγροτουρισμό 
και τον τουρισμό υπαίθρου, ακόμα και 
ως τρόπος φύλαξης από τις φωτιές. Οι 
δασικοί συνεταιρισμοί απαιτείται να 
εκσυγχρονιστούν και πρέπει να πιστο-
ποιηθεί το επάγγελμα του δασεργάτη 
(σήμερα ο καθένας μπορεί να δηλώσει 
υλοτόμος δίχως να έχει καμία γνώση 
στο αντικείμενο). Όλα πάντα σε στενή 
συνάφεια με το ΥΠ.Α.Α.Τ.
11. Επαγγελματική αλιεία: Ο τομέας 
της αλιείας είναι σημαντικός για την 
πρόοδο της χώρας γιατί (με 16.500 
χιλιόμετρα ακτές και 2.000 νησιά) βο-
ηθά στη διατήρηση του κοινωνικού 
ιστού. Οι αλιείς στη θάλασσα και στα 
εσωτερικά νερά πρέπει να στηριχθούν 
με: α. τη θεσμοθέτηση των κριτηρίων 
επαγγελματικής κατοχύρωσης των αλι-
έων β. την αύξηση της ασφάλειας των 
πλοών των μικρών αλιευτικών και γ. με 
τη δημιουργία σύγχρονων ιχθυαγορών 
με συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης.
12. Υδατοκαλλιέργειες: Η υδατο-
καλλιέργεια με χερσαίες εγκαταστάσεις 
υπερεντατικού (κλειστού – ημίκλειστου) 
συστήματος παραγωγής έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα απέναντι στην αναμενόμενη 
κλιματική αλλαγή και στις εκτιμώμενες 
δυσμενείς επιπτώσεις της στη θαλάσσια 
αλιεία.
13. Αναβάθμιση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14. Γεωργική γη: Η γεωργική γη, και 
κυρίως η γεωργική γη υψηλής παραγω-
γικότητας, αποτελεί τον σημαντικότερο 
συντελεστή παραγωγής του αγροτικού 
τομέα και προστατεύεται από το Σύνταγ-
μα (άρθρο 24, παρ. 1). Η υιοθέτηση 
και η εφαρμογή των προτάσεων του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική 
προστασία της γεωργικής γης από την 
αλλαγή χρήσης της ή από: τη διάβρω-
ση, την υποβάθμιση της οργανικής 
ύλης, την αλάτωση, την υποβάθμιση 
της εδαφικής βιοποικιλότητας και τη 
ρύπανση θα πρέπει να αποτελέσει μία 
από τις πρώτες προτεραιότητες.
15. Αρδευτικό νερό: Η επαρκής πο-
σότητα και η καλή ποιότητα του νερού 
αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 
κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, 
κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστι-
κής και πολιτικής. Δυστυχώς τα δια-
θέσιμα αποθέματα νερού παγκοσμίως 
μειώνονται ταχύτατα. Στην Ελλάδα η 
μεγαλύτερη χρήση νερού γίνεται στον 
αγροτικό τομέα με ποσοστό που φθάνει 
το 80%. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό 
για τη λειτουργία της υπαίθρου και θα 
έπρεπε να βρίσκεται σε στενή συνάφεια 
με το ΥΠ.Α.Α.Τ.
16. Χρηματοπιστωτική υποστήρι-
ξη: Η αγροτική κοινωνία χρειάζεται 
χρηματοπιστωτικό εργαλείο, αυτό της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, 
για την υποστήριξη των δραστηριοτή-
των της. Δεν χρειάζεται μια τράπεζα με 
εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, δεν 
χρειάζεται μία ακόμα αγροτική τράπεζα 
της οικονομίας της αγοράς χωρίς αν-
θρώπινες, κοινωνικές ευαισθησίες, 
αλλά ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο 
υποστήριξης της αγροτικής κοινωνικής 
οικονομίας. Χρειάζεται ένα νέο χρημα-
τοπιστωτικό εργαλείο της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε 
να υποστηριχτεί αποτελεσματικά μια 
νέα αγροτική πολιτική και η αγροτική 
κοινωνία.

(Τα στοιχεία της δημοσίευσης αποτέ-
λεσαν τμήμα της συνεργασίας μου με 
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-παράρτημα κεντρικής Μα-
κεδονίας και τον γεωπονικό σύλλογο 
Μακεδονίας-Θράκης, που ανακοινώθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2012, αλλά ακόμα 
είναι απολύτως επίκαιρο, δυστυχώς…)

Ύπαιθρος 2020 ή πολύ μετά…
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Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» κ. 
Γιάννης Κοντογιάννης στην έναρξη του 

συνεδρίου «Περιαστική κτηνοτροφία και κτηνο-
τρόφοι» στις 20 Νοεμβρίου 2016 στο κτήμα Νησίς 
δήλωσε ξεκάθαρα: «Πρέπει να ζήσουμε. Και θα 
ζήσουμε» εκφράζοντας την αποφασιστικότητα των 
μελών του συλλόγου να εξευρεθεί λύση win-win 
στο πρόβλημα των πατροπαράδοτων αδειοδοτη-
μένων λειτουργούντων στάβλων στην Αττική.

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, μετά 
την περσινή εντατική προσπάθεια που είχε ως 
αποτέλεσμα τη διακήρυξη της ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ (ομά-
δα τοπικής δράσης της υπαίθρου της Αττικής), 
εγκαινίασε στις 20/11/2016 τη νέα προσπάθεια 
να συνδιαμορφώσει με όλους τους εμπλεκόμενους 
συμπολίτες τη νέα δυναμική της υπαίθρου της 
Αττικής. Η νέα δυναμική πρέπει να συνθέσει 
ένα νέο μοντέλο συμβίωσης της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας, της αλιείας και της δασοκομίας 
με τους νεοαστούς εποίκους από άλλες περιοχές 
ή ακόμη και με τους αστούς της μεγάλης πόλης.

Η νέα προσπάθεια ξεκίνησε τον Ιούλιο του 
2016 με την εκστρατεία του συλλόγου να δοθεί 
ο απαραίτητος χρόνος διοικητικής τακτοποίησης 
των αγροτικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο 
της Αττικής, που επιστεγάσθηκε με το 4ο άρθρο 
του νόμου 4424 (ΦΕΚ Α, 183/27 Σεπτ. 2016). 
Στον ν. 4424/2016 επιτεύχθηκε να δοθεί μια 
γενική παράταση έκδοσης άδειας κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018, τροποποιώντας τον  
ν. 4056/2013, δημιουργώντας επαρκές χρονικό 
διάστημα για να εξευρεθεί αξιοπρεπέστερη και 
απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης, πάντα 
ευελπιστώντας ότι θα εξασφαλισθεί με τη συμμε-
τοχή των επαγγελματιών κτηνοτρόφων και στα 
πλαίσια της ηθικής.

Τότε στις πολλαπλές και αλλεπάλληλες συνα-
ντήσεις και συσκέψεις με φορείς και παράγοντες 
που μπορούσαν να έχουν κάποια σχέση με τα 
συμβαίνοντα στην ύπαιθρο της Αττικής δέχθη-
καν για να ακούσουν τον κτηνοτροφικό σύλλογο 
Αττικής οι βουλευτές υπαίθρου Αττικής: Πάντζας 
Γεώργιος, Μαρτίνου Γεωργία, Κασιδιάρης Ηλίας, 
Μαυρωτάς Γιώργος, Γκιόκας Γιάννης, Χριστοφι-
λοπούλου Εύη, Βλάχος Γιώργος και Σκουρολιάκος 
Πάνος και από τους επικεφαλής κομμάτων ο Β. 
Λεβέντης, ενώ ως συμμετέχοντες στα αγροτικά 
των κομμάτων τους ενημερώθηκαν οι Σταύρος 
Αραχωβίτης, Παναγιώτα Βράντζα και Διαμάντω 
Μανωλάκου.

Στις 20 Νοεμβρίου 2016 προσκλήθηκαν από 
τον κτηνοτροφικό σύλλογο Αττικής ο καθηγητής 
του ΓΠΑ Ιωσήφ Μπιζέλης, ο καθηγητής του ΓΠΑ 
Γεώργιος Ζέρβας και ο δημόσιος λειτουργός κ. 
Απόστολος Τσιάμας, για να προσεγγιστούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενσωμάτωση κτη-
νοτροφικών μονάδων στον οικοδομικό ιστό των 
πόλεων, η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για 
τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις και η καθημερινή 
επίλυση τρέχοντων προβλημάτων της σύγχρονης 
πραγματικότητας από την αντιμετώπιση των πα-
ραγωγών πραγματικού πλούτου στη σημερινή 
Ελλάδα, των αγροτών (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
ψαράδες και δασοκόμοι).

Στο συνέδριο «Περιαστική κτηνοτροφία και 
κτηνοτρόφοι» ανάμεσα στους 150 περίπου συμ-
μετέχοντες επισημαίνεται η συμμετοχή του αν. 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Γιάννη Τσιρώνη, ενώ διακρίναμε τον εκπρόσωπο 
της Περιφέρειας Αττικής κ. Ταξιάρχη Φαρμάκη, 
τον βουλευτή κ. Γιάννη Δέδε, τον βουλευτή κ. 
Πάνο Σκουρολιάκο, τον πρόεδρο της Ανθαγοράς 
Ανθοπαραγωγών Αθηνών κ. Αθανάσιο Κελμάγερ, 
τον διευθυντή του skywalker.gr κ. Δημήτρη Φυ-
ντάνη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Αρωματικών Φυτών «Ασκληπιός» κ. Γεώργιο 
Σουλιόπουλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών/ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ομό-
τιμο καθηγητή κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, τον 
γενικό γραμματέα της «Αμάλθειας» (αυτόχθονων 
φυλών ζώων) κ. Βασίλη Λέκκα, τον εκπρόσω-
πο της μητροπόλεως Κηφισιάς αρχιμανδρίτη κ. 
Σέργιο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Αρχαίας 

Διατροφής «Διοσκουρίδης» κ. Σάββα Καζά, την 
αντιδήμαρχο Καλλιθέας κα Άννα Γιαννάκου-
Πάσχου, τον πρόεδρο Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Μικρών Κυκλαδονήσων κ. Πασχάλη Συρίγο, τον 
αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Σερέτη, τη γραμματέα κα 
Μάγδα Κοντογιάννη, την ταμία κα Γεωργία Σφέ-
τσα, τον κτηνοτρόφο κ. Νίκο Κορδαλή (Πρόβειο 
Κορδαλής), τον πρόεδρο της Κοινωνικής Συνε-
ταιριστικής Επιχείρησης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Κυκεών» 
κ. Κώστα Μαντζουράνη, τον κτηνοτρόφο κ. Πέτρο 
Κυριαζή και πολλούς άλλους.

Ο αρχιμανδρίτης κ. Σέργιος μετέφερε τις ευ-
χές του μητροπολίτη Κηφισίας, επισημαίνοντας 
τη σκληρή 24ωρη, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 
μέρες τον χρόνο ζωή του κτηνοτρόφου, ο οποί-
ος συνήθως μένει –και πρέπει να μένει– κοντά 
στα ζωντανά του και επιβιώνει οριακά, καθώς ο 
παραγόμενος πλούτος από τον κτηνοτρόφο είναι 
τεχνητά υποτιμημένος.

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Ιωσήφ Μπιζέλης παρουσίασε τα city 
farms, τις αγροικίες των πόλεων ως «πρεσβείες» 
του αγροτικού κόσμου στον αστικό χώρο και ως 
μια προσπάθεια να προσεγγιστούν οι δύο κόσμοι. 
Μέχρι σήμερα η επαφή των αστών με τους αγρότες 
απέβαινε πάντοτε εις βάρος των αγροτών.

Στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990 δη-
μιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των 
Αγροικιών Πόλης (European Federation City 
Farm/EFCF) σε μια συστηματική προσπάθεια 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της περικύκλω-
σης αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις ραγδαία 
επεκτεινόμενες πόλεις.

Επίσης αναπτύχθηκαν συστήματα κοινωνικά 
υποστηριζόμενης γεωργίας (community supported 
agriculture), δημιουργώντας συνεταιρισμούς πα-
ραγωγών και καταναλωτών στην περιοχή κατοικίας 
τους, δίνοντας διέξοδο σε όλους, και στους αστούς 
(τροφή, ψυχική υγεία, απασχόληση), και στους 
γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Αν συνδυαστεί η πρόταση ανάπτυξης city farms 
με επισκέψιμα αγροκτήματα (από αγρότες) στον 
περιαστικό χώρο, ίσως προωθηθούν νέες λύσεις.

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Γεώργιος Ζέρβας παρουσίασε τα κτηνο-
τροφικά πάρκα ως μια εναλλακτική πρόταση-λύση 
για τη διάσωση και λειτουργία της περιαστικής 
κτηνοτροφίας. Το κτηνοτροφικό πάρκο είναι μία 
έκταση εύκολα προσβάσιμη από τους κτηνοτρό-
φους με άμεση επαφή με τους βοσκοτόπους για τη 
βόσκηση των ζώων, στην οποία θα οργανωθούν 
αιγοπροβατοστάσια με όλους τους απαιτούμενους 
βοηθητικούς χώρους.

Τα κτηνοτροφικά πάρκα έχουν νομοθετηθεί από 
το ΥΠ.Α.Α.Τ. με τον νόμο 4235/11-2-2014 (φύλλο 
32, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία και λειτουργία κτηνοτροφικού 
πάρκου είναι:

λειτουργεί το κτηνοτροφικό πάρκο (συνεταιρισμός).

κτηνοτρόφων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους 
σ’ αυτό.

πληροί τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειο-
νομικές διατάξεις.

πάρκου για τουλάχιστον 20 χρόνια.

και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Οι μονάδες που θα συμμετάσχουν οφείλουν να 

πληρούν προ της εγκατάστασής τους ορισμένους 
όρους υγείας των ζώων, ενώ οι εγκαταστάσεις 
και οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες των ζώων και στο μέγεθος 
των μονάδων.

Ο κ. Απόστολος Τσιάμας, μάχιμος δημόσιος 
λειτουργός, εξέπληξε όλους με την καθαρότητα 
της προσέγγισης των προβλημάτων επιβίωσης 
της κτηνοτροφίας αλλά και της ανάπτυξης του 
αγροτικού τομέα. Ήταν η ακριβέστερη απεικόνιση 
των σημείων προσοχής για την κτηνοτροφία και 
μια πολύ καλή σύνοψη με λύσεις εφικτές και 
έντιμες για όλους τους παριστάμενους.

Ο κ Γιάννης Τσιρώνης, αφού άκουσε όλους 
προσεκτικά κρατώντας σημειώσεις, επεσήμανε 
μεταξύ άλλων το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
εγγύτητας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων στην αγορά της Αθήνας, αλλά και την 
αμεσότερη σχέση και εμπιστοσύνη που δύναται 
να δημιουργηθεί μεταξύ παραγωγού – καταναλωτή 
με τις αγορές αγροτών. Επίσης υπογράμμισε τα 
οφέλη της παραγωγής και της αξιοποίησης κτη-
νοτροφικών υποπροϊόντων, όπως το βιοαέριο 
και το κομπόστ, αλλά και την ανάγκη χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τη διαδικασία 
της παραγωγής, προκειμένου να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων.

Αυτά τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να 
διορθωθούν αφορούν στην απουσία χωροταξίας 
για τις παραγωγικές μονάδες και στη στενότητα 
του χώρου λόγω της εκτεταμένης οδοποιίας στις 
αστικές περιοχές, αλλά και στην προκατάληψη του 
κατοίκου της πόλης για ενδεχόμενη παραγωγική 
δραστηριότητα κοντά του. Το πρώτο λύνεται με την 

ορθή χωροταξία και το δεύτερο με την εκπαίδευση 
και την ενημέρωση στα σχολεία, που μπορεί να 
περιλαμβάνουν από ψυχαγωγικά προγράμματα 
επισκέψεων σε περιαστικές παραγωγικές κτηνο-
τροφικές μονάδες της Αττικής και άλλων πόλεων 
μέχρι και εργαστηριακά μαθήματα που θα φέρνουν 
τους μαθητές σε επαφή με τη γεωργική παραγωγή.

Ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
πρότεινε τα συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα 
του συνεδρίου η πιθανότητα δημιουργίας 10 
πιλοτικών αγροτικών συνοικισμών με γεωργικές 
και κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε εκτάσεις 
του ΥΠ.Α.Α.Τ. και του υπουργείου Οικονομι-
κών με προοπτική αυτάρκειας και μηδενικού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πράγμα που 
θα δώσει μια κάποια διέξοδο ακόμα και στο οξύ 
πρόβλημα των προσφύγων σε συνδυασμό με την 
τεράστια ανεργία.

στον χαιρετισμό του προς το συνέδριο τόνισε: 
«Πιστεύουμε ότι οι εργάτες της γης, όσοι δηλαδή 
ασχολούνται με τα προϊόντα της, ιδιαιτέρως δε οι 
μικρής κλίμακας αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί 
που διατηρούν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 
και ευρίσκονται πλησίον των αστικών κέντρων, 
έχουν μια διαφορετική αντίληψη και προσεγγίζουν 
με καθαρότερο βλέμμα τόσο την παραγωγή, όσο 
και την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας. Λει-
τουργούν περισσότερο με γνώμονα τη βιολογική 
καθαρότητα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
το μέλλον της γης τους, άρα και το μέλλον των 
παιδιών τους, και λιγότερο με γνώμονα τη στυγνή 
κερδοφορία».

Το συνέδριο «Περιαστική κτηνοτροφία και 
κτηνοτρόφοι» έγινε πραγματικότητα με την αξιο-
ποίηση σχεδόν όλου του διαθέσιμου κοινωνικού 
κεφαλαίου και αδαπάνως για τον κτηνοτροφικό 
σύλλογο Αττικής. Η αίθουσα και τα κεράσματα ήταν 
προσφορά του catering Νησίς, τα οπτικοακουστικά 
μέσα τα πρόσφεραν τα Μονοπάτια Επιχειρημα-
τικότητας του skywalker.gr, τις εκτυπώσεις τις 
έκαναν τα «Αγρονέα», τα έντυπα τα ετοίμασε η 
Πρόβειο Κορδαλής, μπλοκ και στυλό πάρθηκαν 
από το Shirtaki και το skywalker.gr, οι πλαστι-
κοί φάκελοι αγοράστηκαν με έκτακτη συνδρομή 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δώδεκα 
οικογένειες μελών πρόσφεραν πίτες και κάποιοι 
γλυκά και άλλα εδέσματα. Τέλος, στη γραμματεία 
ήταν η Αθηνά Μιχαηλίδου και η Έλενα Κένταρχου. 
Ήταν μια γιορτή της τοπικής κοινωνίας και της 
«μη εκχρηματισμένης» κοινωνικής οικονομίας.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
Δημοσιογράφος στα «Aγρονέα»

«Πρέπει να ζήσουμε. Και θα ζήσουμε»
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Σεμινάριο: «Ανάλυση και  
ερμηνεία ισολογισμών»
Το σεμινάριο παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση και στην ερμηνεία 
των ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση των αριθμοδει-
κτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των ισολογισμών 
και με βασικές έννοιες όπως EBIDTA, ρευστότητα, άνοιγμα στην αγορά, καθαρή θέση 
επιχείρησης, κεφάλαιο κίνησης, δείκτες αποδοτικότητας, καθώς και με τους κυριότερους 
αριθμοδείκτες και την ακριβή ερμηνεία τους.
Έτσι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, 
ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν την εκδήλωση μιας κρίσης. 
Θα χρησιμοποιηθούν 7 παραδείγματα ισολογισμών και θα συζητηθούν αναλυτικά τα 
κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που παρουσιάζουν ως αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζουν οι ισολογισμοί. Τέλος, θα παρουσια-
στούν καταστάσεις ταμειακών ροών και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών προκειμένου να 
προσδιοριστεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης και οι εκτιμήσεις 
για τους κινδύνους που διαφαίνονται.
Οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν ασκήσεις με βάση το εργαλείο αυτόματου υπολο-
γισμού αριθμοδεικτών, στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα ενός ισολογισμού ώστε να 
παραχθούν αυτόματα οι τιμές των αριθμοδεικτών. Επίσης παρουσιάζεται εφαρμογή σε 
μορφή Excel η οποία με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού και τον ισολογισμό της 
προηγούμενης χρήσης δημιουργεί τον ισολογισμό της επόμενης χρήσης.
Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες:

-
γωνισμό

δεικτών.

μέτρα.

και τις πιστωτικές πρακτικές των προμηθευτών.

της επιχείρησης.
Το σεμινάριο παίρνει στο μεγαλύτερο μέρος του τη μορφή εργαστηρίου (workshop), 
η ανάλυση γίνεται σε συγκεκριμένους ισολογισμούς επιχειρήσεων, ενώ στους συμμε-
τέχοντες δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους με τα 
αποτελέσματα του κλάδου στον οποίο ανήκουν χωρίς πρόσθετο κόστος.

Κόστος συμμετοχής: 370 ευρώ
Πότε: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, 9:30-17:00
Τόπος: Divani Caravel

Σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων
Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους σε τμήματα δημοσίων σχέσεων, όσο 
και σε εταιρίες συμβούλων δημοσίων σχέσεων, σε όσους έχουν άμεση σχέση με τις 
δημόσιες σχέσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και σε όσους θέλουν 
να εργαστούν ως επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη αντίληψη 
του σκοπού και των λειτουργιών των δημοσίων σχέσεων, να εκπαιδευτούν να αναπτύσ-
σουν εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργάζονται αποτελεσματικά. Ένα 
απλό και κατανοητό σύστημα αντίληψης και άμεσης εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων.
Συνοπτικό πρόγραμμα:

σχέσεων

Εισηγήτρια:
Διάρκεια: 12 ώρες-Κόστος: 320 ευρώ - Πληροφορίες: http://www.primus-seminaria.gr
Πότε: 12,13,14 Δεκεμβρίου 2016, 17:00-21:00
Τόπος:

Σεμινάριο: «Οι επιτυχημένες διαπραγματεύσεις»
Όλα σχεδόν τα στελέχη επιχειρήσεων εργάζονται στη βάση διαπραγματεύσεων σε κα-
θημερινή βάση. Όταν οι διαπραγματεύσεις είναι επιτυχείς, τα οφέλη σε χρόνο, ψυχικά 
αποθέματα και διατήρηση ενός καλού προφίλ είναι σημαντικά.
Σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές ο επιτυχημένος τρόπος διεξαγωγής τους μπορεί 
να έχει θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα για την επιχείρηση, όπως και σε διαπραγ-
ματεύσεις για συμβάσεις με πελάτες, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας της.
Κύρια στοιχεία μιας συστηματικής προσέγγισης του σεμιναρίου είναι η γνώση των 
αναγκών και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς, η φιλοσοφία που έχει υιοθετηθεί 
(κυρίως το win-win), ο καθορισμός των στόχων και της «κόκκινης γραμμής», η ξεκά-
θαρη εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της διαπραγμάτευσης (best alternative 
to a negotiated agreement), η θετική αξιοποίηση των μη λεκτικών μηνυμάτων και το 
εύστοχο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης.

οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα σε φιλική 
ατμόσφαιρα και με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

διαπραγματεύσεις.

κόκκινες γραμμές.
-

ρίπτωση αποτυχίας της διαπραγμάτευσης.
-

νία και να τη διαχειρίζονται κατάλληλα.

και διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

την πίεση της σιωπής.

λόγω συμπεριφοράς του συνομιλητή.

λύση και για τις δύο πλευρές.

από την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Περιεχόμενα:
Α. Προετοιμασία της διαπραγμάτευσης

των διαπραγματεύσεων

-
ξεων της άλλης πλευράς

-
μάτευσης με βάση το win-win

-
κτικής λύσης

Β. Υλοποίηση της διαπραγμάτευσης
-

σμένη ώρα

διαπραγμάτευσης

 
της συναισθηματικής νοημοσύνης-  
παραχωρήσεις

 
του συνομιλητή

 
του συνομιλητή

 
που εκτρέπεται ή είναι εκνευρισμένος

άλλη πλευρά

(win-win)

Γ. Ειδικές περιπτώσεις διαπραγματεύ-
σεων

και πάγιων στοιχείων

Πληροφορίες: 210 81 43 341 
www.aptraining.gr
Πότε: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, 
9:30-17:00)
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Palace

Σεμινάριο: «Marketing students’ labs»
Το ΚΕΑΚ
σχεδιασμένα εργαστήρια φοιτητών στο marketing με σκοπό και την πρακτική εξάσκηση 
αυτών σε πραγματικές καταστάσεις που βιώνουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Ένα ολο-
κληρωμένο 3ημερο εργαστήριο, όπου ξεδιπλώνονται όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να έχει ο σύγχρονος επαγγελματίας για να πετύχει σε έναν οργανισμό.
Θεματολογία:

Διάρκεια: 6 ώρες
Κόστος εργαστηρίου (3 ημέρες): 40 ευρώ
Εισηγητής:

Τηλ.: 210 95 89 558 - E-mail: info@keak.gr
Πότε: 12-13 & 14 Δεκεμβρίου 2016, 10:30-12:30
Τόπος: KEAK, Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 104, 176 76 Καλλιθέα
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Οι σχέσεις που έχουμε με τους συναδέλ-
φους μας στον χώρο εργασίας επηρεάζουν 
την ψυχολογική μας κατάσταση, την παρα-
γωγικότητα και την ποιότητα της ζωής μας. 
Αναμφίβολα η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ 
των μελών μιας ομάδας που εργάζονται για 
έναν κοινό σκοπό σε έναν χώρο εργασίας 
αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για 
την επιτυχία της ομάδας αυτής.

Οι αρμονικές σχέσεις και η ορθή επικοινω-
νία μεταξύ των μελών μιας επαγγελματικής 
ομάδας για αποτελεσματική συνεργασία με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων έχουν πολύ 
μεγάλη αξία και είναι ένα αναντικατάστατο 
όπλο στον αγώνα για την επιτυχία.

Εμείς οι ψυχολόγοι μπορούμε να σας 
επιβεβαιώσουμε ότι προβλήματα προκύπτουν 
συνεχώς. Μπορεί να είναι δύσκολα και ίσως 
να είναι αιτίες δημιουργίας αντιπαραθέσεων.

Αναπόφευκτα σε ένα εργασιακό περιβάλ-
λον θα πρέπει να αναμένετε να υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης για την 
επίλυση προβλημάτων. Οι διαφωνίες, οι 
ανταγωνιστικές συμπεριφορές και η κακή 
επικοινωνία μπορούν να οδηγήσουν σε 
άσχημες σχέσεις μεταξύ των μελών μιας 
ομάδας που εργάζονται για έναν κοινό στόχο.

Παράλληλα, διαφορές νοοτροπίας, θέσης, 
επιπέδου μόρφωσης στις διάφορες ιεραρ-
χικές βαθμίδες μπορούν να συμβάλουν στη 
δημιουργία καταστάσεων που οδηγούν σε 
κακές σχέσεις με αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά στην αποτελεσματικότητα.

Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές προ-
σέγγισης που μπορούν να υιοθετηθούν από 
τα μέλη μιας ομάδας που εργάζονται μαζί 
με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι 
μιας δυσλειτουργίας λόγω διαπροσωπικών 
προβλημάτων:

 1. Σεβασμός, εκτίμηση και επαγγελ-
ματισμός
Ο σχέσεις με τους άλλους που εργάζο-

νται μαζί σας θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
χαρακτηρίζονται από σεβασμό και εκτίμηση 
προς τον άλλο και από επαγγελματισμό.

2. Μάθετε να ακούτε
Μάθετε να ακούτε προσεκτικά τους άλλους 

όταν σας μιλούν. Επιτρέποντας στο άλλο 
άτομο να σας παρουσιάσει το πρόβλημά 
του χωρίς διακοπή, δείχνετε ότι πρόκειται 
να το αντιμετωπίσετε με σκέψη και με σε-
βασμό. Ταυτόχρονα μαθαίνετε τι θέλει και 
τι χρειάζεται το άλλο άτομο.

Το να ακούτε με συγκέντρωση και προσοχή 

μπορεί να σας επιτρέψει να ανακαλύψετε 
πράγματα που ήταν κρυμμένα και που δεν 
γνωρίζατε. Ακούγοντας προσεκτικά και 
καταλαβαίνοντας τις ανάγκες που υπάρ-
χουν, αυξάνετε τις πιθανότητες να βρεθεί 
και η λύση.

3. Προσπαθήστε να καταλάβετε τον άλλο
Προσπαθήστε να κατανοήσετε την άποψη 

των άλλων ατόμων. Για να επέλθει μια 
αμοιβαία κατανόηση και να φύγουν οι παρε-
ξηγήσεις, είναι καλό να επαναλάβετε με δικά 
σας λόγια αυτό που σας λέει ο συνομιλητής 
σας, ρωτώντας τον εάν είναι αυτό που 
πραγματικά εννοεί. Μαζέψτε πληροφορίες 
και ρωτήστε εάν χρειάζεστε κάποιες διευ-
κρινίσεις. Οι πληροφορίες που θα μάθετε 

θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε έναν 
υπεύθυνο τρόπο δράσης.

 4. Αναγνωρίστε τις ανησυχίες και τους 
φόβους του άλλου
Το να αναγνωρίσετε τις σκέψεις και τα 

αισθήματα του άλλου δεν σημαίνει ότι απο-
δέχεστε και τα επιχειρήματά του. Μπορείτε, 
για παράδειγμα, να πείτε στο άλλο άτομο ότι 

Συμβουλές για μια κα
Η πρόσκλησή σας σε συνέντευξη για 

μία θέση εργασίας μαρτυρά ότι το 
βιογραφικό σας σημείωσε επιτυ-

χία όσον αφορά στα απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα του υποψήφιου εργαζόμενου. 
Ως εκ τούτου θα πρέπει να την αντιμετω-
πίζετε με θετική διάθεση, αισιοδοξία και 
ενθουσιασμό. Έχετε πάντα κατά νου ότι 
ο κύριος στόχος του εργοδότη στη συ-
νέντευξη εργασίας είναι να σας γνωρίσει 
καλύτερα για να διαπιστώσει αν ταιριάζετε 
στην προς συζήτηση θέση. Παρακάτω θα 
βρείτε συμβουλές αναφορικά με το πώς 
μπορείτε να αξιοποιήσετε στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό τις ευκαιρίες που σας δίνει 
η συνέντευξη.

 Προετοιμασία για τις ερωτήσεις της 
συνέντευξης
Αναζητήστε στο διαδίκτυο πρότυπες 

ερωτήσεις συνέντευξης και επιχειρήστε 
να τις απαντήσετε γραπτώς πριν από τη 
συνέντευξη. Αναλύστε σενάρια έκβασης 
της συνέντευξης (π.χ. αν ο ερωτών σας 
φέρει σε δύσκολη θέση ζητώντας σας 
διευκρινίσεις για κάτι που τεχνηέντως 
αφήσατε ασαφές στο βιογραφικό σας 
σημείωμα ή αν σας ρωτήσει ευθέως τι 
μισθό θα θέλατε) και σκεφτείτε πώς θα 
μπορούσατε να ελιχθείτε.

Επαγγελματική εμφάνιση
Μεριμνήστε ώστε τα ρούχα και τα υπο-

δήματά σας να είναι απολύτως καθαρά 
και αξιοπρεπώς διατηρημένα ανεξαρτή-
τως παλαιότητας. Η εμφάνισή σας θα 
πρέπει να είναι διακριτική, σοβαρή και 
να αντιστοιχεί στη θέση εργασίας την 
οποία διεκδικείτε. Λάβετε υπόψη ότι σε 
κάθε επαγγελματικό τομέα αναπτύσσο-
νται διαφορετικά dress codes, π.χ. είναι 
πιο πιθανό να συναντήσετε casual chic 
ενδυματολογικές επιλογές σε έναν χώρο 
καλλιτεχνικής έκφρασης απ’ ό,τι σε μία 

τράπεζα. Το ίδιο συμβαίνει και σε διαφο-
ρετικά επίπεδα ιεραρχίας, ως εκ τούτου 
αναμένει κανείς διαφορετική εμφάνιση 
από έναν υποψήφιο διευθυντή παραγωγής 
και από έναν υποψήφιο εργάτη. Σε κάθε 
περίπτωση προτείνεται να αποφεύγετε 
jeans, t-shirts, ρούχα που αφήνουν ακάλυ-
πτο μεγάλο μέρος του δέρματος, ογκώδη 
κοσμήματα, βαριά αρώματα, εξεζητημένα 
χτενίσματα, καθώς και οτιδήποτε εκτιμάτε 
ότι ενδέχεται να προσβάλει τις πεποιθήσεις 
των συνομιλητών σας, όπως γνήσιες γού-
νες, μπλούζες με προκλητικά κοινωνικά, 
πολιτικά ή θρησκευτικά μηνύματα κ.ά.

Απαραίτητα αντικείμενα
Φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα αντί-

γραφο του βιογραφικού σας σημειώμα-
τος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι 
υποψήφιοι που φέρουν μαζί τους σημει-
ωματάριο, στιλό, agenda, calculator ή 
ηλεκτρονικές συσκευές με αντίστοιχες 
λειτουργίες ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία 
να διακριθούν έναντι των άλλων για την 
οργανωτικότητα και την προνοητικότητά 
τους. Τέλος, χαρτομάντιλα και καραμέλες 
για ευχάριστη αναπνοή μπορούν να σας 
φανούν εξαιρετικά χρήσιμα πριν από μία 
σημαντική συνάντηση.

Ακρίβεια
Η πιο πειστική απόδειξη της ακρίβειας 

και της αξιοπιστίας σας σε αυτή την πρώτη 
συνάντησή σας με τον εργοδότη είναι η 
έγκαιρη προσέλευσή σας στον χώρο της 
συνάντησης. Φροντίστε να βρίσκεστε νω-
ρίτερα από την ώρα της συνάντησης στις 
εγκαταστάσεις της εργοδότριας εταιρίας, 
ούτως ώστε να μην βρεθείτε εξ απήνης 
εξαιτίας καθυστερήσεων που οφείλονται 
σε αστάθμητους από εσάς παράγοντες, 
όπως π.χ. αυξημένη κυκλοφορία στο 
οδικό δίκτυο, αδυναμία εύρεσης θέσης 
στάθμευσης, αργή εξυπηρέτησή σας στην 

υποδοχή των εγκαταστάσεων της εταιρίας 
κ.α. Προτείνεται η προηγούμενη μετάβασή 
σας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μία ή 
δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία συ-
νάντησης, προκειμένου να αποκτήσετε μία 
πρώτη εικόνα της περιοχής όπου βρίσκε-
ται, να διερευνήσετε χώρους στάθμευσης 
πλησίον και να αποσαφηνίσετε την ακριβή 
θέση εισόδου επισκεπτών.

Γλώσσα του σώματος
Συγκρατήστε ότι το 80% της ανθρώ-

πινης επικοινωνίας πραγματοποιείται σε 
μη λεκτικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης θα πρέπει να είστε ευθυτε-
νής, να διατηρείτε οπτική επαφή με τον 
αρμόδιο της εταιρίας και η στάση σας να 
παραπέμπει σε έναν ισορροπημένο συν-
δυασμό αυτοπεποίθησης και ευγένειας. 
Αντενδείκνυνται τόσο οι αμυντικές στάσεις 
(κυρτή ράχη, χέρια που δημιουργούν τεί-
χος μεταξύ εσάς και του συνομιλητή σας, 
φωνή με όχι σταθερό τόνο κ.α.), αλλά 
και στάσεις που μαρτυρούν υπερβολική 
αυτοπεποίθηση ή υπερβολική άνεση στον 
χώρο του εργοδότη (ανοιχτό σταυροπόδι 
με τον αστράγαλο του ενός ποδιού να 
στηρίζεται στο γόνατο του άλλου, αμβλεία 
γωνία μεταξύ κορμού και ποδιών κατά τη 
διάρκεια του καθίσματος, τήρηση πολύ 
μικρού ορίου απόστασης από τον αρμόδιο 
κ.α.) Θυμηθείτε να πραγματοποιήσετε μια 
θερμή χειραψία με τον συνομιλητή σας και 
χαμογελάστε μόνο ειλικρινώς.

Ευγένεια
Συμπεριφερθείτε με τους τρόπους που 

διέπουν τη ζωή σας εν γένει. Xτυπήστε 
την πόρτα και περιμένετε θετική απάντηση 
προτού εισέλθετε σε έναν χώρο, χαιρετί-
στε κατά την προσέλευσή σας, ευχηθείτε 
καταλλήλως κατά την περίοδο σημαντικών 
εορτών, καθίστε όπου σας υποδείξουν 
χωρίς να παραγάγετε θόρυβο ή να με-

τακινήστε ανεξέλεγκτα μέσα στον χώρο, 
αποδεχτείτε ευγενικά ό,τι σας προσφέρουν, 
μη διστάσετε να ρωτήσετε πού βρίσκεται 
η τουαλέτα ή να ζητήσετε ένα χαρτομά-
ντιλο ή ένα ποτήρι νερό και χαμηλώστε 
την ένταση του κινητού σας τηλεφώνου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης. 
Σεβαστείτε τον χρόνο που σας αφιερώνει 
ο υπεύθυνος για μια ουσιώδη γνωριμία 
μαζί του σε ήρεμους και θετικούς τόνους.

Επικοινωνία
Να είστε ευγενικοί, αποφεύγοντας αρ-

νητικές αξιολογικές κρίσεις για πρώην 
συνεργάτες σας, καθώς επίσης και ύβρεις, 
ειρωνικά σχόλια, δυνατό γέλιο και άλλους 
ήχους. Προσαρμόστε τον τόνο και την 
ένταση της φωνής σας στις απαιτήσεις 
του χώρου όπου λαμβάνει χώρα η συνέ-
ντευξη. Συγκεντρωθείτε στη συζήτηση και 
βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως 
τις ερωτήσεις προτού επιχειρήσετε να τις 
απαντήσετε. Είναι προτιμότερο να ζητήσετε 
ευγενικά διευκρινίσεις για μία ερώτηση 
από το να δώσετε μία άστοχη απάντηση. 
Οι εργοδότες προτιμούν τους εργαζό-
μενους που διερευνούν περαιτέρω ό,τι 
δεν κατανοούν από τους εργαζόμενους 
που βιάζονται να διεκπεραιώσουν μία 
εργασία, διακινδυνεύοντας σοβαρά λάθη. 
Τέλος αποφύγετε: α) να κατευθύνετε τη 
συζήτηση σε ευαίσθητα θέματα, όπως η 
πολιτική ή η θρησκεία β) να αναφερθείτε 
σε αμιγώς προσωπικά σας θέματα γ) να 
υποβάλετε προσωπικές ερωτήσεις ή να 
απευθύνετε τον λόγο στον συνομιλητή 
σας σε ενικό αριθμό.

Ειλικρίνεια
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος 

στόχος του αρμόδιου για τη συνέντευξη 
είναι να σας γνωρίσει, προσπαθήστε να 
διευκολύνετε την επικοινωνία μαζί του 
μιλώντας ειλικρινά για τις σπουδές και 

την προϋπηρεσ
αναληθής δήλω
συνέντευξης μ
σε μια εξαιρετ
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Η ψυχολογία της επιτυχία



Logistics Coordinator 
(Log 2809)-Αθήνα

Περιγραφή: Ελληνική εταιρία προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού, 
αναζητά Logistics Coordinator για τις επιχειρησιακές της ανάγκες, 
στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή της Αθήνας.

Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει 
το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών επι-
κοινωνίας με προμηθευτές και πελάτες για την παραλαβή και 
παράδοση τεχνικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα:
Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε εταιρεία τεχνικών 

προϊόντων με εισαγωγές από το εξωτερικό
 Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση 

εργασίας
 Άριστη γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Άριστες επικοινωνιακές, συντονιστικές και οργανωτικές 

δεξιότητες

Επισύναψη βιογραφικού στο link: goo.gl/VVwP8m

Ζητείται κυρία με ευχάριστη προσωπικότητα ως: 

Οικιακή Βοηθός
Για συντροφιά σε κυρία.

Γνώσεις περιήγησης στο internet 
Δημιουργικότητα
Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για διαμονή στη Σκόπελο 

όλο το χρόνο
Επιθυμητή η γνώση οδήγησης αυτοκινήτου

Παρέχεται: διαμονή και διατροφή.

Βιογραφικά στο e-mail: v.spyrou@skopeloshotels.eu

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία είναι από τα πιο ιστορικά ξενο-
δοχεία των Αθηνών, διεθνώς αναγνωρισμένο για την εξαιρετική 
ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών  και των παροχών προς 
τους φιλοξενούμενους. Η Μεγάλη Βρεταννία είναι μέλος της αλυσίδας 
luxury collection της Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, 
με περισσότερους από 400 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 
δωμάτια και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, φημισμένα 
εστιατόρια, το βραβευμένο σε όλο τον κόσμο Alexander’s bar, και το 
αναζωoγoνητικό GB spa. Το GB hair spa του ιστορικού ξενοδοχείου 
Μεγάλη Βρεταννία, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Συνεργάτιδα Περιποίησης Νυχιών  
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 ση-
μείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους, στο e-mail: cv2@
skywalker.gr. Σε όλες τις  αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αρτοποιός 
(πεπειραμένος)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
Πτυχίο σχολής αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής τέχνης 

και/ή τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
Ακρίβεια και συνέπεια στη τήρηση των διαδικασιών 

και εκτέλεση των συνταγών
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επαγγελματική 

συμπεριφορά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Ηλικία έως 45 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@pietris.gr

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

Τεχνικό Σύμβουλο 
Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στη συγκεκριμένη θέση
Καλή γνώση Η/Υ
Ικανότητα επικοινωνίας

Προσφέρεται:
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Διαρκής εκπαίδευση

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

Η Auto Marin A.E., αναζητά:

Τεχνικό Σύμβουλο
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας
Τεχνική εκπαίδευση 
Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων
Ικανότητα συνεργασίας
Οργανωτική ικανότητα
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται:
Μισθός και bonus
Δυνατότητα εξέλιξης
Διαρκής εκπαίδευση
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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



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:

Υπεύθυνο Αποθήκης
(Κωδ. ΥΑ02)

Προφίλ υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (επιθυμητό)
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση μεγάλης εταιρίας
Άριστη γνώση πληροφοριακών συστημάτων ERP (κατά προτίμηση Entersoft) και εφαρμογών 

Ms Office
Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και επικοινωνιακές  ικανότητες
Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπων και έργων με σκοπό την ομαλότερη 

και αποδοτικότερη επίτευξη των στόχων της θέσης
Εξαιρετική γνώση λειτουργίας Barcode Scanner
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (επιθυμητό)
Ηλικία από 30-45 ετών

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
Χωροταξική διευθέτηση αποθήκης
Συντονισμός ομάδας
Παραλαβές/φορτώσεις
Συντονισμός και συμμετοχή στην εκτέλεση και αποστολή παραγγελιών 

(pick up, συσκευασία, φόρτωση)
Scanning παραγγελιών
Απογραφή και παρακολούθηση αποθεμάτων
Μετακινήσεις μεταξύ εγκαταστάσεων για μεταφορές εμπορευμάτων και υλικών
Τήρηση με συνέπεια και αφοσίωση όλων των διαδικασιών της εταιρίας με στόχο 

την αποτελεσματική, ασφαλή και ομαλή λειτουργία της αποθήκης
Τήρηση αρχείων για όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες που εκτελούνται στην αποθήκη

Παροχές:
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία

Παρακαλούμε να προωθείτε το βιογραφικό σας μόνο εφόσον συγκεντρώνετε όλες τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις με πρόσφατη φωτογραφία (απαραιτήτως) στο e-mail: hr@axelaccessories.com. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που παρουσιάζουν το σχετικό ενδιαφέρον.

QA Engineer Market leading Management Software
Athens (€1500-€2000 Gross p/m)

iTechScope (http://www.itechscope.gr/) is the first international IT recruitment agency in Greece. 
Based in Athens & Dubai we offer recruitment services exclusively for the sectors of IT & engineering. 
Large companies in Greece, Europe & the middle East find in us a valuable partner and job seekers 
discover an experienced ally in the process of finding the ideal position. On behalf of our client, an 
internationally awarded cutting edge software product company located in Athens, we are currently 
looking for a Quality Assurance Engineer, to join their dynamic and energetic team.

Key accountabilities:
Study and analyze product specifications
Plan and execute all software development life cycle testing tasks for new product development 

as well as for support/ bug-fix releases
Develop, document and execute test plans, test scenarios, test cases and manual tests
Utilize various types of testing (e.g. functional, regression, performance, black-box, white-box, 

browser) to ensure product performance, integrity and functional quality
Conduct pre and post release testing
Report of testing progress and outputs, monitor issue resolution
Work with our project management systems (e.g. Visual Studio Online) ensuring they are kept up 

to date to assist the team with overall delivery planning
Contribute to the review and design of testing strategy and practices
Help drive the transition to automated testing

Knowledge, skills & experience:
Bachelor’s degree (preferable in computer science, IT or other relevant fields)
2 years of experience in software testing
Experience in producing and executing test strategies, test plans and test cases and manual tests
Experience with testing tools and testing processes
Knowledge and experience in automated testing tools and processes
Familiarities with Agile development methodologies to ensure delivered solutions meet 

the desired level of quality
Attention to detail, excellent troubleshooting and problem solving abilities
Ability to work in a fast-paced environment and meet set deadlines
Good communication and collaboration skills

Benefits:
Excellent remuneration package
Be part of a passionate organization that has tremendous aspiration in a growing market
Build your own workstation-you specify what you need to do your job effectively
Comprehensive induction and training by senior developers who have worked on the platform 

for many years to ensure you get up and running as quickly as possible
Exposure to an international market

If you are interested in applying in this exciting job opportunity please send us your cv in english 
now, to e-mail: a.ramnali@itechscope.com. All applications will be handled with total confidentiality.

Η εταιρία Enviroplan A.E. (http://www.enviroplan.gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & 
μηχανικού και ειδικεύεται σε μελέτες έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του περι-
βάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, με διεθνή δραστηριότητα και 
γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Τουρκία, Σκόπια, Κροατία, Ρουμανία, Ιορδανία, 
Λίβανο, ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός 
(Civil or Surveyor Engineer)-(κωδ. θέσης: 08/16)

Πτυχίο στον κλάδο πολιτικού ή τοπογράφου μηχανικού, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Εμπειρία σε μελετητικό αντικείμενο, όπως τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές στατικές 

μελέτες
Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)
Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Microstation, GIS κ.α.)
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά
Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών (γαλλικά, τουρκικά, ρουμάνικα κ.α)
θα εκτιμηθεί θετικά σχετική εμπειρία σε έργα στερεών ή υγρών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, βιολογικούς 

κ.α.)
Η θέση αφορά τη στελέχωση του τμήματος μελετών, και η θέση εργασίας θα είναι στην Αθήνα, 

με δυνατότητα short term ταξιδιών

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

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει  να ανανεώσουν-
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: 
jobs2016@enviroplan.gr αναφέροντας απαραίτητα το κωδικό της θέσης. (επιθυμητό word document 
και πρόσφατη φωτογραφία). 

Προϊστάμενος Παραγωγής  
Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης: PROD 1811)

Βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στον κλάδο της, πανελλαδική παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο 
εξαγωγών, αναζητά Προϊστάμενο Παραγωγής 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 
παραγωγής των εργαζομένων.

Απαραίτητα προσόντα:
Τίτλος σπουδών χημικού μηχανικού ή τεχνολόγου τροφίμων
Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο 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/6txsQs



Καθαριστής/-τρια Καταστήματος 
(μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου) 

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

Τα καθήκοντά σας:
Φροντίζετε για την καθαριότητα των χώρων πώλησης 

και των αποθηκών του καταστήματος, των κοινόχρηστων 
χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον καθαρισμό 
του parking πελατών
Το ωράριο απασχόλησης είναι 2 ώρες την ημέρα, 

για 5 ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβάνεται το Σάββατο)
Το προφίλ σας:
Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο 

ευγένειας απέναντι στους πελάτες
Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία

Τι προσφέρουμε:
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον
Οι αποδοχές σας είναι περίπου 5,50€ μεικτά/ώρα
Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές & ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τα εργαλεία 

για την εργασία σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία 
της εταιρίας μας

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό 
σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας 
σε Word ή PDF στα ελληνικά στο ακόλουθο link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/SID-C68A3261-2D8C310C/career_lidl_gr/hs.xsl/
jobsearch.htm?entrylevelid=&employmentareaid=&hitsperch
unk=5&chunk=1&action=showJobDetails&id=606

Σύμβουλος Πώλησης 
Ηλεκτρολογικού Υλικού 

 Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης: ΣπΘσλ1116)
Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρολογι-
κού υλικού με δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και δύο 
υπερσύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων. Είμαστε η εταιρία 
που παίρνει διακρίσεις και βραβεία τα τελευταία χρόνια, όπως 
τα Great Place to Work, True Leaders, Business IT Excellence 
Awards, EFQM-ΑΙΕΝ Αριστεύειν. Είμαστε η εταιρία με μεγάλους 
συνεργάτες παγκοσμίου φήμης στο χώρο της ηλεκτρολογίας. 
Είμαστε ο αδιαμφισβήτητος προμηθευτής εξοπλισμού σε όλες 
τις αγορές.

Ποια είναι η ομάδα μας: Η ομάδα μας αποτελείται από νέους 
ανθρώπους με κέφι, όρεξη, πάθος να δώσουν τον καλύτερό τους 
εαυτό σε καθημερινή βάση. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός 
μας είναι από τα βασικά μας χαρακτηριστικά, που όμως συνυπάρ-
χουν με το φιλικό κλίμα και τα χαμόγελα, τα οποία συναντάμε 
καθημερινά στην εταιρία μας.

Αναζητούμε: Σύμβουλο Πώλησης Ηλεκτρολογικού που θα 
έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και της 
υποστήριξής τους μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση των 
γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, των προϊόντων, 
των λειτουργιών, των διαδικασιών και της τιμολογιακής/εμπο-
ρικής πολιτικής της εταιρίας (προτεραιότητες του εργασιακού) 
εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις του ερ-
γασιακού ρόλου.

Εάν έχεις:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ηλεκτρολογίας
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 

θέση

...τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου σημείωμα 
στο e-mail: hr@kafkas.gr να σε γνωρίσουμε από κοντά. 

Digimark SA, a leading greek IT system integrator and a member 
of a group of companies with a continuous and successful presence 
in greek market more than 25 years, is looking for: 

System & Network Engineer
κωδ. ΘΕΣ.(SNE)

A self-motivated and highly professional individual to fulfill the 
position of System and Network Engineer, reporting to the IT 
Manager. The primary duties include working directly with internal 
clients regarding ongoing technical issues and being involved 
in long term projects such as new deployments and migrations. 
He/she must demonstrate strong teamwork, communication, 
problem solving, and organizational skills. He/she must be flexible 
and able to manage multiple projects directly and manage all 
operating systems and end-user software.

Required qualifications:
University IT graduate (locally or abroad), preferably, 

with postgraduate studies in the IT field. 
TEI or other technical schools‘ graduates
Excellent reading and writing skills in english and german 

(optional)
Excellent oral communication in english
Experience/knowledge of handling backups, restores 

and general server maintenance and upgrades
Knowledge with Microsoft Active Directory 

(involvement with AD migrations and upgrades) 
Working technical knowledge of network, PC, and platform 

operating systems, including Windows
All Microsoft Servers (eg. Windows, Exchange, SQL, Skype 

for business, SharePoint)
Virtualization platform (Hyper-V, VM-Ware)
Microsoft Azure Cloud computing
Microsoft WSUS or other update & patching tools
Hardware: server, storage
Network: Cisco, HP
Unified communications
Proficient with Active Directory, DCHP, DNS
Telco
3+ years experience
Experience with internet deployed applications

Advantageous requirements:
Experience with large enterprises
Experience with network load balancing a plus
Microsoft MCSA certification, Cisco CCNA certification  

or other Vendors certifications
Non smoking

The company offers:
Competitive remuneration package based on qualifications 

and experience
Excellent development potential
Bonus

Cv’s to e-mail: http://digimark.gr/jobs/apply/13459/

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 συνεντεύξεις μέσω skype σε ημερομηνία 
που θα ανακοινωθεί άμεσα. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται 
δωρεάν προς τους υποψηφίους. 

Θέσεις εργασίας με μεγάλες δυνατότητες μετεξέλιξης και εξει-
δίκευσης. Μισθός από £21,478 - £27,901 (περίπου από 30.000 
έως 39.000 ευρώ) ετησίως, αναλόγως προυπηρεσίας. Παρέχεται 
κάθε δυνατή βοήθεια στους νεοπροσλαμβανόμενους νοσηλευτές, 
όπως δωρεάν διαμονή για τον πρώτο μήνα και £100 επιπλέον 
βοήθεια για τα αεροπορικά εισιτήρια. Δίνεται η δυνατότητα ερ-
γασίας 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 δια-
δικασίας. 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 κτλ. -αυτό 
σημαίνει 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 δίνεται 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. 

Η  West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών below the line & 
trade marketing με δραστηριότητα από το 1994 και πανελλαδική 
εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες 
που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών της,  αναζητά:

Για την πόλη της Αθήνας.  

Merchandisers/Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό ανεφο-
διασμό-παρουσίαση, προώθηση και παρακολούθηση στοιχείων 
πωλήσεων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μεγάλης και γνωστής 
πολυεθνικής εταιρίας, σε μεγάλα καταστήματα και υπεραγορές 
τροφίμων.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχιούχος  ΤΕΙ/ΑΕΙ
Ηλικία από 25 έως 35 ετών
Προϋπηρεσία ως merchandiser ή πωλητής τουλάχιστον 

1 έτους
Πολύ καλή εμφάνιση-ευχάριστη παρουσία 
Ευχέρεια επικοινωνίας και λόγου
Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:
Πολύ καλή αμοιβή και ασφάλιση
Πλήρη απασχόληση-πρωινό ωράριο εργασίας
Εταιρικό αυτοκίνητο-κάρτα καυσίμων
Εταιρικό κινητό 
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό τους με επι-
συναπτόμενη φωτογραφία προσώπου, με την ένδειξη MERC002, 
στην ηλεκτρονική δ/νση: hr@westsa.gr. Βιογραφικά που δεν 
ανταποκρίνονται στην απαιτούμενα προσόντα, δε θα ληφθούν υπόψη.

Πολυεθνική εταιρία στη Θήβα ζητά: 

Τεχνίτη για Συντήρηση 
Καλουπιών Μηχανών Injection

Απαιτούμενα προσόντα:
Προϋπηρεσία στη συντήρηση ή κατασκευή καλουπιών 

επιθυμητή
Χειρισμός εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζα, ρεκτιφιέ) 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας ή σχετικής επιστήμης απαραίτητο
Γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ

 (Ms Office, ηλεκτρονική αλληλογραφία) απαραίτητη
Εντοπιότητα θα συνεκτιμηθεί θετικά
Επιθυμητή η γνώση λιτής παραγωγής 

(Lean tools and processes)
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας

Βασικά καθήκοντα:
Συντήρηση (Mini Mold Maintenance) και διάγνωση βλαβών 

καλουπιών
Εκτέλεση μικρών επισκευών χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

μηχανήματα και εργαλεία
Καταχώριση δεδομένων στα σχετικά συστήματα 

του τμήματος
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπιση βλαβών καλουπιών 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαδικασίας
Ευθύνη για την τακτοποίηση, συντήρηση και καλή λειτουργία 

των εργαλειομηχανών και άλλων μηχανημάτων του τμήματος

Η εταιρία προσφέρει: Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως των 
προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης 
σε αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο.

Αποστολή βιογραφικού -υπόψη κας Κατσέλη-
στο e-mail: fanikatseli@tupperware.com



Η Axel Αccessories 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 αποτελεσματι-
κότητα 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 περι-
βάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Εσωτερικό Διακοσμητή 
Αρχιτέκτονα Εσωτερικών Χώρων 

(Interior Designer/Architect)  
(κωδ. ΕΔ02)

Προφίλ υποψηφίου: 
Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 
Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  

και εταιρία με εμπειρία στην κατασκευή ανακαίνιση  
και διακόσμηση καταστημάτων λιανικής στο χώρο της μόδας 
Ευρεία αντίληψη της βιομηχανίας μόδας, μελέτη,  

παρακολούθηση και εξοικείωση με τις παγκόσμιες τάσεις  
της μόδας και του design 
Άριστη γνώση προγραμμάτων Autocad, 3D Studio Max,  

Rhino 3D, V-ray, Adobe  Photoshop και Illustrator 
Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας προφορική 

& γραπτή (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα,  

αποτελεσματικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  

ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών έργων, συνεργείων 
και συνεργατών  
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 
Μελέτη ειδικών κατασκευών (π.χ. βιτρίνες, επενδύσεις,  

ντουλάπες, ντουλάπια, πόρτες, γραφεία, πάγκους, ραφιέρες, 
κουζίνες, τουαλέτες, αποθήκες κ.λπ.) για τον εξοπλισμό  
καταστημάτων λιανικής, γραφείων, showroom, χώρων 
αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων 
Σύνταξη των κατασκευαστικών σχεδίων με όλες  

τις λεπτομέρειες για τις ως άνω κατασκευές 
Ανάλυση των κατασκευών σε τεμάχια με διαστάσεις, πάχος 

κλπ. ανά υλικό 
Έρευνα αγοράς για επιλογή υλικών 
Κατάρτιση προϋπολογισμού για το κάθε έργο και διαχείριση 

αυτού 
Συνεννοήσεις με συνεργεία, τεχνικούς, προμηθευτές κλπ. 
Μετρήσεις-αποτύπωση χώρων προς κατασκευή ή ανακαίνιση 
Επίβλεψη της τοποθέτησης των κατασκευών στους χώρους, 

διαχείριση και επίβλεψη όλων των συνεργείων 
Σύνταξη αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών σχεδίων  

και εκτέλεση αυτών  
Παροχές: 
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον 
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 

εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@axelaccessories.com. Παρακαλούμε 
να προωθείτε το βιογραφικό σας μόνο εφόσον συγκεντρώνετε τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία σας. Θα 
απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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 her client, a multinational company, for a dynamic professional 
to cover the following position:

Travel & Expenses Analyst  
(ref. code: S-722/67806)

Job description: 
Extract data from SAP and other IT systems 
Use this data to create and set up a customized reporting 

tool-a system that will combine some data and information 
about travels and expenses in order to administrate more 
efficiently these data 
Work as a key user for the new platform/system  

and customize some elements of its operation  
Candidate profile: 
Experience in a similar position will be considered  

as an asset 
University degree majoring in information technology,  

or business/finance as an alternative 
Fluency in written and spoken english 
Basic financial knowledge 
Good communication skills 
Advanced use of excel with the ability to use it in order  

to set up the reporting system  
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 address: Adecco HR, 40, Ag.Konstantinou 
str., 15124, Maroussi, through fax at: 210 6180376, or by 
e-mail: infogreece@adecco.gr. 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.

Tο ξενοδοχείο Cavotagoo στη Μύκονο, επιθυμεί να προσλάβει 
για μόνιμη εργασία:

Ιnformation Τechnologies Manager 
Network Supervisor

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχο 

τμήμα ξενοδοχειακής επιχείρησης 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
Γνώση στον προγραμματισμό δικτυακών συσκευών Cisco, 

Mikrotik και τεχνολογιών IP (IPv4/IPv6), Ethernet 
Γνώση συστημάτων Virtualization platform  

(Hyper-V, VM-Ware) 
Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Microsoft Active 

Directory (involvement with AD migrations and upgrades) 
Εμπειρία στη δημιουργία κανόνων λειτουργίας και best 

practices, τεχνικών κειμένων σχεδιασμού, περιγραφής  
και λειτουργίας δικτύων 
Γνώση στη διαχείριση δεδομένων ασφαλείας, ανάκτησης 
Τεχνικές γνώσεις δικτύων, Υ/Η, windows server 
Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων 

τεχνολογιών 
Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου 

και όγκου εργασίας  
Η εταιρία μας προσφέρει: 
Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
Διαμονή και διατροφή (για το εκτός Αθηνών διάστημα) 
Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: hr@cavotagoo.gr

Τα ξενοδοχεία Λούης Α.Ε., με πολυετή παρουσία στον τουρισμό, μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο, 
ζητούν άτομα για τη θέση:

Υπεύθυνος Κουζίνας (Chef)
Προσόντα: 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Γνώση διεθνούς και ελληνικής κουζίνας 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Πτυχίο ανάλογης σχολής

Αναζητούμε άτομα με όρεξη για δουλειά, διάθεση και κίνητρα 
για εξέλιξη μέσα από την εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: sakis.spyrou@louishotels.com. Τηλέφωνα επικοινωνίας 
για πληροφορίες: 26610 24030 & 26610 20628.

Tier 2 Engineer Telecommute 
Piraeus, Attiki, Greece  

After Sales Support · NAV-T2EΗΚ
Description: We are looking for a full-time motivated Linux 
Systems Engineer, to be part of our Tier 2 support team. Please 
note this role is based in Hong Kong - full relocation and visa 
sponsorship provided.

Requirements 
Willing to relocate to Hong Kong 
Bachelor or master’s degree in computer science, computer/

electrical engineering or equivalent 
At least 2 years working experience as a Linux Systems 

Engineer, preferred distributions CentOS, Debian, Gentoo 
At least 1 years working experience in customer support 
Good shell scripting skills in Bash, Python etc. 
PostgreSQL, MySQL database administration skills 
Solid knowledge of TCP/IP, networking & firewalls and VPN 

technologies 
Fluent in english 
Fulfilled military obligations  

Great to have: 
Experience in KVM virtualization and Linux Cluster 

technologies 
Installation and configuration of Nagios, Icinga, Cacti 

monitoring systems 
Linux certifications on RHCSA and RHCE will be considered 

a plus 
VoIP technologies and Asterisk PBX.

Benefits: The company offers an attractive financial package 
and excellent working conditions.

Submit your cv to link: https://workable.com/j/2B67A6C47A

Η Φαμάρ Α.Β.Ε., ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
Ευρώπη με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων 
και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το κέντρο διανομής 
στoν Αυλώνα:

Υπεύθυνο Φαρμακοποιό 
(κωδ. PHDC_112016)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο διευθυντή  
του κέντρου διανομής και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
Υπευθυνότητα-διορισμός του ως υπεύθυνου φαρμακοποιού 

έναντι του ΕΟΦ 
Εποπτεία εφαρμογής και συμμόρφωσης με το υπάρχον  

σύστημα ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(GDP) σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες υπεύθυνου  
φαρμακοποιού 
Διατήρηση και αναθεώρηση συστήματος ποιότητας 
Διασφάλιση ελέγχου αποθεμάτων προς διανομή στο εμπόριο  

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση στον τομέα των 

φαρμάκων 
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://famarforms.
applymycv.gr/mainsite/careers.html



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

Γεωλόγου Υπογείου/Beat Underground Geologist
(Χαλκιδική)

Κύρια καθήκοντα:
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 στο 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 κωδικό ΓΥ ή στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι Χαλκιδικής, τκ 63082, υπόψη 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

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

Nail Artist 
(κωδ. θέσης: NA1)

Η εταιρία: Ο πελάτης μας είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη και καινοτόμος εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών 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:
Ενημέρωση από το τηλεφωνικό κέντρο σχετικά με το ημερήσιο πρόγραμμα ραντεβού και πιστή 

τήρησή του
Καθημερινές επισκέψεις σε πελάτισσες στο χώρο τους και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

περιποίησης νυχιών
Ενημέρωση των πελατισσών σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρίας-πελάτη 

μας, κατά τη διάρκεια των ραντεβού
Τήρηση των αυστηρών διαδικασιών αποστείρωσης και κανονισμών υγιεινής της εταιρίας

πελάτη μας
Διαχείριση παραπόνων, επίλυση προβλημάτων
Κατανόηση προβλημάτων και αναφορά αυτών στα κεντρικά για βελτίωση των υπηρεσιών

 ή των διαδικασιών
Το προφίλ σου-προκειμένου να είσαι σε θέση να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις 
της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα πρέπει να:
Έχεις αποφοιτήσει από μία από τις καλύτερες σχολές περιποίησης άκρων
Παρακολουθείς τις τάσεις της μόδας στην περιποίηση νυχιών και στην εξέλιξη των προϊόντων 

ομορφιάς
Είσαι σε θέση να παρέχεις με ταχύτητα υπηρεσίες περιποίησης νυχιών, χωρίς να κάνεις 

εκπτώσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου
Έχεις πάθος για την ομορφιά και τις υπηρεσίες της
Είσαι ενθουσιώδης, με έντονη αίσθηση ευθύνης και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Είσαι εξαιρετικά επικοινωνιακή, οργανωτική και έμπιστη
Διαθέτεις εμπειρία στο χώρο της περιποίησης άκρων
Έχεις δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο

Ο πελάτης μας προσφέρει: εφόσον επιλεγείς για την κάλυψη της θέσης, σου προσφέρονται 
τα ακόλουθα:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερές αποδοχές, ασφάλιση Ι.Κ.Α., bonus)
Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, εκπαιδευτικά σεμινάρια από τις καλύτερες nail 

artists στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Ενδιαφέρεσαι; Είσαι δυναμική, με πάθος για την ομορφιά και τις υπηρεσίες της, γερές βάσεις 
γνώσεων στον τομέα σου και θες να αναπτυχθείς επαγγελματικά; Εάν ναι, στείλε μας το βιογραφι-
κό σου ή αίτηση στο παρακάτω e-mail: cv@qmetric.gr (κωδικός θέσης: NA1). Η εταιρία μας τηρεί 
αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Engineers  
(£25-40k + benefits)

Opportunities across the UK, mainly London.
 Make a life changing career move to the UK as an Otis Engineer. We’re the Otis Elevator company, the 
global market leader at what we do. We install, maintain and repair elevators, escalators and moving 
walkways in more than 200 countries. And we need talented, energetic engineers to do that for us in 
the United Kingdom. It’s an exciting opportunity to relocate to the UK and enjoy a rewarding career with 
a renowned company that considers its people its greatest asset. We believe in hiring and developing 
the most talented, innovative people in the world-and we’re looking for experienced, professional 
engineers. Whether installing, repairing or maintaining, you’ll work safely and use the best tools for 
the task. And you’ll take pride in doing an excellent job that continually delights our customers.

You must be an experienced lift or escalator engineer with an in-depth knowledge of a variety of 
different brands and equipment. Dedicated, conscientious and a good communicator, you’ll be able to 
speak basic english, work well as part of a team, and independently too. Skilled at finding faults and 
carrying out physically demanding work, you’ll also have a relevant qualification-an engineering degree 
or professional/specialist certification or possess other relevant lift or escalator experience. So if you 
enjoy overcoming challenges of all shapes and sizes and are looking for an exciting new beginning, 
apply now. We can offer you great training, a variety of benefits and a lasting career in a company with 
a long tradition of quality. Join us, make a life changing move and be part of a global success story.

If you would like to learn more about our business and our vacancies please e-mail us on: utc.
recruitment@utc.com

Η Redex A.E., εταιρία ανάπτυξης διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ζητά να προσλάβει αδειούχο:

Συντηρητή Ηλεκτρολόγο 
Για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα συντήρησης.

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 2ης ομάδας και άνω
Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας
Εμπειρία σε έργα κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Επικοινωνία, προθυμία, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, αποτελεσματικότητα
Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

Επιθυμητά προσόντα:
Δίπλωμα μηχανής/αυτοκινήτου
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο φαξ: 211 1820241 ή στο e-mail: cv@redex.gr



Η Alfanet A.E., που κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά της πληροφορικής, στο πλαίσιο ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει:

Τεχνικό Printer & Monitor
Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:
Αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση Printer and Monitor
Έλεγχο λειτουργίας Printer and Monitor
Επισκευή Printer and Monitor

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες για το ρόλο:
Υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για το χώρο του hardware H/Y
Self-motivation
Δέσμευση για το αποτέλεσμα
Ευχάριστη και αξιοπρεπή παρουσία

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα:
Νέοι/-ες έως 35 ετών
Απαραίτητο πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία ως τεχνικός Printer and Monitor τουλάχιστον 1 έτους
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους   

Η εταιρία προσφέρει:
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων
Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης
Ζωντανό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μισθός/παροχές: Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική 
και νοσοκομειακή περίθαλψη και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alfanet.gr ή 
στο fax: 2310 586180. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία μας μπορείτε να δείτε στο site: 
www.alfanet.gr.

Μεγάλο φοροτεχνικό-λογιστικό γραφείο στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ζητά:

Φοροτεχνικό
(Κωδ. 27727/16)

Αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων πελατών
Σύνταξη καταστάσεων, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη 

εργατική και φορολογική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης 
(ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΚΒΣ, ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης κ.λπ.)
Διεκπεραίωση θεμάτων ασφαλιστικών ταμείων, επιθεώρησης εργασίας, ΟΑΕΔ
Τήρηση βιβλίων και στοιχείων (διπλογραφικά) σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 
Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες

Προσόντα:
Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Α΄ τάξης
Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ
Πολύ καλή γνώση φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων
Γνώσεις μισθοδοσίας
Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας σε λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση πελατών
Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση ενδοομιλικών συναλλαγών
Επιθυμητή η γνώση των εφαρμογών Extra λογιστική, μισθοδοσία και Tax System  

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:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Υψηλό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

Βιογραφικά στο e-mail: hr@cosmoshellas.com

Chef De Cuisine 
Amanzoe (Code:E.17.01.241116.CDC)

Job description: Aman owns & manages boutique high-end resorts worldwide. Each resort offers 
a guest experience that is intimate and discreet while providing the highest level of service. Each 
resort and setting is unique, but certain elements characterize all of them, a beautiful natural 
location, outstanding facilities, exceptional service and a small number of rooms to ensure exclusivity 
and privacy. Take advantage now to be part of this unique experience. Join our family at Amanzoe 
as a Chef de Cuisine. Under the direction of the executive chef, the incumbent will be accountable 
for overall success of the daily kitchen operations by taking care of the daily food preparation and 
supplies and duties assigned to meet the set standards and qualities. You will exhibit culinary talents 
by personally performing tasks while leading the staff and managing all food related functions. You 
will work to continually improve guest and employee satisfaction while maintaining the operating 
budget. This role is based at our Amanzoe in the greater Porto Heli Area - Greece.  While we are 
open to applications from international candidates, we ask that you already possess the right to live 
and work in Greece without the need for a company-supported work permit.

Desired skills and experience: You will need to have a degree in culinary arts from a certified 
school in Greece or abroad. You will likely already possess at least 1-2 years of experience in a 
similar position either in a 5* hotel or in high standards restaurant. Experience in michelin-starred 
restaurants will be considered as an asset. International experience and knowledge of asian cuisine 
is desirable. Fluency in english is essential.

Aman always looks to work with the most talented individuals in their field, all display 
the following common characteristics:
They are value-driven and choose to belong to a value-based group. Therefore they respect 

and adhere to our ethical standards, and they adapt themselves to the cultural sensitivities 
of the unique locations where we live and work
They are excellent communicators
They are smart, driven and very detail-oriented
They have a strong instinct to collaborate with others, to look after the interests of our company, 

our guests, and our colleagues
If this sounds like you, then you may find your natural home lies with Aman. Talk to us about 
aligning your passions with our opportunities.

To be considered for this position, please send your cv to this link: https://amanzoe.workable.
com/j/93B0908CDE

Company description: Aman opens doors to discovery in exceptional locations, both remote and 
urban. Meticulously designed to frame their natural settings, Aman destinations are renowned for 
space and privacy. Each welcomes guests as if to the home of a close friend, instilling a sense of peace 
and belonging amid some of the most diverse natural and historical landscapes. It is an approach 
that has changed little since 1988 when Adrian Zecha built a retreat on Phuket’s west coast to share 
with those closest to him. He named it Amanpuri, meaning ‘place of peace’, and Aman was born. 
Today, embracing 31 resorts, hotels, and private residences in 20 countries, Aman continues to 
seek out transformative experiences and awe-inspiring locations around the world. www.aman.com

Style Advisor (Sales)
(ref.SS.02) Attiki, Greece 

Description: Η Toi & moi, μια ελληνική εταιρία, ρυθμιστής της μόδας, σας δίνει την ευκαιρία να 
δημιουργήσετε και να μεταδώσετε την εμπειρία της άριστη εξυπηρέτησης καθώς και να συμβάλλεται 
στη δημιουργία επιτυχημένων αγορών της σύγχρονης γυναίκας. Αναζητάμε τον επόμενο-η συνεργάτη 
με τα απόλυτα Toi& moi χαρακτηριστικά:

Requirements-ο ρόλος σας:
Εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη
Προώθηση προϊόντος
Εμπορική αντίληψη
Επίτευξη πωλησιακών στόχων
Εύρυθμη λειτουργία καταστήματος

Το προφίλ σας:
Φιλικό, εξυπηρετικό και προσεγγίσιμο
Υψηλής απόδοσης και αντίληψης
Γνώση του προϊόντος και της αγοράς
Ανοιχτό σε επικοινωνία με την ομάδα
Ευέλικτο, με κίνηση και φιλοδοξία
Δυναμικό, με δυνατότητα για πολλαπλές εργασίες και διαχείρισης πίεσης
Πρωτοβουλία και με προσανατολισμό στο στόχο
Έμπειρο, τουλάχιστον 3 χρόνια στο χώρο της πώλησης

Benefits:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Προγράμματα μπόνους
Συνεχής εκπαίδευση

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://toi-and-moi-sa.workable.com/j/2FC75C0DDB



Pfizer is the world’s premier biopharmaceutical company 
taking new approaches to better health. We discover, develop, 
manufacture and deliver quality, safe and effective prescription 
medicines to treat and help prevent disease for people. At Pfizer, 
colleagues in more than 90 countries work every day to help 
people stay happier and healthier longer and to reduce the human 
and economic burden of disease worldwide. As we continue to 
develop healthcare products and expand our business globally, 
we are consistently looking for new talents. For our financial 
shared services center we are currently hiring an:

Invoice to Pay (I2P) Analyst 
with Greek language

Description-at this position you will handle the following 
responsibilities:
Support the invoice-to-pay team Leader to lead 

and manage the overall function, responsible for operational 
performance, and strategic guidance
Support achievements of key performance metrics 

within I2P processes
Monitor and manage direct booking of accounts payable 

invoices and payment run payment preparation
Assist in the design and implementation of activities 

to streamline and standardize operations, including 
operational metrics
Serve as a key liaison between supported markets/divisions 

related to I2P issues, inquiries, reporting requirements, 
and ad hoc requests and research, analyze and resolve 
AP issues via e-mail or phone with 3rd parties, internal 
and external suppliers
Ensure accounting transactions are in compliance 

with Pfizer accounting policies and US GAAP
Perform reconciliation between local GAAP/US GAAP/IFRS
Document all invoices and their payment status for suppliers
Participate in transformation/transition projects as needed

Profile-what you need to succeed?
Bachelor’s degree preferably in accounting/finance/business 

administration or relevant
1-2 years of experience with AP activities
Communicative level of english language
Communicative level of greek language
Experience in ERP work preferred (SAP, JDE, Oracle)
Experience in financial shared services preferred
Very good communication skills, flexibility and adaptability 

to dynamic environment
Ability to work with Ms Excel, Word

In reward Pfizer offers to you: You will receive the benefit of 
working for a stable and very well established international 
corporation with a sonorous name and highly established 
organizational culture. You will become an important part of 
our international, friendly and dynamic team. We can offer a 
competitive salary and a scale of benefits, including cafeteria 
program, travel allowance, meal vouchers, and recognition awards.

What to do now? If you are interested in this position, please 
apply through the system and attach all documents in english, 
to this link: http://stats.the-network.com/redirect/6ba21a0ea
e2597ada5ce71b36c8d0c79e2feb2fe

On-Line Project Manager
Athens, Attiki, Greece 

Digital Services · OPM002
Description: In Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company in the 
european market, delivering unique value for money services to 
our customers. Our ambitious commitment mobilizes us to keep 
evolving, to seek out new challenges and to change, without fear, 
in a creative and empowering environment! All these elements 
create a high performance culture, characterized by the passion, 
talent and competencies of our employees. We see each new 
colleague as a unique team member and a major investment 
for our company’s future, and now we are looking for a talented 
and highly-motivated On-Line Project Manager to join a team 
of bright professionals.

Tasks:
Liaising with internal stakeholders and external vendors 

to analyse new development needs and provide efficient 
project plans
Translate commercial requests into structured business 

requirements
Manage the process of the whole project development
Prepare User Acceptance Scenarios and coordinate 

User Acceptance Tests
Optimize the mix of external vs. internal development 

resources, to improve operational efficiency
Lead the redesigns of company website and mobile apps
Responsible for websites and apps smooth operation
Optimize eShop journeys and back end process to ensure

 a high level of customer satisfaction and sales conversion
Seek opportunities for improvement and suggest new 

on line products
Requirements:
BSc in business administrator, marketing, computer science 

or engineering or other related discipline
Proven experience in web development, design and project 

management
4-6 years of relevant experience
MSc in telecommunications or marketing will be considered 

as an asset
Strong analytical skills (proven use of Google Analytics)
Proven track record of actionable data analysis and 

business planning
Strong understanding of new online technologies and mobile 

applications analytics
Excellent presentation skills
Excellent command of the english language and excellent 

PC skills
Teamwork, results orientation, creativity, efficiency 

and attention to detail

Submit to link: https://wind-ellas.workable.com/jobs/387662

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής
Επιθυμητά προσόντα:
Πτυχίο τεχνικής σχολής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις τουριστικών 

εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή νοσοκομείων
Γνώση Η/Υ
Συστάσεις

Επαγγελματικές ικανότητες:
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Οργανωτικές ικανότητες 
Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
Ομαδικό πνεύμα εργασίας  

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητες εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mn@panasgroup.gr. 
Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

O όμιλος επιχειρήσεων Kivo Skiathos Collection που βρίσκεται 
στη Σκιάθο, αναζητά δυναμικούς υποψήφιους για το Kivo Αrt 
& Gourmet Hotel, στις ακόλουθες θέσεις για την σεζόν 2017:

Μανικιουρίστ/Κομμώτρια
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Προσαρμοστικότητα στα πρότυπα λειτουργίας 

και αποδοτικότητα
Επαγγελματική συμπεριφορά και ενθουσιώδης 

προσωπικότητα
Επιθυμητή η άδεια ασκήσεως των συγκεκριμένων

επαγγελμάτων
Καλή γνώση και εμπειρία σε μανικιούρ, πεντικιούρ 

και nail art
Τεχνογνωσία και εμπειρία πάνω στις τεχνικές 

της κομμωτικής
Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών  
Άριστη γνώση της αγγλικής & μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

Προσφέρονται:
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
Διαμονή και διατροφή

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://www.kivohotel.com/
category/human-resources/. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά 
τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών. Θα ενημερωθούν 
μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της θέσης.

Η ξενοδοχειακή μονάδα Mayor Pelekas Monastery, της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts, επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματίες 
για τη σεζόν 2017, στη θέση:

Σερβιτόροι/ες-Μπαρ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις
Καλή γνώση αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 

θα εκτιμηθεί)
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 

διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
Ευχάριστη προσωπικότητα
Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη εμφάνιση
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις

Η εταιρία προσφέρει:
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Διαμονή και διατροφή
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Εποχική απασχόληση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία, στο e-mail: ndimitropoulos@mayorhotels.com

Από τον όμιλο ιατρικών εταιριών Ιατρόπολις, ζητούνται:

Ιατροί Βάρδιας
Καθήκοντα: λήψη ιστορικού, παρακολούθηση εξετάσεων, 
ενημέρωση ασθενών κ.λπ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ανεπτυγμένη επικοινωνι-
ακή ικανότητα, άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ και να 
χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά στον κωδ. MDP16 στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr

Τα ξενοδοχεία Λούης Α.Ε., με πολυετή παρουσία στον τουρισμό, 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο, 
ζητούν άτομα για τη θέση:

Restaurant Manager
Προσόντα:
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πτυχίο ανάλογης σχολής
Γνώση του συστήματος HACCP

Αναζητούμε άτομα με όρεξη για δουλειά, διάθεση και κίνητρα 
για εξέλιξη μέσα από την εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: sakis.spyrou@louishotels.com. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας για πληροφορίες: 26610 24030 & 26610 20628.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών, ζητά: 

Yπάλληλο  
με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Για το τμήμα υλοποίησης. 

Αρμοδιότητες: εποπτεία και διαχείριση των προω-
θητικών προγραμμάτων της εταιρίας.  

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Ms Office-PC 
και άλλων συναφών προγραμμάτων, γνώση και χρήση 
της αγγλικής γλώσσας και δίπλωμα ΙΧ ή δικύκλου.

Βιογραφικά το e-mail: creative@screation.gr

Υπάλληλοι Γραφείου

Ανώνυμος εταιρία στην περιοχή μετρό Αιγάλεω, ζητεί 
και προσλαμβάνει άμεσα 6 άτομα άνω των 22 ετών, για 
τη στελέχωση των γραφείων της, ανεξαρτήτως εκπαί-
δευσης, κατά προτίμηση κάτοικοι δυτικών προαστίων. 

Δυνατότητα 4ωρης ή 8ωρης απασχόλησης.

Βιογραφικά το e-mail: hr.kartas@gmail.com,  
Τηλ.: 215 5304072. 

Υπάλληλοι Γραφείου

Για λογαριασμό του Ήρων, ενός από τα μεγαλύτερα call 
center με έδρα στον Αγ. Δημήτριο, προσφέρεται με-
ρική ή πλήρης απασχόληση, για υπηρεσίες παροχής 
ενέργειας.

Το μόνο που χρειάζεσαι: 
Απόφοιτος λυκείου 
Όρεξη για δουλειά και επαγγελματική εξέλιξη 
Ευχέρεια στην επικοινωνία 
Ευγένεια-ομαδικό πνεύμα  

Προσφέρονται: 
Σταθερός μισθός 
Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας 
Συνέπεια στις πληρωμές 
Συνεχής εκπαίδευση 
Επαγγελματική ανέλιξη 
Πρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο) 
Απογευματινή απασχόληση (4ωρο) 
Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς στo μετρό  

Αγ. Δημητρίου)

Βιογραφικά το e-mail: hr@bankfs.gr

To Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική που δραστη-
ριοποιείται στην παραγωγή και στην εμπορία οίνου, 
και στο οποίο βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους 
αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας στην Ευρώπη, 
επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Υπάλληλο Γραφείου 
(κωδ.: DOF)

Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής  

με κατεύθυνση διοίκησης επιχειρήσεων,  
οικονομικών επιστημών, λογιστικής ή marketing 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 3-4 ετών απαραίτητη 

σε τμήματα marketing 
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας στον προφορικό 

και γραπτό λόγο 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και social media  

για επαγγελματική χρήση 
Διάθεση για εργασία 
Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Καλλιθέα 
Χαλκιδικής, επιθυμεί να προσλάβει: 

Γραμματέα Διοίκησης

Η/ο ιδανική/ος υποψήφια/ος θα πρέπει 
 να διαθέτει: 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ διοίκησης επιχειρήσεων  

ή τουριστικών επιχειρήσεων 
Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
Προϋπηρεσία σε θέση κρατήσεων ξενοδοχείου 

 με εξειδίκευση σε web bookings 
Άριστη γραφή, ομιλία και ανάγνωση αγγλικής 

γλώσσας 

Γνώση ρωσικής και γερμανικής γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Άριστη γνώση Η/Υ, αρχειοθέτησης και εμπορικής 

διαχείρισης, καθώς και καλές γνώσεις χειρισμού 
social networks 
Επαγγελματική συμπεριφορά 
Ικανότητα στην επικοινωνία 

και στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Η επιχείρηση προσφέρει:  
Minimum 10μηνη απασχόληση 
Διαμονή και διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Μισθός αναλόγως προσόντων 
Έδρα εργασίας στο ξενοδοχείο 

(Καλλιθέα Χαλκιδικής)

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα με φωτογραφία, στο e-mail: manager-
chal@aegeanstar.com. Τηλ: 23740 20820, φαξ: 23740 
24707, υπόψη διοίκησης του ξενοδοχείου.

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, ζητά για τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας της:

Γραμματεία

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
Γνώση Microsoft Office 
Ευχέρεια στην επικοινωνία 
Άριστη χρήση του προφορικού λόγου 
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
Οργανωτική ικανότητα 
Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα 
Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 ετών

Βιογραφικά στο e-mail: hr@altex.gr

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο 
των νομικών & φορολογικών βιβλίων και των CD 
ROM, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων, με 
έδρα την Αθήνα, ζητά:

Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Πωλήσεων 
(ένδειξη: SEC-15)

Απαιτούμενα προσόντα: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών  

σε γραμματειακή υποστήριξη και τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
Δυναμική προσωπικότητα 
Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία  

μέσω τηλεφώνου 
Καλή γνώση Ms Office-internet-ERP  

(ιδανικά Atlantis) 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας  

Προσφέρονται:  
Μισθός 
Ασφάλιση 
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Δυναμικό και αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
Συνεχής εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά σημειώ-
ματα να αποστέλλονται με την αντίστοιχη ένδειξη και 
με την αναφορά «Για την Αθήνα», υπ’όψιν Δημήτρη 
Λάιου, στο e-mail: dlaios@sakkoulas.gr ή στο fax: 
210 3390075.

Γραμματέας
Θέση: Υποδοχή 
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 σχεδί-
αση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού 
και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση 
σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης 
κλίμακας. H εταιρία, με έντονη εξαγωγική κατεύθυνση, 
αναπτύσσεται δυναμικά αυξάνοντας τα τελευταία 2 έτη 
τους εργαζομένους της κατά 50%. 

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

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 άτομο για:

Γραμματειακή Υποστήριξη 
(κωδ. ΓΡ-01)

O υποψήφιος καλείται να συμβάλλει ενεργά  
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας.

Βασικά καθήκοντα υποψηφίου: 
Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου & αλληλογραφίας 
Οργάνωση και συντονισμός των εργασιών  

της εταιρίας 
Υποστήριξη τμημάτων της εταιρίας 
Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες 
Διεκπεραίωση λοιπών εργασιών  

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 

 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
Επιθυμητή η γνώση ERP SoftOne 
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 
Δημιουργικότητα και μεθοδικότητα 
Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών 
Οργάνωση αιτημάτων και ορθή διαχείριση χρόνου/

deadlines  
Προσφέρουμε: 
Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου 
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 της θέσης, μέσω 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@oliveway.
com ή μέσω fax στον αριθμό 210 9656926. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Από εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων-λογιστικών 
υπηρεσιών, ζητείται:

Λογίστρια

Για πλήρη απασχόληση, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Προφίλ υποψηφίου: 
Απόφοιτος οικονομικής σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία 
Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων 
Γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά) 
Ομαδικότητα, οργάνωση και πνεύμα συνεργασίας  

Προφίλ θέσης: 
 

(καταχωρίσεις τιμολογίων, εκτυπώσεις, ΦΠΑ) 
Μισθοδοσία επιχειρήσεων (ΑΠΔ, ΦΜΥ, 

προσλήψεις, απολύσεις, πίνακες προσωπικού) 
Φορολογικές δηλώσεις (φυσικών και νομικών 

προσώπων) 
Εισαγωγές, εξαγωγές, intrastat, listing

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
funding@epidosis.gr

Η G.V.N. Tax A.E. φορολογικών λογιστικών & οι-
κονομικών υπηρεσιών, αναζητά:

Λογιστή/-τρια

Περιγραφή θέσης: 
Διαχείριση των καθημερινών λογιστικών θεμάτων 

των πελατών της εταιρίας 
Καταχώριση παραστατικών και ενημέρωση 

δεδομένων στο ERP σύστημα 
Διασφάλιση της συμφωνίας λογαριασμών  

πελατών, προμηθευτών, ταμείου, τραπεζών  
και αξιογράφων 
Παρακολούθηση & συμφωνία του μητρώου παγίων 
Επεξεργασία και εξαγωγή των απαιτούμενων 

δηλώσεων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., παρακρατούμενων 
φόρων και λοιπών φορολογιών) 
Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα Ε.Λ.Π.  
Προφίλ υποψηφίου: 
Τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 έτη σε λογιστήριο  

με ERP σύστημα 

Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό  
των εφαρμογών Ms Office 
Εμπειρία στη χρήση των ERP συστημάτων, 

Entersoft, Soft1, Epsilon net 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Γνώση Φ.Π.Α., Κ.Φ.Ε., μισθοδοσίας, κατάρτισης 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Α΄ τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,  

διαχείρισης χρόνου, μεθοδικότητα και πνεύμα  
ομαδικότητας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: foroorganosi@yahoo.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο Kassandra Palace Hotel & Spa 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής, ζητά για μόνιμη απασχόληση: 

Λογιστή 

Με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
Η θέση αναφέρεται σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 

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

Από φοροτεχνικό-λογιστικό γραφείο, ζητείται έμπειρος:

Λογιστής-Φοροτεχνικός

Πτυχιούχος ΑΕΙ Α’ τάξης με τουλάχιστον 10ετή αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία για τη λογιστική και φοροτεχνική 
παρακολούθηση των πελατών του. 

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση των ΕΛΠ, 
γνώσεις μισθοδοσίας, πολύ καλή γνώση των φορο-
λογικών και εργατικών υποχρεώσεων, υπευθυνότητα 
στην τήρηση των προθεσμιών και πολύ καλή γνώση 
αγγλικών. Επιπλέον προσόν θεωρείται η γνώση ενδο-
ομιλικών συναλλαγών και των εφαρμογών Extra λο-
γιστική και μισθοδοσία και Tax System.

Προσφέρεται: άριστο περιβάλλον εργασίας και υψηλό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@accountlink.gr,  μόνο εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις. Συστάσεις απαραίτητες.

Η κορυφαία εταιρία στην αμαξοποίηση αυτοκινήτων, ζητά:

Βοηθό Λογιστή/Γραμματέα

Για το υποκατάστημα του Ασπροπύργου.

Επιθυμητά προσόντα: 
Πτυχίο ανωτέρας σχολής ή ανωτάτης σχολής 
Γνώση προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης, 

όπως Softone, Atlantis κλπ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων  

σε λογιστικά 
Άριστη γνώση αγγλικών

Βιογραφικά στο e-mail: dounas@stathis.com.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
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 μία, συνεχώς, ανοδική και εξω-
στρεφή πορεία. Μαζί μας, μπορείς να εργαστείς στον 
υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου 
πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυ-
τόχρονα διεθνές περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά 
της γραφεία στην Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Web Developer & Designer

Προφίλ υποψηφίου: 
Πτυχίο ΑΕΙ/TEI 
Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία  

σε αντίστοιχη θέση και εταιρία με εμπειρία  
στην κατασκευή και σχεδίαση websites, microsites, 
e-mail και newsletters, banners, facebook posts 
και apps, mobile apps κλπ. 
Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού  

C#, HTML, PHP, CSS και Jquery,  
καθώς και προγραμμάτων σχεδίασης  
όπως Indesign, 3D Studio Max, Adobe  Photoshop 
και Illustrator 
Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 

προφορικής και γραπτής 
Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 

αποτελεσματικότητα ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  

εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία,  
μεθοδικότητα, οργάνωση, ικανότητα ταυτόχρονης 
διαχείρισης διαφορετικών έργων και συνεργατών 



«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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ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
Γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας 
Γνώση Microsoft Office 
Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
Ικανότητα επικοινωνίας 
Οργανωτική ικανότητα 
Ικανότητα συνεργασίας  

Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικός μισθός και bonus 
Δυνατότητα εξέλιξης 
Διαρκής εκπαίδευση 
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

Το κέντρο θαλασσοθεραπείας Thalasso, της αλυ-
σίδας Aegeo Spas, στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητά να 
προσλάβει για 8ωρη απασχόληση:

Leader Σύμβουλο Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε πωλήσεις B2C, 

τουλάχιστον 1 έτους 
Καλή γνώση αγγλικών 
Ηλικία 30-45 ετών  

Προσφέρουμε: 
12μηνη απασχόληση 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό με 
φωτογραφία, στο e-mail: manager@aegeospas.gr

Η In Group η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της:

Πωλητή Χονδρικής

Καθήκοντα: 
Ανάπτυξη και διατήρηση σημείων πώλησης  

σε όλη την Ελλάδα 
Χαρτογράφηση σημείων πώλησης 
Υπεύθυνος για το κομμάτι των πωλήσεων 
Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη  

σχέσεων 
Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής  

προβολής προϊόντων στο σημείο πώλησης  
Προσόντα: 
Απαραίτητα απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή ισότιμης 

σχολής εξωτερικού  
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη 

θέση 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
Επικοινωνιακές ικανότητες & οργανωτικότητα 
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  

& γρήγορης ανταπόκρισης σε καταστάσεις πίεσης 
Δυνατότητα για ταξίδια 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.  

Παρέχονται: 
Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Κινητό τηλέφωνο και laptop 
Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης πα-
ρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, στο link: 
http://www.jobs.net/j/JXyYO2yE?idpartenaire=24658

Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρίας πελάτη 
της, μεγάλης εταιρίας παροχής ολοκληρωμένων λύ-
σεων και υπηρεσιών πληροφορικής, ζητά να καλύψει 
τη θέση του:

Β2Β  
Σύμβουλου Πωλήσεων

Η εταιρία πελάτης δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής (IT Systems 
Integrator). Πρόκειται για μια εταιρία η οποία λειτουρ-
γεί με σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο και παρέχει 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης 
στους ανθρώπους της.

Αρμοδιότητες: καθήκοντα του ανθρώπου που θα 
προσληφθεί στη θέση του Σύμβουλου Πωλήσεων 
Πληροφορικής: 
Συντήρηση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου  

πελατολογίου 
Σύνταξη και κατάθεση οικονομοτεχνικών  

προτάσεων 
Διατήρηση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης  

πελατών 
Αναζήτηση ευκαιριών πώλησης 
Διαπραγματεύσεις σε θέματα εμπορικής  

πολιτικής και διαχείριση αιτημάτων  
Προσόντα (σε περίπτωση που τα προσόντα  
σας ταιριάζουν με τα παρακάτω, θα μπορούσατε  
να καλύψετε τη θέση): 
Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ με κατεύθυνση την πληροφορική 

επιθυμητό 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β, Β2C 
Επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες 
Δυναμική προσωπικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία

Πληροφορίες: Στέλιος Πωλιουδάκης, τηλ: 216 
6001324. Επισύναψη βιογραφικών στο link: https://
www.randstad.gr/αγγελία-θέση-εργασίας/7467/B2B

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις 
εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες 
εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική 
αγορά για πάνω από 15 έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Sales Analyst

Optimal HR Group on behalf of its client-a greek 
international FMCG- is looking to recruit a Sales 
Analyst for its Athens offices, The Sales Analyst 
serves as the driving force behind coordinating 
sales activities and function collaboration from a 
data management point of view. This role serves 
as the single point of contact for communication 
flow from headquarters to sales manager on key 
reports and data.

Description: 
Analyze data regarding sales performance  

and budget, activity and company trends  
and, interprets results of company sales 
Gathers and compiles raw data; conducts 

research for industry trends and benchmarks  
and normalizes data to be incorporated  
into a centralized data format 
Analyzes, reports, makes comparisons  

to industry/company benchmarks, determines 
trends, and prepares cost analyses including  
data from competition 
Alert sales team and commercial director  

when sales target is not going to be achievable 
Defines data definitions and documents data 

limitations 
Prepares excel spreadsheets for data analysis 

through ERP data, prepares reports with charts 
and graphs, mailing lists, maps and ad hoc 
requests. May make presentations according  
to needs 
Provides recommendations based on findings 

and analysis. Identify trends and inefficiencies 
and recommends improvements accordingly. 
Provides input on policies and procedures 
Demonstrates skill in data analysis techniques 

by resolving missing/incomplete information, 
inconsistencies/anomalies in more complex 
research/data 
Compile weekly and month-end sales analysis 

in relation to target set by commercial director 
and sales team 
Prepares studies, reports and sales analysis  

for high level management 
Participates in the developing and reviewing 

of the sales budget and assists in due diligence 
of sales forecast focusing on sales to budget 
variance analysis  
Requirements: 
Education to a university degree level 
Written and spoken fluency in english  

is required 

Expertise in working with spreadsheets  
and databases 
Strong understanding of financial and marketing 

concepts 
Expertise with the assimilation of large volumes 

of raw data 
Ability to understand, analyze, and present  

the various elements of complex sales, 
marketing, and financial reports to senior 
management 
Proficiency with statistical techniques and tools 
Microsoft office-advanced Ms Excel skills.  
ERP knowledge will be considered a plus

Submit to link: https://optimal-hr-group-sa.workable.
com/jobs/386713

Η εταιρία Tresor Hotels αναζητά νέα θέση, για τα 
γραφεία των Αθηνών:

Junior Sales Associate

Αναγκαία προσόντα: 
Εμπειρία πωλήσεων είτε σε πρακτορείο,  

είτε σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
Εμπειρία σε ηλεκτρονικές κρατήσεις δωματίων 
Εμπειρία σε booking engines και OTA’s 
Αρίστη γνώση Ms Office (Word και Excel),  

αλλά και προγραμμάτων CRM 
Ελληνικά και αγγλικά σε επίπεδο proficiency 
Δίπλωμα οδήγησης  

Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 
Εργατικότητα και υπευθυνότητα 
Οργάνωση και ευγένεια 
Ικανότητα εργασίας με team spirit  

και με deadlines  
Προσφέρεται: 
Full-time, all-year εργασία στα κεντρικά γραφεία 

των Αθηνών (Γλυφάδα) με πρώτη μέρα  
απασχόλησης στις 09/01/2017 
Ικανοποιητικός μισθός με προοπτικές συνεχής 

αύξησης 
Ανάπτυξη και δικτύωση στον τουριστικό κλάδο

Βιογραφικά στο e-mail: hr@tresorhotels.com

Account Manager 
Athens, Greece-AM 004

Description: In Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company 
in the European market, delivering unique value for 
money services to our customers. Our ambitious 
commitment mobilizes us to keep evolving, to seek 
out new challenges and to change, without fear, 
in a creative and empowering environment! All 
these elements create a high performance culture, 
characterized by the passion, talent and competencies 
of our employees. We see each new colleague as a 
unique team member and a major investment for 
our company’s future, and now we are looking for 
a talented and highly-motivated Account Manager 
to join a team of bright professionals.

Main tasks: 
Manage the relationship with existing corporate 

customers and expand the scope of cooperation 
Develop new business with new corporate 

customers 
Identify business needs and requirements  

of corporate customers and deliver solutions 
which meet their expectations 
Ensure high standards of delivery and customer 

service 
Monitor, analyze, and report on sales objectives 
Follow market trends and provide insights about 

the development of new products and services  
Requirements: 
University degree in exact sciences, technology 

or business faculties 
Postgraduate studies will be considered a plus 
2-4 years of experience in a relevant position 
Excellent command of the english language  

and excellent PC skills 
Results orientation, efficiency, attention 

to detail, creativity 
Strong sales and customer orientation

Submit to link: https://wind-ellas.workable.com/
jobs/350237

Sales/Reservations Agent

Location: Athens.

Job requirements: 
Responsible to receive, file and and monitor all 

reservations of each hotel, answer customer’s 
requests and monitor and manage rates  
& inventory in order to maximize hotel’s revenue 

Maximize yield for room reservations 
Control pricing in various distribution systems  

Qualifications: 
Degree in hospitality/tourism 
At least 2 years of experience as a Reservations 

agent preferably in a luxury boutique hotel 
Excellent experience in IDSs, GDS and hotel 

operating systems 
Excellent knowledge in channel management 

systems 
Excellent knowledge of both english and greek 

language, a second language will be much 
appreciated 
Positive and enthusiastic personality 
Goal oriented personality, capable of reaching 

specific financial and quality targets 
Good communication skills are important  

in negotiating with customers, hoteliers  
and tour operators 
Up to 34 years old  

What we offer: 
Good remuneration package 
Monthly bonuses attached on sales targets 
Happy and challenging working environment 
A great career prospect within the hotels of Blue 

Circle hotel management 
We also provide continuous training and 

evaluation

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following e-mail: 
info@novelty.gr

Η εταιρία μας, παραγωγός χρωμάτων, βερνικιών και 
χημικών προϊόντων και αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
της γερμανικής εταιρίας συστημάτων δόμησης Sto, 
ζητεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Ηλικία 28-48 ετών 
Προϋπηρεσία πωλήσεων τουλάχιστον 5 ετών  

στο χώρο των δομικών υλικών/χρωματοπωλείου 
Γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
Δυνατότητα ταξιδιών 
Δίπλωμα οδήγησης  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Bonus βάσει απόδοσης 
Δυνατότητα εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Τόπος εργασίας: Ασπρόπυργος.

Βιογραφικά στο e-mail: ssakkiotou@drapa.gr

Sales Development  
Representative

Mobiplus (www.mobiplus.co), the most dynamically 
growing company in mobile services, is looking for 
a candidate, social, creative, flexible, enthusiastic 
to work in a modern environment, communicating 
and educating businesses. 

We offer: 
Attractive remuneration package 
Permanent employment 
Exceptional professional develop in sales 

techniques and leading customer relationship 
tools 
Continues development in the environment  

of mobile services to businesses  
Requirements: 
Age 25-30 years 
University degree in computer science  

or a equivalent 
Good knowledge of social media platforms  

and web technologies

Please send your cv to e-mail: kpapageorgiou@
media-plus.gr with the subject: “Sales Development 
Representative” and we call you soon.

Σύμβουλοι Πωλήσεων  
Προϊόντων Τεχνολογίας  

(Inbound Calls)

Είσαι «gadget-άκιας» και θες να ενημερώνεσαι συνε-
χώς για καινούργια προϊόντα στο χώρο της τεχνολογίας; 
Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσεις δυναμικά 
την καριέρα σου σε πολυεθνική αλυσίδα πώλησης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών! 

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι κάτοχοι της θέσης θα 
είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά 
εισερχόμενων κλήσεων και τη διαχείριση αποριών 
των πελατών σχετικά με προϊόντα τεχνολογίας, καθώς 
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και για τη διερεύνηση αναγκών και τη διενέργεια προ-
σφοράς με απώτερο στόχο την πώληση του προϊόντος. 
Ο ρόλος απαιτεί μεγάλη εξοικείωση με τα προϊόντα 
τεχνολογίας, ειδικότερα με Η/Υ, smartphones, tablets, 
τηλεοράσεις και φωτογραφικές μηχανές. Θα πρέπει να 
υπάρχει η διάθεση συνεχούς ενημέρωσης για όλες τις 
τάσεις της αγοράς και η ικανότητα παρουσίασης των 
πλεονεκτημάτων των προϊόντων μέσω τηλεφώνου. 
Αφορά σε εργασία με βάρδιες, Δευτέρα με Σάββατο, 
πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως). O 
τόπος εργασίας είναι στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 
πολύ κοντά σε σταθμό του μετρό.

Προφίλ υποψηφίου: 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 
Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία σε θέση  

εξυπηρέτησης πελατών ή/και σε πωλήσεις  
εντός καταστήματος 
Εμπειρία σε πώληση προϊόντων τεχνολογίας  

θα εκτιμηθεί δεόντως 
Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες 
Προσαρμοστικότητα, εξωστρέφεια και διάθεση 

για ανάπτυξη  
Πολύ καλή εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
Πάθος για τις νέες τεχνολογίες 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άνδρες υποψηφίους  
Πακέτο αποδοχών: 
Μισθός 850€ μεικτά 
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
Αναλυτική εισαγωγική εκπαίδευση επί πληρωμή 
Υψηλό τριμηνιαίο μπόνους επίτευξης στόχων 
Προοπτικές εξέλιξης εντός του τμήματος  

ή στα υπόλοιπα τμήματα

Βιογραφικά στο e-mail:  
recruiting@manpowergroup.gr

Icap Executive Search & Selection part of Icap group, 
the largest business services group in south-eastern 
Europe, is among the top premium consultancies 
in Greece. With more than 40 years of experience, 
we specialize in assessing and recruiting senior to 
middle level executives based on our client needs. 
Icap executive search on behalf of its client, a large 
information technology solutions company, is seeking 
for an experienced individual to cover the position 
of enterprise sales, to work in Greece.

Enterprise Sales Executive 

The Enterprise Sales Executive is responsible for 
effectively cultivating customer relationships and 
drive new business in prospective accounts.

Responsibilities: 
Manage prospecting and sales activities  

in assigned territory with a focus on new product 
pipeline growth 
Develop close plans for targeted opportunities 

and drive opportunities to closure 
Develop relationships with key partners  

for growth of our products within their markets 
Extend the company’s resellers network  

& promote company’s products across  
the channel/resellers network 
Develop formal sales proposal to resellers, help 

resellers negotiate & close sales deals  
Job requirements: 
At least 3 years of relevant experience in Sales 

in the IT sector, preferable in the IT security field 
Past experience in distribution would  

be considered a plus 
University degree in IT or networks or network 

security 
Excellent communication skills, spoken  

& written 
Ability to understand customer needs 
Result oriented with the ability to pay attention 

to details 
Able to work independently and as part  

of a team 
Strong analytical skills with good understanding 

of both technical and business issues  
Company offers: 
Competitive salary based on qualification  

& experience 
Bonus scheme based on revenue generated 
Excellent working conditions as being part  

of a small and friendly team

Submit to the following link: http://www.jobs.net/j/
JGHB1B0B?idpartenaire=24693

H Youth Lab., ανερχόμενη ελληνική εταιρία δερμο-
καλλυντικών στο χώρο του φαρμακείου, επεκτείνει τη 
δραστηριότητά της και επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Στέλεχος Πωλήσεων  
Φαρμακείου-Αθήνα

Ο συνεργάτης θα θέλαμε: 
Να έχει πάνω από 3 χρόνια εμπειρίας στο χώρο 

του φαρμακείου 
Να μπορεί να «ανοίγει» συνεργασία με νέους 

πελάτες 
Να έχει ευχέρεια στα βασικά των υπολογιστών 

(internet, e-mail, word, excel) 
Να έχει εμπειρία σε δερμοκαλλυντικά  

ή συμπληρώματα διατροφής  
Η πετυχημένη συνεργασία θα έρθει ευκολότερα 
για συνεργάτη: 
Που έχει μεθοδικότητα και ατομική οργάνωση 
Που θέλει να βλέπει το αποτέλεσμα  

της προσπάθειας που κάνει 
Που θέλει διαρκώς να βελτιώνεται 
Που έχει ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη 

στάση 
Που μπορεί να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης 
Που κάνει προτάσεις βασισμένες σε στοιχεία  

που παρατηρεί στην αγορά  
Από την πλευρά μας παρέχουμε: 
Μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται 

στην αμοιβαία εκτίμηση 
Εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες και αποδοτικές 

τεχνικές πωλήσεων 
Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, i-pad 
Μισθό και bonus πωλήσεων ως επιβράβευση  

της προσπάθειας

Μη διστάσετε να συνοδεύσετε το βιογραφικό σας με μία 
εισαγωγική επιστολή, κάνοντας αναφορά στα σημεία 
εκείνα που πιστεύετε ότι θα μας φανούν περισσότερο 
χρήσιμα, και να το στείλετε στο παρακάτω e-mail: 
human-resources@youthlab.com

H Fortis Α.Ε., ζητά:

Εξωτερική  
Πωλήτρια/Πωλητή

Στην περιοχή της Αθήνας.

Κύριες αρμοδιότητες: 
Εύρεση & ανάπτυξη νέων πελατών 
Πωλήσεις σε επαγγελματίες 
Αιτήσεις & καταγραφή αναγκών 
Παρουσίαση επιλογών σύμφωνα με τις ανάγκες 

των πελατών  
Προσόντα: 
Ηλικία 28-40 ετών 
Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε εξωτερικές 

πωλήσεις 
Φιλοδοξία, εξωστρέφεια & επιχειρηματική 

 νοοτροπία 
Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα 

και διάθεση για δημιουργική εργασία

Βιογραφικά στο e-mail: info@fortisbrokers.gr

Η Randstad Hellas για λογαριασμό πελάτη της, 
αναζητά άτομο για τη θέση:

Διευθυντή Πωλήσεων  
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Aρμοδιότητες: 
Καθορίζει και εφαρμόζει τους στόχους  

πωλήσεων στην ομάδα πωλήσεων, παράλληλα 
κατευθύνει και ελέγχει όλες τις διαδικασίες  
πωλήσεων και προωθεί την αποδοτική  
και αποτελεσματική οργάνωσή τους 
Έχει την ευθύνη του συντονισμού  

όλων των προωθητικών, υποστηρικτικών  
δραστηριοτήτων όσον αφορά στα προϊόντα  
υπηρεσιών 
Έχει την ευθύνη για την ποιότητα  

των παρεχόμενων υπηρεσιών και εισηγείται  
συνεχώς μέτρα για τη βελτίωσή τους 
Έχει την ευθύνη για την επεξεργασία πολιτικών 

και διαδικασιών, καθώς και για προγράμματα 
επενδύσεων, προσλήψεων, προϋπολογισμού, 
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου  
προγραμματισμού 
Έχει την ευθύνη της συνέχισης, βελτίωσης  

και επέκτασης των υπηρεσιών προσδιορίζοντας 
τις εμπορικές ευκαιρίες και υποβάλλοντας  
προτάσεις για την αποτελεσματική εκμετάλλευσή 
τους 
Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών με βάση  

τις τάσεις της αγοράς και αναπτύσσει στρατηγικές 
και προγράμματα για την οικοδόμηση  
και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες 
Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον χώρο  

υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα  
και στο εξωτερικό και εισηγείται  
νέες πρωτοβουλίες 

Μελετά τις υπηρεσίες και δραστηριότητες 
του ανταγωνισμού 
Διαχειρίζεται ή/και αναθέτει τη διαχείριση  

αιτημάτων και παραπόνων, προφορικών  
και γραπτών, και τα παρακολουθεί  
μέχρι την επίλυσή τους  
Προσόντα: 
5-6 έτη προϋπηρεσία σε διαχείριση ομάδας  

πωλήσεων σε Β2Β υπηρεσίες, ιδανικά στο χώρο 
της εκπαίδευσης 
Ακαδημαϊκές σπουδές με κατεύθυνση ιδανικά  

στο business management 
Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση του Ms Office και κυρίως εμπειρία 

σε προχωρημένη χρήση του Excel 
Ιδανικά πολύ καλή γνώση της Microsoft 

Dynamics CRM εφαρμογής ή άλλου παρεμφερούς 
προγράμματος 
Δυναμική και ανεξάρτητη προσωπικότητα 
Άριστες ηγετικές ικανότητες 
Ανάληψη πρωτοβουλίων 
Προτάσεις νέων λύσεων και hands-on  

αντιμετώπιση

Πληροφορίες: Anna Ve, τηλ: 210 6770523. Eπισύ-
ναψη βιογραφικών στο link: https://www.randstad.
gr/αγγελία-θέση-εργασίας/7256/Διευθυντής 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση, προκειμένου να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις 
εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad 
και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες 
εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική 
αγορά για πάνω από 15 έτη. Η διεθνής εμπειρία μας, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή παρουσία μας στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία Μπουτάρη Οινοποιητική, με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση:

Σύμβουλος Πωλήσεων

Κύρια καθήκοντα: 
Υπεύθυνος για την επίτευξη ποιοτικών  

και ποσοτικών στόχων της περιοχής ευθύνης 
Υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης  

της εταιρίας σε όλα τα κανάλια διανομής  
(χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, επιτόπια κατανάλωση) 
Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
Διατήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου  

πελατολογίου 
Εισήγηση ενεργειών και σχεδίων  

για τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
Εμπειρία 2 χρόνων σε ανάλογη θέση πωλήσεων 

καταναλωτικών προϊόντων 
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
Δυνατότητα ταξιδιών 
Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην οινολογία 
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  

και διαπραγμάτευσης 
Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης  

και συντονισμού δραστηριοτήτων 
Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής 

σε δυναμικό περιβάλλον 
Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  

στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: hr@boutari.gr. Όλες οι 
υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Sales Development  
Representative

Mobiplus (www.mobiplus.co), the most dynamically 
growing company in mobile services, is looking for 
a candidate, social, creative, flexible, enthusiastic 
to work in a modern environment, communicating 
and educating business and we  offer:

Attractive remuneration package 
Permanent employment 
Exceptional professional development in sales 

techniques and leading customer relationship 
tools 
Continues development in the environment  

of mobile services to businesses 

Requirements: 
Age 25-30 years 
University degree in computer science  

or a equivalent 
Good knowledge of social media platforms 

 and web technologies

Please send your cv to e-mail: kpapageorgiou@
media-plus.gr with subject: “Sales Development 
Representative” and we call you soon.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Argo Travel Group αναζητά 
νέα και δυναμικά στελέχη για μόνιμη απασχόληση, 
στα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα:

Στέλεχος Τμήματος Online Services  
(Online Services Department Executive) 

κωδ: ATGOTAEXE.SW

Απαραίτητα προσόντα: 
Εμπειρία σε online κρατήσεις Β2Β και B2C 
Εμπειρία σε διαχείριση online booking engines 
Γνώση συστημάτων back office, travel force  

ή/και net semantics 
Επιθυμητή η γνώση CRM 
Προϋπόθεση η άριστη γνώση της αγγλικής  

γλώσσας 
Επιθυμητή η γνώση μίας επιπλέον γλώσσας 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών Ms Office, 

e-mail και internet 
Εμπειρία στη διαχείριση και μεταπώληση  

ξενοδοχείων και λοιπών προϊόντων 
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τουριστικό 

γραφείο ή ΟΤΑ 
Δυνατότητα για ταξίδια σε εσωτερικό  

και εξωτερικό 
Ηλικία έως 40 ετών  

Η εταιρία προφέρει:    
Μόνιμη εργασία 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 

προσόντων 
Σχήμα κινήτρων βάσει επίτευξης στόχων 
Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση 
Προοπτικές εξέλιξης

Αν σας ενθουσιάζει ο χώρος της τουριστικής βιομηχα-
νίας, η ομαδική εργασία, τα ταξίδια και αντιμετωπίζετε 
θετικά τις προκλήσεις, τότε ίσως να είστε εσείς… ο 
επόμενος αργοναύτης! Δεκτοί τελειόφοιτοι ανωτέ-
ρων και ανωτάτων ιδρυμάτων για την εξάσκηση της 
πρακτικής τους εργασίας. Πληροφορίες-αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hr@argotravel.com (ανα-
γράφοντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης).

Η Αction Line, για λογαριασμό πελάτη της με ηγετική 
παρουσία στο χώρο των βιολογικών προϊόντων και 
δυναμική παρουσία στο εξωτερικό, αναζητά για άμε-
ση στελέχωση και ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς:

Sales Specialist  
Φαρμακείου

Αρμοδιότητες: 
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος 

για την προώθηση βιολογικών προϊόντων 
στην Αττική 
Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου 
Παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων  

ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 
Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις βιολογικών 

προϊόντων/συμπληρωμάτων διατροφής 
 ή καλλυντικών 
Τουλάχιστον 3-4 χρόνια εμπειρία στο χώρο 

των B2B πωλήσεων (κατά προτίμηση στο χώρο 
του φαρμακείου)   
Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 

δεξιότητες 
Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 

επαγγελματική παρουσία, αποτελεσματική  
διαχείριση χρόνου 
Δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα για ταξίδια  

με ευέλικτο ωράριο εργασίας  
Παρέχονται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

(σταθερός μισθός και bonus) 
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης 
Έξοδα μετακίνησης, κινητό τηλέφωνο και tablet

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φω-
τογραφία με τον κωδικό της θέσης: ACT_BIPRO_0716 
στο link: http://actionline.collegelink.gr/contact-
details-form.php
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Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 
Συνεργασία με τον art director, 

 αλλά και με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα 
 για ένα σωστό και δημιουργικό αποτέλεσμα 
Συνεργασία με άλλους developers για τη σωστή 

τεχνικά προσαρμογή των εικαστικών και ένα άψογο 
αποτέλεσμα 
Συνεχή ενημέρωση πάνω σε θέματα design  

και τις νέες τεχνολογίες 
Συμμετοχή και ανταπόκριση στις δημιουργικές 

συναντήσεις  
Παροχές: 
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο  

περιβάλλον 
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική  

και αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@axelaccessories.com. 
Παρακαλούμε να προωθείτε το βιογραφικό σας μόνο 
εφόσον συγκεντρώνετε τις παραπάνω προϋποθέσεις.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Developer  
(Kolonaki)

The company: Greycon is a leading company 
specialising in software and consulting for scheduling, 
production planning, and manufacturing execution. 
It was formed in 1985 in London, UK, and quickly 
grew into one of the major producers of software 
for the paper and plastic film industries. Nowadays, 
it operates globally with customers in 41 countries 
and has offices in China, Finland, Greece, UK, Uruguay 
& Usa. Greycon is operating in Greece since 2012.

The job: Greycon is currently inviting applications for 
skilled graduates or professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports leading-
edge, quality-driven software for the manufacturing 
industry. The candidate will join the development 
team of the opt-Studio product.

Responsibilities-key activities include  
the following: 
Front-end development, including new features 

and bug fixing 
Unit test creation 
Functional analysis and troubleshooting 

(including issues raised internally  
or by customers) 
Peer reviewing  

Desired skills and qualifications-the ideal 
candidate should have: 
A bachelor’s degree in computer science, 

engineering or a relevant science-based course 
Fluency in the english language, strong verbal 

and written communication skills in english 
Knowledge of C#, .Net Framework 4.0+ and SQL 

Server (views, stored procedures, etc.) 
Flexible and proactive attitude, ability to work  

as part of a distributed global team 
Ability to travel periodically to other Greycon 

offices and customer sites 
Strong analytical and problem-solving skills 
Interest in operations research, optimisation  

and supply chain is a plus

Remuneration: A very attractive and competitive 
remuneration package including regular employee’s 
benefits, plus private medical insurance, with excellent 
working conditions will be provided to the successful 
candidates.

Position: The candidate will work in our greek 
offices in Kolonaki, Athens.

How to apply: Please submit your cv (in english) 
to Mrs Katerina Michalaki, to e-mail: km@greycon.
com with the subject title “opt-Studio Developer”.

Software Engineer  
(.net/web)

Infoset is an IT firm based in Agia Paraskeyi. We 
are looking for an enthousiastic and talented .net 
developer to join our team. 

Academic background & experience: 
 

or computer science 
 

& development of web enterprise level 
applications  
Technical skills: 
Proficiency in .net development with Visual Studio 
Excellent knowledge of C#, jQuery, asynchronous 

experience is a plus 
Experience in native mobile development 

 will be considered an asset 
Excellent use of english and greek language 

(writing and verbal) 

Key responsibilities: 
Develops, tests and debugs company’s solutions 
Communicate with clients at technical level  

to assess requests, gather requirements and offer 
professional support 
Demonstrates attention to detail and stays 

focused on delivering high quality solutions 
Contributes in R&D activities and new products 

design

Please send your cv to e-mail: fotis@infoset.co

Famar S.A., a leading international service provider 
in health care industry with activities both in greek 
and in western european area, seeks to recruit for 
its head office in Alimos:

IS Infrastructure Support Analyst 
(ref. ISA_112016)

The position holder will report to the IS 
Infrastructure Administrator for Greece  
and will be responsible for: 
Systems administration & monitoring 
Provide 1st & 2nd level support to users 

(Windows, Office, Outlook, Hardware, etc.) 
Servers and workstations patch management 
Servers backup 
Infrastructure problems solving 
Suggest improvements on existing systems 

 
Manage communication with suppliers 
Write specifications for new requirements 
Monitor changes implementations & 

enhancements  
Prerequisites:  

 
TEI or AEI degree in computer science 
Fluent in english, oral & written 

Administration knowledge on: MS Windows 
Servers all versions, Active Directory 2012, 
Exchange Server 2010, MS SharePoint, VMware, 
SQL Server, McAfee EPO, SCCM, SCOM, LYNC 

 
Analytical & problem solving skills 
Ability to work under pressure 
Deliver under strict timelines 
High level of team spirit

If you believe you fulfill the above mentioned 
prerequisites, please send your curriculum vitae 
(indicating position code), to this link: 

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

Front-End Developer

Key responsibilities: 
Responsible for interpreting and executing 

designs correctly 
Solve problems and adapt quickly to new web 

design and application trends 
Develop functional and appealing web  

and mobile-friendly sites based on usability 

to write web pages 
Create cascading style sheets (CSS)  

that are consistent across all browsers  
and platforms 
Participates in testing and code review  

Required qualifications: 
University or college degree in computer science 

or any other relevant degree 
Equivalent work experience 2 years 

 
Excellent knowledge JavaScript (JQuery) 
Understanding of responsive design principles 
Strong knowledge of version control systems, 

especially Git 
Knowledge of the Adobe Creative Suite 
Team player as well as good interpersonal  

and communication skills 
Fulfilled military obligations  

What we offer: 
A relaxed working atmosphere 

 
Continuous training 
Free tickets to seminars 
Possible trips around Greece or Europe 
Lunch (optional) 
Free coffee 
Filtered water dispenser 
Free hugs :)

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

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Junior Graphic Designer 

(code GRA 030)

A&M Architects AE is looking for ambitious, creative 
and team spirited partners, to staff the following fields 
of activity. A&M graphics & visual communication 
department of the A&M group, is in search of a Junior 
Graphics Designer, creative, ambitious, with team spirit 
and eager to contribute and participate in the creative 
design of integrated visual communication proposals, 
publications and corporate presentations related to 
projects for domestic and international markets, where 
the main language of communication is english. The new 
partner should have a degree in graphic design, 2-4 year 
experience, excellent knowledge of Illustrator, Photoshop, 
Indesign, Final mock-ups and Microsoft Powerpoint.

The company offers: a competitive remuneration 
package, additional private insurance in addition to 
the public, pleasant working environment and career 
development prospects within the company. If the 
above conditions match experience and your goals, 
we will be happy to receive your cv and your portfolio 

Apply your cv to e-mail: mmarinea@am-architects.gr

Creative Designer

Karma Group is looking for a young dynamic Creative 
Designer to support the acquisition and retention 
of customers by applying critical thinking skills to 
design and execute development of digital and print 
marketing content that meets strategic, business and 
branding objectives. And extends concepts under the 
design direction of team leadership, as necessary.

The candidate should have: 
A savvy understanding of visual design  

with a strong sense of composition, conceptual 
thinking and digital advertising  
This position is an exciting opportunity 

 for someone who’s highly ambitious and looking 
 

Individually and independently ideate, design,  
and develop digital and print executions 
Must be good at collaborating across teams, 

departments, & offices 
Candidates must be fluent in English  

We offer: 
International modern working environment 
Full time long term cooperation 
Special discounts & offers 
Career development opportunities

Please send us updated cv’s only in english, to e-mail: 
clinton.albuquerque@karmagroup.com

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ζητά να κα-
λύψει θέσεις για πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους 
ΤΕΙ για τις παρακάτω θέσεις:

Γραφίστας-Βοηθός Λιθογράφου-Βιβλιοδέτη   
Βιομηχανικός σχεδιαστής χάρτινης συσκευασίας 

Γραμματεία πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Τελειόφοιτος του ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
Καλή γνώση της αγγλικής 

Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα για 
τη θέση αυτή, υπάρχει και το ενδεχόμενο της μόνι-
μης συνεργασίας με τη Λυχνία. Ειδικά στον τομέα της 
εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν το cv τους είτε στην 
διεύθυνση: hr@lyhnia.gr
αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση.

Γραφίστας/τρια

Ζητείται για σχεδιασμό και υλοποίηση διαφημιστι-
κού υλικού, σχεδίαση τυποποιημένων προϊόντων, 
newsletter, social media posts, website banners, κτλ.

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
 

Άριστη γνώση προγραμμάτων Illustrator, 
CorelDraw, Photoshop, In Design 
Πνεύμα ομαδικότητας, άριστη επαγγελματική 

συμπεριφορά, επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες 
Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη portfolio 
Ηλικία έως 40 ετών 
Άριστη γνώση αγγλικών  

Η εταιρία προσφέρει: 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας 
Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά  

αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@pietris.gr

Η Kick A.E., διαφημιστική εταιρία που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο του below the line από το 2004, 
αναζητά για την πόλη της Αθήνας:

Γραφίστα
Προσόντα: 
Πτυχίο στη γραφιστική 

 
του δημιουργικού σε διαφημιστική εταιρία 
Εμπειρία στη δημιουργία τελικής μακέτας 
Άριστες ικανότητες επικοινωνίας  

και διαπροσωπικών σχέσεων 
Άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe Photoshop 

και Adobe Illustrator

ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης, 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
στην ηλεκτρονική δ/νση: kick@kickadv.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H BestNet αναζητά υποψήφιους για απογευματινό 

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής  
Επικοινωνίας 

(κωδ:11)

Το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι η τηλεφωνι-
κή επικοινωνία με δυνητικούς αλλά και υπάρχοντες 
πελάτες, με στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στο-
χευμένη παρουσίαση υπηρεσιών internet, σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές  

& διαπραγματευτικές δεξιότητες 
Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Σταθερό ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή  

 
Διάθεση για εργασία  

Η εταιρία προσφέρει: 
Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και 

επιδόματα 
Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
Έξτρα μπόνους επί των πωλήσεων 
Δυνατότητες εξέλιξης (team leader, supervisor) 
Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
Εύκολη προσβασιμότητα  

(2’ απόσταση από το μετρό Σεπολίων)

Αποστολή βιογραφικών, υπόψη τμήματος προσωπικού 
στο e-mail:  ή στο φαξ: 211 

 Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα 

Σεπόλια, Αθήνα, (στάση μετρό Σεπόλια).

Συνεργάτες για Εισερχόμενες-Εξερχόμενες  
Αυτοματοποιημένες Κλήσεις

Η Vorgias Net αναζητά συνεργάτες επικοινωνίας & 
εξυπηρέτησης πελατολογίου, κινητής και σταθερής 

απασχόληση.

Εάν έχεις θέληση να εργαστείς σε μια εταιρία mε πολυετή 
εμπειρία και υπευθυνότητα. Με αξιόλογες συνεργασίες, 
με μεγάλους παρόχους και συνεργαζόμενες εταιρίες. 
Με έργα επικοινωνίας σε όλη την Ελλάδα. Με εισερ-

Με συνεχή εκπαίδευση συνεργατών στον κλάδο της 
εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας. Με κλήσεις 
χωρίς απόκρυψη. Με θετική διάθεση για δουλειά. Με 
σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον. Με σκοπό την 
εξέλιξη και την ανάδειξη συνεργατών μέσω ευκαιριών 
εξέλιξης. Με σεβασμό στους συνεργάτες. Με σταθερά 
ωράρια, μισθοδοσίες και ημερομηνίες πληρωμών και 
ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. Με extra bonus παραγω-
γικότητας-απόδοσης. 

Περιοχή: Περιστέρι (σταθμός Μετρό-Αγ. Αντώνιος).

για συνέντευξη. Βιογραφικά στο e-mail: t.vorgias@
vorgiasnet.gr
Τηλ.: 211 4110111.

2 Τηλεφωνήτριες/ες 

κάλυψη ενημέρωσης αστρολογίας.  Όχι πωλήσεις-
τελεμάρκετινγκ. 

Για μόνιμη απασχόληση. 

Πληροφορίες: τηλ: 211 1202052,  

Βιογραφικά στο e-mail: info@onecall.gr
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PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών below the 
line & trade marketing με δραστηριότητα από το 1994 
και πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυ-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν την 
ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά:

Για τις πόλεις: Πάτρα, Καλαμάτα, Άργος, Τρίπολη 
και Κόρινθος.

Merchandisers/Πωλητές

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό 
ανεφοδιασμό-παρουσίαση, προώθηση και παρακολού-
θηση στοιχείων πωλήσεων προϊόντων ευρείας κατα-
νάλωσης μεγάλης και γνωστής πολυεθνικής εταιρίας 
σε μεγάλα καταστήματα και υπεραγορές τροφίμων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ 
Ηλικία από 25 έως 35 ετών 
Προϋπηρεσία ως merchandiser ή πωλητής,  

τουλάχιστον 1 έτους 
Πολύ καλή εμφάνιση-ευχάριστη παρουσία 
Ευχέρεια επικοινωνίας και λόγου 
Ευχέρεια χρήσης Η/Υ 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

(για άνδρες υποψηφίους) 
Δίπλωμα οδήγησης  

Η εταιρία προσφέρει: 
Πολύ καλή αμοιβή και ασφάλιση 
Πλήρη απασχόληση, πρωινό ωράριο εργασίας 
Εταιρικό αυτοκίνητο, κάρτα καυσίμων 
Εταιρικό κινητό 
Εκπαίδευση & ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου 
και με την ένδειξη MERC002 στην ηλεκτρονική δ/νση: 
hr@westsa.gr. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται 
στα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Νέοι για προώθηση ηλεκτρικής ενέργειας 
(κωδ. 3)

H Startnet από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
της παροχής υπηρεσιών, ζητά να εντάξει άμεσα στην 
ομάδα της άτομα ηλικίας 25-45 ετών, για να εργα-
στούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων σταθερής 
τηλεφωνίας, σε 5ωρη πρωινή απασχόληση.

Aπαραίτητα προσόντα: 
Ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία  

& τη διαπραγμάτευση 
Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Διάθεση για εργασία 
Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  

θα εκτιμηθεί  
Προσφέρει: 
Σταθερό μηνιαίο μισθό 
Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα 

 δώρα-επιδόματα 
Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
Δυνατότητα εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα & ικανά στελέχη 
Σύγχρονο & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Άμεση πρόσβαση σε στάση μετρό

Βιογραφικά στο e-mail: hr@plegmanet.gr

Άτομα για Προώθηση Κάρτας Υγείας  
Δάφνη

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλεφω-
νικής εξυπηρέτησης στη Δάφνη, ζητά να εντάξει άμεσα 
στην ομάδα της κυρίες, άνω των 25 ετών άνω, για να 
εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων κάρτας 
υγείας, σε part-time απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα: 
Άνεση στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
Διάθεση για εργασία και προσήλωση  

στην επίτευξη στόχου 
Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  

θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά 
Μισθός μεγαλύτερος του βασικού 
Δεύτερα-Σάββατο, 5ωρο (420€) 
Ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα  

δώρα-επιδόματα 
Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
Δυνατότητα εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό μετρό

Περιοχή: Mετρό Δάφνης, τηλ.: 210 9853333, υπεύθυνη κα 
Καλαβρού. Βιογραφικά στο e-mail: telecon23@gmail.com

Η In Group, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της:

Visual Merchandiser 
(HR 27148)

Καθήκοντα: Ο νέος συνεργάτης θα αποτελεί μέρος την 
ομάδας που αναλαμβάνει την οργάνωση και το στήσιμο 
καταστημάτων, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών 
της εταιρίας για όλη την Ελλάδα. Θα συμμετάσχει σε:

Ανακαίνιση καταστήματος 
Άνοιγμα νέου καταστήματος 
Εσωτερικές αλλαγές λόγω εποχικότητας προϊόντων  

Προσόντα: 
Επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ/ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε visual merchandising 
Δυνατότητα για ταξίδια 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  

(για άνδρες υποψηφίους) 
Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.  

Παρέχονται: 
Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
Σταθερή πλήρης απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης, 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναγρά-
φοντας τον κωδικό θέσης (HR 27148) στο ακόλουθο link: 
http://www.jobs.net/j/J0hPqIId?idpartenaire=24658 
ή στο fax: 2108210230.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Store Manager  

(Athens)

Are you ready to lead and inspire your team to achieve 
fantastic sale figures? Toi & moi is offering a job 
where every day is a challenge! We are now looking 
for an experienced Store Manager to join our team.

Your role: 
Ensuring that you maximise sales on the floor 
Follow up the VM standards in order to ensure 

that our products are displayed according  
to company guidelines, promotional activity  
and seasonal trends 
Cooperate with the rest of team for providing  

the best customer experience 
Ensuring our store routines, policies  

and guidelines are followed 
Acting as a role model using company s values  

Requirements-your skills: 
Powerful leading skills and business orientation  
Experienced in sales! 
Excellent interpersonal skills 
Passion for providing excellent customer  

service! 
You have to able to delegate work, follow 

 up results and provide constructive, 
straightforward feedback to your team! 
Organized and able to prioritize multiple tasks 

based on the needs of our fast paced business!  
Extras! 
Fashion oriented 
Always a positive attitude 
Willingness to learn and improve 
Fluent english  

Benefits: 
Continuous training 
Competitive salary 
Bonus scheme

Βιογραφικά στο e-mail: i.karamich@toi-moi.com

Από το πολυτελές ξενοδοχείο La Marquise Luxury 
Resort Complex στην περιοχή της Καλλιθέας Ρόδου, 
ζητούνται συνεργάτες για τη νέα τουριστική σεζόν 
2017 στις εξής ειδικότητες:

Υπαλλήλους/Ταμίες 

Για το super market του ξενοδοχείου.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ανάλογη 
εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων, 
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@lamarquise.gr

Η εταιρία Hellenic Bakery AE αναζητά: 

Πωλήτρια

Για το κατάστημα του Ισθμού.

Απαραίτητη 5ετή εμπειρία στα φρέσκα τρόφιμα και 
στο χειρισμό μηχανής καφέ.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@pietris.gr

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρο-η:

Πωλητή/Πωλήτρια

Πλήρους απασχόλησης, για το κατάστημα στo Βόλο.

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
Άνεση στην επικοινωνία 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  

των πωλήσεων 
Γνώση αγγλικών 
Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
Απαραίτητη η εμπειρία σε συναφή χώρο 
Γνώση της αγοράς υπόδησης  

Η εταιρία προσφέρει: 
Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  

πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις  
της αγοράς 
Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης & ανάπτυξης

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

Η Randstad Hellas αναζητά:

Υπαλλήλους Λιανικής  
Εποχιακής Απασχόλησης

Οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στο χώρο της ένδυσης 
σε εμπορικό outlet, ιδανικός προορισμός για όσους 
ζητούν τα αγαπημένα τους επώνυμα brands.

Αρμοδιότητες: 
Παρέχουν ποιοτικό customer service experience, 

ακούγοντας προσεκτικά και βοηθώντας 
 τους πελάτες να καλύπτουν τις ανάγκες τους 
Επιδεικνύουν άριστη γνώση της γκάμας  

των προϊόντων που διαχειρίζονται 
Συζητούν ευγενικά με τους πελάτες και δίνουν 

συμβουλές σχετικά με τις γενικές τάσεις 
και εξελίξεις στον κόσμο της μόδας 
Εξασφαλίζουν την αναπλήρωση εμπορεύματος  

και την απογραφή αυτών 
Διασφαλίζουν την επίτευξη των πωλήσεων,  

με σκοπό την ενίσχυση και την ανάπτυξη  
της επιχείρησης  
Προσόντα: 
Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας σε ένα κατάστημα 

λιανικής ένδυσης (αθλητικό, γυναικείο ή αντρικό 
τμήμα) 
Ικανότητα προσαρμογής στην εξυπηρέτηση  

διαφορετικών πελατών 
Δυνατότητα ευελιξίας σε ένα δυναμικό απαιτητικό 

περιβάλλον 
Εξαιρετική πελατοκεντρική συμπεριφορά

Πληροφορίες: Maria Stavraki τηλ.: +30210 6770523. 
Επισύναψη βιογραφικών στο ακόλουθο link: https://
www.randstad.gr/αγγελία-θέση-εργασίας/7471/
Υπάλληλοι 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της Randstad και καταχωρήστε το βιο-
γραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Η Randstad 
αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκο-
σμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω 
από 15 έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό 
με την επιτυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, 
αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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

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.

Υπεύθυνος Προϋπολογισμού  
(Budgeting)

H Icap Executive Search and 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 ανώ-
τερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών 
των πελατών μας. Για λογαριασμό γνωστού ομίλου 
βιομηχανικών εταιριών με πολυεθνική δραστηριότητα 
και έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
αναζητούμε Υπεύθυνο Προϋπολογισμού.

Περιγραφή θέσης: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει τη συνολική 
ευθύνη για όλες τις απαραίτητες ενέργειες: 
Αρχική σύνθεση του συνολικού προϋπολογισμού 

του ομίλου 
Διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν αποκλίσεις  

στην εφαρμογή του 
Τελικός απολογισμός. 
Το στέλεχος θα αναφέρεται στον οικονομικό  

διευθυντή  
Προφίλ υποψηφίου: 
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση  

σε βιομηχανία 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε όμιλο  

εταιριών με θυγατρικές στο εξωτερικό 
Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης με ισχυρά 

επιθυμητή τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Ιδιαίτερη εξοικείωση με τα απαραίτητα πακέτα 

μηχανογράφησης 
Οργανωτικές ικανότητες, πειθώ, σημασία  

στη λεπτομέρεια και εξοικείωση στη χρήση  
αριθμητικών δεδομένων 
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μισθό 
Εταιρικό κινητό και laptop 
Συνεχή υποστήριξη και προοπτικές εξέλιξης 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Επισύναψη βιογραφικών στο link: https://goo.gl/jxFjat. 
Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλη-
σης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής 
εταιρίας παροχής υπηρεσιών, αναζητά ένα (1) άτομο 
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης, στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης:

Οικονομικός Διευθυντής  
(Θεσσαλονίκη)-(κωδ. θέσης: 722/67879)

Περιγραφή θέσης: 
Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών, 

προϋπολογιστικών & κοστολογικών καταστάσεων 
Corporate Finance,Transfer Pricing 
Φορολογία εισοδήματος και φορολογία ειδικών 

καθεστώτων 
Μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού 
Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών 
Λογιστικές εργασίες  

Προφίλ υποψηφίου: 
Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
Απαραίτητη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών  

σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρία υπηρεσιών 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση εφαρμογών Ms Office 
Γνώση χειρισμού ERP προγραμμάτων 
Γνώση ΔΛΠ 
Εμπειρία σε τελωνιακές διαδικασίες 
Εμπειρία Corporate Finance,Transfer Pricing  

και κοστολογική διαχείριση 
Άριστη επικοινωνία και ανεπτυγμένες διοικητικές 

και οργανωτικές δεξιότητες  
Παροχές εταιρίας: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogreece@adecco.gr 
μέσω fax στον αριθμό 2310 988108 ή στη διεύθυνση: 
Adecco HR, Αδριανουπόλεως 1Α, 55133 Θεσσαλονίκη. 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αι-
τήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Business Consultant

H The Franchise Co, η πλέον εδραιωμένη εταιρία 
συμβούλων ανάπτυξης δικτύων retail και franchise, 
επιθυμεί να συνεργαστεί με έμπειρο Business Consultant. 
Η θέση του Business Consultant αφορά κατά κύριο 
λόγο σε: χρηματοοικονομική ανάλυση, μελέτες σκο-
πιμότητας, business plan, αποτίμηση επιχειρήσεων, 
θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και διαγνω-
στικών μελετών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συνδυά-
ζει γνώσεις και ικανότητες στους τομείς οικονομικής 
ανάλυσης, λειτουργίας, επιχειρησιακής στρατηγικής 
και marketing.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
Kατάρτιση business & marketing plan 
Ανάλυση στοιχείων 
Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων 
Σύνταξη μελετών αναδιοργάνωσης 
Κατάρτιση διαγνωστικών μελετών 
Σύνταξη εταιρικών παρουσιάσεων 
Εμπειρία σε project management  

Προσόντα: 
Επιχειρηματική αντίληψη 
Εμπειρία σε παρουσιάσεις 
Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών 

(εκ των οποίων 2 τουλάχιστον σε συμβουλευτική 
εταιρεία ή σε συναφή θέση) 
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων 
Γνώση λογιστικής, κοστολόγησης και reporting 
Αναλυτικές ικανότητες 
Ικανότητα στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 

στοιχείων 
Οργανωτικός χαρακτήρας 
Υψηλός βαθμός αυτοπαρακίνησης 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδες  

Εκπαίδευση/σπουδές: 
Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής  

(οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing). 
Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές (MBA, finance, 

marketing)  
Επιπλέον προσόντα: 
Εξαιρετική  γνώση χειρισμού εφαρμογών  

Ms Office (Excel) 
Εξαιρετική γνώση χρήσης  Word και Powerpoint 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Συμμετοχή σε projects σε διαφορετικούς κλάδους 
Ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας 
Εκπαίδευση παγκόσμιου κύρους & συνεχή εξέλιξη

Βιογραφικά στο e-mail: hr@tfc.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρία Vican N. Αναγνωστάκης Α.Ε., η οποία δρα-
στηριοποιείται στον ιατροφαρμακευτικό χώρο πάνω 
από 40 χρόνια, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή Φαρμακείου 
(κωδικός θέσης: VS01) 

Έδρα: Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος/-η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής 

εξωτερικού 
Καλή γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση Η/Υ: περιβάλλον Windows  

(Ms Office, internet) 
Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας 

και παρουσίασης 
Δυναμική προσωπικότητα, άτομο δραστήριο,  

υπεύθυνο, με φιλοδοξία και προσανατολισμό  
στην επίτευξη στόχων 
Προϋπηρεσία σε οργανωμένη διεύθυνση  

πωλήσεων ή merchandising, ιδανικά στο χώρο  
του φαρμακείου 
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
Δυνατότητα ευελιξίας για την πραγματοποίηση 

επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άντρες υποψηφίους 
Ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
κάλυψη εξόδων μετακίνησης, ευχάριστο εργασιακό 
κλίμα και δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών (με κωδ. θέσης VS01)  
στο e-mail: hr@vican.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η In Group, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποι-
ημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 
στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά 
για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη της:

Ιατρικό Επισκέπτη 
(Primary Care)-(HR 27128)

Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει  
καθήκοντα που αφορούν: 
Ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου  

της εταιρίας 
Παρακολούθηση αναγκών & επίλυση προβλημάτων 
Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με ιατρούς 
Παρακολούθηση πελατολογίου και σε περιοχές 

εκτός έδρας  
Προσόντα: 
Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλεγίου  

με κατεύθυνση μάρκετνγκ ή οικονομικών 
Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
Εμπειρία ενός έτους σε οργανωμένο τμήμα  

πωλήσεων φαρμακευτικής εταιρείας σε ιατρικά  
ή παραϊατρικά προϊόντα 
Επιθυμητή εμπειρία σε πελατολόγιο ειδικότητας 

παθολογίας 
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
Ανεπτυγμένες οργανωτικές και διαπραγματευτικές 

ικανότητες 
Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
Ανάληψη πρωτοβουλιών και υψηλός βαθμός  

αυτοπαρακίνησης 
Δυνατότητα για ταξίδια (25% του χρόνου)  

Παρέχονται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

(μισθός και bonus) 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Συνεχής εκπαίδευση 
Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν άμεσα τα βιογρα-
φικά τους σημειώματα στο link: http://www.jobs.net/j/
JNRULPu7?idpartenaire=24658

Εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού νοσοκο-
μειακού υλικού, ζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη/Πωλητή 
(Sales Executive)

Με έδρα την Αθήνα.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  

πελατολογίου (νοσοκομεία και κλινικές) 
Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
Παρακολούθηση ανταγωνισμού και εξελίξεων 

κλάδου 
Διαχείριση διαπραγματεύσεων  

σε προκαθορισμένα πλαίσια  
Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση βιολογίας,  

χημείας ή παραϊατρικού κλάδου) 
4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  

σε νοσοκομειακές πωλήσεις αναλωσίμων 
 ή/και μηχανημάτων 
Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
Άδεια οδήγησης ΙΧ 
Δυνατότητα ταξιδιών και διαμονής εκτός έδρας 
Ευχάριστη προσωπικότητα με πολύ καλή  

δυνατότητα επικοινωνίας  
Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
Συνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα & στο εξωτερικό 
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό: SL1611Α, 
στο e-mail: hr@epimed.gr. Όλα τα βιογραφικά σημει-
ώματα θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά. 

ΙΑΤΡΟΙ
Από  τους SOS Iατρούς Αθήνας, ζητούνται:

Καρδιολόγοι

Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής 
Τίτλος ειδικότητας 
Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
Γνώση αγγλικών  

Οι SOS Ιατροί εξασφαλίζουν στον ιατρό: 
Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές  

δραστηριότητες  
Πώς εργάζεται ο ιατρός: 
Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών  
Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο  

για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 

απόδειξη 
Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρία

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ιδιωτική κλινική της Κύπρου, ζητεί να προσλάβει: 

2 Νοσηλευτές-Εργαλειοδότες  
Χειρουργείου

Οι κατάλληλοι/-ες υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να είναι 
απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή άλλης χώρας της 
ευρωπαϊκής ένωσης-για την οποία παρέχεται ισοτιμία 
πτυχίου-να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 
να μιλούν άριστα ελληνικά και αγγλικά και να έχουν 
5ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση χειρουργείου. 
Η θέση απασχόλησης προβλέπει σύμβαση αορίστου 
χρόνου.

Η HRStrategy είναι ελληνική εταιρία διαχείρισης στα-
διοδρομίας υγειονομικών επιστημόνων συνεργαζό-
μενη αποκλειστικά μόνο με μεγάλα πανεπιστημιακά 
ή ιδιωτικά νοσοκομεία της Ευρώπης και μεγάλες ή 
άλλες οργανωμένες δομές υγείας. Επιδιώκοντας να 
παρέχει υπηρεσίες που οδηγούν στην εξασφάλιση των 
συμφερόντων των ευρωπαίων επιστημόνων σε μα-
κροχρόνια βάση, οι συνεργασίες που έχουμε συνάψει 
έχουν ελεγχθεί από τις οικείες πρεσβείες και τους 
ιατρικούς συλλόγους των ευρωπαϊκών χωρών με 
τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Επισύναψη των βιογραφικών στο link: http://www.
hrstrategy.gr/aggelies-ergasias-job-ads/noseleutes-
kheirourgeiou-sten-kupro/

Peopleatwork-hellas is the effective partner of 
companies who select to emphasize on recruiting and 
people development issues, the boutique-office which 
can focus and cover with success, professionalism 
and consistency all corporate and candidates’ needs. 
Our company is looking for dynamic and enthusiastic 
candidates, to work in UK as: 

Nursing Staff 
(code NS)

Candidate profile & job requirements: 
Graduate nurses from greek AEI/TEI or other 

higher education nursing schools under  
the ministry of health 
With or without experience 
Certified level B1-B2 in english 
A pleasant and polite personality, eager to help 
People ready to move and work in UK

Candidates with a relevant profile are asked to sent 
their cv, mentioning the position code, to e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr.  For more information 
please visit our website www.peopleatwork-hellas.
gr. All candidates receive an answer and are being 
addressed with confidentiality and professionalism.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε., μια από τις ηγετικές 
εταιρίες στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων 
της Ελλάδας, ζητεί:

Εισηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(κωδ. 26884/16)

Για την περιοχή της Αθήνας. 

Για τις παρακάτω ειδικότητες: 
Πωλήσεις 
Management 
Επικοινωνία 
Logistis 
Σεμινάρια Εφετ 
Λογιστικά 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών  

Προσόντα: 
Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ 
Τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 

προγράμματα εκπαίδευσης 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  

(Word, Excel, PowerPoint κ.α.) 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
Δυναμική προσωπικότητα 
Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
Αποτελεσματικότητα  

Η εταιρία προσφέρει: 
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 

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

Βιογραφικά στο e-mail: hr@cosmoshellas.com

Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχω-
σης της σχολής εκπαίδευσης, ζητά να προσλάβει: 

Kαθηγητή στο επιστημονικό πεδίο  
της  Μεθοδολογίας Έρευνας 
(κωδικός θέσης: EDU1617)

Μερικής απασχόλησης για διδασκαλία στην αγγλική 
γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο στις επιστήμες της εκπαίδευσης  

ή στην ψυχολογία 
Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 
Άριστη γνώση και χειρισμός της αγγλικής  

γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο  

Επιθυμητά προσόντα: 
Πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων 
Γνώση του βρετανικού συστήματος ανώτατης 

εκπαίδευσης 
Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις  

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
Καινοτόμος σκέψη 
Υπευθυνότητα και συνέπεια 
Ομαδικό πνεύμα  

Το Mediterranean College προσφέρει: 
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού 

του προσωπικού 
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά 

επίπεδα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@medcollege.
edu.gr. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέ-
σης στο θέμα.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εκπαίδευσης 48 χρόνια. Στο πλαίσιο της 
συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του, επιθυμεί 
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: 
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Kαθηγητές Αγγλικών

Για εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα.

Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος πτυχίου αγγλικής φιλολογίας  

ή επάρκειας ή άδειας διδασκαλίας 
Διδακτική εμπειρία 
Καλή γνώση χρήσης H/Y  

Βασικές αρμοδιότητες: 
Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη  

εκπαιδευτικού υλικού 
Επικοινωνία με τους σπουδαστές και κατανόηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών τους 
Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα  

και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το  
βιογραφικό σημείωμα στο εξής e-mail: hr.corelco@
gmail.com

Το κέντρο σπουδών Αρνός, με αντικείμενο την on-line 
εκπαίδευση, ζητά συνεργάτες-καθηγητές:

Καθηγητές Μαθηματικών ΑΕΙ 
(Κωδ. θέσης: 1031)

Διδακτικά αντικείμενα: 
Γραμμική άλγεβρα 
Διαφορικές εξισώσεις 
Διακριτά μαθηματικά 
Στατιστική-πιθανότητες 
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα 
Ανώτερα μαθηματικά  

Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος των εκπαιδευτικών αντικειμένων  

διδασκαλίας 
Σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις 
Άριστη χρήση Η/Υ 
Συνέπεια 
Αξιοπιστία 
Αγάπη για τη διδασκαλία 
Ευχέρεια στην επικοινωνία  

Επιθυμητά προσόντα: 
Διδακτική εμπειρία 
Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 

αντικείμενο  
Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
Μόνιμη θέση εργασίας, ΙΚΑ και bonus εξέλιξης 
Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line  

ζωντανών μαθημάτων 
Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  

της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.gr. 
Προσοχή: στο θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κω-
δικός θέσης. 

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

Χημικός Βάρδιας Παραγωγής 
(κωδ ΧΒΠ)

Το έργο: Η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση και 
συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και εργα-
ζομένων της παραγωγής στη βάρδια.

Προδιαγραφές θέσης: 
Αναγνωρισμένο πτυχίο χημικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παραγωγή 

τροφίμων 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, 

επικοινωνία) 
Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ  

και προγράμματος ERP 
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
Ικανότητα μάθησης και γρήγορης προαρμογής  

σε νέο εργασιακό περιβάλλον 
Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή  

η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
Επαγγελματισμός και εργατικότητα 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Προσφέρονται: 
Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας 

τον κωδικό, στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση & 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια & επαγγελματισμό.

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

Γεωτεχνικού Μηχανικού Υπογείων 
/Underground Geotechnical Engineer 

(Χαλκιδική)

Κύρια καθήκοντα: 
Εκτέλεση γενικών καθημερινών καθηκόντων:  
Επισκέψεις σε καθημερινή βάση των υπόγειων 

στοών και μετώπων ανάπτυξης και παραγωγής 
Υπόγεια γεωτεχνική χαρτογράφηση ανοικτών 

εκσκαφών 
Εφαρμογή προτύπων γεωτεχνικής ταξινόμησης 

και εκτίμηση των συνθηκών ευστάθειας  
της βραχόμαζας 
Γεωτεχνική εργασία πεδίου 
Γεωτεχνική περιγραφή πυρήνων γεωτρήσεων  

και δειγματοληψία για εργαστηριακές δοκιμές  
Γεωτεχνική ερμηνεία και χωρική ανάλυση  
δεδομένων:  
Καταχώριση δεδομένων από τις καθημερινές  

εργασίες στη γεωτεχνική βάση δεδομένων  
και στο αντίστοιχο αρχείο του μεταλλευτικού  
λογισμικού 
Εφαρμογή νέων μεθόδων/τεχνολογίας  

στη συλλογή γεωτεχνικών δεδομένων

Εκτίμηση & πρόταση των μεθόδων υποστήριξης πετρω-
μάτων στα υπόγεια έργα: Συνεργασία με τους μηχανικούς 
παραγωγής και σχεδιασμού, καθώς και με τους εργοδη-
γούς, για την πρόταση τον κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων 
μέτρων υποστήριξης βραχόμαζας στις υπόγειες εργασίες.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω προσόντα: 
Πτυχίο μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού 

 ή πτυχίο μηχανικού ορυκτών πόρων  
(αν και αιτήσεις πολιτικών μηχανικών με εμπειρία 
στα υπόγεια έργα, θα εξεταστούν) 
Μεταπτυχιακές σπουδές στη γεωτεχνική μηχανική, 

στην τεχνική γεωλογία, καθώς και σε άλλα συναφή 
αντικείμενα θα εκτιμηθούν θετικά 
Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε έργα σχετικά 

με υπόγειες εκσκαφές 
Οικείος με την εφαρμογή προτύπων γεωτεχνικής 

ταξινόμησης και τεχνολογιών υποστήριξης  
της βραχόμαζας (συστήματα γεωτεχνικής  
παρακολούθησης, μέθοδοι υποστήριξης,  
γεωτεχνική ανάλυση σχετική με τους παράγοντες 
ευστάθειας/αστοχιών σε ανοικτή εκσκαφή,  
γεωτεχνική περιγραφή πυρήνων γεωτρήσεων κτλ) 
Πολύ καλές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών, 

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

παραγωγής και στενές προθεσμίες υλοποίησης 
στόχων 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

τόσο στο 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, 
 αλλά και αυτόνομα 
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 κωδικό 
ΓΜΥ ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελληνικός Χρυσός, 
Στρατώνι Χαλκιδικής, τκ 63082, υπόψη διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης 
της σχολής ψυχολογίας, ζητά να προσλάβει: 

Ψυχολόγο/Ψυχοθεραπευτή  
(κωδ. θέσης: PSY_SUPER17)

Μερικής απασχόλησης για κλινική εποπτεία,  
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ψυχολογίας 
Μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 
Ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση  

στη συνθετική προσέγγιση 
Εγγραφή/πιστοποίηση από βρετανικό  

επαγγελματικό σύλλογο (BACP, BPS, HCPC) 
Κλινική προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών  

μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
Εκπαίδευση/πιστοποίηση στην κλινική εποπτεία  

ή 5ετή κλινική προϋπηρεσία 
Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας, σε προ-

φορικό και γραπτό επίπεδο 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 

δεξιότητες 
Διδακτική αποτελεσματικότητα 
Δεξιότητες εξατομικευμένης & ομαδικής εργασίας 
Υπευθυνότητα

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων.

Το Mediterranean College προσφέρει: 
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού 

του προσωπικού 
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@medcollege.
edu.gr. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός  στο θέμα.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
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

Από μεγάλη εξαγωγική βιομηχανική εταιρία με 
έδρα το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ζητείται:

Συγκολλητής Argon  
(TIG)

Για ανοξείδωτες κατασκευές.

Απαραίτητη η εμπειρία σε συγκολλήσεις με Argon (TIG).

Βιογραφικά στο e-mail: hr@milkplan.com

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης, επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα:

Ψυκτικό

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο-άδεια 
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή μονάδα 
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.

Η Auto Marin A.E., αναζητά:

Φανοποιό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
Τεχνική εκπαίδευση 
Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
Ικανότητα επικοινωνίας 
Ικανότητα συνεργασίας 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 

θέση  
Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Διαρκής εκπαίδευση 
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.gr

Η Redex A.E., εταιρία ανάπτυξης διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης ακινήτων, ζητά να προσλάβει: 

Αδειούχο Συντηρητή  
Ηλεκτρολόγο 

Για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Αττικής, 
προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα συντήρησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
Άδεια εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 2ης ομάδας  

και άνω 
Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση 

κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας 
Εμπειρία σε έργα κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων 
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
Επικοινωνία, προθυμία, εργατικότητα, ομαδικό 

πνεύμα εργασίας, αποτελεσματικότητα 
Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλο  

Επιθυμητά προσόντα: 
Δίπλωμα μηχανής/αυτοκινήτου 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ: 211 1820241 ή 
στο e-mail: cv@redex.gr

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

Τεχνικό Service σε Θέση Coordinator 
(κωδ.: 41116)

Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας/αυτοματισμού 

/μηχανολογίας 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

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

(επίπεδο advanced-proficiency) 
Πολύ καλή χρήση H/Y (Office) 
Επιθυμητή η εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια,  

υπομονή, ευγένεια  
Αρμοδιότητες: 
Οργάνωση και συντονισμός των συνεργείων 

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

αγγλόφωνων και γερμανόφωνων πελατών 
Τεχνική εκπαίδευση πελατών  

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

μέσα 
Σύγχρονες εγκαταστάσεις  

(εστιατόριο, γυμναστήριο και playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επισυνάψουν το 
βιογραφικό τους στο ακόλουθο link: http://www.
careernet.gr/app/kleeman/aggelia/3961, υπόψη Δ. 
Λαζαρίδη, αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Η Auto Marin A.E., αναζητά:

Τεχνικό Υπεύθυνο/Διαγνώστη

Απαραίτητα προσόντα: 
Τεχνική εκπαίδευση  
Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
Ικανότητα συνεργασίας 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 

θέση  
Προσφέρονται: 
Μισθός και bonus 
Δυνατότητα εξέλιξης 
Διαρκής εκπαίδευση 
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

Η Rontis, ελβετική πολυεθνική ιατροφαρμακευτική 
εταιρία, αναζητά για άμεση πρόσληψη στη μονάδα πα-
ραγωγής θυγατρικής εταιρίας της στο Veles (Fyrom):

Συντηρητή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Απολυτήριο λυκείου 
Γνώσεις ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας 
Άριστη γνώση της τοπικής γλώσσας 
Πρόσφατη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ευέλικτο ωράριο όταν αυτό απαιτείται 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, 
παρακαλούνται όπως στείλουν βιογραφικό σημείωμα, 
με την ένδειξη «Συντηρητής βιομηχανικών εγκατα-
στάσεων, Veles», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
rontis.com ή στο fax: 2410 541490.

H Forlabels S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή 
δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και 
flexible packaging. Λειτουργεί στο Σχηματάρι Βοιωτί-
ας και είναι συνεχώς και σταθερά αναπτυσσόμενη. Η 
εταιρία επιθυμεί να προσλάβει για το prepress:  

Τεχνικό Επεξεργασίας Αρχείων 

Συστημικό περιβάλλον του prepress: ArtPro, Nexus, 
Automation Engine, WebCenter και Adobe Suite. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: secretary@forlabels.gr έως 
τις 10/12/2016.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Salvan Μ. Ε.Π.Ε. (www.salvan.gr), τεχνική εταιρία 
(Γιαννιτσών 57, Θεσσαλονίκη), ζητά: 

Πολιτικό Μηχανικό 

Γα την κάλυψη θέσης εργοταξιάρχη.

Προφίλ υποψηφίου:  
5ετη εμπειρία στη διαχείριση κατασκευής  

βιομηχανικών κτηρίων 
Άριστη γνώση των υλικών κατασκευής  

βιομηχανικών κτηρίων 
Άριστη χρήση Η/Υ 
Ευχέρεια στην επικοινωνία 
Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sp@salvan.gr. 
Υπεύθυνος: Σαλβάνος Παναγιώτης.

Η εταιρία Enviroplan A.E. (http://www.enviroplan.
gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχα-
νικού και ειδικεύεται σε μελέτες-έρευνες σχετικά με 
τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά 
έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλά-
δα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Τουρκία, Σκόπια, 
Κροατία, Ρουμανία, Ιορδανία, Λίβανο ζητά για άμεση 
πρόσληψη και απασχόληση σε έργα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό:

Μηχανικός Περιβάλλοντος 
(Environmental Engineer) 
(κωδικός θέσης: 09/16)

Πτυχίο στον κλάδο χημικού μηχ/κού ή πολιτικού 
μηχ/κού ή μηχανολόγου μηχανικού 
 ή περιβαλλοντικών επιστημών ή συναφούς  
ειδικότητας 
Επιθυμητός μεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών  

από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
Εξειδίκευση η/και εμπειρία σε θέματα μελετών 

διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων 
Θα εκτιμηθεί θετικά η εξειδίκευση/εμπειρία 

 σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, δυνατότητα 

εργασίας στα αγγλικά 
Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση και άλλων ξένων 

γλωσσών (γαλλικά, τουρκικά, ρουμάνικα κ.α) 
Άριστη γνώση Η/Υ (Μs Οffice κ.α), επιθυμητή  

σχετική πιστοποίηση ECDL κ.α. 
Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (short term) 
Η θέση αφορά τη στελέχωση του τμήματος  

μελετών, κυρίως για συμβάσεις στο εξωτερικό  
και η θέση εργασίας μπορεί να είναι ή στην Αθήνα 
ή στη Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα short term 
ταξιδιών.

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

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. 
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει  να ανανεώσουν-εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: jobs2016@enviroplan.gr 
αναφέροντας απαραίτητα το κωδικό της θέσης. (επι-
θυμητό word document και πρόσφατη φωτογραφία).

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή, επιθυμεί να 
προσλάβει: 

Μηχανολόγο Μηχανικό/Μελετητή  
(code: MEL )

Κύρια προσόντα: 
Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής 

ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου 
Απαραίτητη 7ετής προϋπηρεσία σε σύνταξη 

 ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιρίων  
και έκδοση οικοδομικών αδειών 
Εμπειρία στην εφαρμογή του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

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

Η Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε., μέλος της Dunapack 
Packaging Division, εξειδικεύεται στην παραγωγή 
εκτυπωμένων κυματοειδών συσκευασιών και βρί-
σκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές 
συσκευασιών στην Ελλάδα για περισσότερα από 40 
χρόνια. Με την ενσωματωμένη ψηφιακή τεχνολογία 
εκτύπωσης που διαθέτει, η εταιρία έχει καταλάβει 
μία εξέχουσα θέση στην αγορά υψηλής ποιότητας 
εμφάνισης εκτυπώσεων. Στόχος μας να επενδύου-
με συνεχώς στην εξέλιξη των στελεχών μας και να 

αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους. 
Παροτρύνουμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους μας 
τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
Η Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε., ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό/Συντηρητή

Προφίλ υποψηφίου: 
Τουλάχιστον Γ΄κατηγορίας άδεια συντηρητή 
Πτυχίο/δίπλωμα μηχανολογικής κατεύθυνσης 
5έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου 
Καλή γνώση αγγλικών 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  

(Windows, Office) 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Απαραίτητες ικανότητες: 
Δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες 
Ομαδικότητα 
Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων  

Η εταιρία προσφέρει: 
Ικανοποιητικές αποδοχές και άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα  

αναπτυσσόμενη εταιρία 
Συνεχή εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να γίνετε κι εσείς μέλος της οικογένειας 
της Βιοκύτ, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: recruitment@dunapack-viokyt.
gr. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφί-
ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.  
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία ΑΓΤ Α.Τ.Ε., μέλος του ομίλου AGT Constructions 
& Services Group, ζητά να προσλάβει νέο: 

Πολιτικό Μηχανικό

Για απασχόληση σε έργο της εταιρίας, στην περιοχή 
της Ελευσίνας.

Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών και 
υπολογιστών. Μικρή εμπειρία σε οικοδομικά έργα ή 
καταστήματα, θα συνεκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

LOGISTICS
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 εταιρίας-πελάτη της, αναζητά 
δύο (2) άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλοι Αποθήκης  
(Ασπρόπυργος)-(κωδικός θέσης: S-722/64081)

Περιγραφή θέσης Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι 
υπεύθυνοι για τη συσκευασία εγγράφων σε κιβώτια 
και την τακτοποίηση τους στο χώρο της αποθήκης.

Προφίλ υποψηφίου: 
Απόφοιτος/η λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Βασική γνώση Excel 
Κάτοχος μεταφορικού μέσου  

Παροχές εταιρίας 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

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

Logistics Officer

Duty station: Thessaloniki, Greece (greek national 
/residents and asylum seekers only).

Who we are: The Norwegian Refugee Council (NRC) 
is an independent humanitarian organisation helping 
people forced to flee. NRC operates in more than 
30 countries and over 5000 staff. In the light of the 
high influx of refugees and migrants to Greece NRC 
is operating on the island of Chios and the area near 
Thessaloniki working on site management support, 
urban programming, education, food security as well 
as shelter and Wash.

What it’s about: NRC is looking for a rigorous and proactive 
Logistic Officer to join our team in Thessaloniki. You 
pay attention to detail and have a willingness to learn 
new things. Your will ensure that all logistics tasks can 
be made according to NRC procedures and Greek law.

What you’ll be doing: 
Ensure adherence with NRC policies, tools, 

handbooks and guidelines, implement delegated 
logistics portfolio according to plan of action, 
prepare and develop status reports as required  
by management 
Ensure proper filing of documents 
Promote and share ideas for improvement  

of the logistics 
Inspect regularly vehicles to ensure that all 

vehicles are in good working order and equipped 
according to NRC policy 
Prepare monthly reports on fuel consumption  

and use of vehicles 
Implement a stock system control and store 

keeping as per rules and procedures 
Collect items from the suppliers and ensure  

all following documents are in place  
(GRN, work certificate, receipts/invoices, etc.) 
Support the procurement unit when needed 
Ensure the transportation of all program related 

material 
Be the focal point for the administration of office 

and guest houses  
You have: 
Understanding of the refugee crisis in Greece 
Experience from working as an officer in 

a humanitarian/recovery context, previous 
experience from working in complex and volatile 
contexts 
Documented results related to the position’s 

responsibilities 
Good knowledge of english, both written  

and verbal fluency in greek, both written  
and verbal 
University degree in accounting, logistics, 

business administration or related field, good 
working knowledge of office platforms especially 
Excel 
Valid driver’s license  

It would be an asset if you have experience: 
Experience from working as an officer  

in a humanitarian/recovery context 
Previous experience from working in complex  

and volatile contexts

All NRC employees are expected to work in accordance 
with the organization’s core values: dedication, innovation, 
inclusivity and accountability. These attitudes and 
believes shall guide our actions and relationships. 
You should be able to adhere to our codes of conduct.

We offer: 
Commencement: as soon as possible 
Salary/benefits: according to NRC’s regulations 

and greek labour law

Application procedures: Submit your application 
letter and updated cv in english to the following link: 
http://www.nrc.no/vacancies (ref. nr.: 3265214975). 
Applications will be reviewed as and when they are 
received. The Norwegian Refugee Council is an equal 
opportunity employer, with no discrimination in terms 
of sex, age, religion, ethnic origin or political affiliation. 
Only selected candidates will be notified.

Η Bed&Bath ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Cannon 
Home Fashion για την αντιπροσώπευση της ομώνυμης 
φίρμας στην Ελλάδα. Το 2003 η εταιρία μετονομάστηκε 
σε Bed&Bath, εμπλουτίζοντας τη γκάμα των προϊόντων 
της με φίρμες όπως: Fieldcrest, Waverly, Charisma, 
Molina, Joutsen, King Koil Usa και ενδυναμώνοντας 
την παρουσία της με νέα σημεία πώλησης. εταιρικά 
και franchise. Η Bed&Bath απασχολεί πάνω από 100 
άτομα, εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στην αγορά 
και νέους ανθρώπους που θέτουν υψηλά πρότυπα 
για την προσωπική τους ανάπτυξη και επαγγελματι-
κή εξέλιξη. Η ανάπτυξη της Bed&Bath είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων της και 
για αυτό τον λόγο επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση, 
στην ανάπτυξη και στη διατήρηση του προσωπικού της, 
προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η εταιρία 
Bed&Bath στo πλαίσιo ανάπτυξής της, αναζητά: 

Αποθηκάριους  
(έδρα Μαγούλα)

Απαραίτητα προσόντα: 
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένη 

αποθήκη 
Απόφοιτοι λυκείου 
Δίπλωμα επαγγελματικού αυτοκινήτου  

Γ΄κατηγορίας και πάνω 
Υπευθυνότητα και συνέπεια 
Γνώση χειρισμού φορητών τερματικών

Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητες εξέλιξης 
Εργασία σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία 
Σταθερές αποδοχές και bonus 
Συνεχής εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: bedandbathccare@gmail.com  με 
θέμα: «θέση ΑΟ».

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με 
ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλού-
μενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή 
του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος 
συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, 
που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και 
κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου που περιέλθει στην 
κατοχή της Bed&Bath, υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με 
αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων 
των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης για την 
οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους ή για την κά-
λυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται κατά την 
επεξεργασία ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. 
Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, τα προ-
σωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και 
στη συνέχεια καταστρέφονται.  Η Bed&Bath μπορεί να 
ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία 
για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαι-
ώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 
έως και 13 του ν. 2472/1997.

H Κ. Τζάνος ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττι-
κής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 
1982 και η εμπορική δραστηριότητά της περιλαμβάνει 
είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών και φυσικού 
αερίου. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλή-
σεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά με 
υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο 
για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη βόρεια Ελ-
λάδα. Για την υποστήριξη των αναγκών της, η εταιρία 
ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Αποθήκης

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.

Αρμοδιότητες: 
Εκτέλεση παραγγελιών 
Παραλαβή εμπορευμάτων 
Απογραφές   

Απαιτούμενα προσόντα: 
Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής 
Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Χρήση περονοφόρων μηχανημάτων (clark)   

Επιθυμητά προσόντα: 
Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, barcode 
Εμπειρία και γνώση σε προϊόντα ύδρευσης  

και θέρμανσης   
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό 
 πνεύμα εργασίας  
Η εταιρία προσφέρει:  
Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  

συνεργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση 
Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2819210 ή στο 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ, με ανα-
φορά στον κωδικό της θέσης ΥΑΠ/1).

Jysk Πωλητής/Υπεύθυνος Αποθήκης  
Αθήνα, Κάτω Πατήσια

Η Jysk αναζητά Πωλητή/Υπεύθυνο Αποθήκης, με προ-
οπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, για να στελεχώσει 
το κατάστημά της στην Αθήνα, στα Κάτω Πατήσια. Ο 
Πωλητής/Υπεύθυνος Αποθήκης θα είναι υπεύθυνος 
για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους 
πελάτες μας, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα 
στους καθορισμένους τομείς ευθύνης του. Εάν είστε 
έτοιμοι γι’ αυτή την πρόκληση, δίνοντας προτεραιότητα 
στους πελάτες μας, αυτή είναι η ευκαιρία σας!

Οι καθημερινές αρμοδιότητές σας θα είναι: 
Να έχετε υπό την ευθύνη σας την αποθήκη  

του καταστήματος (παραγγελίες, παραλαβές, 
αποστολές, επικοινωνία με το κέντρο διανομής, 
τακτοποίηση σύμφωνα με το concept της Jysk, 
τήρηση κανονισμών ασφαλείας, εκπαίδευση  
συναδέλφων) 
Να εργάζεστε σε όλους τους υπόλοιπους τομείς 

του καταστήματος (πωλήσεις, ταμείο), λαμβάνοντας 
εκτεταμένη εμπειρία για τη λειτουργία του 
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Να εργάζεστε σύμφωνα με τη νοοτροπία  
«προτεραιότητα στον πελάτη» και «ο πελάτης  
έχει πάντα δίκιο» 
Η συνεχής προσωπική σας εξέλιξη,  

καθώς και η βελτίωση της εικόνας  
του καταστήματος, ώστε να πετυχαίνετε  
τους στόχους σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτει 
η Jysk 
Να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και λειτουργική 

αποθήκη και ταυτόχρονα ένα ελκυστικό  
και φιλόξενο κατάστημα για τους πελάτες μας 
Να λειτουργείτε ως ουσιαστικό μέλος  

μιας ισχυρής ομάδας, που θα έχει ως στόχο  
να ξεχωρίσει ως η καλύτερη στο λιανικό εμπόριο  
Πώς μπορείτε να κάνετε κάθε μέρα τη διαφορά: 
Μπορείτε να ακολουθήσετε τις διαδικασίες  

ενός πολυεθνικού οργανισμού 
Σας ενδιαφέρει η λιανική πώληση, η λειτουργία 

του καταστήματος, οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση 
πελατών 
Είστε ένας έντιμος πωλητής, με εμπειρία  

στην εξυπηρέτηση πελατών, κατά προτίμηση  
με εμπειρία στο λιανικό εμπόριο 
Μπορείτε να διακρίνετε τις ευκαιρίες  

και όχι τα εμπόδια σε δύσκολες καταστάσεις 
Είστε σε θέση να εργαστείτε σε ένα δοκιμασμένο 

περιβάλλον, ακολουθώντας τη φιλοσοφία  
μιας πολυεθνικής εταιρίας 
Έχετε τη φιλοδοξία να είστε ο καλύτερος 

σε αυτό που κάνετε 
Είστε ένας πραγματικά ομαδικός παίκτης,  

που θα στηρίζει τους συναδέλφους  
χωρίς καν αυτό να ζητηθεί  
Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς: 
Την ευκαιρία μεγάλης προσωπικής  

και επαγγελματικής εξέλιξης από μια εταιρία  
με σκανδιναβικές ρίζες 
Την ευκαιρία να είστε εξαρχής μέρος  

ενός επιτυχημένου οργανισμού 
Μια εντατική περίοδο εισαγωγής, προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες της εργασίας σας,  
ώστε να σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο 
Δοκιμασμένη φιλοσοφία στον τομέα της λιανικής, 

που θα εξασφαλίζει την εδραίωσή μας στην αγορά 
Ένα συνεπές και ελκυστικό πακέτο αποδοχών 

Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων  
σε πολυεθνικό περιβάλλον θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Η εργασία έχει έδρα στην Αθήνα (Κάτω Πατήσια), παρ’ 
όλα αυτά κατά την περίοδο της εισαγωγής-εκπαίδευσης 
είναι πιθανό να προκύψουν και ταξίδια.

Σας ενδιαφέρει; Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για 
τη Jysk ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω του 
link:  http://job.jysk.gr/ ή μέσω του www.jysk.gr. Ο 
όμιλος Jysk έχει την έδρα του στη Σκανδιναβία. Το 
πρώτο κατάστημα άνοιξε στη Δανία το 1979. Σήμερα 
ο όμιλος Jysk έχει πάνω από 2.400 καταστήματα και 
20.000 υπαλλήλους σε 44 χώρες. Στη Γερμανία και 
στην Αυστρία το όνομα είναι Dänisches Bettenlager, 
ενώ η ονομασία στον υπόλοιπο κόσμο είναι Jysk. Ο 
όμιλος Jysk στοχεύει να παρέχει εξαιρετική ποιότητα 
υπηρεσιών και φιλοδοξεί να αποκτήσει παγκόσμια 
παρουσία. Πίσω από τον όμιλο Jysk βρίσκεται ο ιδρυτής 
αλλά και ιδιοκτήτης Lars Larsen, ο οποίος κατέχει 
επίσης τις αλυσίδες λιανικής πώλησης επίπλων Bolia.
com, IDEmøbler και ilva. Ο συνολικός κύκλος εργα-
σιών του Jysk group είναι 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΟΔΗΓΟΙ
Από εμπορική Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής, ζητείται:

Αποθηκάριος/Οδηγός

Απαραίτητα προσόντα: ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών 
σε μηχανογραφημένη αποθήκη Α.Ε., χειρισμός μηχανη-
μάτων αποθήκης (κλαρκ, ανυψωτικό κ.λπ.), δίπλωμα 
Γ΄ επαγγελματικό, καλή γνώση λεκανοπεδίου Αττικής. 

Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@tiemme.gr με κωδικό ΑΡΟ.

Επιχείρηση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων Smart στον 
Ποτό Θάσου, αναζητά συνεργάτες για την τουριστική 
περίοδο 2017.

Οδηγός Αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση της αγγλικής 
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν 
Ηλικία 24-45 ετών 
Άδεια αυτοκινήτου 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
Ευέλικτος/-η σε ωράρια   
Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Η επιχείρηση προσφέρει: 
Μισθό ανάλογο προσόντων 
Διαμονή

Βιογραφικά στο e-mail: mantexou@gmail.com

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία «Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 
23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για το κατάστημά της στο 
Κορωπί:

Οδηγούς

Με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ΠΕΙ.

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: logistics@
apollonion-bakery.gr ή στο φαξ: 210 6694150.  Όλες 
οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Οδηγός Φορτηγού  
(επαγγελματικού διπλώματος)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας  

και τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία 
Κάτοχος ηλεκτρονικού ταχογράφου 
Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής  

ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, άριστη  

επαγγελματική συμπεριφορά, ευελιξία  
και προσαρμοστικότητα 
Ηλικία έως 45 ετών  

Η εταιρία προσφέρει: 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας 

 
αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@pietris.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Από το πολυτελές ξενοδοχείο La Marquise Luxury 
Resort Complex στην περιοχή της Καλλιθέας Ρόδου, 
ζητούνται συνεργάτες για τη νέα τουριστική σεζόν 
2017, στις εξής ειδικότητες:

Σερβιτόροι Α’/Σερβιτόρες Α’  
Εστιατορίων & Bar

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ανάλογη 
εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων, 
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@
lamarquise.gr

 Villa Chef Amanzoe 
(code: E.17.01.241116.VC)

Job description: Aman owns & manages boutique 
high-end resorts worldwide. Each resort offers a guest 
experience that is intimate and discreet while providing 
the highest level of service. Each resort and setting is 
unique, but certain elements characterize all of them, 
a beautiful natural location, outstanding facilities, 
exceptional service and a small number of rooms 
to ensure exclusivity and privacy. Take advantage 
now to be part of this unique experience. 

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a Villa Chef. Under 
the direction of the Villa Manager & Executive Chef, 
the incumbent will assist in taking care of the daily 
food preparation and duties assigned to meet the 
set standards and qualities. You will need to be an 
excellent communicator, hands-on, creative, a dedicated 
team player, passionate about food and committed to 
work together with the villa hosts to deliver ultimate 
guest experiences every time. 

This role is based at our Amanzoe in the greater Porto 
Heli Area, Greece.  While we are open to applications 
from international candidates, we ask that you already 
possess the right to live and work in Greece without 
the need for a company-supported work permit.

Desired skills and experience: You will need to have 
a degree in culinary arts from a certified school in 
Greece or abroad. You will likely already possess at 
least 1-2 years of experience in a sous chef position 
either in a private villa, 5* hotel or in high standards 
restaurant. Fluency in english is essential. You will 
need to practice good time management to ensure 
duties are carried out efficiently. You have to work with 
good attention to detail, to use initiative to anticipate 
guests’ needs, to be available at any time to take 
care of guests and to be able to work well under 
pressure. You have to be flexible to deal with last 
minute requests and to improve skills and continue 
training for personal development as well as better 
service to guests.

Aman always looks to work with the most 
talented individuals in their field, all display 
the following common characteristics: 
They are value-driven and choose to belong  

to a value-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work 
They are excellent communicators 
They are smart, driven and very detail-oriented 
They have a strong instinct to collaborate 

 with others, to look after the interests  
of our company, our guests, and our colleagues 
If this sounds like you, then you may find your 
natural home lies with Aman. Talk to us about 
aligning your passions with our opportunities.

To be considered for this position, please send your cv to 
this link: https://amanzoe.workable.com/j/82FE6967B2

Company description: Aman opens doors to discovery 
in exceptional locations, both remote and urban. 
Meticulously designed to frame their natural settings, 
Aman destinations are renowned for space and privacy. 
Each welcomes guests as if to the home of a close friend, 
instilling a sense of peace and belonging amid some 
of the most diverse natural and historical landscapes. 
It is an approach that has changed little since 1988 
when Adrian Zecha built a retreat on Phuket’s west 
coast to share with those closest to him. He named 
it Amanpuri, meaning ‘place of peace’, and Aman was 
born. Today, embracing 31 resorts, hotels, and private 
residences in 20 countries, Aman continues to seek 
out transformative experiences and awe-inspiring 
locations around the world. www.aman.com

Η Aldemar Resorts αναζητά να καλύψει για τη μονάδα 
του Ξενώνας Εποχές (Ορεινή Μεσσηνία), τη θέση:

Β΄ Μάγειρα 
(κωδ: Cook EPCP)

Απαραίτητα προσόντα: 
Σπουδές μαγειρικής 
Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  

σε ξενώνες ή μικρά εστιατόρια 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  

και υγιεινής τροφίμων

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, δηλώνοντας τον 
κωδικό, στο link: http://aldemarformsen.applymycv.
gr/mainsite/careers.html. Τα στοιχεία των αιτήσεων 
θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει 
μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Το Grand Hotel Palace, ξενοδοχείο 5* στη Θεσσα-
λονίκη, ζητεί:

Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
pastry chef, πτυχίο ζαχαροπλαστικής και ηλικία έως 
45 ετών. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gm@grandhotelpalace.gr

Από το πολυτελές ξενοδοχείο La Marquise Luxury 
Resort Complex στην περιοχή της Καλλιθέας Ρόδου, 
ζητούνται συνεργάτες για τη νέα τουριστική σεζόν 
2017, στην εξής ειδικότητα:

Barmen

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ανάλογη 
εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων, 
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@
lamarquise.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
To Blue Bay Hotel 4*, ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, 
ξεκινάει την ιστορία του το 1997. Το όραμα της οικο-
γένειας Τσαπανίδη είναι ο συνδυασμός της διακριτικής 
πολυτέλειας με τη ζεστής ατμόσφαιρας, σε μια μα-
γευτική τοποθεσία. Η επιδίωξη της τελειότητας είναι 
η αδιαπραγμάτευτη αρχή μας. Το ξενοδοχείο επιθυμεί 
να προσλάβει:

Front Desk Agents

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων: 
Δύο χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση  

σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 
Επαγγελματική και ευχάριστη παρουσία 
Γνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

(γραπτός και προφορικός λόγος) 
Άριστη γνώση επιπλέον γλώσσας  

(γαλλικά, γερμανικά) 

Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Εrmis Pro 
ή Protel 
Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ  

(Excel, Word, Power Point, e-mail, internet) 
Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας 
Συνεργατικό πνεύμα 
Άριστη επικοινωνία και συνεργασία  

με τα υπόλοιπα τμήματα 
Ευθύνεται για την εύρυθμη & την αποτελεσματική 

λειτουργία του τμήματος 
Ικανότητες άριστης επικοινωνίας & εξυπηρέτησης 

του πελάτη 
Απαραίτητες συστάσεις από προηγούμενες εργασίες  

Η εταιρία προσφέρει: 
Εκπαίδευση συστήματος 
5,5 μήνες απασχόληση (Μάιος-Οκτώβριος) 
Μισθό αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας 
Διαμονή και ημιδιατροφή 
Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Μακροχρόνια συνεργασία

Αποστολή βιογραφικού απαραίτητα με μία πρόσφατη 
φωτογραφία, στο e-mail: manager@bluebayhotel.
com.gr

We are looking for young self motivated service 
oriented professionals, to join our team at Stella 
Palace Resort & Spa as:

Front Office Manager

Requirements:  
Degree in hospitality-tourism 
2-3 years minimum experience as a front office 

manager at 5* hotel 
Excellent command of english, greek and french 

language is essential 
Excellent use of PMS (Fidelio) is essential 
Self-motivated, enthusiastic, budgets  

and numbers oriented 
Excellent knowledge of PMS (Fidelio),  

Ms Office-computer skills 
Customer care oriented with good 

communicational skills 
Well groomed 
Teamwork spirit

Apply your cv to this e-mail: sales@stellahotels.gr

O όμιλος επιχειρήσεων Kivo Skiathos Collection που 
βρίσκεται στη Σκιάθο, αναζητά δυναμικούς υποψήφιους 
για το Kivo Αrt & Gourmet Hotel, στις ακόλουθες 
θέσεις για την σεζόν 2017:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
Προσαρμοστικότητα στα πρότυπα λειτουργίας  

και αποδοτικότητα 
Επαγγελματική συμπεριφορά και ενθουσιώδης 

προσωπικότητα 
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου  

και με ελάχιστη εποπτεία 
Φυσική ικανότητα μετακίνησης και ανύψωσης 

βαρέων φορτίων 
Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες εξυπηρέτησης 

πελατών   
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης 

ξένης γλώσσας (προαιρετικά)  
Προσφέρονται: 
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
Διαμονή και διατροφή 
Συνεχής εκπαίδευση (on the job training)

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://www.kivohotel.
com/category/human-resources/. Θα τηρηθεί απόλυ-
τη εχεμύθεια κατά τη συλλογή  και αξιολόγηση των 
βιογραφικών. Θα ενημερωθούν μόνον οι υποψήφιοι 
οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της θέσης.

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

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
(Code: HSΑ)

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ανώτερης σχολής με κατεύθυνση  

στα τουριστικά επαγγέλματα 
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 
Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  

υγιεινής και ασφάλειας 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Επιθυμητή γνώση ρώσικων 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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Επιθυμητή γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco Epitome System θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

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

Bill & Coo Hotels Mykonos, proud members of the 
leading hotels of the world, are seeking for an energetic:

Barman/Barwoman

Who wants to be part of the operations team on both 
of our properties.

Duties: 
Interact with customers, take orders for drinks 

and snacks 
Mix drinks, cocktails and other bar beverages  

as ordered and in compliance with hotel standard 
drink recipes 
Demonstrate a thorough knowledge of food  

and beverage products, menus and promotion 
Prepare inventory or purchase requisitions  

as needed to replenish supplies 
Ensure that the assigned bar area is fully 

equipped with necessary tools and products 
Keep the bar counter and work area neat  

and clean at all times 
Implement LQA standards and follow company 

procedures 
Follow all relevant health department rules/

regulations  
Essential requirements: 
Minimum of 2 year experience in a similar 

position 
Deep knowledge and proven experience  

on cocktails creation 
Knowledge of wine, beer and drinks 
Degree in hospitality/tourism 
LHW or other 5* international hotel chain 

experience 
Previous experience with POS systems 
Ability to converse in both greek and english 
Customer and sales oriented 
Strong team player and able to work under 

pressure

Should you fulfill requirements above and wish to 
become member of Bill & Coo family, please send 
us your cv to e-mail: hr@billandcoo.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή 
απασχόληση, με έδρα στο Πόρτο Καρράς για τα κέντρα 
θαλασσοθεραπείας-spa:

Αισθητικούς 
(code: ΤΗΒ)

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο 

θαλασσοθεραπείας ή spa ξενοδοχείων  
5* στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα 

 υγιεινής και ασφάλειας 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Επιθυμητή γνώση ρώσικων 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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

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

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

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

Από το ιστορικό boutique ξενοδοχείο Sikyon Coast 
Hotel & Resort ****, στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, 
αναζητούμε για εποχική απασχόληση: 

Αισθητικό 
(code: AIS)

Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ/ΤΕΙ με κατεύθυνση αισθητικής 
Προυπηρεσία σε ξενοδοχείο 4****  

με εγκαταστάσεις spa θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ 
Ευγενική φυσιογνωμία 
Γνώσεις ξένων γλωσσών 
Πνεύμα συνεργασίας 
Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 

εργασίας 
Ομαδικό πνεύμα  

Παροχές: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Ασφάλιση 
Προοπτικές εξέλιξης 
Διαμονή και διατροφή 
Δυνατότητα συνεργασίας καθ’όλη τη διάρκεια  

του έτους

Βιογραφικά στο e-mail: hr.sikyoncoast@gmail.com 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πρόσφατη  φωτογραφία και θα πρέπει να αναφέρουν 
τη θέση για την οποία προορίζονται και τον κωδικό.

Η κλινική δέρματος και υγείας Εονία, αναζητεί κατάλ-
ληλους υποψηφίους για την κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στα καταστήματα Αθηνών:  

Αισθητικός (Τ.Ε.Ι.) 
(κωδ. θέσης: ΕΑ31)

Προφίλ υποψηφίων: 
Πτυχίο Τ.Ε.Ι. αισθητικής 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προαιρετική 
Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  

του κλάδου 
Γνώση εφαρμογής θεραπειών αισθητικής,  

σώματος και προσώπου 
Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα  

Παροχές εταιρίας: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
(με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφο-
ντας τον κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@eonia.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.

ΜΟΔΑ
Fashion Designer

The responsibilities of the right candidate may 
include: 
Producing concepts 
Designing sketches on computers 
Developing patterns 
Overseeing production 
Analysing 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 organisation skills

Please send us your cv to 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

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Υπάλληλος Πλυντηρίων  

(Laundry)-(κωδικός: LND)

Καθήκοντα θέσης: 
Φόρτωμα/ξεφόρτωμα πλυντηρίων  

και στεγνωτηρίων 
Διαλογή ιματισμού (λινών, πετσετών κ.λπ.) 
Δίπλωμα πετσετών και λινών χειρωνακτικά 
Σιδέρωμα σε κύλινδρο και χειρωνακτικά 
Πλύσιμο και σιδέρωμα όλου του ιματισμού  

δωματίων και λοιπών τμημάτων, 
καθώς και των ρούχων πελατών 
Καθαρισμός εξοπλισμού όταν και σε ότι χρειαστεί 

(μαξιλάρια, στρώματα, καλύμματα κ.λπ.) 
Καθαρισμός των φίλτρων πλυντηρίων  

και στεγνωτηρίων, όπως και καθαρισμός  
όλων των άλλων μηχανών, αξεσουάρ  
και αντικειμένων 
Γενική καθαριότητα του χώρου των πλυντηρίων 

και της λινοθήκης 
Αυστηρή τήρηση της προσωπικής υγιεινής, τήρηση 

των απαιτήσεων και των προτύπων βάσει  
της πολιτικής του ξενοδοχείου 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία ανατεθεί  

από προϊσταμένη housekeeping–manager  
Προφίλ υποψηφίου: 
Καλή γνώση της ελληνικής και βασική γνώση  

της αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) 
2ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5* 
Φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση 
Ομαδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα,  

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

και μεθοδικότητα 
Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, στο 
e-mail: manager@princessofmykonos.gr. Βιογραφι-
κά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή 
στέλνονται χωρίς φωτογραφία δεν θα αξιολογηθούν.

ΦΥΛΑΞΗ
Η Virtual International, έχοντας επίγνωση της σημα-
ντικότητας του αγαθού της ασφάλειας, επικεντρώνεται 
στην παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής φύλαξης. 
Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις 
ασφάλειας, θεμελιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τους πελάτες μας. Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση 
των επιδόσεών μας εργαζόμενοι με συνέπεια σε κάθε 
αποστολή που αναλαμβάνουμε. Στο πλαίσιο αναβάθ-
μισης και επέκτασης των υπηρεσιών μας, αναζητάμε 
νέους συνεργάτες προς άμεση στελέχωση του τμήματος 
κέντρου λήψεως σημάτων.

Υπάλληλος Security

Περιγραφή θέσης: Η θέση αναφέρεται σε εργασία σε 
8ωρες βάρδιες (όλο το 24ωρο). Κύρια καθήκοντα της 
θέσης είναι η λήψη σημάτων από συστήματα συνα-
γερμών, καθώς και ο έλεγχος εικόνας από κλειστά 
κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV). Σε κάθε περίπτωση οι 
χειριστές προβαίνουν σε εκτέλεση αντίστοιχων προ-

καθορισμένων ενεργειών προς τις αρμόδιες αρχές 
και τους συνδρομητές-ιδιοκτήτες των συστημάτων 
συναγερμού, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η εταιρία 
παρέχει σε κάθε υποψήφιο εκπαίδευση καθώς και όλα 
τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ενταχθεί με απόλυτη 
σιγουριά και ομαλά στο τμήμα και να αναλάβει τις 
αρμοδιότητες που θα του ανατεθούν.

Προφίλ υποψηφίων: 
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας  

(security) 
Απολυτήριο λυκείου ή ισάξιου τίτλου σπουδών 

αναγνωρισμένου από το δημόσιο 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση Η/Υ και Μs Office 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

με ικανότητα 1  
(αφορά τους άνδρες υποψηφίους) 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  

και γνώση χειρισμού συστημάτων συναγερμού  
και CCTV  
Η εταιρία παρέχει: 
Άριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση 
Πλήρη ασφάλιση Ι.Κ.Α. 
Ανταγωνιστικό μισθό

Βιογραφικά στο e-mail: 
supervisor@virtualinternational.gr  
με κωδικό: SW2016A.

Η My Services Human Resources A.E εταιρία παροχής 
ανθρώπινου δυναμικού, αναζητεί άτομα για:

Προσωπικό Ασφαλείας

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

Βιογραφικά στο e-mail: hr@jcbservices.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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

Ευκαιρία σταδιοδρομίας στην παραγωγή. Ο πελάτης 
μας είναι παραδοσιακή, δυναμική βιομηχανία με 100 
χρόνια σημαντικής παρουσίας στην ελληνική και διεθνή 
αγορά ποιοτικών καταναλωτικών προϊόντων και ζητά 
να προσλάβει ικανό και εξελίξιμο στέλεχος, για τη θέση:

Βοηθός Διευθυντή  
Παραγωγής

Κατάλληλα στελέχη είναι: απόφοιτοι μηχανολόγοι ή 
χημικοί μηχανικοί, ηλικίας 35-45 χρονών περίπου, με 
τουλάχιστον 8 χρόνια εμπειρία σε σοβαρές εταιρίες 
παραγωγής τροφίμων ή φαρμάκων, με πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση της 
εφαρμογής SAP. Θα πρέπει να έχουν ηγετικές ικα-
νότητες, ικανότητες προγραμματισμού, συντονισμού 
και ελέγχου (KPI’s), να είναι συνεργάσιμοι, να έχουν 
πάθος για τη δουλειά τους, υγιή φιλοδοξία εξέλιξης, 
να παράγουν και να υλοποιούν ευρηματικές ιδέες.

Η εταιρία προσφέρει: ικανοποιητικές αποδοχές και 
προοπτικές εξέλιξης. Η έδρα της εργασίας είναι σε 
επαρχιακό κέντρο (2.5 ώρες από Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα με κωδικό ΒΔΠ/Κ, στο e-mail: 
athens@amrop.gr
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αντιλαμβάνεστε ότι είναι απογοητευμένο ή ότι 
φαίνεται να είναι αναστατωμένο. Μπορείτε 
ακόμη να πείτε ότι καταλαβαίνετε τη θέση 
του, αλλά είναι ένας άλλος τρόπος για να δει 
κάποιος τα πράγματα. Η αναγνώριση των 
σκέψεων του άλλου βοηθά στη δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης και συντείνει στη 
λύση των προβλημάτων.

5. Να είστε πρόθυμοι για συνεργασία
Να προωθείτε την εργασία από κοινού 

για την επίλυση προβλημάτων. Δείξτε ότι 
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι θε-
ωρείτε ότι ο συνάδελφός σας καλόπιστα 
εγείρει κάποια θέματα.

6. Ψάξτε για θέματα που συμφωνείτε
Αρχίστε την αντιμετώπιση καταστάσεων 

από μικρά ζητήματα που είναι ευκολότερο να 
λυθούν και μετά περάστε σε δυσκολότερα 
θέματα. Εάν αντιληφθείτε ότι τα πράγματα 
αρχίζουν να παρεκτρέπονται, επιστρέψτε πίσω 
σε θέματα στα οποία έχετε κοινά σημεία.

7. Δηλώστε τα συναισθήματά σας
Να χρησιμοποιείτε λέξεις όπως «αισθά-

νομαι» και «νομίζω» και να βασίζετε την 

επιχειρηματολογία σας πάνω σε πραγματικά 
γεγονότα. Αποφεύγετε την κριτική ή τις κα-
τηγορίες. Στις καταστάσεις αυτές πρέπει να 
είστε συνεπείς και να μην κάνετε πράγματα 
που δεν είναι αναμενόμενα, διότι αυτό μπορεί 
να υποσκάψει την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

8. Μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά
Μην ανταποδίδετε τις απειλές ή τις προ-

σωπικές επιθέσεις. Εάν νιώθετε φόρτιση και 
θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο, μπορείτε να 
πείτε ότι είστε θυμωμένοι εκείνη τη στιγμή 
και ότι προτιμάτε να συνεχίσετε αργότερα 
τη συζήτηση, όταν θα σας περάσει ο θυμός.

 9. Μάθετε να παραδέχεστε ότι κάνατε λάθος
Όταν πράγματι νιώθετε ότι κάνατε λάθος, 

μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό και 
να έχει καταλυτική επίδραση το να παρα-
δεχθείτε το λάθος σας.

10. Μην βιάζεστε να συμφωνήσετε αμέσως
Μην βιάζεστε να λύσετε ένα πρόβλημα 

πρόωρα.
Μπορείτε, συνομιλώντας με το άλλο άτομο, 

να δηλώσετε ότι θα πρέπει να σκεφτείτε μαζί 
για το επόμενο βήμα και ότι θα πρέπει μαζί 
να βρείτε χρόνο για την επόμενη συνάντηση.

 11. Σκεφτείτε για λύσεις πριν μια συ-
νάντηση

Πριν μπείτε στη διαδικασία της συζήτησης, 
θα πρέπει να καθορίσετε τι πραγματικά 
θέλετε. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε τι εί-
στε έτοιμοι να χάσετε και τι συμβιβασμούς 
μπορείτε να κάνετε για να πετύχετε αυτό που 
θέλετε. Κάποιος τρίτος που είναι ουδέτερος 
θα μπορούσε να σας είναι χρήσιμος για 
να αντιληφθείτε καλύτερα την κατάσταση. 
Σκεφτείτε επίσης και για τρόπους παρακο-
λούθησης των αποφάσεων και της λύσης 
που θα δώσετε στο πρόβλημα.

 12. Η λύση των αντιπαραθέσεων είναι 
σταδιακή, βήμα βήμα
Ο χειρισμός και επίλυση μιας αντιπαρά-

θεσης είναι μια διαδικασία σταδιακή. Οι 
συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις δεν 
λύνονται με μία μόνο αλληλεπίδραση.

Χρειάζονται επαναπροσεγγίσεις και επα-
νατοποθετήσεις με συζήτηση των θεμάτων 
σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να υπάρξουν 
οπισθοδρομήσεις, και μετά, με σταδιακό 
τρόπο, πρόοδος για την επίτευξη μιας απο-
δεκτής λύσης από όλα τα μέρη.

Γρηγόρης Βασιλειάδης,
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

Δρ. Ψυχολογίας

αλή συνέντευξη...
ία σας. Θυμηθείτε ότι μια 

ωση κατά τη διάρκεια της 
μπορεί να σας οδηγήσει 
ικά δυσάρεστη θέση ή 

απόρριψη, κάτι που θα 
ικά κακές εντυπώσεις 
τήστε με σαφήνεια 

στικές ερωτήσεις 
στε πως είναι 
να δηλώσετε 
ε ικανοί και 
θήσετε θερμά 
ίτε στις απαι-
ης από το να 
χετε αντίστοιχη 
Στην πρώτη περί-
ε τη διάθεσή σας 
εξέλιξη και την τόλμη 
ετε κάτι για το οποίο θα 
ρχάριος/-α να εργαστείτε 
ύτερη περίπτωση όχι απλώς 
ύντομα να αποδείξετε την 
ικαλείστε, αλλά θα κριθείτε 
ο αυστηρά ως έμπειρος/-η, 
σή σας.

ς συζήτησης
τι στη συνέντευξη εργα-

τε και εσείς να υποβάλετε 
να ενημερωθείτε για τη 

της εταιρίας και τις ανάγκες 
την οποία υποβάλλετε την 
σας. Προτιμήστε να αφήσετε 
ή σας να ολοκληρώσει τις 
και κατόπιν θέστε τις δικές 
να ρωτήσετε για ζητήματα 
ητό προφίλ του υποψηφίου 
ς στόχους της θέσης για το 

νο ή έτος, τις αποδοχές της 
και πού βρίσκεται στο εται-
αμμα, ήτοι πού αναφέρεται 
ις ελέγχει. Είναι καλό να 
ρω ενδιαφέρον για τη θέση 
ντας αν θα μπορούσατε να 

επικοινωνήσετε εκ νέου με τον συνομι-
λητή σας για να ενημερωθείτε σχετικά με 
την εξέλιξη της διαδικασίας στελέχωσης 
της θέσης. Επίσης, μπορείτε να ρωτήσετε 
τον ρωτήσετε αν είναι ικανοποιημένος 

από τη σαφήνεια των 
απαντήσεών σας ή αν θα ήθε-

λε να αναλύσετε κάποια εξ αυτών 
περαιτέρω. Στο τέλος της συζήτησης 
ευχαριστήστε τον συνομιλητή σας 
για τον χρόνο που σας αφιέρωσε, 
καθώς και για την ευκαιρία που σας 
έδωσε να παρουσιάσετε τον εαυτό 
σας. Ευχηθείτε του καλή συνέχεια 
και αποχωρήστε διακριτικά.

HR Department 
of KSM Human Resources

ας στον εργασιακό χώρο
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Η εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου στηρίζεται ως 
επί το πλείστον στην εθελοντική εργασία, ήδη από 
την έναρξη της λειτουργίας του.
Προκειμένου να εξακολουθήσει να προσφέρει αλλά και 
να βελτιώνει το περιβάλλον απασχόλησης των νέων 
με φάσμα αυτισμού, νοητική στέρηση και σύνδρομο 
Down χρειάζεται τη συμβολή όλων.

Γιατί να γίνεις εθελοντής;
Γιατί αυτά που κερδίζεις είναι πολύ περισσότερα από αυτά που προσφέρεις.
Αίσθηση πληρότητας, ανιδιοτελούς αγάπης, δοτικότητας, αλληλεγγύης, δημιουργικής αξι-
οποίησης ελεύθερου χρόνου, σεβασμού και αξιοπρέπειας είναι μόνο μερικά από τα κέρδη 
σου. Ταυτόχρονα, συμβάλλεις στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων, την αντιμετώ-
πιση κοινωνικών ανισοτήτων, την κάλυψη της αδυναμίας της κοινωνίας να βοηθήσει τις 
μειονότητες, καθώς και την προάσπιση της διαφορετικότητας. Το πιο σημαντικό όμως;              
Προσφέρεις χαρά σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Πώς;
Αφιερώνοντας λίγες ώρες από την καθημερινότητά σου. Ανεξάρτητα από τον επαγγελμα-
τικό κλάδο από τον οποίο προέρχεσαι, η συμβολή σου είναι πολύτιμη. Καθένας μπορεί να 
γίνει μέρος της Γέφυρας ζωής ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα, αφιερώνοντας από μία έως τρεις 
φορές την εβδομάδα.
Για να γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι, άμεση είναι η ανάγκη κάλυψης των εξής ειδικοτήτων:

Τμήμα Γυμναστικής: Γυμναστές στην ειδική αγωγή -και όχι μόνο-
μπορούν να απασχοληθούν, ανάμεσά τους και τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν 
την πρακτική τους από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Προπονητές η αθλητές: για τμήμα πινγκ-πονγκ, στίβου, κολύμβησης Α.μ.Ε.Α.
Τμήμα Γιόγκα : 1-2 φορές την εβδομάδα από 2-3 ώρες.
Τμήμα Εργοθεραπείας : Εργοθεραπευτές μπορούν να απασχοληθούν, ανάμεσά τους και 
τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν την πρακτική τους από το τμήμα Εργοθεραπείας 
Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ.
Τμήμα Λογοθεραπείας : Λογοθεραπευτές μπορούν να απασχοληθούν,
ανάμεσά τους τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν την πρακτική τους από το τμήμα 
Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. 
Δάσκαλοι χορού: Δάσκαλοι χορού μπορούν να απασχοληθούν,
ανάμεσά τους τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν την πρακτική τους.

Χορογράφοι: μπορούν να απασχοληθούν, ανάμεσά τους τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για 
να κάνουν την πρακτική τους.
Γραμματειακή Υποστήριξη : 2-3 φορές την εβδομάδα από 2-4 ώρες.
Κοινωνική Υπηρεσία: 1-2 φορές την εβδομάδα από 2-3ώρες. Στην Κοινωνική Υπηρεσία 
μπορούν να απασχοληθούν τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν την πρακτική τους 
(Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι, Ψυχολόγοι).
Μουσικοί:
Στο τμήμα μουσικής μπορούν να απασχοληθούν 1-2 φορές την εβδομάδα από 1-2 ώρες 
σε κιθάρα, αρμόνιο κ.ά.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, ΜΜΕ, Ανεύρεσης χορηγών και πόρων:
Στο τμήμα επικοινωνίας και ανεύρεσης χορηγών και πόρων οι εθελοντές μπορούν να 
βοηθήσουν ως εξής:
Εκδηλώσεις:
Προετοιμασία, στήσιμο και συμμετοχή στις εκδηλώσεις

Γραφείο Τύπου

Εύρεση Χορηγών

Ζώης.

καλό θα ήταν να προέρχονται από τον χώρο της επικοινωνίας
(δημοσιογράφοι, σπουδαστές Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Ι.Ε.Κ.) και να έχουν καλή γνώση χρήσης ηλε-
κτρονικών υπολογιστών.

Υπάρχει άμεση ανάγκη για 2 άτομα με συστηματική εβδομαδιαία παρουσία, 1-2 φορές την 
εβδομάδα από 1-2 ώρες.
Επίσης, υπάρχει επείγουσα Ανάγκη για την Κάλυψη Τρεχόντων Λογαριασμών του πολυ-
χώρου της Γέφυρα Ζώης.
Νομικός Σύμβουλος: Χρειαζόμαστε έναν εθελοντή δικηγόρο για 1-2 ώρες
μία φορά την εβδομάδα (υπάρχει η δυνατότητα εργασίας και από το χώρο του).

Άτομα που διαθέτουν ΙΧ ή φορτηγάκια, ή μεγαλύτερα φορτηγά για εθελοντική εξωτερική 
εργασία , κατά τις ελεύθερες ώρες τους, για συλλογή από δωρητές.
Βοήθησε μας να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί τη μαγεία του να είσαι διαφορετικός!
Γίνε εθελοντής στη Γέφυρα Ζωής ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα.
Σε περιμένουμε!

Ιερά οδός 310 & Κύπρου 2 Χαϊδάρι
Tel: +30 211 21 43 437
E-mail: info@gefirazois.gr

Η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρ-
μογών είναι μια καινοτόμος Κοι-
νωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
που δημιουργήθηκε το 2016 με 
την επιστημονική αρωγή του Ινστι-

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της 
ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης. 
Τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών πλήττονται δυσανάλογα βαρέως από την αποτυχία 
συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. 
Η σοβούσα οικονομική κρίση επιδείνωσε τις κοινωνικές επισφάλειες, τόσο για τους γονείς 
όσο και για τα παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Η μετάφραση των θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής θεωρίας σε πραγματική 
κοινωνική πολιτική, η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και οι σύγχρονες παι-
δαγωγικές προσεγγίσεις μπορούν να συνδράμουν την προσπάθεια για οικογενειακή και 
κοινοτική συνοχή. 
Η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών θέτει στο επίκεντρο του καταστατικού της σκοπού την 
προστασία και ενεργητική αρωγή προς τις μονογονεϊκές οικογένειες, αναπτύσσοντας και 
προσφέροντας ένα σύνολο από πραγματικές λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας και 
εισάγοντας τεχνογνωσία αιχμής από τον χώρο των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών.

Σκοποί και Αρχές
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση 
γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. 
Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών 
και των μελών τους, που πλήττονται δυσανάλογα βαρέως από την κρίση όπως και η συν-
δρομή προς αυτούς και τις κοινότητές τους για τον βιώσιμο συγχρονισμό επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής. 
Για την ευόδωση των σκοπών του, ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε 
μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, εμπορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, 
κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.  

Συγκεκριμένα, οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων: 
Α) Προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για την επιχειρηματική ανάπτυξη 
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, μέσω της λειτουργίας γραφείου οικογενειακής και 
επαγγελματικής συμβουλευτικής.
Β) Εκδόσεις βιβλίων και διάθεσή τους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, με έμφαση στην 
τεκμηρίωση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που αφορούν στην οικογένεια 
όπως και ειδικού τύπου, ώστε να είναι κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού, επιστημονικού, επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού 
ή εμπορικού χαρακτήρα.
Δ) Προσφορά υπηρεσιών, συμβουλών και υποστήριξης για την ανάπτυξη δράσεων επικοι-
νωνίας και δικτύωσης, με έμφαση στη δημιουργία ηλεκτρονικών πλατφορμών δικτύωσης 
ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας, που 
προσφέρουν στις μονογονεϊκές οικογένειες και στο παιδί.

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής 
υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση 
των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Περιγραφή των θέσεων: 
Πέντε εθελοντές-εθελόντριες για την υποστήριξη των προγραμμάτων ή δρώμενων Πολι-
τισμού, των Δράσεων Ευαισθητοποίησης- Κινητοποίησης- Ενημέρωσης και Γραμματειακής 

μονογονείς, ανέργους και Α.μ.Ε.Α. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας για την κατάθεση των βιογραφικών σημειωμάτων είναι ο Πρόεδρος 

εκμετάλλευσης προγραμμάτων-θεαμάτων, που απευθύνονται σε μονογονείς, ανέργους, και 
ΑμΕΑ. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν ικανότητες επικοινωνίας με τον κόσμο, ικανότητα 
επίλυσης πρακτικών ζητημάτων και ενεργητικότητα προς υλοποίηση των δράσεων Ευαι-
σθητοποίησης- Κινητοποίησης - Ενημέρωσης. 
Πόσο χρόνο χρειάζεται να διαθέσεις; Η ελάχιστη συμμετοχή που μπορεί να έχει κάποιος 

φορά την εβδομάδα (πρωί ή απόγευμα). 

Κινητοποίησης - Ενημέρωσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πραγματοποιούνται κατά 
τις απογευματινές- βραδινές ώρες . 

Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Απόκτηση εμπειρίας στα κοινωνικά ζητήματα των μονογονέων – 
ανέργων- Α.μ.Ε.Α., στην οργάνωση γραφείου, στην οργάνωση- διοργάνωση εκδηλώσεων, 
στη διαχείριση του κόσμου και στη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας. 
Στους εθελοντές και στις εθελόντριες θα δοθεί σχετική βεβαίωση. 
Εάν γνωρίζεις/έχεις, θα βοηθούσε: Διάθεση για ομαδική εργασία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία 
και δέσμευση στις ώρες και στους χρόνους της εθελοντικής απασχόλησης. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
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Θεμέλιος λίθος του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
είναι οι εθελοντές που με τη δική 

τους πολύτιμη προσφορά, συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου του 
Οργανισμού. Οι εθελοντές απασχολούνται 
σε όλες τις δράσεις πανελλαδικά και σε 
συνεργασία με τους εργαζόμενους του 
Οργανισμού, καλύπτουν βασικές ανάγκες.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί 
από καρδιάς τους πάνω από 2.800 
ενεργούς εθελοντές του σε όλη την 
Ελλάδα, που για μια ακόμη χρονιά 
στηρίζουν το παρόν και το μέλλον του 
τόπου μας: τα παιδιά.
Ας μην ξεχνάμε ότι πυρήνας του 
εθελοντισμού είναι η προστασία της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου και η 
ποιότητα ζωής του. Και όλοι μπορούμε 
να συμμετέχουμε σε αυτό!

Εθελοντής στον Οργανισμό «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» μπορεί να 
γίνει οποιοσδήποτε, είτε είναι ενήλικος, 
είτε είναι ανήλικος. 
Η διαδικασία για να γίνει κάποιος 
εθελοντής

(κύκλοι εκπαιδεύσεων)

εγγράφων (υγεία, ποινικό μητρώο, 
ταυτότητα)

θα απασχοληθεί εθελοντικά
Μορφές Εθελοντισμού

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός
Τομείς Εθελοντικής Δραστηριοποίησης
Φροντίδα Παιδιών στα Νοσοκομεία

απομακρύνθηκαν από την οικογένειά 
τους και μέχρι να βρεθεί κατάλληλος 
χώρος φιλοξενίας αλλά και για να γίνουν 
οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, 

εθελοντές καλούνται να τα φροντίσουν 
και να τους προσφέρουν την αγκαλιά 

που τόσο τους λείπει για όσο διάστημα 
παραμένουν εκεί.
Δημιουργική Απασχόληση στα Νοσο-
κομεία Παίδων

που έχει ως στόχο να εμψυχώσει τα 
παιδιά που νοσηλεύονται και δίνουν τη 
δική τους μάχη για τη ζωή. Η συμβολή 
και συμμετοχή των εθελοντών εκεί είναι 
ανεκτίμητη.
Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

σημαντική, καθότι προωθούνται τόσο στα 

και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι
Αξιοποιώντας την πολύτιμη προσφορά 
των εθελοντών, καταφέραμε να 

οποίο εκτός από μπομπονιέρες και 
προσκλητήρια παράγονται κατασκευές που 
διατίθενται στα παζάρια του Οργανισμού.

Παζάρια/Εκθέσεις
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει 
και συμμετέχει σε διάφορα παζάρια 
και εκθέσεις, με στόχο την οικονομική 
ενίσχυση των δράσεων αλλά και την 
ενημέρωση των πολιτών για το έργο 
μας. Φυσικά η παρουσία των εθελοντών 
και εκεί, είναι παραπάνω από απαραίτητη 
και πολύτιμη.
Διοικητική/ Γραμματειακή Υποστήριξη

απαιτούν τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή απλά μόνο την όρεξη 
των εθελοντών για αρχειοθέτηση και 
γραφειοκρατικές εργασίες.
Τα Σπίτια μας

τελευταίος σταθμός ενός εθελοντή. Εκεί, 
οι εθελοντές συμβάλλουν στη φροντίδα 
του σπιτιού και των παιδιών.
Εθελοντική Προσφορά ανάλογα με την 
επαγγελματική δραστηριότητα

συνεισφορά ανθρώπων που θέλουν να 
προσφέρουν μέσα από την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα. Κάθε είδους 
επαγγελματίες, κάθε χώρου, κάθε 

ειδικότητας είναι απλά… πολύτιμοι για 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» (γιατροί, 
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, καθηγητές 
και όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν).

YouSmile
Όσοι είναι μαθητές και θέλουν να γίνουν 
Εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν στο 

προσπάθεια που ξεκίνησε «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» το 2012 κι έχει σκοπό 
να δώσει ευκαιρία σε εφήβους και 
νέους να συμμετάσχουν σε εθελοντικές 
δράσεις, καθώς και σε εκδηλώσεις για 
κινητοποίηση κι ευαισθητοποίηση για 

του Οργανισμού στην προσπάθεια να 
προωθήσουν και να ενημερώσουν για 

μια φορά το όραμα του 10χρονου 
ιδρυτή μας: «Αν ενωθούμε όλοι θα τα 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.hamogelo.gr

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
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Τ ο MSc in Energy Systems, Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στα Ενεργειακά Συστήματα 

(ΦΕΚ3576/2014 Τεύχος Β), προσφέ-
ρεται από το καταξιωμένο -με άριστη 
εξωτερική αξιολόγηση- Τμήμα Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του AΕΙ Πειραιά 
TT (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) σε συνεργασία 
με το Heriot-Watt University (School of 
Engineering & Physical Sciences), ένα 
από τα πιο ιστορικά και αναγνωρισμένα 
πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας 
(18η θέση στο βαθμολογικό πίνακα της 
«Guardian» του 2016 ανάμεσα σε 119 
Πανεπιστήμια της χώρας).

Το Πρόγραμμα προσφέρει ολοκλη-
ρωμένη Θεωρητική και Εργαστηριακή 
εκπαίδευση στα πλέον επίκαιρα θέματα 
της Ενέργειας όπως: Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας-Αιολικές-Φωτοβολταϊκές 
Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση 
Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήμα-
τα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και 
Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, 
Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών 
Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών 
Λύσεων.

Το εν λόγω ΠΜΣ (που αποτελεί εξέ-
λιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) 
προσφέρει αφενός νέα σύγχρονα μαθή-
ματα και αφετέρου τη δυνατότητα στους 
φοιτητές του, μετά την παρακολούθηση 
των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων 
του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το 
Πρόγραμμα Σπουδών τους στα ερευνητικά 
και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, 
επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ 
δύο κατευθύνσεων:
α) Τον Σχεδιασμό Ενεργειακών Συστημά-
των - Energy Systems Design (με έμφαση 
στη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων 
ενεργειακών λύσεων) και
β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας - Renewable Energy 
Technologies (με ειδικότερο αντικείμενο 
μελέτης τις εφαρμογές της αιολικής και 
της ηλιακής ενέργειας)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ 
οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού 
διπλώματος «MSc in Energy Systems - 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα 
Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργα-
ζόμενα ιδρύματα Heriot Watt University 
και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

 Το προσωπικό του προγράμματος 
και η ερευνητική του δραστηριότητα 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του προ-

γράμματος συγκροτείται από έμπειρους 
και καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικευ-
μένους στον τομέα της ενέργειας. Ο Δ/
ντής του προγράμματος, καθηγητής Ι.Κ. 
Καλδέλλης, έχει υπερτριακονταετή εμπει-
ρία σε θέματα Ενέργειας, είναι εκδότης 
του διεθνούς Περιοδικού «Renewable 
Energy Journal» και μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενεργειακών 
Επιθεωρητών. 

Παράλληλα το προσωπικό του προ-
γράμματος, ανάμεσα σε πολλά έργα 
(www.sealab.gr), με την υποστήριξη 

των βιομηχανικών φορέων (Schletter, 
EUROSOL, ELFON and EnerSys και 
ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία, 
να αναπτύξει και να κατασκευάσει τον 
πρώτο αμιγώς δημόσιο αυτόνομο ηλιακό 
σταθμό φόρτισης στη χώρα, «CARPORT», 
με δυνατότητα καταγραφής όλων των 
ενεργειακών δεδομένων, υποστηρίζοντας 
την ελληνική προσπάθεια για εξέλιξη και 
ενίσχυση των υποδομών στον χώρο της 
ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, έχει εγκατα-
στήσει και λειτουργεί πειραματικά μονάδα 
αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ στα πλαίσια 
του Προγράμματος Αριστεία-ΙΙ. Ταυτό-
χρονα στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αρχιμήδης-ΙΙΙ υλοποίησε μελέτη μονάδας 
παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ, ενώ 
πρόσφατα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Horizon 2020 ηγείται 
επιστημονικής ομάδας 13 φορέων στο 
χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «TILOS» 
για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση 
του νησιού της Τήλου, εξασφαλίζοντας 
σχετική χρηματοδότηση 11 εκατ. ευρώ. 
Στις 13 Μαΐου 2016, και στα πλαίσια του 
έργου TILOS, χορηγήθηκε από τη ΡΑΕ η 
άδεια παραγωγής για τον πρώτο υβριδικό 

σταθμό με συμμετοχή συσσωρευτών 
στην Ελλάδα (αιολικό-φωτοβολταϊκό-
μπαταρία). 

Τέλος, το πρόγραμμα έχει οδηγήσει 
-μέσω των διπλωματικών εργασιών των 
διακριθέντων φοιτητών του- σε δημο-
σίευση μεγάλου αριθμού επιστημονι-
κών-ερευνητικών εργασιών σε διεθνή 
περιοδικά και συνέδρια.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απο-

φοίτους Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών 
Σχολών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων θετικής ή τεχνολογικής 
κατεύθυνσης.

Αποτέλεσμα δε της ποιότητας των 
Μεταπτυχιακών μας φοιτητών είναι 
η δημοσίευση περισσότερων από 60 
επιστημονικών εργασιών σε διεθνή 
περιοδικά και συνέδρια, καθώς και η 
άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.

 
Η Φοίτηση 
Το ΠΜΣ είναι part-time, με τυπική 

διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι πα-
ραδόσεις των μαθημάτων πραγματο-
ποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ 
Πειραιά ΤΤ Παρασκευή απόγευμα και 
Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει 
παρακολούθηση μαθημάτων και εκπό-
νηση διπλωματικής εργασίας.

Υποτροφίες-Δίδακτρα 
Οι άριστες επιδόσεις των φοιτητών 

μας επιβραβεύονται με διακρίσεις και 
υποτροφίες. Χορηγούνται υποτροφίες 
αριστείας στο 50% των φοιτητών του 
προγράμματος (αφορά σε απαλλαγή από 
τα δίδακτρα του 2ου έτους) που θα συ-
γκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία 
κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους. 
Στις περιπτώσεις αυτές τα συνολικά δί-
δακτρα δεν υπερβαίνουν τα 3.500 ευρώ.

Ήδη για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμη-
νο έχουν χορηγηθεί 10 υποτροφίες σε 
άριστους φοιτητές μας, τόσο μερικής, όσο 
και πλήρους απαλλαγής των διδάκτρων 
του 2ου έτους.

Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμμα-
τος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με 
το προσωπικό των Εργαστηρίων Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών, αντλώντας 
επιπλέον γνώσεις και συμμετέχοντας 
στον μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων 
που εκπονούνται.

Η αξιοποίηση της δεκαετούς εμπειρίας 
μας στη λειτουργία του προγράμματος 
αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα 
των παρεχόμενων σπουδών και δη-
μιουργεί πέραν των επαγγελματικών 
και ακαδημαϊκές προοπτικές για τους 
αποφοίτους μας, όπως η δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών τους σε επί-
πεδο διδακτορικού.

Επαγγελματικές προοπτικές 
Κατά τη δεκαετή λειτουργία του (2006 

έως σήμερα), το Πρόγραμμα έχει ανα-
πτύξει ένα ισχυρό δίκτυο επικοινωνίας, 
που πλέον αριθμεί περισσότερους από 
350 αποφοίτους και ενεργούς φοιτητές, 
οι οποίοι απασχολούνται επαγγελματικά 
στον τομέα της Ενέργειας τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

 
Εγγραφή στο πρόγραμμα - Πληροφορίες
Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική 

αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη 
διασφάλιση της τήρησης των απαραί-
τητων προϋποθέσεων και προσωπική 
συνέντευξη του υποψηφίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 5381020, 
210 5381493, Fax: 210 5381468
(Δευτέρα-Παρασκευή ώρες 9:00-16:00) 
site: www.sealab.gr, e-mail: msc_energy@
sealab.gr, sealab@gdias.teipir.gr

Αιτήσεις συμμετοχής έως και 22/12/2016. 
Με την παρούσα πρόσκληση συγκροτείται 
το 23ο Τμήμα.

Υπεύθυνος Προγράμματος: 
Δρ. Ι.Κ. Καλδέλλης

MSc in Energy Systems-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα
AEI Πειραιά ΤΤ (Πρώην ΤΕΙ Πειραιά)-Heriot Watt University
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21ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας
Η πρωτοβουλία του Skywalker.gr «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας» για 
την παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα συνεχίζεται τον μήνα 
Δεκέμβριο με το 21ο Μονοπάτι. Η δράση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται 
να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής δράσης ως εναλλακτικό 
δρόμο επαγγελματικής δραστηριότητας και δημιουργικότητας. Σε 24 ώρες, στις 
13, 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016 25 εκπαιδευόμενοι θα προσεγγίσουν βασικές 
αρχές, μεθόδους και εργαλεία του επιχειρείν και θα κατανοήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες του επιχειρηματία.
Στην αρχική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν σημαντικές θεματικές ενότητες που 
άπτονται της δημιουργίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης όπως: βασικές αρχές 
επιχειρηματικότητας και σύστασης μιας επιχείρησης, αρχές διοίκησης, marketing, 
αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας, βασικά λογιστικά και φορολογικά θέματα 
ενάρξεως και τα social media ως εργαλείο για τη νέα επιχείρηση.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει το 
Career Design (www.career-design.gr).
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι χωρίς χρέωση χάρη στην εθελοντική συμ-
μετοχή καταξιωμένων εισηγητών και στην παραχώρηση του χώρου διεξαγωγής 
του Μονοπατιού από το Europe Direct του δήμου Αθηναίων.
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγ-
γραφής στο site www.footstep.gr. Λόγω περιορισμένων θέσεων στο πρόγραμμα 
θα ενταχθούν 25 συμμετέχοντες με αριθμό προτεραιότητας. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 9730280.
Το 21o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 13, 14, 15 και 16 
Δεκεμβρίου 2016, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 
του δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα, από τις 10:00 έως τις 16:00, 
τηλ.: 210 3642540.

Ημερίδα: «Εναλλακτική εκπαίδευση»
Τι είναι η εναλλακτική εκπαίδευση; Είναι ένα άλλο είδος εκπαίδευσης ή το επόμενο 
βήμα; Η εναλλακτική εκπαίδευση είναι εκείνη η αλλαγή που όλοι προσδοκάμε, 
γονείς, μαθητές και καθηγητές. Είναι καιρός, πια να ξεφύγουμε από τα τετριμμέ-
να της ελληνικής εκπαίδευσης. Είναι καιρός πια το ελληνικό σχολείο και μαζί με 
αυτό και η ελληνική οικογένεια να ξεφύγουν από το κυνήγι της βαθμοθηρίας και 
της στείρας γνώσης. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν τα σχολεία και οι γονείς να 
λειτουργούν πιο δημοκρατικά, φέρνοντας στο επίκεντρο τη βιωματική μάθηση και 
την ενσυναίσθηση. Με σκοπό λοιπόν να θίξει και να προωθήσει αυτό το νέο κύμα 
αλλαγής που δειλά δειλά αρχίζει να συντελείται, το Πηγή Παιδείας διοργανώνει 
την πρώτη ημερίδα του. Θα μιλήσουν για τα παραπάνω θέματα οι:

σχολείων)

διών και γονέων)

Ειδικός προσκεκλημένος της ημερίδας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Της ζωής 

μας αφορά όλους: το παιδί.

Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος: Θέατρο «Αλέξανδρος», Εθνικής Αμύνης 1
Ώρα: 11:00-15:00
Πληροφορίες: pigipaideias.wordpress.com

Ημερίδα ενημέρωσης για το Erasmus+
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προ-
γράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα 
πρόκειται να διοργανώσουν ημερίδα ενημέρωσης για το Erasmus+. Το Erasmus+ 
είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στην 
ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγ-
χρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς 
της διά βίου μάθησης. Η ημερίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε φορείς που δεν 
έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από το 2014 
και μετά. Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν ισχύει για τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης. Η συμμετοχή τελεί υπό την έγκριση της Εθνικής Μονάδας, η οποία 
θα ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους φορείς που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον συμμετοχής.
Θα πραγματοποιηθούν πέντε παράλληλες συνεδρίες ανά τομέα: σχολική εκπαίδευση, 
ανώτατη εκπαίδευση (κλασική κινητικότητα, στρατηγικές συμπράξεις), ανώτατη 
εκπαίδευση (διεθνής κινητικότητα), επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 
εκπαίδευση ενηλίκων, όπου θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος 
και οι κανόνες υποβολής αιτήσεων εν όψει της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 
2017. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας 
εγγραφής έως τις 6 Δεκεμβρίου 2016.

Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος: Λεωφ. Bασιλέως Αλεξάνδρου 2, Divani Caravel
Ώρα: 9:00
Πληροφορίες: https://www.iky.gr
Σχολική εκπαίδευση, Σοφία Πουλιδάκη, 210 3726374, spoulidaki@iky.gr

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Θάλεια Δημητρακά, 210 3726340, 
thdimitraka@iky.gr. Εκπαίδευση ενηλίκων, Γεωργία Κελαϊδή, 210 3726389, 210 
3726389, gkelaidi@iky.gr

Προπόνηση για μια νέα ζωή
Η Virginia Satir, Αμερικανίδα συστημική ψυχοθεραπεύτρια έλεγε πως «προτιμού-
με τη βεβαιότητα της δυστυχίας παρά τη δυστυχία της αβεβαιότητας», θέλοντας 
ουσιαστικά να μας πει ότι μπορεί το παλιό να μας είναι πλέον άχρηστο, όμως μας 
είναι γνώριμο και οικείο, ενώ αντίθετα το νέο, το καινούργιο μας είναι άγνωστο 
και το φοβόμαστε. Η έξοδος από τη ζώνη βολής – άνεσής μας (comfort zone) 
δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Η απόφαση για αλλαγή συνήθως έρχεται 
είτε βίαια από εξωτερικούς παράγοντες είτε ύστερα από έμπνευση, όπου κάτι 
μέσα μας ενεργοποιείται.
Το coaching (προπόνηση) είναι η συνεργασία μεταξύ του coach (προπονητή) και 
του coachee (προπονούμενου), είναι η δημιουργική εκείνη διαδικασία η οποία 
ξεκλειδώνει και εμπνέει τον προπονούμενο να ανακαλύψει και να μεγιστοποιήσει 
το δυναμικό του, να υπερνικήσει τα όποια εμπόδια και να πραγματοποιήσει τις 
αλλαγές που εκείνος θέλει και ονειρεύεται στη ζωή του.
Το coaching αφορά τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη να αλλάξουν 
κάτι στη ζωή τους, που θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους και που λαχταρούν 
να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Η εκδήλωση «Προπόνηση για μια νέα ζωή» είναι στηριγμένη στις αρχές της εκ-
παίδευσης ενηλίκων, του coaching, της θετικής ψυχολογίας και στην οποιαδήποτε 
προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων. Είναι μια βιωματική εμπειρία, είναι 
μια πρόκληση για βελτίωση και αλλαγή.
Τα θέματα της εκδήλωσης είναι:

 Τι είναι και τι δεν είναι coaching
 Ο ρόλος του coach και ο ρόλος του coachee 
 Ο τροχός της ζωής
 Οι αξίες μας
 Περιοριστικές και ενδυναμωτικές πεποιθήσεις
 Τα δυνατά μας σημεία
 Το δέντρο της ζωής
 Ανακαλύπτοντας τα δικά μου «θέλω»
 Η δύναμη της θέλησης
 Το τετράδιο επιτυχίας
 Στόχοι για το 2017 και δέσμευση για μια νέα ζωή
 Ατομική - ομαδική προπόνηση

Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος:
Ώρα: 19:00-21:00
Πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/796562003818329/

Μαθήματα πληροφορικής για όλους
Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει –και την ίδια στιγμή κατακλύσει– τη σύγ-
χρονη καθημερινότητά μας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Τα μαθήματα υπολογιστών 
απευθύνονται σε χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, οι οποίοι επιθυμούν να 
μάθουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, τη χρήση βασικών προγραμ-
μάτων (Word και Excel) και την πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους 
βοηθήσουν στη διεκπεραίωση απλών εργασιών. Μέσα από απλά και πρακτικά 
βήματα εκμάθησης το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 
65+ και σε όσους επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου. Τα 
μαθήματα έχουν συνολική διάρκεια μίας ώρας.

Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος: ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364
Ώρα: 11:00-12:00
Πληροφορίες: http://www.snfcc.org

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Κηπουρική 
& μακροζωία

Δημιουργήστε τον δικό σας μικρό κήπο στο 
μπαλκόνι ή στην αυλή σας και αξιοποιήστε 
τις μοναδικές ιδιότητες των φυτών στην 

κουζίνα, στη ζωή και στην υγεία σας.
Σε τι ωφελούν τα φυτά σας εκτός από το να ομορ-
φαίνουν τον κήπο σας; Μπορεί να βρίσκονται σε 
μικρές γλαστρούλες στο μπαλκόνι σας ή σε έναν 
κήπο στην αυλή σας, αλλά και στις δύο περιπτώ-
σεις μπορεί να προστατεύουν τη σωματική και την 
ψυχική σας υγεία. Η κηπουρική είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για να συντονίσετε το σώμα 
σας με τις εποχικές διακυμάνσεις στο περιβάλλον 
σας. Επίσης, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα 
των καρδιακών παθήσεων και της οστεοπόρωσης, 
το άγχος και την αύξηση του σωματικού βάρους.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κηπουρική είναι ένα 
από τα πιο συνηθισμένα χόμπι των μακροβιότε-
ρων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα, 
μελέτες δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να σκάψετε 
ένα ολόκληρο χωράφι για να επωφεληθείτε από 
αυτή. Μερικά φυτά εσωτερικού χώρου ή λίγες 
ζαρντινιέρες στο μπαλκόνι σας αρκούν.

Ψυχική υγεία και χαρά για τη ζωή
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επωφεληθείτε από 
την κηπουρική. Χρησιμοποιήστε την ως μέσο για μια 
υγιεινή διατροφή ή ως μια φυσική δραστηριότητα 
για να διώξετε το στρες. Οι περισσότεροι από 
εμάς θα επιβεβαιώσουν ότι αισθάνονται καλύτερα 
όταν βρίσκονται ανάμεσα σε λουλούδια, λαχανικά 
και πράσινα φυτά.
Η κηπουρική απαιτεί πειθαρχία και ως εκ τούτου 
θέλει υπομονή και μεθοδικότητα για να φέρει… 
καρπούς! Μελέτες σε άτομα που έπασχαν από 
άγχος ή άνοια απέδειξαν ότι η κηπουρική βοηθά 
στην ηρεμία και στη βελτίωση της ποιότητας του 

ύπνου. Ερευνητές από το Texas A & M University 
ανακάλυψαν προσφάτως μέσω συνεντεύξεων ότι 
άνθρωποι που ασχολούνταν με την κηπουρική 
είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας 
και χαράς για τη ζωή από όσους δεν ασχολούνταν 
με αυτή.

Προστατεύει από την οστεοπόρωση
Η προστασία της υγείας των οστών σας χρειά-
ζεται περισσότερη προσπάθεια από ό,τι μπορείτε 
να φανταστείτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο για να διασκεδά-
σετε ταυτόχρονα. Η σωματική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει προπόνηση με βάρη και ποικίλες 
ασκήσεις είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους 
για την αύξηση της κινητικότητας των αρθρώ-
σεων, για δύναμη και ισορροπία ασχέτως ηλικίας. 
Σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Arkansas, 
όπου συμμετείχαν 3.310 γυναίκες, όσες δήλωσαν 
ότι ασχολούνταν με την κηπουρική ή με άλλες 
εργασίες στην αυλή εμφάνισαν χαμηλότερα πο-
σοστά οστεοπόρωσης από εκείνες που έτρεχαν, 
κολυμπούσαν ή έκαναν αεροβική άσκηση.

Προστατεύει από τον διαβήτη
Ασχέτως της ηλικίας σας ή της κατάστασης της 
υγείας σας, έχετε πάντα τη δυνατότητα να εξασφα-
λίσετε μακροζωία και να αποτρέψετε μελλοντικές 
αρρώστιες. Πολλές σωματικές δραστηριότητες που 
αποτελούν καθημερινή ρουτίνα, όπως κινήσεις 
που περιλαμβάνονται στην ενασχόληση με την 
κηπουρική, αποτελούν πολύ καλή άσκηση, που 
μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει το ανοσο-
ποιητικό σας σύστημα, μειώνοντας παράλληλα 
την ευαισθησία σας σε μια σειρά από παθήσεις, 
όπως π.χ. ο διαβήτης.

Αν είστε ενεργοί κηπουροί, τότε μάλλον συμπλη-
ρώνετε περισσότερα από τα προτεινόμενα 150 
λεπτά άσκησης την εβδομάδα για να παραμένετε 
υγιείς και σε φόρμα. Αν πάλι είστε ερασιτέχνες, 
ο χρόνος που αφιερώνετε στην κηπουρική είναι 
και πάλι ευεργετικός για την υγεία σας, καθώς 
οι καθημερινές δραστηριότητες που έχουν να 
κάνουν με τα φυτά σας συμβάλλουν στη μείωση 
της γλυκόζης στο αίμα.
Τέλος, αν καλλιεργείτε φρούτα και λαχανικά, έχετε 
ένα ακόμη όφελος, καθώς τα φρέσκα τρόφιμα 
που παράγετε βοηθούν στην υγιεινή διατροφή.

Από πού να ξεκινήσετε, αν είστε αρχάριοι κηπουροί
Το να αποφασίσετε να φτιάξετε έναν μικρό κήπο 
στην αυλή ή στο μπαλκόνι σας μπορεί να φαίνεται 
δύσκολο, αν σκεφτείτε το βοτάνισμα, τη σπορά, 
τη φροντίδα και την κούραση που απαιτείται. Επι-
πλέον, εάν ζείτε σε ένα αστικό περιβάλλον και δεν 
έχετε αυλή, υπάρχει το θέμα του χώρου. Με μερικές 
απλές συμβουλές όμως από ειδικούς θα μπορέσετε 
να φτιάξετε τον μικρό σας κήπο ακόμη και σε ένα 
μικρό μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης. Εμείς σας 
προτείνουμε μερικά φυτά για αρχή, τα οποία είναι 
εύκολο να αναπτυχθούν και είναι ιδιαίτερα αγαπητά.
Βασιλικός: Είναι ένα αρωματικό φυτό που αγαπά 
τον ήλιο και καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρό-
νια στην Ασία. Ο βασιλικός χρησιμοποιείται και 
ως φάρμακο για ασθένειες του αναπνευστικού 
συστήματος, διευκολύνει την πέψη και μειώνει 
το άγχος. Αν αποφασίσετε να τον φυτέψετε στον 
κήπο ή στο μπαλκόνι σας, βάλτε τον μαζί με μια 
ντοματιά, γιατί αναπτύσσονται καλύτερα όταν 
είναι μαζί.
Καλέντουλα ή κατιφές: Είναι ένα όμορφο και 
ωφέλιμο λουλούδι. Χρησιμοποιείται για τις αντι-

βακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του 
από τον 12ο αιώνα και είναι καλό για τον πυρετό 
και τις φλεγμονές, για τη μείωση της αρτηριακής 
πίεσης και για την επούλωση μικρών δερματικών 
λοιμώξεων. Φυτέψτε το σε χώμα που σφραγγίζει, 
σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Μόλις 
αναπτυχθεί, χρειάζεται μόνο λίγο νερό μερικές 
φορές την εβδομάδα.
Ντομάτες: Είναι ένα από τα ευκολότερα σε καλ-
λιέργεια φυτά στο σπίτι ή στον κήπο σας, εφόσον 
έχετε άφθονο ήλιο. Συμπεριλάβετε τις ντομάτες 
στη διατροφή σας για να συμβάλετε στην απο-
τοξίνωση του οργανισμού σας, στην καλή πέψη 
και στην πρόληψη της χοληστερόλης. Μπορείτε να 
καλλιεργήσετε ντοματίνια ή ντομάτες κανονικού 
μεγέθους.
Άνηθος: Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μια γλά-
στρα στο σπίτι ή στο μπαλκόνι σας ή και σε 
κήπο. Είναι αρκετά ψηλό φυτό και χρειάζεται 
προστασία από τους ισχυρούς ανέμους. Μπο-
ρείτε να τον καταναλώσετε νωπό σε σαλάτες, 
μαγειρευτό σε σάλτσες ή ακόμη και ως ρόφημα. 
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της δυσπεψίας 
και του φουσκώματος, για τις λοιμώξεις και για 
την αύξηση της ενέργειας.
Δεντρολίβανο: Πρόκειται για έναν μικρό αειθαλή 
θάμνο, που μπορεί να φτάσει και το ένα μέτρο 
ύψος. Αντέχει στο κρύο, αλλά του αρέσει το φως 
και ο ήλιος. Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται στην 
φαρμακοποιία, στην αρωματοποιία και στη σα-
πωνοποιία. Έχει αναζωογονητική επίδραση στον 
οργανισμό, καταπολεμά το άσθμα, την αϋπνία, τη 
γρίπη και την αναιμία. Με το αφέψημά του μπο-
ρούμε να κάνουμε κομπρέσες για ρευματισμούς 
και να πλύνουμε πληγές.

Πηγή: www.clickatlife.gr
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Αττική
Κατειλημμένο Κοινωνικό  

Κέντρο Κ-ΒΟΞ
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους  
και Αραχώβης, Αθήνα 
Site: http://en.squat.net/contact 

Λαϊκή συνέλευση Πετραλώνων  
Θησείου Κουκακίου
Διεύθυνση: Δωριέων και Ταντάλου, Αθήνα 
E-mail: laikisineleusipetralona@espiv.net, 
pikpapetralona@espiv.net

Ανοικτός Κοινωνικός Χώρος  
Κατάληψη ΠΙΚΠΑ -  
Παιδικό Στέκι Φτου Ξελεφτερία
Διεύθυνση: Ευγένιου Αντωνιάδου  
& Τιμοδήμου, Αθήνα 
E-mail: ftoukselefteria@espiv.net

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού -  
Σεπολίων - Ακαδημίας Πλάτωνος
Διεύθυνση: Αμφιαράου 153, Αθήνα 
Κιν: 6944668923 
E-mail: laikisineleusikolonou@gmail.com

Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3  
& Καλλικλέους, Αθήνα 
Τηλ: 2105141935, 2105141953, 
E-mail: kivotos5@otenet.gr

ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα 
Τηλ: 2108213704
E-mail: info@praksis.gr

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Τηλ: 2103213150, 2103213850
E-mail: info@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Κλεισθένους & Ικτίνου 2, Αθήνα 
Τηλ: 2103802037 
E-mail: kifa.athina@gmail.com

Υγειονομικός Σταθμός  
Ερυθρού Σταυρού
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταύρου  
& Αθανασάκη 1, Αθήνα 
Τηλ: 2103613848
Ε-mail: informatics@redcross.gr

Iατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 
Τηλ: 2130184400-99, 2109246740
E-mail: info@mkoapostoli.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Κινήματος  
Δεν Πληρώνω
Διεύθυνση: Καυταντζόγλου 35, Αθήνα 
E-mail: epitropes2010@gmail.com

Ιατρείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Διεύθυνση: Ταϋγέτου 60, Αθήνα 
Τηλ: 2102012013 
E-mail: k.farmakeio5@gmail.com

Κοινωνικό Καρδιολογικό  
Ιατρείο Αθήνας
Διεύθυνση: Ηλία Ποταμιάνου 6, Αθήνα 
Τηλ: 2107221633, 2107258003-8
E-mail: info@hcs.gr

Ιατρείο Αλληλεγγύης  
Πατησίων – Αχαρνών
Διεύθυνση: Προμηθέως 73-75, Αθήνα 
Κιν: 6971847950
E-mail: iatreioapa@gmail.com

Ρηξικέλευθος MKO
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, Αθήνα 
E-mail: chda46@gmail.com, 
rixikelefthos7@gmail.com 

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής  
παράρτημα ΓΣΕΒΕΕ
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 24 
Τηλ: 2114111590, 210 3839770 

Κέντρο Ημέρας Αστέγων Κλίμακας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 
30,Κεραμικός, Αθήνα 
Τηλ: 2103410462, 2103417162-3, 
6981056460 
E-mail: homeless@klimaka.org.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα 
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12
Κιν: 6977747431 
Εmail: kif.byrona@gmail.com

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό  
Ιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας,  
Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 131 & Χίου,  
Νέα Φιλαδέλφεια 
E-mail: koinonikoiatreionfnx@espiv.net

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης  
Κατοίκων Λόφου Αξιωματικών  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι 
E-mail: katoikoi.lofou@gmail.com

Συν Άνθρωποι
Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 53, Περιστέρι 
Κιν: 6942055041, 6983935935
E-mail: synanthropoi@gmail.com

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Περιστερίου
Διεύθυνση: Αγίου Παύλου και  
Χρυσολωρά 1, Περιστέρι 
Τηλ: 2105781618, 6932045029 
E-mail: iatreioallperisteriou@gmail.com 

Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141, 
Πετρούπολη 
Κιν: 6976644933

Κοινωνικό Δίκτυο Ιατρών  
και Φαρμακοποιών Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως 32, Ίλιον 
Τηλ: 2177024011 
E-mail: koinonikoilioy@gmail.com

Δημοτικό Κοινωνικό Οδοντιατρείο 
Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα 
Ιατρείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου  
Βενιζέλου 4B 

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αμισού 67
Κιν: 6947125140, 6973538974
E-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com
Μητροπολιτικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Ελληνικού
E-mail: mkiellinikou@gmail.com
Tηλ: 2109631950

Ιατρικές Υπηρεσίες για άπορους  
& ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 2109755163, 2109701496 

Κοινωνικό Ιατρείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054

Φιλανθρωπικό Σωματείο  
Η Υπεράγια Θεοτόκος
Διεύθυνση: Τσίγκου 26, Ασπρόπυργος 
Τηλ: 2105576444

Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων 
Συνεργασία - Δημιουργία - Υπηρεσίες 
ένταξης Α.μ.Ε.Α.
Διεύθυνση: Κρητικού Πελάγους 1, Φυλή 
Τηλ: 2102480235, 2102474595
E-mail: efimerida@dpwc.gr 

Οι Γιατροί του Κόσμου  
στο Δήμο Φυλής
Διεύθυνση: Αθηνών 24, Φυλή
Τηλ: 2103213150
Site: http://www.fyli.gr/mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φυλής
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόδα, Φυλή 
Κιν: 6932405009, 6978331431

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Βοσπόρου 12 
Τηλ: 2102793916, 2102777198, 
2102723675. Άμεση Επικοινωνία: 15909
E-mail: koin@otenet.gr

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό  
Ιατρείο - Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας 
- Νέας Χαλκηδόνας - Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Χίου, 
Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ: 2155053268

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Αισχύλου 28, Χαλάνδρι
E-mail: kifa.xal@gmail.com 

Κοινωνικό Ιατρείο Μνήμης
Διεύθυνση: Βερνάρδου 23, Βριλήσσια 
E-mail: ky@vrilissia.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Βριλησσίων
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 
Tηλ: 2108045564, 2108100224
E-mail: ky@vrilissia.gr

Πειραιάς
Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5  
& Πελοπίδα, Κορυδαλλός 
Τηλ: 2104960790
E-mail: gramateia2013@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
Φαρμακείο Πειραιά
Διεύθυνση: Ζωσιμάδων 44, Πειραιάς 
Τηλ: 2104129939

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Στάση Ζωής - Σαλαμίνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Φανερωμένης 168, 
Σαλαμίνα 
Τηλ: 2104650212
E-mail: yiannisgavalas.kias@yahoo.gr

Πελοπόννησος 
Κοινωνικό Ιατρείο Τρίπολης

Διεύθυνση: Τρίπολη 
Τηλ: 2713610437, 2713600418

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
 Τηλ: 2713600418, 2713600417

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος 
Τηλ: 2741112112
E-mail: kiakorinthou@gmail.com

Δίκτυο Ιατρείων Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Μεσσηνίας
Διεύθυνση: Καλαμάτα

Τηλ: 2721089840
E-mail: dikalkalamata@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731057220

Κοινωνικό Ιατρείο Ναυπλίου
Διεύθυνση: Ολυμπιακό  
Κολυμβητήριο Ναυπλίου 
Τηλ: 2752028133

Δυτική Μακεδονία 
Ιατρείο Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης Κοζάνης
Διεύθυνση: Πλακοπίτη 11, Κοζάνη 
Τηλ:2461042257 
E-mail: koinwniakoz@gmail.com 

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Πτολεμαΐδας
Διεύθυνση: Πτολεμαΐδα
Τηλ: 2463028339

Κεντρική Μακεδονία
Επιτροπή Πρωτοβουλίας  

Κατοίκων Θέρμης
Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2310462158, 6932475530 
E-mail: denplironothermis@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Θέρμης
Διεύθυνση: 2ο χλμ Θέρμης -  
Τριαδίου, Θέρμη 
Tηλ: 2310465353
E-mail: info@kialli.gr

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη 65,  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310566641
E-mail: thessaloniki@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Βαρδάρης
Tηλ: 2310520386
E-mail: koinwniko.iatreio@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
για καρκινοπαθείς Θεαγένειου  
Νοσοκομείου - Σύλλογος  
Φίλων Θεαγένειου
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Συμεωνίδη 3, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310898383, 6977354517 
E-mail: akontop@sfth.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310593285 
E-mail: koinonikokafeneio@gmail.com

Κέντρο Εμβολιασμού  
για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55,  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310509053

Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 & Φιλίππου,  
Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310241516 
E-mail: solidso@otenet.gr

Κοινωνικό Πολυϊατρείο "Υγεία"  
της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως  
& Σταυρουπόλεως
Διεύθυνση: Λαγκαδά 53, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310515243

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος 
Μελάς
Τηλ: 2313302800

Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης  
"Αλέκος Φτίκας"
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη 
Κιν: 6973380700 
E-mail: info@otoposmou.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Σπάρτης 13, Κιλκίς 
Τηλ: 2341025817, 2341022114
E-mail: info@fskilkis.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιονίας
Διεύθυνση: Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία
Τηλ: 2343350100

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αντίληψης Σερρών
Διεύθυνση: Νίκου Νικολάου 21, Σέρρες
Τηλ: 23210 53765, 23210 53488

Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7, Βέροια
Τηλ: 2331074113
E-mail: marasli_a2000@yahoo.com

Ομάδα Δράσης & Αλληλεγγύης  
Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια 
Κιν: 6948759620 
E-mail: omada.drasis.alexandrias 
@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο Έδεσσας
Διεύθυνση: Τέρμα Εγνατίας, Έδεσσα 
Τηλ: 2381350100

Ανατολική Μακεδονία
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Καράνου 13, Καβάλα
Τηλ: 2510227224
E-mail: kavala@mdmgreece.gr

Σωματείο Ηλιακτίς Καβάλα
Διεύθυνση: Καβάλα
E-mail: hliaktis@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030
Site: http://www.kavala.gov.gr/

Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, 
Ξάνθη
Τηλ: 2541022505
E-mail: kifxanthis@gmail.com,  
info@im-xanthis.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
422-426, Αλεξανδρούπολη 
Τηλ: 2551064100
E-mail: social@0573.syzefxis.gov.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Δράμα
Τηλ: 2521777038
E-mail: kifadramas@gmail.com

Ένωση Κυριών Δράμας 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, 
Δράμα 
Τηλ: 2521058015 
E-mail: dramlady@otenet.gr

Οικουμενικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 29-31,  
Κομοτηνή

Εθελοντικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Καβείρων 12, Κομοτηνή

Νότιο Αιγαίο
Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου

Διεύθυνση: Σέριφος
Τηλ: 2281051202

Εθελοντικό Κοινωνικό  
Ιατρείο - Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Παλαιολόγου 85, Ρόδος
E-mail: ekifrodos@gmail.com

Βόρειο Αιγαίο
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Χίου

Διεύθυνση: Χίος
Τηλ: 2271350827

Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Λέσβου
Διεύθυνση: Ταχυδρομείο Μυτιλήνης, 
Vournazon, Λέσβος
Τηλ: 2251354820 

Ιατροκοινωνικό Κέντρο  
Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος 
Τηλ: 2251043183

Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Διεύθυνση: Λέσβος
Τηλέφωνο για Ιατρείο -  
Φαρμακείο: 2251354820 
E-mail: xorio.oloi.mazi@gmail.com

Κοινωνικό Οδοντιατρείο Μυτιλήνης
Διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη
Τηλ: 2251027501

Πάτρα
Κοινωνικά Δημοτικά Ιατρεία Πάτρας

Διεύθυνση: Βοσπόρου 7, Πάτρα
Τηλ: 2610420763

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Ιωνίας & Φώκαιας, Πάτρα
Τηλ: 2610278866 
E-mail: info@ispatras.gr

Αγρίνιο
Κοινωνικό Ιατρείο Αγρινίου

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ: 2641033582

Λαμία
Κοινωνικό Ιατρείο Λαμίας

Διεύθυνση: 1η Τυμφρηστού 58Α, Λαμία 
Τηλ.: 2231022808

Χαλκίδα
Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  

Εύβοιας Ιεράς Μητροπόλεως  
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα 
Τηλ: 2221023253

Ιστιαία - Αιδυψός
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Ιεράς Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας

Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3, 
Ιστιαία 
Τηλ: 2221060404-5-6-7

Αλιβέρι
Κοινωνικό Ιατρείο -  

Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Κιν: 6947124178

Λειβαδιά
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Λεβαδέων

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 12, Λειβαδιά 
Tηλ: 2261350864

Θεσσαλία
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Τρικάλων

Διεύθυνση: Ομήρου, Τρίκαλα 
Τηλ: 2431046239, 2431063218 
E-mail: koin.pronoia@trikalacity.gr, 
poikonomou@trikalacity.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδίτσα, Λειτουργεί  
στο χώρο του ΚΑΠΗ
Τηλ: 2441350700, 2441350721
E-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ: 2410619073 
E-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

Ήπειρος
Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρήστου Κόντου 29, Πρέβεζα 
Τηλ: 2682089805

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου, Ηγουμενίτσα 
Κιν: 6940403400, E-mail: 
koiafigoumenitsa@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Άρτας
Διεύθυνση: Ζώνη Γ, Βασιλέως  
Κωνσταντίνου & Νόρμαν, Άρτα 
Τηλ: 2681400382,  
Εmail: kifartas@gmail.com

Κέρκυρα
Κοινωνικό Ιατρείο Κερκύρας

Διεύθυνση: Ιουλίας Ανδρεάδη 1, Κέρκυρα 
Τηλ: 2661040217, 6974650491
E-mail: isk@otenet.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Κέρκυρας  
Συνεργασία Δήμου -  
Ιατρικού Συλλόγου
Διεύθυνση: Σκαραμαγκά, Κέρκυρα 
Τηλ: 2661362129 

Κρήτη
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Μπονιαλή 11, Χανιά 
Τηλ.: 28210 23110
E-mail: chania@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Αλληλεγγύης Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, 
Χανιά 
Τηλ: 2821502754, 2821502755
E-mail: kifaxania@yahoo.gr

Οδοντιατρείο Σπλάντζιας
Διεύθυνση: Πλατεία Σπλάντζιας, Κρήτη
Τηλ: 2821040963

Ενοριακό Πολιτιστικό  
Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου
Διεύθυνση: Παραλία Νέα Χώρα, Χανιά 
Τηλ: 2821090557

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, 
Χανιά 
Τηλ: 2821502754-5

Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη, Ρέθυμνο
Tηλ: 2831042120
E-mail: ethiatreio@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο στο ΙΚΑ Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Ιωάννου Κονδυλάκη 89,  
Ρέθυμνο 
Τηλ: 2831021136

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο 
Τηλ: 2813008525
E-mail: info@koinoniaher.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525,  
E-mail: info@koinoniaher.gr 

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Διεύθυνση: Άγιος Νικόλαος Κρήτης,  
Παλιό Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
Τηλ: 2841023392, 697257613

Κοινωνικά Ιατρεία
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6 Δεκεμβρίου
Ενισχύστε τη μνήμη και τις άλλες νοητικές λειτουργίες σας παίζοντας 
και διασκεδάζοντας όλοι μαζί. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών 
είναι η νοητική κινητοποίηση, η σωματική ευεξία, η τόνωση της αυ-
τοπεποίθησης και η κοινωνικοποίηση. Σε ομάδες 25-30 ατόμων, με 
την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, συμμετέχετε σε παιχνίδια 
που συνδυάζουν νοητική και φυσική άσκηση, καθώς και ψυχική 
ενεργοποίηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες 
άνω των 65 ετών που θέλουν να διατηρηθούν δραστήριοι και 
υγιείς. Και μην ξεχνάτε ότι ο συνδυασμός νοητικής και σωματικής 
δραστηριότητας συντελεί αποφασιστικά στην πρόληψη της άνοιας 
και της νόσου Alzheimer. Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να 
φορούν άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια.
Τόπος: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), 
λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 17:30-19:30

7 Δεκεμβρίου
Τελευταία ευκαιρία για τα μοναδικά πολιτισμικά προϊόντα του λαο-
γραφικού γίγνεσθαι των Επτανήσων με θεματικό τίτλο «Θησαυροί 
των Επτανήσων και αφιέρωμα στο καρσάνικο κέντημα και στη 
βελονιά». Το καρσάνικο κέντημα αποτελεί ένα μοναδικό ιστορι-
κό προϊόν της Λευκάδας και η τεχνική της καρσάνικης βελονιάς 
είναι παγκόσμια πρωτοτυπία στον χώρο του κεντήματος και της 
εσωτερικής διακόσμησης. Δημιουργήματα των γυναικών της Λευ-
κάδας κοσμούν από σπίτια καθημερινών ανθρώπων έως βασιλικά 
ανάκτορα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Την πενθήμερη 
έκθεση-αφιέρωμα στο καρσάνικο κέντημα πλαισιώνουν ομιλίες, 
λαογραφικά δρώμενα και εργαστήρια με παράλληλη έκθεση από 
αυθεντικά εργόχειρα-δημιουργήματα της καλλιτεχνικής ευαισθησίας 
που χαρακτηρίζει τις γυναίκες της Λευκάδας. Η έκθεση θα είναι 
ανοιχτή για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μουσείου.
Τόπος: Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, Αγγ. Χατζημιχάλη 
6, Πλάκα. Ώρα: 10:00

8 Δεκεμβρίου
Μέσα από το Πρόγραμμα 
Ψυχοκινητικής Αγωγής τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν σε ποι-
κίλα ψυχοκινητικά παιχνί-
δια, δομημένα πάνω στις 
ηλικιακές τους ικανότητες. 
Στόχος του προγράμματος 

είναι η δημιουργική και ψυχαγωγική απασχόληση των παιδιών σε 
ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, η οποία προάγει την 
ιδέα της άσκησης ως καθημερινού τρόπου ζωής. Έμπειροι καθηγητές 

φυσικής αγωγής σε κινητικά, παιδαγωγικά και μαθησιακά θέματα 
καθοδηγούν τα παιδιά στη δραστηριότητα αυτή, η οποία απευθύ-
νεται σε όλους και έχει στόχο να αγκαλιάσει εξίσου και τα παιδιά 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 25 παιδιά.
Τόπος: ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 17:00-18:30

9 Δεκεμβρίου
Ο Θοδωρής Κότσυφας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Ντίνος Μάνος 
και ο Βασίλης Ποδαράς ξεκίνησαν το τζαζ συγκρότημα Next Step 
Quintet, όταν σπούδαζαν ακόμα στο Μουσικό τμήμα του Ιόνιου 
Πανεπιστημίου, και συνειδητοποίησαν ότι μοιράζονται ένα κοινό 
όραμα για τη μουσική. Το 2011 οι τέσσερις δυνάμεις ενώθηκαν 
με τον Ελληνοσουηδό σαξοφωνίστα Ορφέα Τσουκαλά και μετά 
από έναν χρόνο φρενήρους δημιουργικότητας κυκλοφόρησαν το 
πρώτο επώνυμο άλμπουμ τους με τη δισκογραφική Puzzlemusik. 
Έπειτα με τη συμβολή των guests Tivon Pennicott και Τάκη Πατε-
ρέλη κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους «ΙΙ», ενώ αυτό το 
διάστημα δουλεύουν το επόμενο project τους με jazz διασκευές 
τραγουδιών των Radiohead.
Τόπος: ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 20:30

10 Δεκεμβρίου
Αναζητάτε ιδέες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και δωράκια για 
να χαρίσετε στους αγαπημένους σας; Tο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
2016 η Fair Trade Hellas σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο 
#Fairtrade Bazaar στο Βυσσινόκηπος Cafe-Bar στο κέντρο της 
Αθήνας από τις 10:30 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Στο 
Bazaar θα βρείτε προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι και χριστου-
γεννιάτικες λιχουδιές αλλά και χριστουγεννιάτικα στολίδια και 
πλήθος χαριτωμένων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμέ-
νων. Αγοράζοντας #fairtrade προϊόντα στηρίζετε τους μικρούς 
παραγωγούς στη μάχη κατά της φτώχειας και των ανισοτήτων, 
στη μάχη κατά της παιδικής εργασίας και συμβάλλετε σε έναν 
πιο βιώσιμο πλανήτη.
Τόπος: Βυσσινόκηπος Cafe-Bar, Ζωοδόχου Πηγής 27. Ώρα: 
11:30-16:00

11 Δεκεμβρίου
Μπορεί να χωρά μια λογοτεχνική αφήγηση σε ένα κοντέινερ; Τι 
συμβαίνει όταν το θέατρο βγαίνει στον δρόμο; Το Εθνικό Θέατρο 
σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων συνεχίζει και φέτος την 
επιτυχημένη δράση «Κοντέινερ». Μια κινούμενη εγκατάσταση, η 
οποία την περασμένη άνοιξη φιλοξένησε στην πλατεία Ομόνοιας 
καταξιωμένους σκηνοθέτες και ηθοποιούς σε ένα αφιέρωμα στον 
Σαίξπηρ, ενώ φέτος συναντά το κοινό σε δημόσιες πλατείες της 
Αθήνας. Ηθοποιοί από το δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου δια-
βάζουν μέσα στο κοντέινερ του δήμου Αθηναίων σε απόσταση 
αναπνοής από μικρές ομάδες θεατών αποσπάσματα από την ελλη-
νική πεζογραφία και ποίηση. Τα λογοτεχνικά αυτά αποσπάσματα 
συνδέονται με τους σταθμούς του κοντέινερ, καθώς η δράση τους 
εκτυλίσσεται γύρω από τις περιοχές αυτές. Μια συνεργασία του 
Εθνικού Θεάτρου και του δήμου Αθηναίων που βγάζει το θέατρο 
εκτός των τειχών και διαμορφώνει μια καινούργια σχέση με την 
πόλη και τους κατοίκους της με οδηγό σημαντικές φωνές της 
ελληνικής λογοτεχνίας.
Τόπος: Φωκίωνος Νέγρη, μπροστά στη δημοτική αγορά Κυψέλης.
Ώρα: 12:00-15:00

12 Δεκεμβρίου
Η Μεσόγειος με το ιδιαίτερο κλίμα και τη βιοποικιλότητά της 
αποτελεί μία περιοχή όπου καλλιεργούνται και καταναλώνονται 
υψηλής διατροφικής αξίας αγροτικά προϊόντα. Η ελιά, το αμπέλι, 
τα λαχανικά, τα βότανα, τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρ-
ποί, το μέλι, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν 
σήμερα τα βασικά υλικά της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. 
Μέσα από το πρόγραμμα θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα με-
σογειακά αγροτικά προϊόντα, την ιστορία, τη διατροφική αξία 
τους, τις χρήσεις τους μαζί με τα μυστικά της παραγωγής και 
μεταποίησής τους.
Τόπος: ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 18:00-21:00
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 Δεκεμβρίου
«Δημιουργούμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα». 
Οι μικροί φίλοι του Mediterranean Cosmos θα 
έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με πρωτότυ-
πα χριστουγεννιάτικα εικαστικά εργαστήρια. Στο 
εργαστήρι του Αϊ-Βασίλη τα παιδιά δημιουργούν 
πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κάρτες, κατασκευές 
από επαναχρησιμοποίηση υλικών και συσκευάζουν 
το χριστουγεννιάτικο δώρο τους κατασκευάζοντας 
μόνα τους τη διακόσμηση του περιτυλίγματος. Στο 
Santa’s music stage τα παιδιά κατασκευάζουν στε-
φάνια, στολίδια για το δέντρο, γιορτινά καπέλα 
και χριστουγεννιάτικες κατασκευές για το παιδικό 
δωμάτιο. Και φυσικά, ο αγαπημένος όλων μας 
άγιος Βασίλης θα περιμένει μικρούς και μεγάλους 
στον θρόνο του, ώστε το κοινό να τον γνωρίσει, 
να φωτογραφηθεί μαζί του και να ανταλλάξουν 
τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες ευχές.
Τόπος: 11ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Μου-
δανιών, Mediterranean Cosmos. Ώρα: 9:00-21:00

7 Δεκεμβρίου
Αργύρης Λιαπόπουλος: φωτογραφική έκθεση «Ση-
μειωματάρια». Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης παρουσιάζει τη φωτογραφική έκθεση 
του Αργύρη Λιαπόπουλου «Σημειωματάρια». Η 
έκθεση αποτελεί μια μετα-φωτογραφική σπουδή 
πάνω στον διάλογο φωτογραφίας και λογοτεχνίας. 
Τρεις λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης επεμβαίνουν 
στις ήδη τυπωμένες φωτογραφίες σχολιάζοντας 

και αναμορφώνοντας το τελικό έργο. Η έκθεση 
διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: α. Λόγος (Μάρκος 
Μέσκος) β. Οι φωνές του φωτός (Δημήτρης Δη-
μητριάδης) γ. Προβλήτες (Γιώργος Αλισάνογλου).
Τόπος: Τσιμισκή 11, βιβλιοπωλείο Μορφωτικού 
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Ώρα: 10:00-15:00

8 Δεκεμβρίου 
Ιωάννης Αστερίου: έκθεση γλυπτικής. Ο Ιωάννης 
Αστερίου δημιουργεί έργα από μέταλλο με δομικά 
στοιχεία μεταλλικά εξαρτήματα, αντικείμενα και 
τμήματα αντικειμένων σε μικρή κλίμακα. Τα έργα 
του είναι ανθρωποκεντρικά και οι χαρακτήρες 
του βιώνουν καταστάσεις της καθημερινότητας. 
Τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τις φιγούρες 
δεν είναι άσχετα με τη νοηματοδότηση που επι-
φυλάσσει ο καλλιτέχνης σε αυτές, ενώ ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των μορφών είναι η συνθετική 
ισορροπία παρά το ακατέργαστο ύφος που απο-
δίδει το υλικό. «Κάτι που διακρίνει τη δουλειά του 
Αστερίου είναι ένας ιδιαίτερος εξπρεσιονισμός, 
που συνδυάζεται ιδανικά με την πλαστικότητα και 
την κίνηση των μορφών» αναφέρει μεταξύ άλλων 
ο επιμελητής.
Τόπος: Νικηφόρου Φωκά 8, Myrό Gallery
Ώρα: 11:00-14:00 & 17:00-21:00

9 Δεκεμβρίου
«Feel Christmas. Think people. Love books». Για 
τέταρτη χρονιά φέτος το βιβλιοπωλείο Κωνστα-
ντινίδης και η ιστοσελίδα πολιτισμού thinkfree.gr 
διοργανώνουν το χριστουγεννιάτικο γεγονός για το 
βιβλίο «Feel Christmas. Think people. Love books». 

Δέκα συγγραφείς συναντώνται με τους φίλους του 
βιβλίου την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, 
σε ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη, χωμένοι στα 
βιβλία, στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο book 
event στη Θεσσαλονίκη. Tην εκδήλωση θα παρου-
σιάσει η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου. Το 
Christmas book event περιλαμβάνει εκδήλωση για 
τα παιδιά, έκθεση ζωγραφικής με θέμα το βιβλίο, 
την παρουσίαση όλων των νέων εκδόσεων που 
θα πρωταγωνιστήσουν στα φετινά Χριστούγεννα, 
συζήτηση με 10 συγγραφείς, κινηματογραφική και 
jazz εορταστική μουσική, εδέσματα, κρασάκι και 
άλλες εκπλήξεις.
Τόπος: Μητροπόλεως 92, βιβλιοπωλείο Κων-
σταντινίδης. Ώρα: 20:00

10 Δεκεμβρίου
«Διανυκτέρευση στο μουσείο – sleepover 2016». 
Τη θεσμοθετημένη πολιτιστική δράση «Διανυκτέ-
ρευση στο μουσείο- sleepover» διοργανώνει για 
έκτη συνεχή χρονιά ο δήμος Θεσσαλονίκης. Η 
διοργάνωση αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες 
διεθνείς μουσειολογικές πρακτικές, που ξεκίνησε 
το 2011, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκατο-
ντάδες παιδιά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 
Ελλάδας να γνωρίσουν από κοντά τα μουσεία 
της πόλης και να πάρουν μέρος σε επιλεγμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες. 
Ο νέος κύκλος απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 
8 έως 10 ετών.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 14 
Νοεμβρίου 2016 στα τηλέφωνα 2313.31.82.03 
και 2313.31.82.11.

Τόπος: Μ. Ανδρόνικου 6, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. Ώρα: 19:00

11 Δεκεμβρίου
«Ζώγια, χειμώνας 2016»: Μαραθώνιος ανάγνωσης, 
μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη Η διαρκής αναγνώριση 
μέσα από τη μετάφραση της Οδύσσειας. Στη λήξη 
της χρονιάς, που σημαδεύτηκε από την απώλεια 
του Δ. Ν. Μαρωνίτη, το αποτύπωμα της οποίας 
εγγράφεται σε πολλαπλάσιες από τις ήδη πολυά-
ριθμες περιοχές που υπηρέτησε με το έργο του ο 
φιλόλογος, μεταφραστής, κριτικός, δοκιμιογράφος, 
επιφυλλιδογράφος και πανεπιστημιακός δάσκα-
λος, φίλοι, ομότεχνοι, συνάδελφοι, μαθητές του, 
αναγνώστες του συναντιούνται για μία Κυριακή 
στη Ζώγια για να διαβάσουν την «Οδύσσεια» 
μεταφρασμένη από τον διακεκριμένο φιλόλογο.
Τόπος: Αλ. Σβώλου 54, Ζώγια, βιβλιοπωλείο 
«Τσάι και συμπάθεια». Ώρα: 11:00-23:00

12 Δεκεμβρίου
Η πρύτανης Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στο μουσείο 
οίνου Γεροβασιλείου. Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 
2016 το κτήμα Γεροβασιλείου έχει την τιμή να 
φιλοξενεί την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε μία διά-
λεξη αυτή τη νέα αμπελοοινική χρονιά. Η επιφανής 
βυζαντινολόγος και διακεκριμένη ακαδημαϊκός 
έρχεται από το Παρίσι για να μας μιλήσει για 
ένα θέμα διαχρονικό, παγκόσμιο, μα πάνω απ’ 
όλα ανθρώπινο: «Μεταναστεύσεις, μετακινήσεις, 
προσφυγιές».
Τόπος: Επανομή, κτήμα Γεροβασιλείου. Ώρα: 
19:00



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


