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Χ ιλιάδες ιστοσελίδες καθημερινά πέφτουν 
θύματα κακόβουλων bots και επίδοξων 
χάκερ (hackers). Οι εταιρίες των οποίων 

οι ιστοσελίδες δέχονται επιθέσεις καταγράφουν 
συχνά ζημιές εκατομμυρίων ευρώ και το όλο θέμα 
στοιχίζει στην οικονομία, στις θέσεις εργασίας, 
στην πτώση του Α.Ε.Π. και σε γενικές γραμμές 
προκαλεί πολλά άλλα δεινά.

Η ασφάλεια της ιστοσελίδας σας, στην οποία 
έχετε επενδύσει τόσο κόπο και χρήματα, είναι 
πρωτεύoν θέμα και θα πρέπει να την πάρετε 
πολύ σοβαρά από την πρώτη μέρα που θα την 
κατασκευάσετε. Θα πρέπει να μεριμνήσετε για να 
μην πέσει η ιστοσελίδα σας άμα δεχθεί επίθεση 
από επίδοξους χάκερ.

Τι θα πρέπει να κάνετε; Θα πρέπει να λάβετε 
υπόψη για την ασφάλεια της ιστοσελίδας σας 
την ασφάλεια γενικά στο ίντερνετ. Όταν μιλάμε 
για ασφάλεια η πιο απλή ερώτηση είναι: πόσο 
ασφαλής είναι η πρόσβασή σας στο ίντερνετ;

Το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων των χά-
κερ προέρχεται από διάρρηξη της πρόσβασης 
σε κάποιο τοπικό δίκτυο στο οποίο συνδέεστε 
με τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή ακόμα 
και με το κινητό σας. Το δίκτυο αυτό μπορεί να 
είναι ασύρματο ή ενσύρματο. Τα αποκλειστικά 
ενσύρματα δίκτυα είναι τα πιο ασφαλή, ενώ τα 
ασύρματα ενέχουν πολλούς κινδύνους να πέσουν 
θύμα χάκερ.

Η βασική φιλοσοφία για να χακάρουμε ή για 
να ρίξουμε ένα site ξεκινάει με το να σπάσουμε 
τους κωδικούς εισόδου του διαχειριστή σε κάποια 
ιστοσελίδα.

Αυτό μπορεί να γίνει με δεκάδες τρόπους, 
όμως ο πιο ασφαλής και σίγουρος είναι να σας 
υποκλέψουν τους κωδικούς πρόσβασης μέσα από 
ένα WiFi δίκτυο με το οποίο θα συνδεθείτε με το 
κινητό σας για να μπείτε στο Facebook ή για να 
δείτε τα e-mails σας.

Επειδή τα περισσότερα WiFi δίκτυα δεν έχουν 
κάποια ασφάλεια, όποιος είναι συνδεδεμένος 
σε αυτά εκείνη τη χρονική στιγμή μπορεί να 
αποκτήσει πρόσβαση στη δική σας συσκευή και 
στους δικούς σας λογαριασμούς μέσω της χρήσης 
ειδικών προγραμμάτων για χάκερ.

Μερικά από αυτά τα προγράμματα αυτά είναι 
το Wireshark και το Advanced Port Scanner, τα 
οποία παρέχονται και δωρεάν.

Πριν μπείτε σε κάποιο άγνωστο WiFi spot σε μια 
καφετέρια για να δείτε τα e-mails σας, σκεφτείτε 
το διπλά, γιατί άγνωστοι με κάποιες τεχνικές 
γνώσεις μπορούνε να δούνε και να κλέψουν όλα 
τα στοιχεία του λογαριασμού σας και να θέσουν σε 
κίνδυνο τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, το 
προφίλ σας στο Facebook ή την ιστοσελίδα σας.

Τα είδη των επιθέσεων στο ίντερνετ
Οι χάκερ χωρίζονται σε ηθικούς και εγκληματίες 

και η δεύτερη κατηγορία είναι η πιο επικίνδυνη. 
Καθημερινά το ηλεκτρονικό έγκλημα αυξάνεται και 
δεκάδες άνθρωποι πέφτουν θύματα κακόβουλων 
χάκερ από ξένες και μακρινές χώρες, όπως η Ινδία, 
το Πακιστάν, η Μογγολία και η Βόρεια Κορέα.

Η επιτυχημένη εισβολή έχει να κάνει και με 
τις μεθόδους επίθεσης (hacking attacks) που 
χρησιμοποιούν οι χάκερ. Οι πιο κοινές επιθέσεις 
είναι οι παρακάτω:

Sniffer: Έχει να κάνει με τη χρήση των λεγομέ-
νων sniffers, στα Ελληνικά σημαίνει «λαγωνικά». 
Το sniffer είναι ένα μικρό πρόγραμμα που χωρίς 
να γίνεται αντιληπτό εισχωρεί σε ένα σύστημα το 
οποίο ψάχνει και αναλύει τα αρχεία του με σκοπό 
τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως 
οι κωδικοί πρόσβασης, τις οποίες διαβιβάζει στη 
συνέχεια στον χρήστη του.

Denial of service (DoS attack): Οι χάκερ 
τρέχουν πολλαπλά προγράμματα με αυτοματοποιη-
μένη αποστολή μηνυμάτων και εντολών, τα οποία 
βομβαρδίζουν το δίκτυο με δεδομένα και έτσι το 
υπερφορτώνουν ώστε να αδυνατεί να ανταποκριθεί. 
Αυτή η μορφή επίθεσης είναι η πιο κοινή μορφή 
που χρησιμοποιούν οι hacker anonymous.

DNS spoofing: Στην περίπτωση αυτή ο χάκερ 
τροποποιεί το domain name code, το οποίο είναι 
η αριθμητική, δυαδικά ψηφιοποιημένη διεύθυνση 
του site, έτσι ώστε να την αντιλαμβάνεται και ο 
υπολογιστής και να ανταποκρίνεται στην εντολή. 

Έτσι, οι χρήστες, αν ζητήσουν μία ιστοσελίδα 
με αλλοιωμένη την αριθμητική διεύθυνσή της 
(numerical address), θα βρεθούν σε άλλη ιστοσε-
λίδα αυτόματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει απώλεια 
εσόδων για την ιστοσελίδα που δεν κατόρθωσε 
να επισκεφτεί ο χρήστης τελικά, αλλά και τη 
δημιουργία ενός ακριβούς αντιγράφου κάποιας 
ιστοσελίδας (mirror site), διά της οποίας εκμαι-
εύει o χάκερ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
που ο χρήστης πιστεύει ότι δίνει στην αληθινή 
ιστοσελίδα που ζήτησε.

Trojan horse: Τα προγράμματα αυτά είναι 
δούρειος ίππος σε ένα σύστημα υπολογιστή. 
O χάκερ μεταμφιέζει το κακόβουλο λογισμικό 
σε ένα άλλο πρόγραμμα ώστε να ξεγελαστεί ο 
χρήστης και να κατεβάσει και να εγκαταστήσει 
το πρόγραμμα. Μόλις το κακόβουλο λογισμικό 
εγκατασταθεί στον υπολογιστή του θύματος, ο 
χάκερ αποκτά πρόσβαση στον σκληρό δίσκο ή 
στο e-mail του χρήστη.

Ιοί και σκουλήκια: Τα σκουλήκια και οι ιοί 
(worms and viruses αντίστοιχα) είναι αυτο-πα-
ραγόμενα προγράμματα, τα οποία μολύνουν τους 
σκληρούς δίσκους, τους φακέλους και τα αρχεία 
του υπολογιστή σας αλλά και του υπολογιστή όπου 
φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας, του web server ή 
του web hosting.

Phishing: Το phishing δεν είναι άλλο από το 
λεγόμενο ηλεκτρονικό ψάρεμα και έχει να κάνει 
κυρίως με την αποστολή e-mails από την τράπεζά 
σας δήθεν ή από το Facebook ή από την ιστοσελίδα 

σας για να αλλάξετε το password ή να αλλάξετε 
κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως οι 
κωδικοί ασφάλειάς σας. Το e-mail που λαμβάνετε 
είναι συνήθως παραπλανητικό και σας παραπέμπει 
σε μία άλλη ιστοσελίδα που μοιάζει με τη δική 
σας ή της τράπεζάς σας, η οποία έχει ως στόχο 
να σας αποσπάσει τα προσωπικά δεδομένα σας 
και να «ψαρέψει» τους κωδικούς σας.

Brute force attacks: Είναι οι απευθείας επι-
θέσεις που δεχόμαστε από χάκερ με σκοπό να 
σπάσουν τους κωδικούς της ιστοσελίδας μας 
μέσα από μία προσπάθεια να δημιουργήσουν 
τους κατάλληλους συνδυασμούς ονόματος χρήστη 
και κωδικού πρόσβασης. Αυτές οι επιθέσεις είναι 
αυτοματοποιημένες και γίνονται συνήθως μέσω 
ειδικού λογισμικού και μέσω της συγκάλυψης 
των προσωπικών ηλεκτρονικών ιχνών και IP.

SQL injection: Είναι η προσθήκη κώδικα 
στη βάση δεδομένων σας μέσω κακόβουλων 
προγραμμάτων τα οποία ανιχνεύουν τυχόν τρύπες 
και παράθυρα σε αυτή. Στόχος των SQL injections 
είναι να ρίξουν την ιστοσελίδα σας.

Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά παρακλάδια των 
παραπάνω επιθέσεων στο ίντερνετ και θα πρέπει 
πάντα να φυλάμε τα νώτα μας και να παίρνουμε 
τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μην έχουμε 
πρόβλημα με τους λογαριασμούς μας στα κοι-
νωνικά δίκτυα, αλλά και για να μην προσβληθεί 
ποτέ η ιστοσελίδα μας.

Γιάννης Διβράμης

Μήπως η ιστοσελίδα σας έχει 
πέσει θύμα χάκερ και δεν το ξέρετε;

Το  στην υπηρεσία της επιχείρησής σας
Όλο και περισσότερος κόσμος ψάχνει 

στο internet να βρει τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. Εσάς 
ως επιχειρηματία θα πρέπει να σας 
απασχολεί να φροντίζετε να βρίσκετε 
νέους τρόπους για να προσελκύσετε 
υποψήφιους πελάτες και να τους φέ-
ρετε στην επιχείρησή σας δίχως να 
αυξάνετε τα έξοδά σας σε ενέργειες 
marketing.

Το Twitter είναι ένα μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης που μπορεί να παίξει 
πολύ βασικό ρόλο σε αυτό. Μπορείτε 
να δημιουργήσετε είτε προσωπικό είτε 
επαγγελματικό προφίλ ή και τα δύο. 
Το κάθε είδος προφίλ έχει τη δική 
του χρησιμότητα και σκοπό.

Χρησιμοποιώντας ένα επαγγελμα-
τικό προφίλ στο Twitter μπορείτε να 
στέλνετε τα μηνύματά σας στον κόσμο. 
Τα μηνύματα αυτά έχουν τον περιο-
ρισμό ότι θα πρέπει να είναι μέχρι 
140 χαρακτήρες, επομένως θα πρέπει 
να φροντίζετε να είστε σύντομοι και 
περιεκτικοί.

Αυτό που μπορείτε να πετύχετε με 
το Twitter είναι να προωθείτε την 
επιχείρησή σας, να συνομιλείτε με 

πελάτες σας, να εντοπίζετε τι λέει ο 
κόσμος για εσάς, να δημιουργείτε «κα-
τάσταση» σχετικά με την εταιρία σας ή 
με κάποιο προϊόν σας, να αυξήσετε το 
επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης 
στους πελάτες σας, να βελτιώσετε τις 
δημόσιες σχέσεις σας και γενικά να 
κατευθύνετε περισσότερους πελάτες 
προς την εταιρία σας, αυξάνοντας έτσι 
τις πωλήσεις σας.

Το Twitter σας δίνει τη δυνατό-
τητα να προωθήσετε ένα event που 
ετοιμάζετε, για παράδειγμα, αν έχετε 
εστιατόριο και ετοιμάζεστε να διορ-
γανώσετε ένα event με συγκεκριμένα 
είδη φαγητού ή με έναν προσκεκλημένο 
chef, σας δίνεται η δυνατότητα να το 

προωθήσετε άμεσα σε υποψήφιους 
πελάτες σας και έτσι να το μάθουν 
το δυνατόν περισσότεροι.

Μπορείτε επίσης να προωθείτε συ-
γκεκριμένα άρθρα ή συμβουλές που 
γράφετε, να ενημερώνετε τον κόσμο 
για κάποιες αναβαθμίσεις στα προϊόντα 
σας, καθώς και για συγκεκριμένες 
πληροφορίες που θα ενδιαφέρουν τα 
άτομα με τα οποία είστε συνδεδεμένοι.

Μπορείτε να κάνετε tweets, όπως 
λέγονται τα μηνύματα στο Twitter, για 
θέματα που έχετε παρατηρήσει, για 
αυτά που διαβάζετε ή παρακολουθεί-
τε, για ένα συγκεκριμένο άρθρο που 
έχει γράψει κάποιος άλλος ή για κάτι 
ενδιαφέρον που έχει πει και κρίνετε 

ότι αξίζει να ενημερώσετε και άλλους 
για αυτό.

Σας βοηθάει επίσης στην αύξη-
ση των πωλήσεών σας βρίσκοντας 
υποψήφιους πελάτες, δίνοντάς σας 
τη δυνατότητα να τους ψάχνετε μέσω 
κάποιων συγκεκριμένων εργαλείων 
και στη συνέχεια να τους προσελκύ-
ετε παρέχοντάς τους πληροφορίες 
που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. 
Συναναστρέφεστε και αλληλεπιδράτε 
μαζί τους και έτσι χτίζετε μία σχέση 
εμπιστοσύνης. Κατευθύνοντάς τους 
και σε συγκεκριμένη περιοχή (landing 
page) στο site σας μπορείτε να τους 
μετατρέψετε σε πελάτες σας.

Τέλος, μια άλλη σημαντική δυνατότη-

τα που σας δίνεται με το Τwitter είναι 
να βελτιώσετε τις δημόσιες σχέσεις 
σας ως επιχείρηση αλληλοεπιδρώντας 
με δημοσιογράφους του δικού σας 
πεδίου ενασχόλησης, όπως επίσης 
και να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση 
και την υποστήριξη προς τους πελά-
τες σας απαντώντας στις ερωτήσεις 
τους και ζητώντας τη γνώμη τους για 
ποικίλα θέματα.

Το Twitter είναι ένα χρήσιμο social 
medium, ένα εργαλείο που, αν το αξι-
οποιήσετε σωστά και του αφιερώσετε 
τον απαραίτητο χρόνο, δίχως να σας 
απορροφάει από τις άλλες παραγωγικές 
δραστηριότητές σας, μπορεί να συμ-
βάλλει στη βελτίωση του marketing, 
των πωλήσεων, των δημοσίων σχέ-
σεων και της εξυπηρέτησης πελατών. 
Ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε και 
θα δείτε ότι αυτό μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί. Στην αρχή θα σας πάρει 
περισσότερο χρόνο, αλλά αργότερα θα 
δείτε ότι θα εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο 
βοηθητικό εργαλείο.

Σέργιος Μαζαράκης
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Το προσωπικό πρέπει να σέβεται και να αγαπά την εργασία που κάνει

Μίνα Φειδά: Λογική, ευαισθησία και πολλή δουλειά
Σ ε δύο χρόνια τα κεράκια της γε-

νέθλιας τούρτας θα είναι αισίως 
εκατό. Κι αν, όπως λέει και ο 

λαός για να ξορκίσει τις αντιξοότητες 
της ζωής, τα εκατό πρώτα χρόνια είναι 
δύσκολα, τότε η Δ.Ι. Φειδάς A.E. και τα 
Boxer, που θα γιορτάζουν τον πρώτο 
τους αιώνα, θα είναι η τρανή απόδειξη 
πως σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι 
εφικτά αρκεί να το θελήσει κάποιος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κά-
ποιος δεν είναι άλλος από την κυρία 
Μίνα Φειδά-Νταή, η οποία, παίρνοντας 
τη σκυτάλη από τον πατέρα της Δημήτρη 
Φειδά, ταλαντούχο ζωγράφο και σχεδι-
αστή των παπουτσιών, που παρήγαγε τα 
μετακατοχικά χρόνια η βιοτεχνία στου 
Ψυρρή, και τον παππού της Γιάννη 
Φειδά, ο οποίος έφερε το 1919 από 
την Αμερική τα πρώτα μηχανήματα 
στην Καλαμάτα για να οργανώσει το 
μηχανοποίητο παπούτσι, έχει περίοπτη 
θέση ανάμεσα στους επιχειρηματίες, 
στους εργαζoμ;eνους στο εργοστάσιό 
της και στους πελάτες της.

Η κα Μίνα Φειδά, η οποία έχει απο-
σπάσει την τιμητική διάκριση «Skywalker 
– Επιχειρηματικότητα», διαθέτει τον εξής 
σπάνιο συνδυασμό: κοφτερό μυαλό 
έμπειρου επιχειρηματία με ευαισθησία 
αθώου μικρού παιδιού. Γιατί, εάν δεν 
είναι έτσι, τότε πώς να εξηγηθεί ότι 
αρνείται να κάνει απολύσεις, ξεπερνά 
με υπομονή την οικονομική κρίση που 
πλήττει και την επιχείρησή της και ετοι-
μάζεται για νέες συνεργασίες, ώστε να 
προωθήσει και πάλι το παπούτσι της 
στην παγκόσμια αγορά.

 Η ειδησεογραφία των ημερών 
καταγράφει, για πολλοστή φορά, 
το κλείσιμο επιχειρήσεων. Αντιθέ-
τως, η εταιρία Δ.Ι. Φειδάς μετρά 
έναν αιώνα ζωής. Πώς τα έχετε 
καταφέρει;
Ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. 

Η οικονομική κρίση μας βρήκε ενώ 
είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη επένδυση, 
τη μεταφορά του εργοστασίου μας στη 
βιομηχανική ζώνη του Μενιδίου, που 
μας κόστισε 23.500.000 ευρώ. Το νέο 
εργοστάσιο (σ.σ. εγκαινιάστηκε το 2010) 
έχει τη δυναμική κατασκευής 8.500 
ζευγαριών παπουτσιών ανά βάρδια 
και θα μπορούσαν να δουλεύουν τρεις 
βάρδιες την ημέρα. Οδηγηθήκαμε σε 
αυτή την επένδυση γιατί τότε όλη την 
παραγωγή μας την απορροφούσε η Ελ-
λάδα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε 
να κάνουμε εξαγωγές, εκτός από πολύ 
λίγα παπούτσια που εξήγαμε στην Κύπρο. 
Επομένως, τότε είχαμε αποφασίσει να 
δημιουργήσουμε την υποδομή για να 
υποστηρίξουμε την απόφασή μας να 
ξαναβγούμε στην αγορά του εξωτερικού.

 Που σημαίνει ότι έχετε αυξήσει 
και την παραγωγή σας;
Καθόλου. Η κρίση δεν μας το επέ-

τρεψε. Δημιουργήσαμε την υποδομή 
για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε 
μεγαλύτερη παραγωγή και εξαγωγές. 
Σήμερα όμως, μέχρι στιγμής, παράγου-
με μόλις 2.000 ζευγάρια παπούτσια. 
Πριν από έναν χρόνο ακόμη λιγότερα. 
Ξέρετε, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζου-
με. Έχουμε περάσει και άλλες κρίσεις, 
όμως τις ξεπεράσαμε με προσπάθεια 
και με καλή παρουσία στην αγορά. Μου 
έλεγαν, για παράδειγμα, οι οικονομι-
κοί σύμβουλοι της εταιρίας πως, εάν 
απέλυα τους μισούς υπαλλήλους, δεν 
θα είχαμε οικονομικό πρόβλημα στην 
εταιρία. Εγώ όμως είχα άλλη άποψη. 
Συγκέντρωσα το προσωπικό και τους 

ζήτησα να συναποφασίσουμε εάν θα 
γίνουν απολύσεις ή αν θα παραμείνουμε 
όλοι στην εταιρία αλλά θα δουλεύουμε 
όσες ημέρες έχουμε δουλειά. Αποφασί-
σαμε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε αυτή 
την επιλογή, η οποία ήταν πραγματικά 
σκληρή, γιατί φτάσαμε να δουλεύουμε, 
αντί για πέντε ημέρες την εβδομάδα, 
τέσσερεις, τρεις, δύο, ακόμη και καμία. 
Για να είμαστε σύμφωνοι με τον νόμο, 
κάθε δέκα ημέρες οι υπάλληλοι έπαιρναν 
κάποια χρήματα.

 Δηλαδή οι εργαζόμενοι μετατράπη-
καν από μισθωτοί σε ημερομίσθιους. 
Εκτός αυτού καθυστερούσατε και 
τις πληρωμές;
Έγιναν ημερομίσθιοι για να μην απο-

λυθούν. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έτσι 
μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Όσο για τις 
πληρωμές ακόμη και τώρα υπάρχουν 
καθυστερήσεις. Είπα ότι δεν θέλω να 
κόψω ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Έχου-
με κάνει ένα business plan πληρώνουμε 
τις καθημερινές μας υποχρεώσεις και 
μέρος όσων οφείλουμε. Όμως, όπως η 
Ελλάδα ζητά χρόνο για να ανακάμψει, 
έτσι και εμείς. Ζητάμε χρόνο. Και από 
τους προμηθευτές μας, οι οποίοι δεν 
μας άφησαν ποτέ χωρίς πρώτη ύλη, και 
από τους δανειστές μας, όπου κάνουμε 
το ίδιο, πληρώνουμε μέρος των χρεών 
μας και των υποχρεώσεών μας.

Έχασε κανείς τη δουλειά του;
Από τους 220 εργαζομένους έχουν 

μείνει 130. Όλοι έφυγαν γιατί συνταξι-
οδοτήθηκαν. Δεν φεύγουν αλλιώς από 
την εταιρία και θέλω να πω πως είναι 
όλοι καλοί στη δουλειά τους. Ακόμη και 
τώρα οι συνεργάτες μου που ασχολού-
νται με τα οικονομικά της επιχείρησης 
μου λένε πως θα πρέπει να κρατήσω 
100 εργαζομένους και όχι 130. Το 
αρνούμαι. Άλλωστε τώρα υπάρχει και 
ελπίδα. Περιμένουμε τη συνεργασία 
με έναν μεγάλο πελάτη από τη Γερμα-
νία που πουλάει σε όλο τον κόσμο. Η 
προσπάθειά μας να μπούμε και πάλι 
στην ξένη αγορά είναι το καινούργιο 

μας στοίχημα. Πιστεύω ότι θα τα κα-
ταφέρουμε.

 Στην πάροδο των χρόνων υπήρξαν 
πολλές αυξομειώσεις του κέρδους 
της επιχείρησης;
Μέχρι το 2010 είχαμε μια παραγωγή 

της τάξης του 1.000.000 ζευγαριών 
παπουτσιών τον χρόνο. Τώρα παρά-
γουμε 2.000 ζευγάρια ετησίως και το 
θεωρούμε άθλο. Από το 2010 και μετά 
το κέρδος εκμηδενίστηκε. Είχαμε όμως 
ένα κεφάλαιο 10.000.000 ευρώ, με το 
οποίο καλύψαμε μέρος των δανείων 
μας. Έχουμε χρέη και στις τράπεζες 
και στο δημόσιο. Ξέρουν όμως ότι θα 
πληρώσουμε γιατί η παραγωγική μηχανή 
μας δεν σταμάτησε ποτέ.

 
 Σκεφτήκατε ποτέ να βάλετε λουκέτο 
στην επιχείρηση;
Ποτέ. Πίσω από μένα υπάρχει μία 

μακριά σειρά ανθρώπων που όλοι έχουν 
βάλει από ένα πετραδάκι για να δη-
μιουργηθεί αυτό το οικοδόμημα. Θα 
είδατε τρία αγάλματα στην είσοδο του 
εργοστασίου. Είναι του πατέρα μου, της 
μητέρας μου και του άντρα μου. Πίσω 
από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν 
εκατοντάδες άλλοι που έβαλαν με τη 
σειρά τους όλα αυτά τα πετραδάκια 
που χρειάστηκαν για την οικοδόμηση 
αυτής της εταιρίας. Δεν μπορώ να τα 
ξεχάσω όλα αυτά.

 Ετοιμάζεστε για νέο άνοιγμα στην 
αγορά και μάλιστα στο εξωτερικό. 
Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η 
εταιρία Φειδάς εξάγει το παπούτσι 
της. Σωστά;
Το 80% της παραγωγής μας διοχετευ-

όταν στη Γερμανία μέχρι το 1980-1981. 
Τότε οι Γερμανοί μάς πρότειναν να 
εξαγοράσουν το 26% της επιχείρησης, 
ποσοστό που θα τους επέτρεπε να έχουν 
τον έλεγχο του προϊόντος. Αρνήθηκα 
την πρόταση. Περάσαμε και τότε πολύ 
δύσκολες ώρες, διότι με την άρνησή 
μου είχαμε χάσει αυτομάτως την απορ-
ρόφηση του 80% της παραγωγής μας. 

Μας κράτησε η εγχώρια αγορά. Ωστόσο 
το παπούτσι μας ήταν γνωστό και στη 
Ρωσία, διότι οι Γερμανοί το εξήγαν 
εκεί. Πήγαμε στην πρεσβεία της Σοβι-
ετικής Ένωσης και τους είπαμε για τα 
παπούτσια μας. 

Στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί. Μας 
ζήτησαν να φτιάξουμε 740 μονοζεύγαρα, 
σαν δείγματα δηλαδή, για τις γυναίκες 
της ρωσικής πρεσβείας, οι οποίες τα 
φόρεσαν για ενάμιση χρόνο. Δουλέψαμε 
σαν να ήμασταν τσαγκαράδικο και όχι 
εργοστάσιο. Όταν το πρωτοείπα στην 
εταιρία, κόντεψαν να με πετάξουν από 
το παράθυρο, αλλά τους έπεισα ότι 
ήταν ο μοναδικός τρόπος να μπούμε 
στη ρωσική αγορά. Μέχρι το 1993 
εξήγαμε παπούτσια εκεί. Μετά με τις 
αλλαγές (σ.σ. πολιτικοοικονομικές) 
στη Ρωσία αναγκαστήκαμε να σταμα-
τήσουμε, αλλά πλέον τα παπούτσια μας 
τα απορροφούσε η Ελλάδα. 

 Ποια είναι τα συστατικά μιας επι-
τυχημένης επιχείρησης;
Πολλή δουλειά, καλή οργάνωση, 

εκπαιδευμένο προσωπικό, δηλαδή 
καλοί τεχνίτες, αγάπη για το προϊόν 
και μεράκι. Ξέρετε, το παπούτσι είναι 
κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχει 78 φάσεις 
εργασίας. Έχουμε μηχανές κατάλληλες 
και σύγχρονες, αλλά παρ’ όλα αυτά το 
παπούτσι πρέπει να περάσει από 78 
ζευγάρια χέρια για να ολοκληρωθεί. 
Το προσωπικό πρέπει να σέβεται και 
να αγαπά τη δουλειά που κάνει. Δεν 
είναι όπως ένα πουκάμισο που, εάν δεν 
προσέξεις τη ραφή του, για παράδειγμα, 
θα το χαλάσεις. Το πολύ πολύ να σε 
ενοχλεί αισθητικά. Με το παπούτσι όμως 
μια λάθος ραφή σημαίνει ότι πρέπει 
να το καταστρέψεις, γιατί αλλιώς δεν 
μπορείς να περπατήσεις φορώντας το.

 Σκεφτήκατε ποτέ τις περιόδους 
των κρίσεων και ιδιαιτέρως της 
παρούσας να χρησιμοποιήσετε 
φτηνά υλικά;
Όχι. Θα έπρεπε να απευθυνθούμε στις 

χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και 

αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε 
την ποιότητα των παπουτσιών μας.

 Κατά πόσο σας επηρεάζει η δια-
κίνηση λαθραίων παπουτσιών;
Είναι ο μεγάλος μας καημός. Πρό-

κειται για παπούτσια που έρχονται 
χωρίς τιμολόγια, δεν φυλάσσονται σε 
αποθήκες. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε 
το λαθρεμπόριο. Δεν είμαστε κράτος. 
Εμείς κοιτάμε τη δική μας αυλή. Δεν 
μπορούμε να φτιάξουμε τις αυλές των 
άλλων.

 Ποιο είναι το μεγαλύτερο επιχει-
ρηματικό λάθος σας;
Ότι επένδυσα στην Ελλάδα με το 

εργοστάσιο που εγκαινιάσαμε το 2010. 
Ήμουν πολύ αισιόδοξη. Είναι κατάρα 
να έχεις την αίσθηση ότι δεν μπορείς 
να ανοίξεις τα φτερά σου. Αν ζούσα 
σε άλλη εποχή ή σε άλλη χώρα, θα με 
βράβευαν για την επένδυσή μου. Εδώ 
και τώρα όμως πρέπει να βρω λύσεις 
για να ξεπληρώσω τα χρέη μου.

 Μέσα σε όλα αυτά πού χωράνε οι 
βιολογικές καλλιέργειες;
Πρόκειται για δουλειά 40 χρόνων. 

Όταν ζούσε ο άντρας μου, είχα συνολικά 
δύο 24ωρα ελεύθερα μέσα στην εβδο-
μάδα: Τετάρτη και Σάββατο απόγευμα 
και Κυριακή όλη ημέρα. Στις διακοπές 
η μητέρα μου έπαιρνε τα παιδιά μου 
και πήγαιναν στη Μεσσηνία, από όπου 
κατάγομαι. Έμενα μόνη μου και είχα 
ελεύθερο χρόνο. Τότε ήθελα να εκδώσω 
μια μεσσηνιακή ηθογραφία με τον τίτλο 
«Όταν τα πορτοκάλια γίνουν χρυσά». 
Ήμουν αναγκασμένη να μένω στην 
Αθήνα λόγω δουλειάς κι έτσι σκέφτηκα 
να φέρω τη Μεσσηνία στην Αθήνα. 
Είχα ένα κομπόδεμα από οικονομίες 
που έκανα με τα έξοδα του σπιτιού 
150.000 ευρώ. Βρήκα 10 στρέμματα 
στον Μαραθώνα. Ο ιδιοκτήτης ζητούσε 
240.000 ευρώ, τα 200.000 στο χέρι 
και τα 40.000 σιγά σιγά. Το είπα στη 
μητέρα μου, μου έδωσε τις 50.000 
ευρώ και αγόρασα το κτήμα. Βέβαια, το 
βιβλίο μου δεν εκδόθηκε ποτέ.

 
 Μια επιχειρηματίας χρειάζεται το 
κομπόδεμά της για να υλοποιήσει 
μια επιθυμία της;
Δεν είχε καμία σχέση με την επιχεί-

ρηση. Οι βιοκαλλιέργειες ήταν και είναι 
αποκλειστικά δικό μου θέμα.

 Το κτήμα στον Μαραθώνα βγάζει 
πολλούς καρπούς. Χρήματα βγάζει;
Όχι.

Και πώς το διατηρείτε;
Έχω κι εγώ έναν μισθό. Αντί να κάνω 

διακοπές, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ 
τα χρήματα για το κτήμα μου. Αυτό με 
ικανοποιεί.

 Ως επιχειρηματίας αναζητάτε ενα-
γωνίως το οικονομικό κέρδος;
Όχι. Ίσως να το οφείλω στον πατέρα 

μου, που ήταν καλλιτέχνης, και στον 
παππού μου, έναν άνθρωπο που είχε 
δουλέψει σκληρά 15 χρόνια στα τρένα 
στην Αμερική, αλλά είχε παραμείνει στη 
ζωή του ένας ήρεμος άνθρωπος, που 
εξαντλούσε όλη του την αυστηρότητα 
λέγοντας μονάχα «ρε παιδί μου!». Όταν 
με όλα αυτά που συμβαίνουν βλέπω 
ανθρώπους γεμάτους εκνευρισμό, σκέ-
φτομαι «τι κρίμα, δεν έχουν καταλάβει 
τίποτε απ' ό,τι συμβαίνει γύρω τους…».

Δεν έχετε κουραστεί πια;
Όχι, μου αρέσει αυτό που κάνω.

Κυβέλη Χατζηζήση, δημοσιογράφος
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και αισιόδοξα μηνύματα 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ νεο-
φυούς επιχειρηματικότητας GR Bossible, που 

διοργάνωσε η Skywalker.gr στις 26 και 27 Νοεμβρίου 
στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO στο Μαρούσι.

Κόσμος από το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα 
αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής συμμετείχαν 
στο συνέδριο που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
υπό τον τίτλο: «Ο αξιακός επαναπροσδιορισμός 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Το μήνυμα σαφές: Παρ’ όλα τα προβλήματα που 
υπάρχουν στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον οι νέοι θέλουν να επιχειρήσουν και να 
καινοτομήσουν. Η κρίση έφερε στη χώρα μας νέα 
δεδομένα, ανέτρεψε χρόνιες και παγιωμένες αντιλή-
ψεις αρνητικά διακείμενες απέναντι στο επιχειρείν και 
έδωσε στη δράση και στην ανάληψη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ρόλο πρωταγωνιστικό.

Τους συνέδρους καλωσόρισε ο κ. Δημήτρης Φυντά-
νης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας Skywalker.gr. 
Ακολούθησε χαιρετισμός και η εναρκτήρια ομιλία από 
τον κύριο Νίκο Ξυδάκη, βουλευτή της Β' Αθήνας, πρώην 
υπουργό, ο οποίος υπογράμμισε ως τα δύο σημαντικό-
τερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
την υπερβολική φορολόγηση, αποτέλεσμα της πολιτικής 
δημοσιονομικής περιστολής που υπαγορεύεται από τη 
δανειακή σύμβαση, και τις γραφειοκρατικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. 

Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής της Β' Αθήνας, 
στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση 
στην επιχειρηματικότητα και ανέπτυξε οδικό χάρτη για 
την έξοδο από την κρίση με βασικούς πυλώνες την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση 
επενδύσεων, τη διατήρηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
την παγίωση πολιτικής σταθερότητας και την επιστροφή 
στην ανάπτυξη με έξοδο στις αγορές. Επεσήμανε ως 
τα δύο βασικά ζητήματα που συνιστούν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη της οικονομίας την ύπαρξη εκτεταμένης 
γραφειοκρατίας και διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, 
καθώς και τα προβλήματα στη δικαιοσύνη. 

Το πρώτο πάνελ «Αποτυπώνοντας την επιχειρη-
ματικότητα στην Ελλάδα του σήμερα» συντόνισε ο κ. 
Νίκος Σακελλαρίου, Οικονομικός - Επιχειρηματικός 
Συντάκτης στην «Ημερησία», και συμμετείχαν ως ομιλητές 
ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 
του Εθνικού Εκθεσιακού φορέα ΔΕΘ-HELEXPO A.E., ο κ. 
Δημήτρης Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα», 
η κα Μίνα Φειδά, πρόεδρος Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε., ο Δρ. 
Χρήστος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, Σύμβουλος 
Δ.Σ. της Endeavor Greece, Επιστημονικός Υπεύθυνος της 
«Συνθέσεως», μόνιμο μέλος του Ακαδημαϊκού Σώματος 
Ludwigvon Mises Institute, o κ. Νίκος Καραγεωργίου, 
πρόεδρος Ε.Σ.Β.Ε.Π., αντιπρόεδρος Σ.Β.Α.Π., και η κα 
Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίω-
σης (Ε.Κ.Τ.). Το βασικό μήνυμα που προέκυψε ήταν η 
αλλαγή της γενικής αίσθησης όσον αφορά στο τι εστί 
επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας δεν παράγει μόνο 
για τον εαυτό του αλλά και για το κοινωνικό σύνολο 
και συνδέεται με τον παραγωγικό ιστό της κοινωνίας. 
Επιπλέον, η ασφάλεια που χαρακτήριζε τον δημόσιο 
τομέα ως επαγγελματικό περιβάλλον κλονίστηκε. Απα-
ραίτητο συστατικό για την επιχειρηματική επιτυχία 
αποτελεί το όραμα, η διάθεση για ρίσκο και η σκληρή 
δουλειά, ενώ η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 
μιας επιχείρησης και η συνεργατικότητα αποτελούν 
εφόδια για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η κα Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Α' Αθήνας, 
πρώην Υπουργός, κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου, 
στην ομιλία της με θέμα τις «Αναγκαίες στρατηγικές ανά-
πτυξης και στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας» 
χαρακτήρισε ως βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η χώρα μας το έλλειμμα εμπιστοσύνης και επεσήμανε 
ότι η ύπαρξη εμπιστοσύνης αποτελεί απαραίτητη βάση 
για την επιστροφή της ανάπτυξης. Ανέφερε ακόμα την 
υπερβολική φορολόγηση ως ανασταλτικό παράγοντα 
για την ανάπτυξη της οικονομίας, που έχει ως συνέπεια 
τη μετανάστευση τόσο των νέων με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο, όσο και των επιχειρήσεων. 

Η κα Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύ-
ου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 
στην ομιλία της με θέμα: «Επιχειρείν: από το τοπικό 
στο παγκόσμιο» υπογράμμισε θετικά την αλλαγή που 
επήλθε στη νοοτροπία των νέων με την αλλαγή των 
οικονομικών δεδομένων. Το όραμα του δημόσιου 
υπαλλήλου είναι παρελθόν, ενώ οι νέοι θεωρούν 
τη σκληρή δουλειά προϋπόθεση της επιτυχίας, δεν 
φοβούνται να ρισκάρουν και επιζητούν δυνατότητες 

δημιουργίας και ανεξαρτησίας. Επιπλέον αναφέρθηκε 
στη συνεργατικότητα ως αξία η οποία τιμάται σε μικρό 
βαθμό στη χώρα μας. Όσον αφορά στις startups, έδωσε 
έμφαση στην καινοτομία ως απαραίτητο συστατικό για 
την επιτυχία και οριοθέτησε το κοινό τους ως διεθνές. 

Το δεύτερο πάνελ «Ανάγκη, πόλος και αξιακός 
μετασχηματισμός» συντόνισε ο κ. Σταύρος Μονεμ-
βασιώτης, Επικεφαλής Οικονομικού Ρεπορτάζ Alpha TV 
και συμμετείχαν ως οι ομιλητές κα Άννα Διαμαντο-
πούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα & την Ευρώπη, ο κ. Αντώνης Γκορτζής, 
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθι-
κής & Πρόεδρος Ευρώπης του Δικτύου Επιχειρηματικής 
Ηθικής, η κα Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομ. Καθηγήτρια 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, η κα Κατερίνα Κατσούλη, CSR 
& Sustainability Director, Grant Thornton Greece και ο 
κ. Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος 
ΔΣ Digital Europe, Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη Witsa. 
Κατά κοινή παραδοχή των ομιλητών το σύγχρονο 
επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζουν η κρίση, 
που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και αξιών, και οι 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Κρίνεται κατά συνέ-
πεια απολύτως αναγκαία η ανάπτυξη επιχειρηματικής 
ηθικής, η μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε 
επιχείρηση και η έμφαση στην εταιρική υπευθυνότητα.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, δεύτερη ημέρα του GR 
Bossible, στο συνέδριο με θέμα «Το μέλλον των 
Νεοφυών Επιχειρήσεων», τους συνέδρους καλω-
σόρισε ο κ. Φυντάνης και χαιρετισμούς απηύθυναν 
η κα Ελένη-Άννα Θεωνά, επικεφαλής του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Europe 
Direct City of Athens, και ο κ. Ορέστης Ματσούκας, 
πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών 
(Ε.ΣΥ.Ν.Ε.). Η κα Θεωνά στον σύντομο χαιρετισμό 
της αναφέρθηκε στους άξονες στήριξης της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας από την Κομισιόν και ο κ. Μα-
τσούκας επεσήμανε τη δυναμική που σημειώνεται στο 
επίπεδο των startups και τόνισε την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών για τη στήριξή τους.

Tο πρώτο πάνελ με θέμα το «Μετέωρο βήμα 
των startups» συντόνισε η κα Μαρία Γεωργαλά, 
Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, D.E.A. 
Communication & Information, Global Career Development 
Facilitator (GCDF). Συμμετείχαν ως ομιλητές η κα Ερμί-
να Γάκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος (ΜΑ), η κα Άννα 
Χλούρια, Co Founder-Marketing Manager της Elektronio, 
ο κ. Δημήτρης Τσούχλος, Master Executive Coach & 
Organizational Developer, και ο κ. Παναγιώτης Οι-
κονόμου, Managing Partner της S.T.E.P. Στο πλαίσιο 
αυτού του πάνελ επιχειρήθηκε η ολιστική προσέγγιση του 
περιβάλλοντος όπου οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται 
να δράσουν. Η επιχειρηματικότητα απευθύνεται στον 
άνθρωπο και αποτελεί συνδυασμένο πεδίο εφαρμογής 
της ιστορίας, της οικονομίας, της φιλοσοφίας, της 
ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας. 

Στη θεματική ενότητα «Υποστήριξη στην ελληνική 
νεοφυή επιχειρηματικότητα» συμμετείχαν ο κ. Ανδρέ-
ας Στεφανίδης, Επικεφαλής της Aephoria.net, ο κ. 
Νίκος Δημάκης, Project Manager of της Aephoria.net 
και της Blue Growth, ο κ. Ξενοφών Κάππας, Γενικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου» και η κα Κατερίνα Παρίζα, Web 
Designer-Developer του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Επιχει-
ρηματικότητας. Οι ομιλητές παρουσίασαν ο καθένας 
ξεχωριστά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις των 
φορέων που εκπροσωπούν για την υποστήριξη της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στη θεματική ενότητα «Περί καινοτομίας» συμμε-
τείχαν ως οι ομιλητές ο κ. Ορέστης Ματσούκας, η κα 
Χριστίνα Μπιρλιράκη, Assistant Manager της Orange 
Grove, ο κ. Αθανάσιος Νασιόπουλος, Καθηγητής 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολή Τεχνολογικών 

Εφαρμογών, Eπιστημονικός Yπεύθυνος της Μονάδας Και-
νοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ο κ. 
Αντώνης Οικονόμου, Διευθυντής του Innovathens, 
και ο κ. Ευάγγελος Σιώκας, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Συ-
ντονιστής θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Οι ομιλητές προσέγγισαν την έννοια της 
καινοτομίας αλλά και τους τρόπους εφαρμογής της 
είτε σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε σε νέες 
επιχειρήσεις. Το καινοτομικό προϊόν, όπως αποτυπώ-
θηκε, αφομοιώνει τις τεχνολογίες αιχμής, έχει μικρό 
χρόνο παραγωγής, υψηλή αξιοπιστία και ικανοποιεί τις 
ανάγκες του χρήστη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ακόμα 
στην υποστήριξη της καινοτομίας από τα Α.Ε.Ι. και 
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Στη θεματική ενότητα «Κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα» συμμετείχαν ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος, 
Διευθυντής του Higgs, η κα Ολίβια Κυριακίδου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, και ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης. Εξετάστη-
καν οι προοπτικές ανάπτυξης νεοφυών κοινωνικών 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους ομιλητές υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια δράσης νέων επιχειρηματιών 
και στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας.

Το διήμερο του GR Bossible οι επισκέπτες πα-
ρακολουθήσαν δωρεάν workshops, που πραγματο-
ποιήθηκαν παράλληλα σε δύο αίθουσες, με την εξής 
θεματολογία: Branding-USP, Δημιουργία Ε-shop στη 
Χειροτεχνία, Design Thinking, Χρηματοδότηση, Τρόποι 
Προσέγγισης Επενδυτών, Κοστολόγηση-Τιμολόγηση 
για μη Οικονομικούς, Business Model Canvas, Απο-
τελεσματική Διαχείριση Mικρής Ομάδας, Κατασκευή 
Ιστοσελίδων στον Τουρισμό, Δομές και Προγράμματα 
για την Υποστήριξη των Νέων Επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι επισκέπτες συναντήθηκαν με τους εκθέτες 
και παρευρέθηκαν στα κάτωθι networking events:
 Inspiration: Έγιναν οργανωμένες αλλά και αυθόρμη-

τες, ανοικτές συζητήσεις με το κοινό υπό τον συντονισμό 
εκπροσώπων του επιχειρηματικού οικοσυστήματος με 
στόχο την έμπνευση για το επόμενο βήμα.
 Success stories: Νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσί-

ασαν τη διαδρομή τους και έδωσαν τη σκυτάλη σε εν 
δυνάμει επιχειρηματίες.
 Experience: Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εται-

ρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο υποστήριξης 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας παρουσίασαν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Youth creativity: Μαθητές και φοιτητές που και-
νοτομούν παρουσίασαν δράσεις που σκιαγραφούν 
το αύριο του ελληνικού επιχειρείν.
 Μονοπάτια Skywalker-Reunion: Συμμετέχο-

ντες και εισηγητές των Μονοπατιών της Skywalker 
ξαναβρέθηκαν, συζήτησαν και διασκέδασαν.O κος 
Κωνσταντίνος Καρυπίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 
επιχειρηματίας και καλλιτέχνης, πλαισίωσε τη δράση με 
βιωματική παρουσίαση και προκάλεσε το ενδιαφέρον 
του κοινού. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε επίσης η τελετή απονο-
μής των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων του 
Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible. 

Υπήρχαν 16 υποψηφιότητες για τα βραβεία σε 6 
κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της 6μελούς επιτρο-
πής, που απαρτίστηκε από τον κ. Ορέστη Ματσούκα, 
Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών 
(Ε.ΣΥ.Ν.Ε.), την κα Βίκυ Ντάλλας, New Technologies & 
Project Coordinator Startup.gr, τον κ. Αργύρη Τζικό-
πουλο, Γενικό Διευθυντή Σωματείου Επιχειρηματικότητας 
Νέων (Σ.Ε.Ν.), τον κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο, Υπ. 
Προγράμματος Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας, Υπ. 
Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Κέντρου Επιχειρηματικής 
και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κ.Ε.Π.Α., τον κ. Αθανάσιο 

Σαββάκη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και τον κ. Γιώργο Μέγα, Σύμβουλο 
Διαχείρισης Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Απονεμήθηκαν:

Ιωάννη 
Τσιτσόπουλο στην εταιρεία Messinian Hub, στον κ. 
Νίκο Καδόγλου, COO και Co Founder της Mesinnian 
Hub Herbal.

 Ορέστη 
Ματσούκα στην εταιρεία Isostevia, στον κ. Αντώνη 
Παναγώτα, CEO της Isostevia.

από τον κ. Γεώργιο Μέγα στην εταιρεία Ingredio, 
το οποίο παρέλαβαν η κα Ζωή Κούρνια, President 
της Ingredio και ο κ. Αναξαγόρας Φωτόπουλος, Co 
Founder της Ingredio.

κα Ιωάννα Μίχου, HR Director της Skywaker.gr, στην 

Σταματόπουλος, Συνιδρυτής Fraud Line.
 Ιωάννα 

Μίχου, HR Director της Skywaker.gr στην εταιρεία 
Greeking.me, το οποίο παρέλαβε ο κ. Νίκος Θεο-
δωρής, Co Founder και CEO της εταιρείας.

Τα βραβεία στην κατηγορία της Καινοτομίας απένειμε 
η κα Μαίρη Κατσαπρίνη, Event Marketing Director της 
Skywalker.gr, στις εταιρείες:

Doggo
Κώστας Πλακάκης, City Manager Αθήνας του Doggo.

Ingredio 
η κα Ζωή Κούρνια, President της Ingredio, και ο κ. 
Αναξαγόρας Φωτόπουλος, Cofounder της Ingredio.

Messinian Hub -
ρέλαβε ο κ. Νικόλαος Καδόγλου, COO, Cofounder 
της Messinian Hub.

Georing
Χαράλαμπος Κοσμάς, Διευθυντής της Georing.

Tripinview
ο κ. Αχιλλέας Χατζηνίκος, Διευθύνων Σύμβουλος και 
Συνιδρυτής της Geotag Aeroview. 

Owiwi
Ηλίας Βαρθολομαίος, CEO και Co Founder της Owiwi 
και η κα Αθηνά Ντόβα COO και Co Founder.

Η τελετή έκλεισε με τις πέντε τιμητικές διακρίσεις 
από τη Skywalker.gr.

Η πρώτη τιμητική διάκριση «Skywalker-Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα» ανήκε στον καθηγητή κ. Ιορδάνη 
Λαδόπουλο. Ο κ. Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής 
Επιχειρησιακής Συνέχειας της Skywalker.gr, απένειμε 
το βραβείο στον εκπρόσωπο του κ. Λαδόπουλου, 
στον κ. Δημήτρη Σκούρτα, Υπεύθυνο Διοργάνωσης 
του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Στη συνέχεια απονεμήθηκε τιμητική διάκριση 
«Skywalker - Επιχειρηματικότητα» στην κα Μίνα Φειδά, 
Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.

Τις επόμενες τρεις τιμητικές διακρίσεις απένειμε η κα 
Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Προγραμμάτων 
Επιχειρηματικότητας και Project Manager του GR Bossible. Η 
τιμητική διάκριση «Αποτελεσματική Δράση για τη Νεοφυή 
Επιχειρηματικότητα» απονεμήθηκε στην Ολλανδική Πρεσβεία 
για το Orange Grove. Το βραβείο παρέλαβε η κα Νατάσσα 
Αποστολίδη. Η τιμητική διάκριση «Ανθρωποκεντρική 
Προσέγγιση για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» δόθηκε 
στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. Το 
βραβείο παρέλαβε ο κ. Βασίλης Μπέλης, Επιστημονικός 
Σύμβουλος της Τράπεζας, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής 
Καρδίτσας. Την τελευταία τιμητική διάκριση «Αξιοποίηση 
Ελληνικής Επιχειρηματικής Τεχνογνωσίας» δόθηκε στο 
Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος Κ.Ε.Μ.ΕΛ. Το 
βραβείο παρέλαβαν ο κ. Δημήτρης Καλογεράς, Πρό-
εδρος του Κ.Ε.Μ.ΕΛ. και ο κ. Γιάννης Κώτης, Μέντορας 
και μέλος του Κ.Ε.Μ.ΕΛ.

Το πρώτο φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότη-
τας δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ουσιαστική συμβολή 
και τη βοήθεια των χορηγών, υποστηρικτών και των 
χορηγών επικοινωνίας, οι οποίοι ήταν αρωγοί της 
Skywalker.gr καθ όλη την διάρκεια των προετοιμασιών.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλο-
νται στον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών 
(ΕΣΥΝΕ) και το Σύνδεσμο βιομηχανιών Αττικής και 
Πειραιώς για την παροχή της αιγίδας τους.
Τη διοργάνωση στήριξαν: 

GR Bossible Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
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Τ ον τελευταίο καιρό, δηλαδή από 
την έναρξη της χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης (2008), πολλές συ-

ζητήσεις γίνονται για την ανάγκη να 
προωθηθεί η Κοινωνική Οικονομία, 
και μετά τον νόμο 4430/2016, στην 
Ελλάδα, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία-Κ.ΑΛ.Ο.

Μετά την έκθεση του Διεθνούς Γραφεί-
ου Εργασίας (2019, ILO-International 
Labor Organization) προς τον ΟΗΕ και 
το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού (2012) 
η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία 
(ICA-International Cooperatives Aliens) 
ενέκρινε στο Μάντσεστερ τον Οκτ 2012 
το σχέδιο ΟΡΑΜΑ 2020. 

Η θέση της Γενικής Συνέλευσης είναι 
ότι το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών 
(2012), όπως ορίστηκε από τα Ηνω-
μένα Έθνη, σηματοδοτεί την έναρξη 
μιας παγκόσμιας εκστρατείας για να 
την αναβάθμιση του συνεταιριστικού 
επιχειρηματικού μοντέλου προς ένα 
νέο επίπεδο. Ο φιλόδοξος στόχος αυ-
τού του Σχεδίου Όραμα 2020 είναι η 
συνεταιριστική επιχειρηματική μορφή 
να γίνει μέχρι το 2020:

-
νομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα 

ανθρώπους 

επιχείρησης
-

ποιήσει τα επιτεύγματα του Διεθνούς 
Έτους των Συνεταιρισμών και την αν-
θεκτικότητα που επιδεικνύεται από το 
συνεταιριστικό μοντέλο κατά τη μεγάλη 
οικονομική κατάρρευση.

-
κής για ένα παγκόσμιο συνεταιριστικό 
μέλλον είναι μια δυναμική αξίωση την 
οποία προβάλλουν οι συνεταιρισμοί 
προς τον κόσμο: Είναι η αξίωση ότι 
διαθέτουν ένα μοντέλο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας το οποίο είναι καλύτε-
ρο και φέρνει μια πιο αποτελεσματική 
ισορροπία στην παγκόσμια οικονομία 
σε σχέση με το υφιστάμενο σήμερα 
κυρίαρχο μοντέλο.

Οι συνεταιρισμοί είναι καλύτεροι 
επειδή παρέχουν στα άτομα τη δυνα-
τότητα συμμετοχής μέσω της ιδιοκτη-
σίας, η οποία τους καθιστά εγγενώς πιο 
ελκυστικούς, πιο παραγωγικούς, πιο 
χρήσιμους και πιο σημαντικούς στον 
σύγχρονο κόσμο. Ο στόχος είναι να 
αναβαθμιστεί σε νέο επίπεδο η ένταξη 
και η συμμετοχή στη διακυβέρνηση 
νέων μελών.

επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο τους 
δημιουργεί μεγαλύτερη οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική βιω-
σιμότητα.

επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο τους 
τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο 
της διαδικασίας λήψης των οικονομικών 
αποφάσεων και φέρνει μια μεγαλύτερη 
αίσθηση δικαιοσύνης για την παγκόσμια 
οικονομία. 

Ο στόχος είναι να διαδοθεί η ταυτό-
τητα των Συνεταιρισμών προς τα έξω, 
και ιδιαίτερα σε περιοχές-κράτη όπου 
δυσφημίσθηκε τα τελευταία χρόνια, ή 
είχε απαράδεκτα πολύ μεγάλη κρατική 
παρέμβαση (όπως και στην Ελλάδα).

Όλο το Σχέδιο ΟΡΑΜΑ 2020 συ-
ντίθεται από τέσσερα κεφάλαια: Συμ-
μετοχή, Βιωσιμότητα, Νομικό πλαίσιο 
και Κεφάλαιο. 

Στη Συμμετοχή και Βιωσιμότητα επε-
ξηγούνται γιατί οι συνεταιρισμοί προ-
σφέρουν ένα καλύτερο επιχειρηματικό 
μοντέλο. Και ακολούθως καθορίζεται η 
συνεταιριστική πρόταση για το σήμερα: 

-

ρισμός και ποια είναι τα καθοριστικά 
χαρακτηριστικά του.

Αυτό εξετάζεται μέσα από το πρίσμα 
της ταυτότητας, η οποία καθορίζεται 
από τις βασικές αξίες και αρχές του 
συνεργατισμού και θα πρέπει να προω-
θηθεί μέσω ενός ισχυρού και διακριτού 
μηνύματος ώστε να διασφαλιστεί ότι 
οι συνεταιρισμοί είναι αναγνωρίσιμοι 
και κατανοητοί από όλους. Από αυτούς 
που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικών μέχρι το ευρύ κοινό. Έτσι, 
ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε το 
συνεταιριστικό μήνυμα και να διασφα-
λίσουμε τη συνεταιριστική ταυτότητα.

Με καθορισμένη την εγγενή αξία και 
τήρηση του συνεταιριστικού μοντέλου 
και με μια ξεκάθαρη συνεταιριστική 
ταυτότητα και πρόταση στρέφεται η 
προσοχή στους παράγοντες που διευ-
κολύνουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη 
των συνεταιρισμών.

Οι συνεταιρισμοί σε κάθε κράτος 
εντάσσονται μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. 

κρίσιμο ρόλο για τη βιωσιμότητα και 

Σχέδιο ΟΡΑΜΑ 2020 επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ευνοϊκά νομικά πλαίσια 
για τη συνεταιριστική ανάπτυξη.

Οι συνεταιρισμοί χρειάζονται πρό-
σβαση σε κεφάλαια για να συσταθούν 
και να αναπτυχθούν. Ο στόχος είναι 
να εξασφαλιστούν αξιόπιστα συνεταιρι-
στικά κεφάλαια, διασφαλίζοντας όμως 
παράλληλα και τον συνεχή έλεγχο του 
συνεταιρισμού από τα μέλη του.

«Χρειαζόμαστε κεφάλαιο που να 
είναι κοινωνικά εποικοδομητικό και 
σταθεροποιητικό, αντί για το αντίθετο. 
Χρειαζόμαστε κεφαλαίο που να περι-
ορίζεται, να ελέγχεται και να κατευθύ-
νεται για την κάλυψη των ανθρώπι-
νων αναγκών και όχι της ανθρώπινης 

είναι εποικοδομητικό, σταθεροποιητικό 
και διατηρήσιμο. Ο κόσμος χρειάζεται 
περισσότερο συνεταιριστικό κεφάλαιο 
και τρόπους ώστε να προσανατολιστούν 
οι αποταμιεύσεις να γίνουν συνεταιρι-
στικό κεφαλαίο αντί για κεφαλαιουχικό». 
(Webb and others (2010) Co-operative 
Capital: What it is and Why our World 
Needs it).

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (10-12/6/2016, Πά-
ντειο, Αθήνα, www.synedriokalo.gr) 
ένας ολόκληρος κύκλος συζητήσεων 

αφιερώθηκε στα: Χρηματοδοτικά εργα-
λεία, μικροπιστώσεις για την κοινωνική 

Ήδη από τον Σεπ 2016 έχει ανα-

Καρδίτσας ως πληρούσα τις προϋπο-
θέσεις για να χαρακτηρισθεί Ηθική 

-
ων της Κοινωνίας των Πολιτών (http://
paratiritiriokp.gr) και συμμέτοχος στην 
Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοι-
νωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ μεταξύ 
άλλων τόνισε: 

και στην Ελλάδα, σύμφωνα με το παρά-
δειγμα της Ιταλίας, είναι μια προοπτική 
που συζητείται με πολύ ενδιαφέρον 
τελευταία στους κόλπους των ελληνι-
κών μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Θα μπορούσε, μάλιστα, να γίνει και 
ιδανικός κοινός στόχος ως ενοποιη-
τικός παράγοντας κοινής δράσης και 
προσπάθειας για την υποδομή και την 
εξέλιξη της αυτονομίας των Οργανώ-
σεων της Κοινωνίας των πολιτών στο 
πλαίσιο της κοινωνικής αλληλέγγυας 
οικονομίας στην Ελλάδα και θεωρείται 
εφικτός στόχος, εφόσον λειτουργεί ήδη 
με επιτυχία σε άλλες χώρες. Σύμμαχος 
προς αυτή την κατεύθυνση της συνερ-
γασίας για τη δημιουργία της «Ηθικής 

Αυτοδιοίκηση, καθώς και άλλοι φορείς 
και ιδρύματα της κοινωνίας των πολι-
τών, όπως συνδικαλιστικοί φορείς και 
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί».

Αυτή την εποχή, μάλιστα, μεσούσης 
της οικονομικής κρίσης, που οι εθελο-
ντικές, Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
και οι συνεταιριστικές δομές περνούν 
δύσκολη περίοδο ρευστότητας λόγω του 
αποκλεισμού από το συμβατικό τραπεζικό 
σύστημα και λόγω των καθυστερήσεων 
που παρατηρούνται στην αποπληρωμή 
των προγραμμάτων από το κράτος, είναι 
ίσως η κατάλληλη στιγμή για μια γενική 
κινητοποίηση όλων των οργανώσεων 
της Κοινωνίας των πολιτών προς αυτό 
τον σκοπό.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι 
συμβατικές τράπεζες όχι μόνο δε δανεί-
ζουν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 
αλλά και πολύ δύσκολα παρέχουν εγ-
γυητικές επιστολές και άλλες εξυπηρε-

τήσεις προς αυτές, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύεται το έργο τους, μολονότι 
παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες και 
θέσεις απασχόλησης.

στην Ελλάδα, σύμφωνα με το παράδειγμα 
της Ιταλίας, όχι μόνο μπορεί να άρει 
αυτό τον αποκλεισμό, αλλά πρόκειται 
να αναζωογονήσει και τις σχετικές δι-
αδικασίες δικτύωσης και συνεργασίας, 
που μπορούν να αναπτυχθούν στον μη 
κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας, 
τον λεγόμενο «τρίτο τομέα».

Πρόκειται για την προώθηση της 
θεσμικής υποδομής μιας νέας αλληλέγ-
γυας εμπιστοσύνης, που ξεκινά από τα 
κάτω για μια ουσιαστική υποστήριξη 
προς τους αδυνάτους (μικροαγρότες και 
μικροεπαγγελματίες), την προστασία 
για το περιβάλλον και τη συμμετοχική 
δημοκρατία. Ο δρόμος πλέον είναι 

και λίαν διδακτικό.
Όλα άρχισαν το 1994 από 22 μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς (περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικο-
πολιτιστικούς συλλόγους, δήμους και 
νομαρχίες), που συνενώθηκαν και το 
1998 συγκέντρωσαν το απαιτούμενο 
κεφάλαιο για την ίδρυση της «Ηθικής 

άνοιξε στην Πάντοβα και μέσα σ' έναν 
χρόνο -λόγω της θερμής ανταπόκρισης- 
η τράπεζα απέκτησε υποκαταστήματα σε 

Βιντσέντζα, Μπρέσια.
Στόχος της δεν είναι η μεγιστοποίη-

ση του κέρδους της, αλλά η ανάπτυξη 
υγιών επενδύσεων, με γνώμονα την 
κοινωνική ευθύνη, την αλληλεγγύη, την 
προστασία του περιβάλλοντος (λέγεται, 

συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα όχι μόνο βγαίνει αλώβητο από τη 
σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση, 
αλλά είναι και ενισχυμένο, μιας και 
τους τελευταίους μήνες οι καταθέσεις 
αυξήθηκαν κατά 100% σε σύγκριση με 
πέρυσι και, βέβαια, δεν αντιμετωπίζει 
το παραμικρό πρόβλημα ρευστότητας! 

Βασική αρχή της είναι ότι η πίστωση 
αποτελεί δικαίωμα όλων και ιδίως των 
ασθενέστερων ομάδων, που τη χρειά-
ζονται για την άμεση επιβίωσή τους. 
Δεν είναι τυχαίο ότι χορηγεί δάνεια 
σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε 
άλλα πιστωτικά ιδρύματα, όπως σε με-
τανάστες, άστεγους και ανέργους. Είναι 

πάντα ρει», που χρηματοδοτήθηκε από 

συνεταιρισμοί, που έχτισαν κατοικίες 
για την προσωρινή φιλοξενία πρώην 
κρατουμένων!

Η νομική μορφή που επελέγη ήταν 
της λαϊκής τράπεζας, ένα σχήμα που 
της επιτρέπει να λειτουργεί σε εθνικό 
επίπεδο και ταυτοχρόνως να μπορεί να 
τηρεί τις βασικές ιδρυτικές της αρχές 
της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. 
Λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή δια-
φάνεια με συμμετοχικές διαδικασίες 
και δημοκρατία. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά 
κεφαλήν, «ένα κεφάλι, μία ψήφος», 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών 
που ενδεχομένως διαθέτει ο καθένας, 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στην 
προτεραιότητα των ανθρώπων έναντι 
του κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι της τράπεζας είναι οργανω-
μένοι σε συλλόγους κατά γεωγραφικές 
περιοχές, ώστε να υπάρχει καλύτερη 
επαφή με την τοπική πραγματικότητα 
και να αναδεικνύονται οι τοπικές ανά-
γκες. Οι σύλλογοι αυτοί εργάζονται 
περισσότερο για τη διάδοση των αρχών 
και των αντιλήψεων που διέπουν την 
τράπεζα παρά για τη διασφάλιση των 
στενά εννοουμένων συμφερόντων τους. 

όχι μόνο γι' αυτά που του παρέχει, 
αλλά και για την ευρύτερη προσφορά 
της. Κάθε σύλλογος εκλέγει έναν συ-
ντονιστή και οι συντονιστές όλων των 
συλλόγων απαρτίζουν το συμβούλιο 
των συντονιστών. 

Η τράπεζα διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο αποτελείται απο-
κλειστικά από μετόχους.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες ίδρυσης 

ξεκινήσει από μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις και στελέχη και θα ξανασυζητηθεί 
σε πιο οργανωμένη βάση στο Συνέδριο 

-
να (3ης Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα, 210 

γίνει μια ευρεία συζήτηση σε όλη την 
Ελλάδα, που να καλύψει κύρια και 
τους αγρότες. 

Χρειάζεται, επιπλέον, να αναπτυχθεί 
ο διάλογος και η προοπτική συμμετοχής 
όσο περισσότερων μη κερδοσκοπικών 
φορέων και οργανισμών είναι εφικτό. 

-
ψεις. Δίκτυα που θα υποστηρίξουν τη 
συνολική προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα.

κοινωνικά κριτήρια σε άτομα που δύ-
σκολα θα μπορούσαν να δανειστούν από 
άλλες τράπεζες, όπως σε μετανάστες, 
άστεγους ή σε μικρές επιχειρήσεις που 
ασκούν δραστηριότητες σε τομείς που 
πλήττονται από την οικονομική κρίση. 

-
ριότητας της τράπεζας συνίσταται στη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων που 
εκπονούνται σε συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση ή με άλλους κοινωνικούς 
φορείς και στοχεύουν στην αναθέρ-
μανση των τοπικών οικονομιών, στην 
αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων 
κοινωνικών ομάδων, στην ενθάρρυν-
ση συνεταιριστικών μορφών δράσης, 
στην τόνωση του κοινωνικού ιστού. 

«Μια στέγη για όλους» στη Βερόνα, 
που οργανώθηκε σε συνεργασία με 

Ανάλογες τράπεζες με κοινωνική 
προσφορά λειτουργούν ήδη σε Γαλλία, 
Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολ-
λανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Σουηδία.

Δημήτρης Μιχαηλίδης  
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Όραμα 2020: Ηθική Τράπεζα
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Τ ην Κυριακή, 5 Φεβ 2017, στις 14.00, 
στους χώρους της Zootechnia (πε-
ρίπτερο 8, αίθουσα D) μια Ομάδα 

Πρωτοβουλίας Πολιτών οργανώνει ανοικτή 
συζήτηση για ανταλλαγή σκέψεων, εμπει-
ριών και προτάσεων για την πιθανότητα 
να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα μια 
μορφή Αγροτικού Επιμελητηρίου. 

Η πρόταση για ανοικτή συζήτηση προ-
έκυψε από συζητήσεις με ανθρώπους 
που παρατηρούν και συμμετέχουν στα 
αγροτικά, και επιλέχθηκε η διαδικασία της 
τελείως ανοικτής διαδικασίας με απόλυτο 
σεβασμό στην κοινωνία των πολιτών. 
Για το ξεκίνημα μιας κάποιας διαδικα-
σίας τον συντονισμό της προώθησης 
της ενημέρωσης ανέλαβε ο κ Θόδωρος 
Σδρούλιας (6972212150, tsdro@tee.
gr) και τον περιστασιακό συντονισμό ο 
κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης (6998282382, 
michaeld@otenet.gr).

Αγροτικά Επιμελητήρια λειτουργούν 
στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, στη Ρου-
μανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε 
πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν κατά τόπους 
Επιμελητήρια, αλλά και μερικά εξειδι-
κευμένα, όπως Τεχνικό, Γεωτεχνικό, 
Οικονομικό, Ξενοδοχειακό, Εμπορικό, 
Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό 
κ.λπ. Ως συνδετικός κρίκος υπάρχει και 
η Ένωση Ελληνικών Επιμελητηρίων. 

Ο όρος «Επιμελητήριο» διά ελληνικού 
νόμου είναι κατοχυρωμένος και δίνεται 
μόνο από την πολιτεία σε δομές που 
προκύπτουν από τη δυναμική της κοι-
νωνίας όπως εκφράζεται από τους κατά 
περίσταση νόμους της Ελλάδος. 

Η μελέτη MacKinshey, πάνω στην οποία 
στηρίχθηκαν όλες οι επιλογές για την 
έξοδο της Ελλάδος από την κρίση και 
τον σχεδιασμό της ανάπτυξης μετά την 
κρίση, χαρακτηρίζει ως ατμομηχανές της 
ανάπτυξης στην Ελλάδα την γεωργία, τη 
βιομηχανία τροφίμων και τον τουρισμό. 
Ο τουρισμός έχει το Ξενοδοχειακό Επι-
μελητήριο της Ελλάδος και τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Τουρισμού Ελλάδος-ΣΕΤΕ, 
για τον σχεδιασμό και την στήριξή του. 

Η Γεωργία και η Βιομηχανία Τροφίμων 
δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο εργαλείο 
και θα μπορούσαν να αρθρωθούν πάνω 
σε ένα Ελληνικό Αγροτικό Επιμελητή-
ριο-ΕΑΕ. Στο ΕΑΕ θα μπορούσαν να 
εκπροσωπούνται οι παραγωγοί και έμπο-
ροι πολλαπλασιαστικού υλικού και οι 
τράπεζες γενετικού υλικού, αλλά και οι 
ερευνητές βιοτεχνολογίας, οι παραγωγοί 
και έμποροι λιπασμάτων, οι προμηθευτές 
ενέργειας, οι κατασκευαστές και έμποροι 
αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμών, 
οι καλλιεργητές, εκτροφείς και συλλέκτες 
του πρωτογενούς τομέα, οι τυποποιητές, 
συσκευαστές, μεταποιητές και έμποροι 
αγροτικών προϊόντων, οι εξειδικευμένοι 
μεταφορείς, οι εξειδικευμένοι κατασκευ-
αστές και έμποροι εξοπλισμού μεταποί-
ησης, τα κέντρα διακίνησης αγροτικών 
προϊόντων, οι εξειδικευμένες αγορές 
και κάθε τι άλλο που θα μπορούσε να 
διαμορφώσει έναν ισχυρό αγροτικό και 
μεταποιητικό τομέα.

Τα Αγροτικά Επιμελητήρια ίσως θα 
μπορούσαν να συντίθενται σε αυτοτελές 
(άρα όχι κεντρικό) διοικητικό επίπεδο 
σε κάθε Περιφέρεια, όπου πιθανόν θα 
μπορούσε να ενεργοποιηθεί ακόμα και 
η τοπική κοινωνία. 

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα στόχευε 
ένα Αγροτικό Επιμελητήριο θα μπορούσαν 
ίσως να περιληφθούν:

πολιτικής και στρατηγικών στον αγροτικό 
τομέα.

σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται με 
τον αγροτικό τομέα.

-
λή του αγροτικού τομέα στην σύγχρονη 
οικονομία και τοπική ανάπτυξη.

κόσμου και των εμπλεκόμενων με τον 
αγροτικό τομέα.

τομέα.

πλατφορμών για μεγιστοποίηση αποτε-
λεσμάτων με βάση τον αγροτικό τομέα.

τεχνολογίας και καινοτομίας στον αγρο-
τικό τομέα.

-
κόμενους στην αγροτική παραγωγή και στον 
αγροδιατροφικό, αγροτουριστικό τομέα.

Και ενώ οι διάσπαρτες συζητήσεις για 
Αγροτικά Επιμελητήρια πιθανόν να γί-
νονταν σε διάφορες ευκαιρίες, βρέθηκαν 
κείμενα δημοσιευμένα από τον Σεπ 2014, 
χωρίς να καταλήξουν σε κάποια δημοσι-
οποιηθείσα ανοικτή πρόσκληση ή ίσως 
να γινόταν σε επίπεδο εξειδικευμένων 
επιστημόνων.

Η πρόσκληση για την Κυριακή, 5 Φεβ 
2017, μέσα στη Zootechnia, στις 14.00, 
είναι μια κίνηση «από τα κάτω», από την 
κοινωνία των πολιτών, ανοικτή σε όλους, 
χωρίς προδιαγραφές και προαπαιτούμενα.

Η ανάγκη για συζήτηση για κάποια 
μορφή Αγροτικών Επιμελητηρίων επι-
τάθηκε τον τελευταίο καιρό, διότι μεταξύ 
πολλών άλλων προβλημάτων του Ελλη-
νικού αγροτικού τομέα και του αγροτικού 
κόσμου, επισημαίνεται:

-
φωνημένης αγροτικής πολιτικής στην 
Ελλάδα, αλλά και στις Περιφέρειες, που 
είναι το σχεδιαστικό αναπτυξιακό επίπεδο.

των επαγγελματιών αγροτών.

αναφοράς στον αγροτικό τομέα. 
-

τοχικών-συνεργατικών επιχειρηματικών 
σχημάτων, που επιβάλλονται στη δομή 
του ελληνικού αγροτικού τομέα και

περιβάλλον.

στην Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το πολύ 
κοντινό 2020.

Ίσως και η πολιτεία να έχει αντιληφθεί 

την ανάγκη σύνθεσης Αγροτικών Επι-
μελητηρίων στην Ελλάδα. Όλο και πιο 
συχνά ακούγονται λέξεις που οδηγούν 
σε Αγροτικά Επιμελητήρια. Η Κοινωνία 
των πολιτών όμως πρέπει να έχει άποψη 
και να ξεκινήσει «ζύμωση από τα κάτω», 
όπως πρέπει να κάνει κάθε πολίτης για 
κάθε θέμα πέραν των οργανωμένων δο-
μών και πέραν της κεντρικής εξουσίας. 

Και τις τέσσερις μέρες της Zootechnia, 
2-5 Φεβ 2017, ο κ Θ. Σδρούλιας και 
ο Δ. Μιχαηλίδης, θα βρίσκονται στη 
Zootechnia, και θα φιλοξενούνται πε-
ριστασιακά στο περίπτερο 3, στο stand 
21, στο ΠΡΟΒΕΙΟ Κορδαλής. 

Μέχρι σήμερα ο αγροτικός τομέας και 
ο αγροτικός κόσμος δεν είχε επαρκή ενι-
αία εκπροσώπηση και αυτό έγινε και με 
πολιτική επιλογή και πολιτική παρέμβαση 
των κομμάτων. 

Οι αγρότες είναι παραγωγοί πλούτου, 
αξιών. Παίρνουν ηλιακή ενέργεια, παίρ-
νουν συστατικά από τον αέρα, παίρνουν 
νερό και ιχνοστοιχεία και θρεπτικά συ-
στατικά από το έδαφος, σχεδόν χωρίς 
οικονομική αξία και διαμορφώνουν μια 
νέα αξία. Τον πλούτο που παράγουν τον 
επωφελούνται στον δευτερογενή και τρι-
τογενή τομέα, όπου και συναντάμε τους 
πλούσιους. Φαίνεται ότι είναι πολιτική 
επιλογή της κεντρικής εξουσίας, όπου 
εξειδικεύονται οι αστοί, να μην επιτρέ-
ψουν τους παραγωγούς πλούτου, τους 
αγρότες, να διαχειριστούν τον πλούτο 
που παράγουν. Ίσως διότι τότε θα κα-
θίσταντο άχρηστοι οι αστοί, και χωρίς 
αντικείμενο, αλλά και χωρίς χρήματα… 
Έτσι σιγά σιγά εξωθήθηκαν οι αγρότες 
να καταστούν σχεδόν απλοί εργάτες γης. 
Αλλά τους έχουν επιβαρύνει με πάγι-
ες εγκαταστάσεις και επενδύσεις, που 
κατά μέσο όρο φθάνουν στη σημερινή 
Ελλάδα περίπου σε 120.000€ για κάθε 
εκμετάλλευση. 

Έτσι μέχρι σήμερα υπήρχαν συνδικα-
λιστικές οργανώσεις κατά «καθρέπτισμα» 
της κεντρικής πολιτικής-κομματικής σκη-

ιδεολογικά, και όχι μόνο, στο ΠΑΣΟΚ. 

είναι κομματική οργάνωση του ΚΚΕ. Η 
πολυδιάσπαση είναι πρωτοφανής, κα-
θόσον το ίδιο διάστημα στους εργάτες 
υπήρχε μια «ομπρέλα» οργάνωση, η ΓΣΕΕ, 
στους δημόσιους υπαλλήλους υπήρχε μια 

επιχειρηματίες-βιομηχάνους υπήρχε μια 
ομπρέλα οργάνωση, ο ΣΕΒ, κ.λπ. Σή-
μερα δεν υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση 
στον αγροτικό χώρο, που φθάνει μέχρι 
του περίεργου σημείου να χαρακτηρί-

βροντόφωνος που έχει τρακτέρ και μια 

μικρή-ελάχιστη μειοψηφία χωρίς καμιάς 
μορφής συλλογική ευθύνη. Ούτε καν 
κινηματικής μορφής, που θα απαιτούσε 
ένα κείμενο-διακήρυξη υπογεγραμμένο 
από όσους συμφωνούν με ονόματα και 
αριθμό ταυτότητος Έλληνα πολίτη. 

Ο επιχειρηματικός τομέας μέχρι σήμερα 
εκφραζόταν κυρίως από την ΠΑΣΕΓΕΣ, η 
οποία με δική της επιλογή ποτέ δεν ασπά-
σθηκε τις αρχές και αξίες του παγκόσμιου 
συνεργατισμού ούτε και έγινε ποτέ μέλος 
της Διεθνούς Συμμαχίας Συνεταιρισμών 
(ICA). Σήμερα είναι διασπασμένος ο 
επιχειρηματικός αγροτικός τομέας σε 
ΣΑΣΟΕ (που περιλαμβάνει περίεργες 
συμμαχίες επιχειρηματικών σχημάτων, 
που δεν έχουν σχέση με την Κοινωνική 
Οικονομία-συνεταιρισμούς) και στη ΝΕΑ 
ΠΑΣΕΓΕΣ (που φαίνεται να είναι στο 
σωστό μήκος κύματος του συνεργατισμού, 
αλλά πάλι δεν εκφράζει όλη την αγροτική 
επιχειρηματικότητα). 

Μέχρι σήμερα, με τεχνητές διαδικασίες 
και ισοδυνάμου με αποκλεισμό προδι-
αγραφές, υφαρπάζουν τον πλούτο των 
αγροτών οι αστοί και επιβιώνουν με 
τις υπεραξίες. Στην δεκαετία του 1960 
από ένα αγροτικό προϊόν στο ράφι το 
10% πήγαινε στις εισροές (λιπάσματα, 
σπόροι, ενέργεια-πετρελαια), το 60% 
το εισέπραττε ο αγρότης και το 30% δι-
ετίθετο στην συσκευασία, τυποποίηση, 
χονδρεμπόριο, μεταφορά, αποθήκευση 
και λιανεμπόριο. Το 2010 από ένα αγρο-
τικό προϊόν στο ράφι το 20% πάει στις 
εισροές, ΜΟΝΟ το 10% στον αγρότη 
και το 70% στους λοιπούς (συσκευασία, 
τυποποίηση, χονδρεμπόριο, μεταφορά, 
αποθήκευση και λιανεμπόριο). Αυτοί οι 
λοιποί δεν θέλουν να επιτρέψουν στον 
αγρότη να διαχειρισθεί τον πλούτο του, 
διότι τότε θα καθίσταντο ΑΧΡΗΣΤΟΙ και 
μη βιώσιμοι. Έτσι δεν τους άφησαν να 
δημιουργήσουν Αγροτικά Επιμελητήρια. 

Σύμμαχος των αστών στην ποδηγέτηση 
των αγροτών είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις 
της ΚΓΠ, που «χόρταιναν» περιστασιακά 
τους αγρότες, τους κατέστησαν αδρανείς 
στη διεκδίκηση μεριδίου από την αγορά 
και τους «ευνούχισαν» επιχειρηματικά. 

Ακόμα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις 
δεν βάζουν ως απόλυτη προτεραιότητα τη 
διαχείριση του πλούτου της αγροτικής 
παραγωγής, αλλά προσανατολίζουν τον 
αγρότη στο λεγόμενο κόστος παραγωγής. 
Δηλαδή αντί να ασχολούνται με το 40% της 
τελικής τιμής του αγροτικού προϊόντος στο 
ράφι (που είναι η διαφορά στην υπεραξία 
του δρόμου προς την αγορά και που το 
κατείχαν παλαιότερα), τους στρέφουν να 
ασχολούνται με το 10% των εισροών που 
αυξήθηκε υπέρμετρα και βέβαια συνή-
θως επηρεάζεται από παγκόσμια κέντρα 
(πετρέλαια, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ). 

Την Κυριακή, 5 Φεβ 2017, στις 14.00, 
στους χώρους της Zootechnia (περίπτερο 
8, αίθουσα D) η Ομάδα Πρωτοβουλίας 
Πολιτών οργανώνει ανοικτή συζήτηση 
για ανταλλαγή σκέψεων, εμπειριών και 
προτάσεων για την πιθανότητα να δη-
μιουργηθεί και στην Ελλάδα μια μορφή 

μια νέα πρόκληση συνάντησης, συζήτησης, 
ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, 
και συναπόφασης για προσανατολισμό 
σε συγκεκριμένους τομείς.

Δημήτρης Μιχαηλίδης  
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Πρόταση για ελληνικό Αγροτικό Επιμελητήριο
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Γ εννήθηκε και μεγάλωσε στο Μενίδι, όταν 
από το Μενίδι (Αχαρνές) διέκρινες μακριά 
τα φώτα της Αθήνας, χωρίς ενδιάμεσες 

οικοδομές. Οι γονείς της είναι από κτηνοτροφικές 
οικογένειες Αρβανιτών και Βλάχων, από την 
κοντινή Χασιά και από το τότε Περιστέρι, όπου 
υπάρχει ακόμα κατάλοιπο από τον προηγούμενο 
στάβλο τους, ένας αποθηκευτικός χώρος. 

Στο «νέο» στάβλο, στο Μενίδι, όπου δίπλα 
γεννήθηκε η Μάγδα, εγκαταστάθηκε η οικογέ-
νειά της, μακρά από τις κατοικίες τότε, πριν 50 
χρόνια και λειτουργούσαν, με όλες τις νόμιμες 
άδειες, αγελαδοτροφική εκμετάλλευση με 80 
αρμεγόμενες αγελάδες. 

Σήμερα διατηρεί, μετά από μεγάλες επαγγελ-
ματικές περιπέτειες, μαζί με τον αδελφό της, 
μια μικρή προβατοτροφική εκμετάλλευση στον 
ίδιο στάβλο, και είναι η Γραμματέας του Κτηνο-
τροφικού Συλλόγου Αττικής Άγιος Γεώργιος». 

Τη συναντήσαμε στην κατοικία της, που είναι 
δίπλα στον στάβλο, όπου φιλοξενεί με δωρεάν 
παραχώρηση την έδρα του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Αττικής, και γευθήκαμε τα παραδο-
σιακά τυριά που κάνει για την οικογένειά της. 

Πώς είναι η ζωή μιας γυναίκας-κτηνο-
τρόφου;
Η κτηνοτροφία δεν είναι απλά ένα επάγγελ-

μα. Είναι τρόπος ζωής. Είναι όλη μας η ζωή. 
Πέραν από τις γνώσεις και την εμπειρία, είναι 
ένα απαιτητικό επάγγελμα. Απαιτεί 24 ώρες 
διαθεσιμότητα την ημέρα, για 7 ημέρες την 
εβδομάδα, για 365 μέρες το χρόνο. Όλη μας η 
ζωή είναι συνυφασμένη με την επαγγελματική 
μας ενασχόληση. Δεν πρόκειται για μια δουλειά. 

Αν απλά την κάνεις, το πιο πιθανό είναι 
να βρεθείς με προβλήματα ενδογενή. Πρέπει 
να έχεις πάθος για την κτηνοτροφία. Εμείς τα 
γνωρίζουμε τα ζωντανά μας όλα ένα-ένα. Δεν 
είναι απλοί αριθμοί. Είναι οι συνεργάτες μας. 
Τα φροντίζουμε. Τα ξεγεννήσαμε, τα μεγαλώ-
σαμε, τα ταΐζαμε, τα προσέχαμε, τα φροντίζαμε 
στις αρρώστιες τους. Και αυτά μας δίνουν το 
γάλα τους και αξιοποιούμε ό,τι άλλο διαθέσιμο. 

Τίποτε δεν μένει μόνιμο στη ζωή, στη γη. 
Ούτε τα ζωντανά μας, ούτε εμείς. Όσο είμαστε 
όμως μαζί, αλληλοσυμπληρωνόμαστε για να 
αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Τα ζωντανά μας δεν 
μας απογοήτευσαν ποτέ. Γι' αυτό και τα αγαπάμε. 
Αυτοί που μας απογοήτευσαν, ίσως και να μας 
μίσησαν, είναι οι άλλοι άνθρωποι. 

Ποιοι είναι οι άλλοι άνθρωποι; Τι ση-
μαίνει αυτή η έκφραση;
Ακούστε, εμείς οι αγρότες (γεωργοί, κτηνο-

τρόφοι, ψαράδες και δασοκόμοι) είμαστε οι 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του περιβάλλοντος. Και όταν 
λέμε περιβάλλον, εννοούμε τόσο το φυσικό, 
όσο και το τεχνολογικό, το πολιτιστικό, το 
κοινωνικό, το οικονομικό κλπ. Οι Αγρότες 
φροντίζουν το περιβάλλον. Δεν το καταστρέ-
φουν, ούτε το καταπατούν, ούτε το κυνηγούν 
χάριν αναψυχής. Οι αγροτικές κοινωνίες στην 
ύπαιθρο της πατρίδας μας ζούσαν και ζουν 
σε ισορροπία με το φυσικό τους περιβάλλον. 

Η μεγάλη εξειδίκευση και η ανικανότητα των 
αστών των πόλεων να αντιληφθούν το μεγα-
λείο της φύσης και της ζωής και την ανάγκη 
να ζούμε σε ισορροπία μέσα σε αυτό, είναι 

που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. 
Κάποιοι μάλιστα αγοράζουν και πουλάνε τη ζωή 
και τη φύση σαν να ήταν δημιούργημά τους, 
πράγμα τους. Αυτοί είναι οι άλλοι άνθρωποι. 

Άνθρωποι που η ανάγκη για επιβίωση τους 
ανάγκασε να βρεθούν έξω από τη φύση, μα-
κριά από την ύπαιθρο και τη ζωή. Άνθρωποι 
που αναγκάστηκαν να αλλάξουν τρόπο ζωής 
και να καταντήσουν «αριθμοί» ή απλά «πλή-
θη» σε μια απρόσωπη πόλη. Άνθρωποι που 
αποζητούν την επιβεβαίωση της ύπαρξής τους 
μέσα σε τσιμεντένια κλουβιά ή που μετέφεραν 
τα τσιμέντα τους δίπλα στους στάβλους μας. 
Άνθρωποι που μας βρήκαν εδώ, τα τελευταία 
50 χρόνια, αλλά σαν αριθμοί «μετρούσαν» στις 
πελατειακής μορφής ψηφοφορίες και εκλογές 
των εξουσιών των αστών, πάνω 
σε άλλους ανθρώπους, μακριά 
από τη ζωή και την πραγματι-
κότητά της. 

«Άλλοι άνθρωποι», με άλλες 
αξίες, μη ανθρώπινες, μακριά 
από την αλήθεια της ζωής. Ίσως 
και να μας μισούν, για τα γλέντια 
μας, για την «πραγματικότητα» 
της ζωής μας, για τον τρόπο 
της ζωής μας, για τον πολιτισμό μας, για τις 
επιλογές μας. Αλλά εμείς δεν πήγαμε να τους 
ενοχλήσουμε. Αυτοί οι «άλλοι άνθρωποι» ήρθαν 
εδώ, και χωρίς να μας σεβαστούν, θέλουν να 
μας επιβάλλουν το δικό τους άχρωμο, απο-
στειρωμένο, καναλαρισμένο, τακτοποιημένο, 
προβλέψιμο, τρόπο «ζωής» τους, αν μπορούμε 
να πούμε έτσι τη διαδικασία επιβίωσης τους. 

Για αυτό σας είπα ότι κτηνοτροφία είναι τρό-
πος ζωής, δεν είναι απλά ένα απλό επάγγελμα, 
όπως όλα τα αστικά επαγγέλματα. Και όποιος 
επιλέξει σήμερα να μετακινηθεί από την πόλη 
και να έρθει στην ύπαιθρο, πρέπει να ξέρει ότι 
επιλέγει ένα άλλον τρόπο ζωής και πιθανόν 
να επιλέγει τη ζήλεια» και την «κακία» όσων 
δεν μπορούν ή δε θέλουν να συμβιώσουν με 
την φύση, με τη ζωή, με το σύμπαν. 

Χρειάστηκε ειδικές γνώσεις για να γίνετε 
κτηνοτρόφος;
Καταρχάς όπως προείπα είναι τρόπος ζωής 

και δε θα τον άλλαζα με τίποτε. Τις περισσότε-
ρες γνώσεις τις απέκτησα από τη μακρόχρονη 
εμπειρία. Γνώσεις που είναι ενσωματωμένες 
στον τρόπο ζωής μας και τους γονείς μου. 
Γνώσεις από την αντιμετώπιση προβλημάτων 
με τη βοήθεια και συνεργασία των γεωτεχνικών 
συνεργατών μας. Γνώσεις από τα σεμινάρια 
και τις ημερίδες που παρακολουθώ συνεχώς, 
και συμβουλεύω όλους να μη σταματήσουν να 
πηγαίνουν σε ημερίδες και ομιλίες και συνε-
δρία, ακόμα και σεμινάρια, αν και ο χρόνος 
πλέον είναι πολύτιμος. 

Πήγα τώρα τελευταία σε εσπερινό γυμνάσιο 
και παρακολούθησα τις τάξεις του λυκείου 
δεύτερης ευκαιρίας για να μπορώ να προσεγ-
γίζω με περισσότερη ακρίβεια τα προβλήματα 
μου. Αποφοίτησα από τη Σχολή επαγγελμάτων 
κρέατος και είμαι αδειούχος εκδοροσφαγέας, 
καθώς και οδηγός οχήματος μεταφοράς ζώντων 
ζώων. Τελειοποίησα τις γνώσεις μου στην 
τυροκομία και ήδη οργανώνουμε στον Κτη-
νοτροφικό Σύλλογο Αττικής πολλές ευκαιρίες, 
για να επιδείξουμε σε όλους τη δυνατότητα 
καθετοποίησης της παραγωγής τους.

Πιστεύω στην ανάγκη της συνεχούς επι-
μόρφωσης και της δια βίου μάθησης και στον 
Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής οργανώνουμε 
κάθε μήνα ολιγόωρα σεμινάρια σε ειδικά θέματα 

που μας απασχολούν. 
Είναι αδικία που οι επιλογές 

της πολιτείας στην Ελλάδα ήταν 
η τσιμεντοποίηση, μέσα από 
την οποία νόμιζαν ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί ανάπτυξη, 
και συστηματικά παραγνώριζαν 
την ανάγκη εκπαίδευσης σε 
παραγωγικούς τομείς. 

Οι αγρότες όλοι είναι πα-
ραγωγοί πραγματικού πλούτου. Μικρού μεν, 
αλλά πραγματικού πλούτου. Απλά οι πλούσιοι, 
«στήθηκε», να βρίσκονται στον δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα, υφαρπάζοντας τη δυνατότητα 
της διαχείρισης του παραγόμενου πλούτου από 
τους ίδιους τους αγρότες. Ίσως, ακριβώς, για 
να μπορέσουν να υφαρπάξουν τον παραγόμενο 
πλούτο από τους αγρότες, άφησαν την αγροτική 
εκπαίδευση χωρίς επαγγελματικά σχολεία. 

Υπάρχουν 5-6 μόνο σχολεία που είναι αγροτικά 
σχολεία. Τα αγροτικά σχολεία δε λειτουργούν σε 
τέσσερις τοίχους. Χρειάζονται εργαστήρια, που 
είναι τα καλλιεργούμενα χωράφια. Χρειάζονται 
στάβλους με πραγματικά ζώα, όχι φωτογραφίες 
τους. Χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό. Το κυριό-
τερο όμως είναι ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί η 
αγάπη για την αγροτική ζωή και τις κοινωνικές 
δεξιότητες. Χωρίς κοινωνικές δεξιότητες δε 
γίνεται αγροτικό σχολείο. Δηλαδή, πρέπει 
οι εκπαιδευόμενοι να ζήσουν μαζί, κάτω από 
την ίδια στέγη, σαν μια αγροτική κοινωνία. 
Και η αγροτική κοινωνία δε μοιάζει με την 
αστική κοινωνία.

Τι σχέδια έχετε στον Κτηνοτροφικό Σύλ-
λογο Αττικής;
Στην αρχή ξεκινήσαμε επειδή συνειδητοποιή-

σαμε ότι αν δεν ενωθούμε θα μας «εξαφανίσουν» 
οι νεοαστοί, που ήρθαν «επάνω» μας. Σήμερα ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής έχει 351 μέλη 
και παρουσιάζει συνεχή δυναμική. Είναι ίσως ο 
μεγαλύτερος Κτηνοτροφικός Σύλλογος στη χώρα. 
Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε 
όλους τους κτηνοτρόφους της Αττικής να συμ-
μετέχουν στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής. 
Και οι Κτηνοτρόφοι της Αττικής είναι περίπου 
1.800, με 250.000 γιδοπρόβατα. Άλλωστε είναι 
γνωστές οι φωτογραφίες του Κολωνακίου με 
κοπάδια προβάτων…

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής ξεκίνησε 
μια συστηματική προσπάθεια να γνωριστεί με τους 
«νεοαστούς» που ήρθαν δίπλα στις εκμεταλλεύσεις, 
και να προσπαθήσει να συμφιλιωθεί μαζί τους, 
συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις γνωριμίας, όπως 
είναι η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ 
(2-5 Σεπ 2016), στο ΤΡΥΓΟΠΑΤΙ στο Μαρκόπου-
λο (11 Σεπ 2016), στο Φεστιβάλ Φυστικιού της 
Αίγινας (15-18 Σεπ 2016), στο Job Festival στο 
συνεδριακό της ΕΘΝΙΚΗΣ (Αθήνα, 24 Σεπ 2016), 
στο Φεστιβάλ Τυριού (ΣΕΦ, 14-15 Οκτ 2016) και 
θέλουμε να οργανώσουμε ένα ημερήσιο Συνέδριο 
με αντικείμενο την Περιαστική Κτηνοτροφία και 
τους Κτηνοτρόφους της Αττικής (20 Νοε 2016). 
Ίσως μια Έκθεση-Διαγωνισμός Φωτογραφίας με 
φωτογραφίες από τα ζωντανά μας τον Δεκ 2016, 
ενώ ήδη σχεδιάζουμε το κόψιμο της πίτας (Ιαν 
2017), επίσκεψη στην Zootechnia (Θεσσαλονίκη, 
5 Φεβ 2017) και μια τριήμερη γιορτή-αντάμωμα 
τον Μάϊο 2017 στην Αττική. Σας περιμένουμε 
όλους, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να 
επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης 
Δημοσιογράφος στα Αγρονέα 

Mε πάθος για την περιαστική κτηνοτροφία

Μάγδα 
Κοντογιάννη, 

4η γενιά 
κτηνοτρόφος
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Σεμινάριο Corso Base
Το σεμινάριο πραγματοποιείται για την πιστοποίηση Advisor Dexcar. Η διάρκειά του είναι δυο 
μέρες. Στο σεμινάριο αυτό, θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές του Advisor της εταιρίας Dexcar. 
Όροι συμμετοχής: Business dress code, συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου και της ώρας προ-
σέλευσης. Απαραίτητη η ταυτότητα των εγγεγραμμένων για την είσοδό τους. Οι ώρες διεξαγωγής 
του σεμιναρίου είναι από τις 9.30 πμ. έως τις 17.30 μμ. Η εταιρία που το διοργανώνει είναι η 
Dexcar Autovermietung UG, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες.
Πότε: Σάββατο 21 Ιανουαρίου έως Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
Τόπος διεξαγωγής: Aquamarina Hotel, Λεωφόρος Ποσειδώνος 55-57, Αθήνα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός 
2016/679-Εργαλεία & καλές πρακτικές εφαρμογής
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης 
του νέου γενικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων, που θα έχει 
ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη, από το 2018 και πρέπει να εφαρμοστεί από όλες τις εταιρίες και τους 
οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα 
που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αγγίζουν το 4% του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης. Επίσης, θα παρουσιαστούν αναλυτικά μέτρα, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, 
την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επε-
ξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε οργανισμό. Τέλος, θα παρουσιαστεί η 
μεθοδολογία αξιολόγησης, καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, 
προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis).
Περιεχόμενο σεμιναρίου: 
1. Εισαγωγή-βασικές ανάγκες και αιτίες
2. Ευρωπαϊκός γενικός κανονισμός ΠΔ
3. Σύστημα προστασίας δεδομένων
4. Φάση-προετοιμασία προστασίας δεδομένων
5. Φάση Β-οργάνωση προστασίας δεδομένων
6. Φάση Γ-εφαρμογή μέτρων προστασίας δεδομένων
7. Φάση Δ-διακυβέρνηση προστασίας δεδομένων
8. Φάση Ε-βελτίωση προστασίας δεδομένων
Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες;

του νέου Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα 
έχει ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη από τα μέσα Μαΐου του 2018.

συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων (με ρόλους, σχέδια, πολιτικές και πρακτικές κ.λπ.)

προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρίας τους και να λάβουν μέτρα βελτίωσης.

επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την επιχείρησή τους.

αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος προστασίας και ασφαλείας δεδομένων και πληρο-
φορικής που έχουν εγκαταστήσει.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσα στελέχη ασχολούνται με τη συλ-
λογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση εταιρικών δεδομένων, στα στελέχη ΙΤ 
και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της προστασίας 
δεδομένων και ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρίας.
Εισηγητές Σεμιναρίου: Ιωάννης Κυριαζόγλου, Παναγιώτης Σταθόπουλος
Κόστος Συμμετοχής: 450€ (έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη 
και κάθε επόμενη. Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προ-
γράμματος ΛΑΕΚ 0, 24%. 
Πληροφορίες: Στα τηλ. 210 8145 518 και στο e-mail: info@ibcl.gr
Πότε: Έναρξη την Τρίτη 24 Ιανουαρίου,
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα.

Εισαγωγή στο Web Design
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βασική εξοικεί-
ωση με την ορολογία και τις βασικές αρχές του 
Web Design. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεμονωμένους 
χρήστες ή επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να 
παρακολουθήσουν το «Diploma Web Design & 
Development».
Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου

αποτελείται και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; 

-

-

Πριν από την κατασκευή της πρώτης ιστο-
σελίδας:

-
τουργικά συστήματα 

Panel (DNS, FTP, File Manager, e-mail accounts, 
Databases, Applications, PHP) 

Κανόνες χρηστικότητας ενός website 
-

Το προσχέδιο της νέας ιστοσελίδας 

του περιεχομένου του 

Από το χαρτί στην οθόνη
-

δικα- βάσει του προσχέδιου. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου: 100 € ευρώ 
Εισηγητής: Χρυσάγης Δημήτριος 
Πότε: Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 
Τόπος Διεξαγωγής: Αρκαδίας 16Α, 121 32 - 

Σεμινάριο: «Πώς να θέτεις και  
να πετυχαίνεις τους στόχους σου;»
Αν νομίζετε ότι η ανάπτυξη της επιχείρησής σας δεν είναι εύκολη υπόθεση, ήρθε η στιγμή να 
αναθεωρήσετε! Πώς μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τις προτεραιότητές σας στην εργασία σας 
και στην προσωπική σας ζωή; Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι στόχοι σας θα πραγματοποιηθούν;
Εάν έχετε συναντήσει προκλήσεις στην προσπάθειά σας να διοικήσετε και να αναπτύξετε την 
εταιρία σας, κι αν μερικές φορές, αισθάνεστε ότι η ζωή μοιάζει «περιορισμένη» για να κάνετε 
τα πράγματα να πάνε καλά στη δουλειά σας, τότε πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το 
μοναδικό σεμινάριο.

προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό σεμινάριο, στο ξενοδοχείο Metropolitan το Σάββατο 21 Ιανου-
αρίου 2017 με θέμα: «Πώς να θέτεις και να πετυχαίνεις τους στόχους σου;»
Εισηγητής:
Μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν:

ζωής σας.

εύκολα να αντιμετωπίσετε.

επιτυχία οποιοδήποτε σχέδιο.
-

λότερη παραγωγή και αποτέλεσμα.
Σε αυτό το γεμάτο δράση και δημιουργία σεμινάριο θα μάθετε πώς να:

αντίστροφο).

στόχους τους.

Πληροφορίες για το σεμινάριο:
Ημερομηνία: Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017-Τόπος: Metropolitan Hotel, Λεωφ. Συγγρού 385-Δι-
άρκεια: 09:30-16:30- Ώρα προσέλευσης: 09:00-Κόστος: 190,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται 

Φ.Π.Α.).
Στο κόστος περιλαμβάνεται διάλειμμα για καφέ, ελαφρύ μεσημεριανό και πιστοποιητικό παρα-
κολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 211-7703035 και 6940749008
Πότε: Σάββατο 21 Ιανουαρίου στις 9.30-16.30
Τόπος Διεξαγωγής: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 385, 17674 Αθήνα.

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

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Wordpress 4x: 15 ώρες
E-commerce με το Wordpress: 10 ώρες

SEO: 8 ώρες

Social Media Strategy: 8 ώρες

8 ώρες

 
Tumblr) 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 230 ώρες 
Κόστος Σεμιναρίου: 2500 € ευρώ 
Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Δια 

futurebs.gr, 210 57 82 931, 2, 3, e-mail: info@
futurebs.gr 
Πότε: Τρίτη 17 Ιανουαρίου
Τόπος διεξαγωγής: Αρκαδίας 16Α , Περιστέρι 
(Στάση Μετρό: Άγιος Αντώνιος)

Facebook (Content Marketing)

για την εταιρία ή την επιχείρηση σας, είτε συνδυαστικά με άλλα μέσα προβολής, είτε και μόνο 
-

νομικό στην προβολή των υπηρεσιών ή προϊόντων σας. Η ορθή χρήση του μπορεί να βοηθήσει 
σε μεγάλο βαθμό τους επαγγελματικούς σας στόχους και να κάνει τη διαφορά στη δύσκολη 

-
ριών, γραφίστες και δημοσιογράφους που θέλουν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία στους 
πελάτες ή στους εργοδότες τους. 
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο προγραμματισμένο δωρεάν ωριαίο σεμινάριο γνωριμίας και 
εξασφαλίστε έκπτωση 15% στην επόμενη προγραμματισμένη εκπαίδευση.
Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 5311222, 210 5311011-E-mail: info@
cln.gr-Πότε: Σάββατο 21 Ιανουαρίου-Τόπος διεξαγωγής: Πλαστήρα 5, Αιγάλεω, στάση με-
τρό-έξοδος Εσταυρωμένου
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H ένταξη σε μια νέα εργασιακή 
ομάδα είναι απαιτητική και στρε-
σογόνος διαδικασία. Yπάρχουν 

όμως ορισμένοι χρυσοί κανόνες που 
θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τις 
πρώτες δυσκολίες και να προσαρμοστείτε 
στην καινούρια σας δουλειά.

Tις πρώτες ημέρες και εβδομάδες, 
όταν έχουμε αναλάβει μια νέα θέση 
εργασίας, είμαστε κατά κάποιο τρό-
πο «στο ρελαντί», προπονούμαστε και 
μαθαίνουμε, ενώ οι άλλοι συνήθως 
μας αντιμετωπίζουν με την επιείκεια 
και την ευγένεια που αρμόζει σε έναν 
καινούριο. 

Ωστόσο αυτή η περίοδος είναι πολύ 
σημαντική για την καινούρια δουλειά, 
γιατί είναι τότε που μπαίνουν τα θεμέλια 
των καλών συναδελφικών σχέσεων και 
της καλής συνεργασίας. Eίναι τότε που 
αρχίζει να διαφαίνεται αν ο καινούριος 
θα ενταχθεί στην ομάδα και στο κλίμα 
της δουλειάς, αν θα γίνει αποδεκτός 
από συναδέλφους και προϊσταμένους 
ή αν θα απορριφθεί.

Τι είναι η ηθική παρενόχληση;
Aπό τότε που ο Σουηδός ειδικός επι-

στήμονας σε θέματα εργασίας Heinz 
Leymann πριν μία δεκαετία περίπου 
εισήγαγε τον όρο «mobbing» (μπορεί 
να αποδοθεί ως «ηθική παρενόχληση»), 
το θέμα αυτό συγκέντρωσε έντονα το 
ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών εργασια-
κών και επιστημονικών κύκλων και των 
MME. Και ενώ στην αρχή οι θέσεις του 
Σουηδού επιστήμονα αντιμετωπίστηκαν 
με δυσπιστία, σύντομα διαπιστώθηκε 
ότι πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό ερ-
γαζομένων αντιμετωπίζει σημαντικές 
δυσκολίες στον χώρο της εργασίας ως 
αποτέλεσμα απόρριψης, εκφοβισμού 
και επιθετικού ανταγωνισμού.

Tι σημαίνει αυτό πιο συγκεκριμένα; 
Σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
η κακή συγκυρία αρνητικού κλίματος 
εργασίας και σχέσεων, από τη μια, και 
ακατάλληλης συμπεριφοράς εκ μέρους 
του νέου συναδέλφου, από την άλλη, 
μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες που 
στρέφονται εναντίον του και δυσχεραί-
νουν τη θέση του και τη δουλειά του. 
Στις χειρότερες αυτές περιπτώσεις οι 
συμπεριφορές μπορεί να είναι:
 O προϊστάμενος εμποδίζει τον συ-

νάδελφο να εκφέρει την άποψή του.
 Aσκείται πίεση με απειλές.
 O εργαζόμενος παίρνει εντολές που 

δεν αντιστοιχούν στο επαγγελματικό 
του προφίλ.
 Aποκλείεται από συνομιλίες και δι-

αβουλεύσεις.
 Διαδίδονται φήμες εις βάρος του.
 Γελοιοποιείται εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων 

του, όπως η εμφάνιση ή η καταγωγή.
 Παραποιούνται τα αποτελέσματα της 

εργασίας του.
Aυτές είναι βέβαια αρκετά ακραίες, 

αλλά όχι ασυνήθιστες, περιπτώσεις, οι 
οποίες αντιμετωπίζονται και πάρα πολύ 
δύσκολα, επειδή συνήθως η κατάστα-
ση είναι «πολλοί εναντίον ενός». Tις 
περισσότερες φορές η μοναδική λύση 
για τον εργαζόμενο που υφίσταται την 
κατάσταση αυτή είναι να αφήσει τη 
δουλειά του και να εγκαταλείψει το 
συντομότερο δυνατό την εταιρία.

Oι απαιτήσεις από τον εργασιακό χώρο
O εργασιακός μας χώρος είναι αυτός 

στον οποίο περνάμε το μεγαλύτερο ίσως 
μέρος της ημέρας μας. Eίναι εκεί όπου 
θέλουμε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν 
καλύτερα, να έχουμε επιτυχία, να είμα-
στε αποτελεσματικοί και δημιουργικοί. 
Πέρα από αυτό όμως είναι και χώρος 
κατεξοχήν κοινωνικής δραστηριότητας. 
Όπως και στην προσωπική μας ζωή, 
έτσι στον χώρο της εργασίας έχουμε 
ανάγκη από καλές σχέσεις με τους γύρω 
μας, θέλουμε να είμαστε αποδεκτοί και 
να αναγνωρίζονται η δουλειά μας, η 
προσπάθειά μας, η συμβολή μας σε 
κοινούς στόχους. Έχει αποδειχθεί ότι, 
όταν αυτά δεν υπάρχουν, το επίπεδο 
της απόδοσης αλλά και η ποιότητα της 
δουλειάς πέφτουν, το ενδιαφέρον μει-
ώνεται και οι εργαζόμενοι ασθενούν 
συχνότερα ή αισθάνονται πιο συχνά 
αδιάθετοι και ανίκανοι για δουλειά.

Kρίσιμοι οι πρώτοι μήνες
Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι 

μια τέτοια αρνητική κατάσταση στον 
χώρο εργασίας δημιουργείται μετά 
από χρόνια κακών συνθηκών, φθορά 
των σχέσεων, αποτυχίες ή αντιζηλίες 
μεταξύ των συναδέλφων. Ίσως μερι-
κές φορές συμβαίνει και αυτό. Aυτό 
όμως που έχει αποδειχθεί είναι ότι οι 
πρώτοι μήνες σε μια καινούρια δου-
λειά είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την έκβαση της συνεργασίας και ότι σε 
πολλές περιπτώσεις οι κακές σχέσεις 
αρχίζουν από τις πρώτες κιόλας ημέρες. 
Για τους λόγους αυτούς οι ψυχολόγοι 
που ασχολούνται με θέματα εργασίας 
προσωπικού και επιχειρήσεων τονί-
ζουν ότι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης 
δυσάρεστων καταστάσεων στον χώρο 
της εργασίας για τον εργαζόμενο που 
αναλαμβάνει μια καινούρια θέση είναι να 
είναι προετοιμασμένος και να γνωρίζει 
ορισμένους όρους ή κανόνες που θα 
τον βοηθήσουν να ενταχθεί με θετικό 
τρόπο στο εργασιακό του περιβάλλον. 
Φυσικά, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι 
ίδιοι και όλοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι 

εξίσου χρήσιμοι για όλους. Πρέπει όμως 
ο καθένας να δει αν και με ποιο τρόπο 
μπορεί να επωφεληθεί από αυτούς στις 
δικές του ιδιαίτερες επαγγελματικές και 
προσωπικές συνθήκες.

 Δώστε προσοχή στους άγραφους 
κανόνες
Ως καινούριο μέλος μιας ομάδας 

πρέπει κανείς, όταν ξεκινά η συνεργασία 
του, να δώσει προσοχή στις συνήθειες, 
στους κανόνες που τηρούνται από τους 
συνεργάτες και να τους τηρήσει, όσο 
γίνεται, και ο ίδιος. 

Tέτοιοι μπορεί να είναι π.χ. «οι και-
νούριοι κάνουν μια μικρή γιορτή», «μία 
φορά την εβδομάδα φέρνει εκ περιτροπής 

κάποιος γλυκά ή τυρόπιτες», «κανείς δεν 
επαινεί τον προϊστάμενο», «οι κοντινές 
θέσεις πάρκινγκ παραχωρούνται στους 
παλαιότερους συναδέλφους» και άλλα 
παρόμοια. Kαμιά φορά αυτοί οι κανόνες 
μοιάζουν χωρίς νόημα, αλλά το να τους 
αγνοήσει ένας καινούργιος μπορεί να 
προδιαθέσει τους παλαιότερους αρνητικά 
προς αυτόν. 

Tο σημαντικότερο είναι να φαίνεται ότι 
έχει κανείς διάθεση να σεβαστεί τέτοιους 
κανόνες, έστω και αν στη συνέχεια για 
προσωπικούς λόγους ζητήσει να μην 
εφαρμόζει κάποιους από αυτούς. Aυτοί οι 
προσωπικοί λόγοι και οι ιδιαιτερότητες 
είναι καλό να εξηγούνται στους άλλους 
για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις ή 

κακοπροαίρετα σχόλια, π.χ. «έχω συνη-
θίσει να ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί, 
κι έτσι προτιμώ να αρχίζω νωρίς και 
τη δουλειά», «όταν κρατώ σημειώσεις, 
μπορώ πολύ καλύτερα να συγκρατώ 
αυτά που λέγονται, γιατί είναι πολύ 
καινούρια για μένα».

 Eπιδιώξτε την επαφή με τους συ-
ναδέλφους
Πολλές φορές ο υπερβολικός ζήλος 

για τη δουλειά, όταν αρχίζει κανείς, 
τον κάνει να χώνεται πίσω από το γρα-
φείο του και να μη σηκώνει κεφάλι. 
Eίναι σημαντικό όμως ένας καινούριος 
συνεργάτης να δείξει ενδιαφέρον για 
επαφή και συναναστροφή με όσο το 

Kαινούρια δουλειά: Τι να πρ

Το συνηθέστερο πρόβλημα σε μια συνέντευξη 
εργασίας: υπάρχουν κατάλληλες λέξεις για να πε-
ριγράψεις τον εαυτό σου; Κι όμως ναι!

Πώς να περιγράψεις τον εαυτό σου;
Σε μια συνέντευξη εργασίας πρέπει να είσαι 

έτοιμος να απαντήσεις σε αρκετές δύσκολες ερω-
τήσεις, τόσο επαγγελματικού όσο και προσωπικού 
ενδιαφέροντος. Εννοείται βέβαια πως λέγοντας 
«προσωπικές ερωτήσεις» δεν εννοούμε ζητήματα της 
ερωτικής ή της ιδιωτικής ζωής σου, αλλά πιθανότατα 
να ερωτηθείς για την οικογενειακή κατάστασή σου 
και για τα σχέδιά σου για το μέλλον, όπως επίσης 
και να σου ζητηθεί να περιγράψεις τον εαυτό σου, 
τα θετικά αλλά και τα αρνητικά γνωρίσματά σου. 

Κι επειδή σε μια συνέντευξη εργασίας δεν κάνουμε 
απλά κουβεντούλα με ένα νέο άτομο που μόλις 
γνωρίσαμε αλλά καλούμαστε να αποδείξουμε πως 
είμαστε κατάλληλοι για τη δουλειά, καλό είναι να 
είμαστε προετοιμασμένοι να ξεπεράσουμε όλες 
τις συμπληγάδες.

Τα θετικά γνωρίσματα
Μπορεί να είσαι από τους ανθρώπους που δεν 

μιλούν συχνά για τον εαυτό τους και διατηρείς 
χαμηλούς τόνους, αλλά σε μια συνέντευξη εργασίας 
πρέπει να αποδείξεις πως είσαι ιδανικός για την 
προσφερόμενη θέση.

Προσαρμοστικότητα
Κανένας εργοδότης δεν θέλει να προσλάβει άτομο 

που δεν είναι ευέλικτο και πελαγώνει σε καθετί 
καινούριο. Η προσαρμοστικότητα λοιπόν είναι μία 
από τις λέξεις-κλειδιά που θα δημιουργήσουν θετική 
εντύπωση για την υποψηφιότητά σου.

Συνέπεια
Ποιος θα προσλάμβανε κάποιον που δεν ακούει 

με τίποτα το ξυπνητήρι, αργεί στη δουλειά και δεν 
μπορεί να ακολουθήσει προθεσμίες παράδοσης; 
Η συνέπεια είναι βασική και απαραίτητη και δεν 
είναι κακό να τονίσεις πως τη διαθέτεις. Φέρε 

παραδείγματα που θα ενισχύσουν τα λεγόμενά σου 
περί υπευθυνότητας για έξτρα πόντους.

Οργάνωση
Η οργάνωση είναι αρετή, ειδικά όταν πρόκειται 

για θέματα δουλειάς. Εφόσον είσαι οργανωτικός, 
μπορείς να διαχειριστείς άμεσα επείγουσες κατα-
στάσεις και να βρεις λύσεις, αφού θα ξέρεις πού 
θα βρεις το καθετί δίχως να ψάχνεις ανάμεσα σε 
στοίβες και βουνά χαρτιού ή στον «λαβύρινθο» 
του υπολογιστή.

Παρουσίασε τον εαυτό σο



Key Accounts Manager
(SAL 2011)-Θεσσαλονίκη

Γνωστή οινοποιητική εταιρία αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για 
τη στελέχωση της θέσης του Key Accounts Manager με στόχο την 
περαιτέρω ανάπτυξή της σε όλα τα δίκτυα της εγχώριας αγοράς.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την 
ανάπτυξη πωλήσεων σε μεγάλους λογαριασμούς πανελλαδικά, 
διασφαλίζοντας την προώθηση της εικόνας της εταιρίας και τη 
δημιουργία και διατήρηση υγιών επαγγελματικών σχέσεων με 
μεγάλους πελάτες και συνεργάτες.

Απαραίτητα προσόντα:
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5-7 ετών 

στη διαχείριση μεγάλων λογαριασμών στον κλάδο 
των καταναλωτικών προϊόντων

Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ιδανικά 
στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στις οικονομικές επιστήμες

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (proficiency)
Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Ms Office, internet, social media)
Επιθυμητή η γνώση γερμανικών
Διαπραγματευτικές ικανότητες και ικανότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών
Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων των πωλήσεων

Επισύναψη βιογραφικού στο link: goo.gl/DX8dXZ

Συγκολλητής Argon 
(TIG)

Για ανοξείδωτες κατασκευές από μεγάλη εξαγωγική βιομηχανική 
εταιρία, με έδρα το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητη η εμπειρία σε συγκολλήσεις με Argon (TIG).

Βιογραφικά στο e-mail: hr@milkplan.com

Web Engineer
Chalandri, Attiki, Greece 

CM · SWE-W-1
Description: We are looking for passionate, multi-talented IT 
professionals with technology, design and business backgrounds, 
as well as a great propensity for creative problem solving. Joining 
our local scrum teams based in Athens, the successful candidate 
will work closely with international development teams and 
create mobile and web solutions in the area of online gaming.

Requirements: A self-sufficient starter with passion 
for technology coupled with insightful skills 
and breakthrough ideas is a must!

4+ years of working experience as web developer
Excellent knowledge and understanding of Javascript
Knowledge and understanding of HTML5, CSS3
Angularjs expertise is highly desired. Alternatively, 

expertise in any MVC framework for building SPA 
is acceptable (e.g. backbone.js, knockout, ember)

Knowledge of design patterns and principles 
(e.g. OO Javascript)

Experience with source control tools (SVN, Git)
Experience with build tools (Gulp)
Experience at writing and maintaining unit tests
Good understanding of Rest standards
Strong problem solving skills and analytical thinking
Excellent communication skills in english (written & verbal)
Ability to work with cross-functional multicultural teams
Scrum agile methodologies

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

Benefits:

by each professional

and trainings

home

Send your cv to link: 

Η φαρμακευτική εταιρία Πετσιαβάς Α.Ε., ενδιαφέρεται να εντάξει 
στο δυναμικό της:

Πωλητή 
Παραφαρμακευτικών Προϊόντων 

(κωδ.: SLS-CRE)-Κρήτη
Περιγραφή θέσης: Πώληση παραφαρμακευτικών προϊόντων 
στο δίκτυο φαρμακείων στην Κρήτη.

Απαραίτητα προσόντα:

Θα συνεκτιμηθούν:

Παρέχονται:

Αποστολή βιογραφικών με επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας 
στο e-mail: otc@petsiavas.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

Προϊστάμενος Προμηθειών
Απαραίτητα προσόντα: 

σε ξενοδοχειακή μονάδα ή σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ

Το ξενοδοχείο προσφέρει:

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία, υπόψη Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, στο e-mail: hr-manager@president.gr



Human Resources Coordinator
(HRCO.17)

Costa Navarino is the new prime destination in the mediterranean, with a strong commitment to 
sustainable practices and environmental responsibility. Located in the greek region of Messinia 
in southwest Peloponnese, Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, breathtaking 
seaside scenery and 4,500 years of history. Costa Navarino currently comprises two luxury starwood 
managed properties, The Westin resort Costa Navarino and The Romanos, a luxury collection resort, 
offering a total of 766 guestrooms, suites & villas, a state-of-the-art 5000m2 house of events 
conference center, the Anazoe spa & thalassotherapy, two signature golf courses, exquisite gourmet 
dining venues, shops and boutiques, first class children’s facilities and multiple sports and activities. 
The award-winning The Romanos, a luxury collection resort and The Westin resort Costa Navarino 
are seeking for a Human Resources Coordinator (HRCO.17) who will support the human resources 
department of two five star hotels, reporting directly to the Human Resources Manager. It is critical 
that the successful candidate has great attention to detail, good organizational skills with a high 
ability to multitask, meet all deadlines and be able to take initiatives. She/he must also have a calm, 
pleasant and unflappable manner. The main task is to support all aspects of the hiring process and 
maintain all matters relating to administration in a confidential and professional manner.

Essential functions:

that all contracts are renewed or terminated on time

Candidate requirements:

will be considered an asset

(ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, labor office)

Navarino Dunes offers:

in the world

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

Η Κωτσόβολος αναζητεί:

Τεχνικό Τεχνολογίας 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Για να στελεχώσει το κατάστημά της στην Kόρινθο.

Κύριες αρμοδιότητες-καθήκοντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος 

www.
kotsovolos.gr

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:
 www.facebook.com/Kotsovolos

 https://twitter.com/KotsovolosOn
 http://www.youtube.com/user/Kotsovolosgreece

 

 
http://corporate.kotsovolos.gr/.  link: http://corporate.kotsovolos.gr/
gr/kariera-stin-kotsovolos/ergasteite-stin-kotsovolos/upovoli-viografikou2/

OI Εκδόσεις Πατάκη

Στέλεχος Τμήματος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Social Media Manager)

Η θέση:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 

e-mail: gengra@patakis.gr 

Η MLS Πληροφορική ζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων
(κωδικός Π.ΘΕ.)

Aπαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: mail@mls.gr



Το Iliomare 5* Hotel & Resorts στη Θάσο, επιθυμεί να εντάξει 
στο δυναμικό του για την περίοδο 2017:

Aποθηκάριο
Περιγραφή εργασίας: Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις εντολές 
αγορών του ξενοδοχείου, συναλλάσσεται με τους προμηθευτές 
και επιβεβαιώνει την άριστη ποιότητα των παραδιδόμενων προϊό-
ντων. Ανευρίσκει προμηθευτές και παρουσιάζει προσφορές τιμών 
προϊόντων. Ελέγχει και επιβεβαιώνει τις τιμές των προϊόντων 
και λειτουργεί προς το συμφέρον της εταιρίας. Ακολουθεί τις 
τάσεις της αγοράς και προτείνει αλλαγές ποιότητας προϊόντων 
και τιμών. Αποθηκεύει και ανακυκλώνει τα προϊόντα σύμφωνα 
με το HACCP. Ενημερώνει το σύστημα εμπορικής διαχείρισης, 
ετοιμάζει τις εντολές αγορών των τμημάτων, καταγράφει τις 
απογραφές και παραδίδει τα αποτελέσματα χρήσης.

Απαραίτητα προσόντα:

αστέρων

διαχείρισης

τροφίμων

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους - με 
πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gm@iliomare.gr

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διέλασης 
αλουμινίου ζητά για άμεση πρόσληψη:

Αρχιτέκτονα

του Αμαρουσίου.

Ο υποψήφιος θα ενταχθεί στη διεύθυνση marketing 
και θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

στο Μαρούσι

επισκεψιμότητας και τάσεων της αγοράς

(εκδηλώσεις, σεμινάρια κτλ.)

σχεδιασμού και μεγάλων έργων
Απαιτούμενα προσόντα:

με πελάτες

(αλουμίνια, δομικά υλικά κτλ.), καθώς και προγραμμάτων 
κοστολόγησης

Η εταιρία προσφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα, αναφέροντας τη θέση, στο e-mail: 

West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών 

εμβέλεια, συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες, 
που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για 
την πόλη της Λαμίας:

Merchandiser
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό ανεφοδιασμό, 
την παρουσίαση και προώθηση προϊόντων φροντίδας μεγάλης 
και γνωστής εταιρίας σε κεντρικά σημεία πώλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

Η εταιρία προσφέρει:

τους με συνημμένες φωτογραφίες, προσώπου και ολόσωμη στο 
e-mail: 
ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Famar S.A.

Lean Manager
(Ref: LMDC_112016)

The position holder will report to the logistics director 
and will be responsible for:

Prerequisites:

link: 

Από την εταιρία Πλαστικά-Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 
της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση 

Χειριστής Εργαλειομηχανών CNC
Κύριες αρμοδιότητες:

δοκιμών

με το τμήμα παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:

υπευθυνότητα

Η εταιρία παρέχει:

αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

  
«Απολλώνιον ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 

 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
ζητά να προσλάβει για τα καταστήματά της στα Βριλήσσια, για 
πλήρη απασχόληση:

Barista
με προϋπηρεσία

Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, στο e-mail:  ή στο φαξ 210 

ΣΟΛ A.E., η μεγαλύτερη εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται να προσλάβει για το τμήμα μηχανο-
γράφησής έναν προγραμματιστή: 

Senior Java /JEE Developer
Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 
την υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της ελεγκτικής εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

e-mail: 



Client Service Position
ProCredit Bank Bulgaria is a development-oriented bank which 
operates according to the principles of environmental and social 
responsibility. It is part of the international ProCredit group, 
which is based in Frankfurt Germany and operates in eastern 
Europe, as well as in Germany and south America. All ProCredit 
banks strive to be the house bank for small and medium-sized 
enterprises, and for depositors who identify with our business 
model. ProCredit Bank is currently seeking a qualified candidate 
for the client service position based in Sofia, Bulgaria. We are 
looking for motivated people willing to work in positions involving 
direct contact with clients. 

This implies: 
 

of the bank 
 

the right banking services 

relationships  
What do we expect from you: 

 
with us 

 
 

 
 

Additional information: Please fill in a cv and a motivation 
letter and submit it via the following link: https://cv-uploader.

. Only short-listed candidates will be contacted 

More information about ProCredit Bank (Bulgaria) EAD and the 
recruitment process, you can find at website: www.procreditbank.bg

Athens Technology Center (ATC), seeks for a: 

Java Developer  
(Ref: JDENG1)

The key responsibilities of the candidate include: 
 

 

documentation in support of applications  
Candidate qualifications/profile: 
Minimum requirements: 

technology or equivalent 
 

 
 

 
 

and in written  
Additional experience in any of the following fields  
is a plus: 

 
 

  
Other skills: 

orientated 

and solutions 

 in english (quoting 
e-mail: hr@atc.gr or to the following 

address: , 
Athens, Greece, to the att:  . Phone: 

Η Acmon Data, πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft στην 
παραγωγή βιομηχανικού λογισμικού με κύριο αντικείμενο την 
ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη συνεχή υποστήριξη πληρο-
φοριακών συστημάτων ελέγχου παραγωγής και διαχείρισης 
αποθήκης στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέλοντας να καλύ-
ψει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό έργων πληροφορικής που 
αναλαμβάνει, επιθυμεί να προσλάβει:

Senior Software Engineer 
(SSE12.16)

Αρμοδιότητες: Βασικό έργο του θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

και συστημάτων αυτοματισμού με ειδίκευση στην ανάπτυξη 
λογισμικού 

 
 

 

συσκευών από Η/Υ 
 

  
Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 

 βιογραφικά 
σημειώματα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, ταχυδρομικά: 

 
 e-mail: info@acmondata.gr

  www.acmondata.gr, www.tracepro.gr

Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της Microsoft, Premier Business 

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
 

συστημάτων 
 

 

Intelligence 
 

του ιδιωτικού τομέα, και μέχρι σήμερα τις έχουν εμπιστευθεί εταιρίες 
με διαφορετικά αντικείμενα, όπως στους κλάδους των χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του 

 αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης:

Infrastructure Engineer
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

τεχνολογίες: 
 

 
 

 
  

Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία, πέρα των απαραίτητων 
προσόντων, στα ακόλουθα: 

 
 

 
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

-
φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@inttrust.gr 

στους τομείς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεγάλων 
επιχειρήσεων. Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλ-
λον και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων.

Tour Leader
Become member of one of the fastest growing start-ups in 
the tourism sector. We are looking for young and energetic 
professionals to become members of a large group of tour leaders 
based in Athens. Our company is specialized in leading small 
groups of people and individuals throughout the city of Athens 
and nearby destinations, we position ourselves in the top end 
segment of the market.

Role benefits: 
 

 
who share the same values of hospitality 

 

Main responsibilities: 
of Athens and nearby destinations.

Qualifications:  
 

 
 

 
 

  
Will be appreciated: 

 
 

 
 

Apply for the position to e-mail: 

Icap group 

maintaining at the same time a strong presence in southeastern 

company in southeastern Europe, Icap group is rapidly developing 
into a multidisciplinary service provider, which has tripled in size. 
Icap group offers a wide range of services and products which 

Services, Marketing Solutions, Management Consulting and People 

Human Capital Senior Consultant

Senior Consultant.

Responsibilities: 

 

Bulgaria and Serbia), evaluate applicant skills and make 
 

and skills 
 

are consistently administered 

management process for all subsidiaries 

  
Candidate profile: 

definite plus 

with heavy recruitment responsibilities 
 

 
 

The company offers: A competitive remuneration package, 

and advancement within a leading services organization with 
ambitious growth plans. Submit to this link: . All 
information received will be treated with strict confidentiality.



Jysk Store Manager 
Athens

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

What can you expect to be doing day to day:

How can you make the difference every day?

Why join us?

roots

way

Suitable candidates should have at least 3 years of experience in a leadership position in a retail 
store. The Store Manager will have a daily reference to the District Manager. The job is based in 
Athens, but travelling activity within Greece should be expected during the introduction period.

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

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

Quality Assurance Engineer 
(QAE-1612)

Description: We are looking for self-motivated, detail oriented and enthusiastic Quality Assurance 
Engineers to join our QA team in Athens. At Qualco we make high-performing, scalable, enterprise 
software and offer high value business services to the credit & debt management industry. With 

we keep growing.

As a Quality Assurance Engineer you will join a multi-disciplined team and you will:

and impact analysis documents

meets customer expectations

Requirements-to be considered you should have:

focused on deadlines

It would be also nice if you had:

Benefits-on top of challenging work and a competitive salary, we are offering:

We want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and 
behaviour. If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, 
please send a detailed cv to this link: , including the 
job code in the subject line.

Στέλεχος Εξαγωγών 
με άριστα Αλβανικά-(SSC11)

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

Στις κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνεται:

Παράκληση:  
 

e-mail: skywalker@createandact.gr. 
 

Our client, an international pharmaceutical company, well established in Greece with products 
holding leadership position, seeks to hire a:

Product Specialist/KAM
Requirements:

and/or KAM in the fertility therapeutic area with a disciplined and structured company

rheumatic arthritis, diabetes and/or rare diseases will also be considered

spirited, able to establish and maintain healthy rapport with hospital-physicians

The company offers: an attractive remuneration package and good working environment.

 e-mail: athens@amrop.gr



Τεχνικοί για Επισκευή Κινητών Τηλεφώνων 
Γλυφάδα

Η iRepair επεκτείνεται με νέα καταστήματα στην Αθήνα! Ψάχνουμε για άτομα με εξαιρετική εμπει-
ρία στην επισκευή κινητών τηλεφώνων. Είσαι φανατικός της τεχνολογίας; Είσαι ευτυχισμένος όταν 
αλλάζεις μια οθόνη κινητού Samsung, μια οθόνη iPhone ή όταν επισκευάζεις την υποδοχή ρεύματος 
ενός κινητού τηλεφώνου; Το να συμμετέχεις σε μια ομάδα από άτομα που αγαπούν την τεχνολογία, 
ακούγεται ως η ιδανική δουλειά για εσένα; Σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις το όνειρο σου πραγμα-
τικότητα με μία θέση εργασίας στην iRepair. Η iRepair ξεκίνησε ως ένα μικρό κατάστημα επισκευών 
στη Γλυφάδα με 3 τεχνικούς και πλέον διαθέτει 84 τεχνικούς και 17 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα . 
Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση για τους πιο ευφυείς, φιλικούς και εργατικούς τεχνικούς που θα γίνουν 
μέλη της μεγάλης ομάδας iRepair!

Ιδιότητες που ψάχνουμε στους τεχνικούς μας:

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

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

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

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

Η Forthnet, η εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει 
συνδυαστικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, ζητά να προσλάβει:

Systems Engineer
(κωδ. θέσης: SYSENG/0916)

Kύριες αρμοδιότητες της θέσης:

να τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.

παρακολούθησής τους (SLA monitoring) και αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν προβλήματα 
(incident & problem management).

και στην εκτέλεση ενεργειών για την επίτευξή του

datacenter.

συστημάτων και διαδικασιών, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση της απόδοσης

μέσω των διαδικασιών προμηθειών της εταιρίας (έρευνα αγοράς, προδιαγραφές).
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, προγραμματισμός

Η εταιρία προσφέρει:

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 
Full-stack Developer

Location: Athens, 10-20% travel time.

Cognitiv+

Responsibilities:

features

Requirements:

natural language processing

Major bonus points if you have experience with the following:

e-mail: info@cognitivplus.com

TUI? 

to recruit 2 individuals for our branches in Rhodes 

Revenue Coordinator
Job description:

What we look for:

Company offers: 
opportunities. 

 to this e-mail: 
 



Career In Progress (www.careerinprogress.gr) is a company 
providing consulting services in the fields of job search, career 
guidance and business development. On behalf of our partner, a 
travel and tourism international company, we are looking for an: 

Android Developer
Based in Athens, our partner is a travel and tourism international 
company with offices in Greece and abroad offering a wide range 
of services through its on-line B2B transaction system. The firm 
intends to fully develop it to accommodate its multiple business 
locations. This transaction system is able to create and process 
bookings, manage the company’s offerings and inventory/trade 
flow as well as multi location requests, new requirements lead 
to further development, though.

Responsibilities:

mobile app (Android version) 

to develop the mobile app

with the platform’s API

app
Requirements:

(minimum 3+ years)

but not required

architecture should be apparent

like tablets and smart phones
Qualification:

engineering with knowledge and skill of developing 
an Android app

Good communication skill and willingness to work together 
with other people

Please send your cv at this e-mail: jobs@careerinprogress.gr 
quoting reference: (Android_Dev).

Η εταιρία μας αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα του 
computer aided engineering, επενδύοντας στους επιστήμονές 
της, οι οποίοι αποτελούν και το πολυτιμότερό της κεφάλαιο. Το 

νέες με πάθος για τον προγραμματισμό και την ομαδική δουλειά.

Engineer/Software Developer 
(GD-ENG-16)

Περιγραφή της θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

optimization

(geometry kernels)
Προσφέρονται:

(hardware και software)

για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του

με το αντικείμενο

link: https://careers.beta-cae.com/

Brink’s Hellas,

που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ασφάλειας σε περισσότερες 

Προσωπικό Ασφάλειας
/Security Officers

.

Tα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας, τότε μπορείς 
να υποβάλεις τo βιογραφικό σου με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους:

: 

e-mail: hr@brinksinc.com

το συντομότερο δυνατό.

Ο όμιλος Media Saturn είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ηλεκτρο-

δραστηριοποιείται με τα καταστήματα Media Markt, έχοντας 11 
φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.
mediamarkt.gr, με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.

Administration Manager

Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:

(health, safety & security) του καταστήματος

καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα:

επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρία παρέχει:
τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, το πρόγραμμα 

θέσεις στο μέλλον.

 
χαρά θα δεχτούμε την αίτησή σας στο ακόλουθο link: http://www.
mediamarkt.gr/el/shop/jobs.html

My Island Home 
(www.myislandhome.gr

 

and modern architecture and offer an idyllic and unique island 

Villa Host

take ownership and leadership of all villas by supervising, directing, 
assisting and ensuring their cleanliness and maintenance, 2) 
anticipate guests’ needs by providing constantly personalized 
and responsive service, 3) take care of inventory and supplies 
required for the villas and communicate with the owners as 
required.

The ideal candidate must have: a degree in guest services, 

communication and customer service skills.

Please send your cv to e-mail: info@myislandhome.gr

Υπάλληλος Τμήματος 
Εισπράξεων

τικός έλεγχος.

Η Spartan Security, μία από τις ηγετικές εταιρίες στον κλάδο 

Αρμοδιότητες: 

Απαραίτητα προσόντα: 

Παρέχεται: 

Βιογραφικά στο e-mail: info@spartan.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος  

Τουριστικού Γραφείου

Για πλήρη απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Προσόντα: 
 

 
 

 

 e-mail: 

Η εταιρία Mouzenidis Travel 
καλοκαιρινή σεζόν 2017:

Υπαλλήλους για το Τμήμα Κρατήσεων  
(Incoming Department)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 

 e-mail: 

Argo Travel Group

Στέλεχος Τμήματος Online Services  
(Online Services Department Executive) 

(Κωδ. θέσης: ATGOTAEXE.SW)

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Η εταιρία προφέρει:  
 

 
 

 
 

 

 

e-mail:  (ανα

Η εταιρία Interplast

Στέλεχος Εξαγωγών

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
 

 

 
 

 
 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 
 

 

 e-mail:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Administrative Assistant

Location: 

About HPD Innovation Lab

What we are looking for:

What’s in it for you: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

e-mail: 

 Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής 
& Ανάπτυξης Α.Ε.

Γραμματεία  
(κωδ. Γ/17) 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 

 

e-mail: 

Λυχνία Α.Ε.,

Εξυπηρέτηση Πελατών 
Γραμματεία Πωλήσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  

Hellenic-Dutch Association of Commerce and 
Industry (He.D.A.)

Secretary General

Job description-the Secretary General: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Candidate’s profile-the ideal candidate should 
have: 

 
 

 
 

 

 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διευθυντής Ξενοδοχείου

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
Αντικείμενο εργασίας: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

πολιτική 
 

 
 

 
 

  
Οφέλη: 

 
 

 

Τόπος εργασίας: 

 e-mail: 

Aldemar Resorts

Human Resources Supervisor 
(κωδ.θέσης: HR Rhodes)

Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



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

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

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!
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ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
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 εξωτερικό, 
διευρύνει το δίκτυο των καταστημάτων της και ζητά: 

Πωλητές/Πωλήτριες 

Για τα καταστήματά της στο Golden Hall, για μερική 
απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 

στο χώρο της ένδυσης 

πώληση 
 

 

e-mail: hr@altex.gr

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας των The Bakers! Θέλεις 
να ζήσεις και εσύ καλύτερα μαζί μας; Να νιώσεις τη 
μοναδική εμπειρία της δημιουργίας, να ξεκινάς και 
να ολοκληρώνεις την ημέρα σου ικανοποιημένος/-
η, με το χαμόγελο στα χείλη και να γνωρίζεις ότι 
αποτελείς μέλος της καλύτερης ομάδας; Αν ναι, είσαι 
όπως και εμείς! H The Bakers, εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

Πωλήτρια/Πωλητής  
Πεντέλη-(κωδ.: ΠΩΛΠ)

Τα καθήκοντά σου:  
 

 
και χαμόγελο 

 
 

του χώρου της πώλησης  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail:  
career@thebakers.gr ...Ψηνόμαστε!

και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία «Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ», 

Προσωπικό Προετοιμασίας  
& Πώλησης Σάντουϊτς  

(Κωδ. S/Σ)

Για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

-

e-mail: 
hr@apollonion-bakery.gr

Υπαλλήλους  
Τμήματος Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία

-
link: http://

Mycareer.metro.com.gr

Η Alouette A.E.
του παιδικού ενδύματος, αναζητά:

Πωλήτρια

 

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 e-mail: hrm@alouette.gr 

Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής 
εστίασης, που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές 
στην Ελλάδα,ζητά:

Υπεύθυνο Λειτουργίας Νοσοκομειακού Τομέα  
(Unit Manager)

Αρμοδιότητες: 
 

τη σωστή λειτουργία του καταστήματος 
 

των λειτουργικών διαδικασιών της εταιρίας  
σε επίπεδο καταστήματος 

 
του καταστήματος και να πραγματοποιεί προτάσεις 
προς τη διοίκηση της εταιρίας 

 
του καταστήματος  
Προσόντα: 

 
και κλάδο 

 
 

 
 

 
στο αποτέλεσμα και επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων

 e-mail: hr@gefsinus.gr

Η Axel Accessories 

τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μία, συνεχώς 

να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 

Υπεύθυνη Kαταστήματος 
(κωδικός θέσης: ΥΠΚ01)

Προφίλ υποψήφιας/ου: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

και επικοινωνιακές ικανότητες. 

 
 

  
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

 
και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους 

εργασίας, εργασιακές σχέσεις 
 

 
 

του καταστήματος  
Παροχές: 

 
 

 
και αναπτυσσόμενη εταιρία

 e-mail: hr@axelaccessories.com. 

Η Yellowsub, του ομίλου Ήρα -
χείρηση στο χώρο της παιδικής μόδας. Η Yellowsub, 

ελληνική εταιρία με στόχο να σχεδιάζει ρούχα με 

Ελλάδα, αναζητά:

Πωλήτριες

Για τα καταστήματα της Yellowsub του ομίλου Ήρα, 
στο Attica Golden Hall.

Καθήκοντα: 
 

και διαδικασιών καταστήματος 

με τα κατάλληλα εμπορεύματα 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
επικοινωνίας και οργάνωσης

 e-mail: info@yellowsub.gr.  

H Career In Progress www.careerinprogress.gr) 

στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής ιδέας. Για λογαριασμό συνεργάτη 

 αναζητά:

Πωλητή/Πωλήτρια  
Υπάλληλο Καταστήματος

Περιγραφή θέσης: -

καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

Επιθυμητό προφίλ:
με ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακά χαρακτηρι-

H εταιρία επιπλέον προσφέρει: 
 

e-mail: jobs@careerinprogress.gr 

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων  
Αθήνα, Αττική

Voi & Noi: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρία λιανικής πώ-
λησης υποδημάτων και αξεσουάρ. Θέλουμε να γίνουμε ο 

των αναγκών υπόδησης και αξεσουάρ. Αναπτυσσόμαστε 
και ζητάμε νέους συνεργάτες με όρεξη για δουλειά.

Αποστολή θέσης: Η αποτελεσματική υποστήριξη του 

της τήρησης των διαδικασιών έκδοσης παραστατικών.

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

για τη διάχυση του εταιρικού οράματος,  
των αρχών και αξιών, των πολιτικών-κανονισμών 
λειτουργίας και των αντίστοιχων διαδικασιών 

 
διαδικασίες με αντικειμενικό σκοπό την αύξηση 
της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητάς τους 

 
  

των καταστημάτων συντονίζοντας την υλοποίησή 
τους με το τμήμα logistics 

 
 

 
εμπορευμάτων από τα καταστήματα στο τέλος 

 

 

 
 

 επίλυση  
των εκκρεμοτήτων των καταστημάτων  

 

των αλλαγών τιμολογιακής πολιτικής  
στα καταστήματα 

στα καταστήματα του δικτύου  
  

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

επιχειρήσεων 
 

 
 

ένδυσης/υπόδησης 

 
 

 
  

Δεξιότητες: 
 

 
 
 

από πίεση 
  

Εμείς προσφέρουμε: 
 

 
και εκπαίδευση 

e-mail: ineofytou@
zancoushoes.gr

Η People at work–Hellas είναι ο αποτελεσματικός 

-
λύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες 

 καταστη-
μάτων λιανικής πώλησης με ανεπτυγμένο δίκτυο 

-
σματικής λειτουργίας της αναζητούνται κατάλληλοι/-ες 

Στέλεχος Καταστήματος  
κωδικός: SKE

Το έργο: Ενεργή συμμετοχή στην αποτελεσματική 
-

στήματος με εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίων: 
 

ή διοίκηση επιχειρήσεων 

 
 

και στο συντονισμό ομάδας πωλητών 

 
της αγοράς και του ανταγωνισμού 

 
 

στην εξυπηρέτηση των πελατών 
 
 

 

 

λειτουργίας καταστήματος 
 

σε στόχους-αποτελέσματα

Προσφέρονται:
και περαιτέρω ανάπτυξης.

e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. 

ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
-

10
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Staff wanted for employment at our restaurant in 
Mykonos:

Cashier

Qualifications required: 
 

 
at e-mail: 

Είστε έτοιμοι για ένα καινούργιο επαγγελματικό ξε-
κίνημα; Εάν μιλάτε ξένες γλώσσες, σας αρέσει να 
ταξιδεύετε, επιθυμείτε να αναπτύξετε τα ταλέντα και 
τις δεξιότητές σας μέσα σε ένα υψηλής ποιότητας 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να ζήσετε μια μονα-
δική επαγγελματική εμπειρία, το Club Med αναζητά 

Λιχάδα Ευβοίας, για την καλοκαιρινή σεζόν 2017 
(Απρίλιος-Οκτώβριος):

Πωλητής/Πωλήτρια Καταστήματος 
(Κωδικός θέσης: Υπάλληλος Μπουτίκ)

Κύρια καθήκοντα θέσης: 

τον κύκλο εργασιών του καταστήματος 

τους 
 

 
και τα πρότυπα που έχει ορίσει το Club Med  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 

εξέλιξη 
 

 
και συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

 
στην εργασία 

 
δυναμισμός, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών,  

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

καθώς και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται 
με τη δραστηριότητα το ομίλου Club Méditerranée 

 
 

 
περίοδο

 link: 

! Η εταιρία ενημερώνει 

Pinko ζητά να προ-
σλάβει:

Υπεύθυνες Λιανικής 
(Kωδ.: Ret/Man)

Απαραίτητα προσόντα: 

θέση υπεύθυνης 

πελατών 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

Sovereign στην 
 αναζητά:

Χασάπη

 e-mail: 
 

Πωλήτριες-Πωλητές 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 
 

και γνώση 
  

Παροχές: 
 

 
 

 

 
στο e-mail: 

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex SA, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της σύγχρονης ανδρικής 
και γυναικείας ένδυσης, στο πλαίσιο της δυναμικής της 

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

στο χώρο της ένδυσης 
 

 στην πώληση 
 

 

e-mail: 

Διπλωματούχος Κρεοπώλης 
(κωδ.: BU 01/16)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
με συνεχή ανάπτυξη

 e-mail: 
-

H Perideo Group κατέχει ηγετική παρουσία στο χώρο 
-

ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούμε να εντάξουμε 
στη δυναμική ομάδα μας:

Πωλήτρια-Υπεύθυνη Πωλήσεων

Για τα καταστήματά μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

Αρμοδιότητες: 
 

στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
 

 

 
 

 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
(κατά προτίμηση στον κλάδο του κοσμήματος 
ειδών πολυτελείας) 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

-
e-mail: 

Υπεύθυνο/-η Καταστήματος

-

-

-
-

link: 

Bazz…R - επώνυμα stock ρού-
χα με το κιλό, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής του, 

-

Πωλητές/Πωλήτριες  
Λιανικής Πώλησης Ενδυμάτων  

(κωδ. θέσης: 4/831) 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

 
 

 

 ηλε-
κτρονική διεύθυνση: 
και 

-

Η εταιρία Τερκενλής Α.Ε., με σχεδόν 70 χρόνια 

-

αναζητά για τα καταστήματά της άτομα για τη θέση:

Υπεύθυνος Καταστήματος

Η θέση:
προετοιμάζει και ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία 

να επιτευχθούν οι οικονομικοί και διοικητικοί στόχοι 

ομάδα υψηλή απόδοση του καταστήματος και της 

Μερικές από τις αρμοδιότητές  
του/της περιλαμβάνουν: 

 

τρόπο λειτουργίας του καταστήματος 

(επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση) 

εξαιρετικά ευχαριστημένους πελάτες 
 

τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας  
του καταστήματος 

 
 

 
 

 
 

 
 

από την εταιρία 

Ο/Η επιτυχημένος/-η υποψήφιος/-α  
θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα: 

 
καταστήματος 

 
 

 
 

 
στην ποιότητα  

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: 

Υπάλληλοι Λιανικής

Η εταιρία Reginastores A.E, με 16 καταστήματα 
λιανικής πώλησης στις πλέον κεντρικές συνοικίες 
του λεκανοπεδίου είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσ-

-

εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και εξυπηρετεί 

Η εταιρία ζητεί να καλύψει: 10 θέσεις εργασίας 
στα καταστήματά της, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 

πώληση, καθώς και οι βασικές γνώσεις Αγγλικών 

e-mail: 

Η εταιρία Dexim

Πωλητή/Πωλήτρια Καταστήματος

 

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

της αγοράς 
 

στο e-mail: 

Το ξενοδοχείο Royal Paradise Beach resort & spa 
 επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2017:

Υπάλληλο Gift Shop

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

υπηρεσιών προς τους πελάτες και στην ομαλή 
λειτουργία του ξενοδοχείου 

 
 

 
  

Παροχές: 
 
 

 
 

 e-mail: 

11
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Προσφέρονται:  
 

 

-
  -

 link: http://www.aldemar-resorts.gr/EN/Career/
CV%20form/

Andronis Exclusive, is looking for a young dynamic: 

Hotel Manager

Qualifications: 
 

 
 

 

as an asset 

language is essential (any additional languages 
 
 

and customer-oriented 
 

e-mail: gfilippidis@

Information Security  
Consultants 

compliance team of our company.

The ideal candidates may have experience  
in the information security in the following 
areas (some or all): 
Information security management systems 

 
 

 
 

Risk management 
Compliance management  

Their competences may also include: 

security 

competence 
Good communication and organizational skills 

 
 

and results-oriented 
 

as assets

We offer: 
field knowledge through ongoing trainings, creating 

e-mail: info@thesigmanet.
com

Grecotel hotels & resorts -

Human Resources Supervisor

Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Τι προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

 
 
 

link: http://www.
grecotel.com/career 

www.
grecotel.com

Marketing Specialist 
(ref.code MS_0117)

 
 

 
for the retail network 

 
and internal stakeholders to ensure plans  

 
 

 

 

 

promotion materials  
Desired skills and experience: 

 
 

marketing, and cross-channel marketing 
 

 
 

 e-mail:  
http://www.humanfactor.gr/el/content/kariera

Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 

Hotel Manager

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές εργασίας: 

 
 

 
 

e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Kassandra Palace hotel & spa 5* 

Λογιστή 

e-mail: hrm@kassandra-palace.gr. 

Junior Accountant
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

e-mail: office@themargi.gr

G.V.N. Tax A.E. -

Υπεύθυνο/-η Λογιστηρίου

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  e-mail: foroorganosi@
yahoo.gr

Amco ABEE 
-

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

Προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
Παρέχονται από την εταιρία: 

 

 e-mail: hr@amco.gr. 

Β. Καραόγλου Α.Ε.

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 

 

Επιθυμητό προσόν:

 e-mail: hr@karaoglou-sa.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
MLS Πληροφορική

Έμπειρο Στέλεχος για το τμήμα  
Financial Investment-Sales Manager 

(κωδικός θέσης: FISM)

 Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

-

e-mail: 

Adecco HR

 is currently seeking, on 

Interim Finance Manager 
(15 months of employment)  
(Ref. Code: S-722 /68250)

for all sales channels and the county manager.

Job description: 

 

 

 

updates, management reporting and support 
monthly closures 

  
Candidate profile: 

 
 

 

management and running interim processes  
 

financial information in a structured way  
 

 
 

 
 

 
and communication skills 

 
to endorse changes  
The company offers: 

 

e-mail: athens@adecco.com, through 

www.adecco.gr and 

considered as strictly confidential.
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Ο όμιλος εταιριών Klemman λόγω της συνεχούς ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, 
επιθυμεί να προσλάβει στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Οικονομικό Αναλυτή  
για το τμήμα Group Financial Controlling 

(κωδικός: 1117)

Στην οικονομική διεύθυνση του ομίλου.

Απαιτούμενα προσόντα:  

επιχειρήσεων 
 

 
(επίπεδο proficiency) 

 
 

 
 

 

 
 

ACCA  
Αρμοδιότητες: 

 
 

σεναρίων και προϋπολογισμού των εταιριών  
του ομίλου 

 
και στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων  

και στα αγγλικά 
 

 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
 

 e-mail: 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Το ξενοδοχείο Royal Paradise Beach resort & spa 5* 
στη Θάσο, 

IT Support

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
ξενοδοχείου 

 
 

προς τους πελάτες και στην ομαλή λειτουργία  
του ξενοδοχείου 

 

ικανότητες  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
των υπολογιστών και του δικτύου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
για ενδεχόμενες βλάβες των τεχνικών  
εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου 

 
των συστημάτων τηλεπικοινωνίας του ξενοδοχείου  
Παροχές: 

 
 

 
 

συνεργασίας 

 e-mail: 

Ο όμιλος Tor Hotel Group

IT Assistant

Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Καθήκοντα-αρμοδιότητες: 
 

 

 

 
  

Απαιτόυμενα προσόντα: 
 

 
 

κατά προτίμηση σε ξενοδοχείο 

 
 

  
Eπιθυμητά προσόντα: 

 
 

 

  
Παροχές: 

 
 

 e-mail: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Web Content Designer  

Ariane.gr

Η εταιρία: Το Ariane.gr
σε πωλήσεις επώνυμων προϊόντων μαλλιών στην 

-

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

στη Θεσσαλονίκη  
Βασικές αρμοδιότητες: 

 
 

 
 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 

 
 

 

γλώσσα  
Παροχές: 

 
 

 

 

e-mail: 

Upcom ltd

Junior Tester 
(UPC170101) 

Role: 

 
 

 

Profile: 

 

 
 

 
 

 
 

 

The company offers:

e-mail: 

Amco S.A.

Business activities: 
 

 
 

 

 

Java Developer 
(job code: JD03_16)

Summary:

Required skills 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Desired skills: 

 

 
 

 
 

  
The company offers:  

 
 

 
  

Location:

e-mail: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να 
προσλάβει: 

Γραφίστα 
(Code: GRF)

Κύρια προσόντα: 
 

 
 

επικοινωνιακού υλικού 
 

 
 

στο e-mail: 
-

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Relate A.E., από τις δυναμικά αναπτυσσό-

Εκπρόσωπο Τηλεφωνικής  
Εξυπηρέτησης

-

Επιθυμητά προσόντα: 

υπολογιστών, θα προτιμηθούν κάτοχοι σχετικού 
πιστοποιητικού 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται:  

 
 

που θα απασχολείται κάθε μήνα 
 

e-mail:  ή στο 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Neodent A.E. στο πλαίσιο της διαρκούς εταιρικής 

-

Πωλητές/Πωλήτριες

Πλαίσιο αρμοδιοτήτων:  
Οι πωλητές/πωλήτριες της Neodent: 

 

 
τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις  

 

καθημερινά το διαδίκτυο 
 

 
προς την εταιρία, προτείνουν λύσεις  

 
παρουσιάσεις 

 
 

αλλά και μετά από αυτή.  

 
 

 
ή δυνητικού πελάτη διατηρώντας, ενημερώνοντας 
το σχετικό αρχείο 

 
 

και για την καλύτερη απόδοση  
της συνεργασίας τους 
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συνέχεια στη σελ. 16

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Γιατί να υποβάλετε αίτηση: 

 
 

 

 

 

Γιατί να μην υποβάλετε αίτηση: -

e-mail: 

Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος

Πωλητές 
(2 θέσεις για το νομό Αττικής

Περιγραφή θέσης: 

 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

e-mail:  

Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. -

Πωλητή/-τρια 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
-

e-mail: 

H Κ.Τζάνος ΑΕΒΕ

Πωλητή Οδηγό Υποκαταστήματος

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: -

Σύμβουλος Πωλήσεων B2B  
(Πάτρα) 

Proton Power & Light S.A

-

Αρμοδιότητες του είναι: -

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

  e-mail:  

Πόρτες Μέλαθρον Α.Ε.
 

-

Πωλητές/Πωλήτριες  
(Sales Clerks) 

(κωδ. θέσης: PWSHPP-SC)

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 

 

 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 e-mail: 

-

Χρ. Δήσιος-A. & Θ. Πανδή ΕΠΕ:

Εξωτερικός Πωλητής  
Αττική

Προσόντα/προϋπόθεση: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 

 
 

 e-mail:  

Pepsico 

 
  

Πωλητή/Πωλήτριας

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 link: 

Cowa Hellas A.E -

Πωλητή κωδ. 1701)

-

Aρμοδιότητες: 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 

 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

-
 

 e-mail: 

 Κ.Τζάνος ΑΕΒΕ 

-

Εξωτερικό Συνεργάτη Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
e-mail: 

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Kick A.E.

Προωθήτριες/Promoters 

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα: 
 

 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 

 

ηλεκτρονική δ/νση: 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης  

Καλαμάτα-(Kωδικός: ΙΕ ΚΛΜ

Γενική Χημικών Προϊόντων

-

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
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e-mail: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Νοσηλεύτρια 
για πλήρη απασχόληση

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

Προσφέρονται: 

 e-mail: 
 

ΙΑΤΡΟΙ
Cosmetic Derma Medicine Group

Γιατρούς σε αναμονή  
για Δερματολογία

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

 e-mail: 

Pomegranate Wellness Spa Hotel 5*

Γιατρούς Γενικής Ιατρικής  
(General Practitioners)

(PWSH-GP)

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Pegasus Suites & Spa  

Φυσικοθεραπευτή

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

 e-mail: 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Alfanet A.E.

Τεχνικό Η/Υ

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά-ικανότητες  
για το ρόλο:

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Μισθός παροχές: 

 e-mail:  

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων  
Τεχνητού Νεφρού

Απαραίτητα προσόντα:

Στην/-ον κατάλληλη/-ο υποψήφια/-ο συνεργάτη 
παρέχονται:

 e-mail: 

Τεχνικός Αυτοματισμών

Τοποθεσία:

Περιγραφή θέσης:

Προδιαγραφές θέσης:

Προσφέρεται:

 e-mail: 

 5* CavoTagoo  
 

Τεχνικό Διευθυντή Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

e-mail:

Advance Products 

Τεχνικό  
Ιατρικών Μηχανημάτων 

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου:

 e-mail: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Auto Marin A.E.

Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:
 

Software Engineers  
-Developers

Dataverse

Job requirements

Additional qualifications that will be favorably 
evaluated include:

Benefits:

e-mail:

Μπάλλιαν Τεχνική Α.Ε

Πολιτικό Μηχανικό  
Εργοταξίου

Προφίλ υποψηφίου:

 e-mail:

C Solutions ΑΕ

Χημικό Μηχανικό

 e-mail: 

Software Engineers

Required experience:

Additional experience in any of the following 
fields is a plus:

The applicant should also be able 
to demonstrate:

 e-mail:
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ΟΔΗΓΟΙ
Ζητείται για εποχική απασχόληση: 

Οδηγός

Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας, ευπαρουσίαστος, 
ευγενικός, με γνώσεις αγγλικών.

Προσφέρονται: Πακέτο αποδοχών, διαμονή, διατροφή.

Βιογραφικά στο e-mail:  
gm.santorini@cavotagoo.com

LOGISTICS
Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εται-
ρία 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 όνειρά 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 30-45 ετών  

Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 
Χωροταξική διευθέτηση αποθήκης 
Συντονισμός ομάδας 
Παραλαβές-φορτώσεις 
Συντονισμός και συμμετοχή στην εκτέλεση  

και αποστολή παραγγελιών (picking, 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 τις δραστηριότητες που εκτελούνται  
στην αποθήκη  
Παροχές: 
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο  

περιβάλλον 
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική  

και αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@axelaccessories.com. Πα-
ρακαλούμε να προωθήσετε το βιογραφικό σας, μόνο 
εφόσον συγκεντρώνετε όλες τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις και με πρόσφατη φωτογραφία (απαραιτήτως). 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα απαντηθούν μόνο τα 
βιογραφικά που παρουσιάζουν το σχετικό ενδιαφέρον.

Η Gissco A.E., η μεγαλύτερη εταιρία επίγειας εξυπη-
ρέτησης καυσίμων στην Ελλάδα, με δραστηριότητα σε 
περισσότερα από 20 αεροδρόμια, ζητεί να προσλάβει:

Ανεφοδιαστές  
Αεροσκαφών 

Για τις εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού αεροσκαφών 
στους κρατικούς αερολιμένες Ρόδου, Ζακύνθου και 
Σαντορίνης. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει: να διακρίνεται 
για την αποτελεσματικότητα και τη συνέπειά του σε 
συνθήκες πίεσης, το ομαδικό πνεύμα, καθώς και για το 
υψηλό κίνητρο για δυναμική συμμετοχή στην επίτευξη 
των στόχων της εγκατάστασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας 
Εμπειρία οδήγησης οχημάτων που απαιτείται  

δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας  
(τουλάχιστον 3 χρόνια) 
Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Γνώση αγγλικών 
Ηλικία έως 35 ετών

Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συ-
ναφή κλάδο, καθώς και πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας ή 
ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, έως 25.01.2017 
(διευκρινίζοντας σε ποια εγκατάσταση ή σε ποιες εγκα-
ταστάσεις ανεφοδιασμού αεροσκαφών επιθυμείτε να 
θέσετε υποψηφιότητα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kantars@gissco.gr, ή στη διεύθυνση: Gissco A.E, Λ. 
Βουλιαγμένης 2 & Παπαφλέσσα, 16777 Ελληνικό, 
υπόψη κου Κανταρτζή Στέφανου. Τηλ: 210 9607825, 
fax: 210 9607840. 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα ξενοδοχεία Pomegranate Wellness Spa Hotel 
και Potidea Palace που βρίσκονται στη Νέα Ποτίδαια 
Χαλκιδικής, ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν 2017, ζη-
τούν να προσλάβουν προσωπικό στην παρακάτω θέση:

Μaitre d’ hotel 
(MdH)

Απαραίτητα προσόντα: 

4* ή 5* 

σχολής 
 

επιπλέον προσόν (γερμανικά, ρωσικά, ιταλικά, 
γαλλικά) 

 
 

καταστάσεις 
 

προδιαγραφών  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

 
περιβάλλον εργασίας 

 
(για τους μη διαμένοντες στην περιοχή) 

 
από το χώρο εργασίας στις κατοικίες προσωπικού 

-
σόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

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

Mykonos Palace Beach Hotel is converting to a 
5* luxury hotel accommodation. We are looking for 
talented, multi-lingual associates for long term 
cooperation in the hospitality industry. 

Mykonos Palace beach hotel is owned by customer 
service-oriented, contemporary management 
team. Fast career growth is available to serious 
candidates interested in building solid experience 
in the international tourism industry.

Bar or Beach Service

Position requirements: 

candidates will be contacted for interviews 

in a 5* or luxury hotel 

and beach service positions available 

and english language 

language [pref. french, italian, arabic, spanish  
or german] 

 

 

interaction skills 

communication skills  
The company offers: 

 
 

Introduction letter, cv with full career history, 

this position plus 2 business references to e-mail: 
mykonosgreekluxury@gmail.com. Please do not apply 

HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for a managed hotel in 
Thasos, professional for the position of:

Captain  
Thasos (code: CAP THA)

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience.

Qualifications: 

 

language is essential 

language will be considered as an asset 

and confidence to sell/promote 
 

 

An attractive package of benefits is offered according 

photo to this link: http://www.hotelbrain.com/hr. All 
applications will be treated in the strictest confidence. 
Cv’s with no reference code and not fulfilling the above 

Luxury 5 star hotel in Santorini, is currently seeking 
an enthusiastic professional for the position of:

Assistant Chef

Position requirements: 
 

 

 

planning and organisational skills 
 

Our company provides: Accommodation and a very 
competitive remuneration package, professional 
working environment and advancement opportunities

All applicants should send an updated cv with a 
recent photo to this e-mail: . 
Applications will be treated with strict confidentiality. 

will not be taken into consideration.

Luxury Mykonos Hotel seeks for season 2017: 

Assistant Waiters/Waitresses 

Position requirements: 

waiters 
 

 
 

at all times 
 

and appearance 

manner as lay out by hotel standards  
Duties and responsibilities: 

additional products 

describing ingredients and cooking methods,  
 

 
 

 
at all the times 

regulations and all customer service guidelines

Apply to e-mail: brancohr@outlook.com

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

αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων), catering, beach 
bar, pool bar, cocktail bar, night club, camping Α΄κα-
τηγορίας, οργανωμένη παραλία, playground με πισίνα 

προσλάβει επαγγελματία για τη θέση:

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

γλώσσας 

 
(τουρκικά, βουλγαρικά κατά προτεραιότητα) 

και ανάπτυξης πωλήσεων 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

περιβάλλον 

Βιογραφικά στο e-mail: jenny_pap90@hotmail.com. 
Περισσότερες πληροφορίες για το συγκρότημα: www.
batis-sa.gr Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση 
στο τηλ: 6972 392001 (ώρες 12:00-20:00).

Το ξενοδοχείο Yria Boutique Hotel & Spa 5* και 70 
δωματίων στην Πάρο, ζητά:

B’ Μάγειρα

Με τα ακόλουθα προσόντα: 
 

 
αντίστοιχης κατηγορίας

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτογραφία 
στο e-mail: yriahotel1@gmail.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:

Barmen

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάλογη εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων.

Βιογραφικά στο e-mail: 

Ο όμιλος ξενοδοχείων Κυπριώτη που βρίσκεται στην 
Κω, ζητεί να προσλάβει για τη σεζόν 2017:

Α’ Μάγειρα και Β’ Μάγειρα 
(κρύα & ζεστή κουζίνα)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, δυναμικότητας, άνω των 
1000 φιλοξενουμένων 

 
 

υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 

συνθήκες σίτισης all inclusive πελατών,  
άνω των 1000 ατόμων καθημερινά 

 
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 

 

εκτός Κω 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία, στο φαξ: 22420 55656 ή 
μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Το εστιατόριο Matsuhisa Athens ζητά:

Barman/Barwoman

Απαραίτητα προσόντα: 

ή/και σε εστιατόρια πολυτελείας 

δημιουργίας signature cocktails 
 

 
στο συγκεκριμένο πεδίο εργασίας 

ξένης γλώσσας, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
  

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
 

πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
εργασίας 

πίεσης  
H εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον 

Βιογραφικά στο e-mail: matsuhisacareers@gmail.com. 

17
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Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν 
τις άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από πρόσφατη 
φωτογραφία.

Η Ledra Hotels and Villas ζητάει για τo πολυτελές 
ξενοδοχείο Domes of Elounda, μέλος της Autograph 
Collection του ξενοδοχειακού ομίλου Marriott στην 
Ελούντα:

Food & Beverage Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

θέση σε 5* ξενοδοχειακές μονάδες 
 

 

καταλόγων 
 

 

στοιχείων και ευχέρεια στη δημιουργία  
και στην παρακολούθηση προϋπολογισμού 

 
 

 
ικανότητες, συνέπεια  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
τμημάτων 

 
 

προδιαγραφές της εταιρίας 
 

στους υφισταμένους του σύμφωνα  
με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους  
Παρέχουμε: 

 
 

 
εξέλιξης 

 
 

e-mail: hr@
ledrahotelsandvillas.com.

Το ξενοδοχείο Perivolas 5* 
ζητεί να προσλάβει:

Σερβιτόρες/-ους

και room service.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

φωτογραφία, στο e-mail: hr@perivolas.gr

Η Newrest Ελλάς

και για το υποκατάστημά της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης:

Προσωπικό Κουζίνας

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
 

 
τυποποίησης τροφίμων, θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 

υπό πίεση χρόνου 

γραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τη θέση για 

στο e-mail: n.kiologlou@newrest.eu

Athena 
Pallas Village:

Chef de Cuisine

Απαραίτητα προσόντα: 
 

θέση σε ξενοδοχεία 
 

 
 

δυναμικού  
Προσφέρονται: 

 
 

σεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
βιογραφικό με φωτογραφία, στο e-mail: 
pallas.gr 

Καραταράκη ζητεί να προσλάβει:

Σερβιτόρους/Σερβιτόρες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

Βιογραφικά στο e-mail: gm@lato.gr

Το ξενοδοχείο Yria Boutique Hotel & Spa 5*

Σπουδαστές Σχολών Μαγειρικής  
για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητο προσόν:

στο e-mail: yriahotel1@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa

Πρακτικής Άσκησης  
στα Τμήματα  

Υποδοχής, Σέρβις  
& Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

στο e-mail: info@pegasussuites.com

που δεν έχουν φωτογραφία, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Santo Maris Oia luxury suites & spa, υπερπολυτε

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

e-mail: 
maris.gr

Η Ελούντα Α.Ε

τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς 

τουργικά δωμάτια προσωπικού, εντός του νεόχτιστου 
κτιρίου προσωπικού του ξενοδοχείου, με κλιματισμό, 
τηλεόραση και λουτρό. Επίσης, προσφέρει δωρεάν 

να προσλάβει για την επόμενη σεζόν:

Guest Relations Rep  
EN & FR/DE 

Requirements: 
 
 

Apply your cv to this e-mail:  

Το ξενοδοχείο Levantes Luxury Boutique Hotel Ios, 
ζητεί να προσλάβει:

Receptionist

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

κατά προτίμηση με κατεύθυνση σε τουριστικές, 
 

 
σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 

 
 προγραμμάτων 

 
 

 
 

 
στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ικανότητα  

 
και διαχείρισης χρόνου 

κατάσταση

βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, στην 
διεύθυνση: 

Η Ανδρομέδα ΑΕ ένας μεγάλος παραγωγικός και 

τητα, πρωτοπόρος στον κλάδο του, ζητά να προσλάβει 

Προϊστάμενο/-η

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

Προσφέρεται:

τους σημείωμα στην διεύθυνση: hr@andromedagroup.
gr
υποψηφίους θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Το ξενοδοχείο Perivolas 5* 
ζητά να προσλάβει έμπειρους: 

Υπαλλήλους Υποδοχής 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

φωτογραφία στο e-mail: hr@perivolas.gr

Mediterranean
ρίνη αναζητεί: 

Receptionists

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

προσόν  

 
 

σχέσεις 
 

υπό πίεση 
 

 
τα τελευταία 2 χρόνια

e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5*

Προϊσταμένη Ορόφων

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους με φωτογραφία, στο e-mail: manager
aegeanstar.com

Το ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport προκηρύσσει την 
παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους ενδιαφε

Yπάλληλος Υποδοχής  
(Ref.: FO)

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 
 

 
 

 

Τα βιογραφικά, με αναφορά στον αντίστοιχο κωδι

e-mail: 

εμπιστευτικές.

Σημαντική ενημέρωση: 

λετε προσωπικά έγγραφα, όπως: αριθμό ταυτότητας, 

Front Office Agent 
(code: FOAO17)

Elounda Bay Palace Hotel,

rejuvenation. 

 Elounda Bay 

hotel where we promise our guests a single rich, 

Job description: 

courteous attitude at all times. The successful candidate 

and engaging service, greet check in and settle guest 
accounts while ensuring all service standards are 
followed, assist guests regarding hotel facilities in 
an informative and helpful way

Requirements: To successfully fill this role, you should 

guest needs, commitment to delivering a high levels of 

e-mail: 

position if you are currently living in and have the 
right to work full time in Greece with no restrictions. 

receive we will only contact those candidates we wish 
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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:

Υπάλληλοι Υποδοχής

Με γνώσεις γερμανικών ή γαλλικών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάλογη εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων.

Βιογραφικά στο e-mail: info@lamarquise.gr 

Το ξενοδοχείο Perivolas 5* στην Οία της Σαντορίνης, 
ζητά να προσλάβει έμπειρους: 

Υπαλλήλους Υποδοχής 

Για τη reception.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

φωτογραφία, στο ακόλουθο e-mail: hr@perivolas.gr

Guest Service Manager

We are seeking a dynamic motivated individual who 
will ensure and provide flawless, upscale, professional 
and high class guest service experiences.

Job brief: We are looking for an outgoing Guest Service 
Manager to make clients feel at home and to guarantee 
their contentment. You will furnish clients with above-
and-beyond service to ensure a memorable and genuine 
experience. The goal is to sponsor a helpful image by 
honoring guests’ requests and to achieve high levels 
of guest satisfaction and engagement.

Responsibilities: 
 

guest service and housekeeping departments 

professional and high class guest service 
experiences 

direction to continuously improve overall rating 
 

their unstated ones 

requirements and inquires 
 

 

guests and staff and follow up to ensure complete 
service recovery 

 
to ensure all standards and operating procedures 
are according to hotel’s policy  
Requirements: 

manager 
 

at least 3 to 5 years 

principles and processes 

quality standards and satisfaction evaluation 
techniques 

 

will be considered an asset 
 

 
with outstanding communication and active 
listening skills 

 
 

with a professional presentation

e-mail:  
gm.santorini@cavotagoo.com

To Privee Santorini, συγκρότημα 11 πολυτελών 
ενοικιαζομένων δωματίων στην περιοχή εμπορίου 

, για την καλοκαιρινή σεζόν 2017 

Υπεύθυνο Μονάδας
Καθήκοντα: 

της μονάδας όσον αφορά στις υποδομές  
και στην καθημερινή λειτουργία 
spot checks δωματίων και κοινόχρηστων χώρων 

κρατήσεων 

των πληρωμών 

allocation 
 

των εκδηλώσεων του ξενοδοχείου 

 
των εκδηλώσεων 

προμηθευτών (είδη καθαριότητας, προμήθειες 
ξενοδοχείου, αναλώσιμα, εξωτερικό καθαριστήριο, 

 
 

(4 άτομα-διαχείριση, εκπαίδευση, αξιολόγηση,  
 

 
παραπόνων και αποτελεσματική επίλυσή τους  
Απαραίτητα προσόντα: 

καθήκοντα ή σε υπεύθυνη θέση σε τμήματα guest 
 

σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες 
 

και στη διαχείριση κρατήσεων  
 

εξόδων σε συνάρτηση με τις αγορές  
και τις πωλήσεις 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 

 
 

προσωπικότητα 

υπηρεσιών και υψηλές δεξιότητες στη φροντίδα 
των πελατών 

θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: info@privee.gr
καλέσει σε προσωπική συνάντηση μόνο τους υποψη-
φίους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις 

να είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης. Website: 

Το ξενοδοχείο Domotel Agios Nikolaos στα Σύβοτα 
Θεσπρωτίας, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαι-
ρινή σεζόν 2017:

Προϊσταμένη Ορόφων
Η ιδανική υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
διαχείρισης προσωπικού  
Προσφέρονται: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: tha@domotel.gr

The Kamari Tours Group in Santorini is recruiting: 

Housekeeping Manager

Main responsibilities: 
 

are serviced and cleaned daily according  
to the departmental operation manual 

 
and ensure that they receive the designated extras 

materials are available and monitor all 
departmental work equipment 

 
for repairs and refurbishing and that appropriate 
maintenance is provided at all times 

 
 

as soon as they have been used to ensure a fast 
turnaround 

relationships with their colleagues and all other 
departments 

punctually, wearing the correct uniform and name 
tag at all times and to ensure that they maintain  
a high standard of personal appearance  
and hygiene and adhere to the hotel  
and department’s grooming standards  
Kamari Tours offers: 

 
 

 
 

If you would like to be a part of the Kamari Tours 
group, please send us your cv with a recent photo, 
to this e-mail: karamoal6@gmail.com

Ανδρομέδα Α.Ε., ένας μεγάλος παραγωγικός και 
εμπορικός όμιλος με έντονη εξαγωγική δραστηριό-
τητα, πρωτοπόρος στον κλάδο του, ζητά να προσλάβει 
για τις εγκαταστάσεις του στην περιοχή της Σερίφου:

Προϊστάμενο/-η

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε 
ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον 
εργασίας.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@andromedagroup.gr 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης. Για όλους τους 
υποψηφίους θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα ξενοδοχεία Lindos Royal, Lindos Village, Lindos 
Imperial Resort & Spa
αναζητούν συνεργάτες για τη στελέχωση των ξενο-
δοχείων για τη τουριστική περίοδο 2017.

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 

προσόν 
 

4* και 5*  
 

 

Καραγιάννη, στο εξής e-mail: hrlr@lindoshotels.com. 
Tηλ. επικοινωνίας: 22440 32000 & 22440 29200 

βιογραφικών θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς βρίσκεται το ξενοδοχείο 
Apollonion resort & spa 5*. Οι εγκαταστάσεις μας 

-
τουμε 127 δωμάτια, σύγχρονα και υψηλής αισθητικής, 
2 εστιατόρια, 1 μπαρ, 1 spa, 2 παιδότοπους και 1 γκα-
λερί σύγχρονης τέχνης. Για την επερχόμενη τουριστική 
περίοδο του 2017 και για το χρονικό διάστημα από το 
τέλος Απριλίου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ζητούνται 

4* και 5* για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Spa Manager

 
αισθητικής προσώπου-σώματος, manicure-
pedicure, gel, ονυχοπλαστική, ημιμόνιμο 

 
αισθητικής ή spa 

γλώσσας 

Παροχές: Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά.

σας με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: gm@
apollonion-hotel.gr

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας Myconian Villa Collection, 
exclusive villa resort, Myconian Utopia Resort, member 
of relais & chateaux, Myconian Ambassador hotel, 
member of relais & chateaux, Myconian Imperial 

Resort, member of the leading hotels of the world, 
Royal Myconian Resort, member of the leading hotels 
of the world, Myconian K hotels, charming hotels, 
ζητούν για τη σεζόν 2017:

Αισθητικό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
προϊόντων 

καθώς και θεραπειών προσώπου 
 

ιδιαίτερα 

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
spamanager@myconiancollection.gr

Orloff Spa Experts

currently seeking to recruit Mykonos-based professionals, 
for a day spa in Mykonos, for the position of:

Spa Therapist (code MST)

a luxury spa experience to guests with courtesy and 
efficiency, while achieving retail sales objectives, for 

Job description: 
Perform the spa treatments following an 

international brand training protocols and ensure 
treatment room tidiness and cleanness at all 
times before and after the treatment 
Introduce guests to spa premises, explain the spa 

menu, promote treatments 

products to guest following beauty advice system  
Qualifications: 

physiotherapy 
Totally fluent in greek and english is mandatory 
Team work spirit, show respect for colleagues 

and ability to collaborate 
Strong orientation for guest care and 

communication skills 

cosmetic brand 

times, respect safety and confidentiality rules 
Talent and motivation for sales development will 

be much appreciated  
The company offers:  

international spa standards and spa brands 

benefits subject to performance 

dynamic group

Please send to e-mail: info@orloffspa.gr your cv with 

applications will be treated with strictest confidence.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας των The Bakers! Θέλεις 
να ζήσεις και εσύ καλύτερα μαζί μας; Να νιώσεις τη 
μοναδική εμπειρία της δημιουργίας, να ξεκινάς και να 

το χαμόγελο στα χείλη και να γνωρίζεις ότι αποτελείς 
μέλος της καλύτερης ομάδας; Αν ναι, είσαι όπως και 

ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής από το 2007 

στο Βύρωνα, και επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Καθαρίστρια - Βύρωνας (κωδ.: ΚΑΘΒ)

Τα καθήκοντά σου:  
-

τοποιείο, κοινόχρηστοι εσωτερικοί και εξωτερικοί 
 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 
 

Βάλε το βιογραφικό σου στο φούρνο:  
career@thebakers.gr... Ψηνόμαστε!



«Γαλαξίας»
Δημοτικός Πολιτιστικός

Πολυχώρος Νέας Σμύρνης
Βενιζέλου Ελευθερίου & 2ας Μαΐου

Πλατεία Νέας Σμύρνης

4
Φεβρουαρίου

2017

10:00 -16:00 

10:00 [AM] 16:00 [PM]

Προσωπικό coaching

Workshop αναζήτησης εργασίας

DAY TIMELINE

Διοργάνωση:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το έργον» 
διοργανώνει σε συνεργασία με τον σύλλογο «Ποιότητα Ζωής»

το #Jobday Ποιότητα Ζωής Νέας Σμύρνης.

 
Το #Job Day περιλαμβάνει:

 Workshop αναζήτησης εργασίας 
 Προσωπικό coaching για ανέργους αλλά και εργαζομένους που 
επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αναζήτηση εργασίας

Απαιτείται προεγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες στο http://jobfestival.gr/
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δυνατόν περισσότερους συναδέλφους 
και να ανταποκριθεί και στις δικές τους 
προσπάθειες προσέγγισης. Kάποιος 
που δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για 
το αντικείμενο της δουλειάς εύκολα 
μπορεί να χαρακτηριστεί ακοινώνη-
τος και να κάνει τους άλλους να τον 
βλέπουν αρνητικά.

Mην προβάλλετε τα προσόντα σας
Aυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πα-

ριστάνει κανείς τον χαζό ή τον ανίκανο. 
Kανείς όμως δεν ακούει με συμπάθεια 
κάποιον, και μάλιστα έναν «νεοσσό», 
να επαινεί τον δικό του τρόπο εργασίας 
ή, ακόμη χειρότερα, να κριτικάρει τον 
τρόπο εργασίας των παλαιοτέρων, έστω 

και αν πράγματι υπάρχει αντικειμενι-
κός λόγος. 

Είναι προτιμότερο κουβεντιάζοντας 
να κινεί την περιέργεια των άλλων και 
να είναι πρόθυμος να εξηγήσει ή να 
βοηθήσει περισσότερο μόνο όταν αυτό 
του ζητηθεί.

Φανείτε χρήσιμος στους συναδέλφους
Σε κάθε συναδελφική ομάδα υπάρ-

χουν έξτρα εργασίες, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο ελκυστικές. Eίναι καλό ο 
καινούργιος να αποκτήσει γρήγορα μια 
εικόνα για το ποιες είναι αυτές και να 
μην ανταγωνίζεται τους παλαιότερους 
και καταξιωμένους συνεργάτες για τις 
πιο ελκυστικές. 

Για την καλή αφομοίωση στην ομά-
δα είναι προτιμότερο να φανεί κανείς 
πρόθυμος να αναλάβει και κάποιες 
«αγγαρείες», ειδικά μάλιστα αν έτσι 
βοηθάει τη δουλειά όλης της ομάδας. 
Έτσι, π.χ., αν έχετε γνώσεις υπολογι-
στών, μπορείτε να φανείτε χρήσιμοι αν 
αναλάβετε τη φροντίδα των κομπιούτερ.

Προσέξτε την ιεραρχία
Eπειδή στους περισσότερους εργασι-

ακούς χώρους ισχύουν ιεραρχίες και η 
νοοτροπία είναι ιεραρχική, κανείς δεν 
βλέπει με καλό μάτι κάποιον καινούριο 
υπάλληλο που είναι «κολλητός» με τον 
προϊστάμενο. Aκόμη και αν πραγματικά 
η σχέση σας μαζί του είναι πολύ καλή 

και καταλαβαίνετε ότι εκτιμά τη δουλειά 
σας, μπορείτε να το κάνετε γνωστό στους 
συναδέλφους σας με πολύ διακριτικό 
τρόπο: «Eυτυχώς, ο κύριος Tάδε δεν είχε 
αντιρρήσεις σχετικά με το προσχέδιο 
που του έδειξα».

Bρείτε μέντορα
Σε κάθε επαγγελματική ομάδα υπάρ-

χουν κάποιοι συνάδελφοι, συνήθως με 
χρόνια προϋπηρεσίας και μεγάλη πείρα 
στη συγκεκριμένη δουλειά, που είναι 
και αγαπητοί και πρόθυμοι να δώσουν 
τα φώτα τους στους νεότερους. Mην 
διστάσετε να προσεγγίσετε έναν τέτοιο 
συνάδελφο για να ζητήσετε τη συμπα-
ράστασή του στο ξεκίνημά σας. Έτσι, 
εξασφαλίζετε έναν καλό σύμβουλο, ο 
οποίος θα μπορεί να σας στηρίξει τόσο 
σε ζητήματα που έχουν σχέση καθαρά 
με το αντικείμενο της δουλειάς, όσο και 
σε ενδεχόμενες δυσκολίες μέσα στον 
χώρο εργασίας.

Διαλέξτε στρατόπεδο
Σε μεγάλες ομάδες συνεργατών πάντα 

υπάρχουν υποομάδες, που πολύ συχνά 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για επιρροή 
και δύναμη. Tο πιθανότερο είναι ότι μέσα 
στις πρώτες εβδομάδες η κάθε υποομά-
δα θα προσπαθήσει να σας κερδίσει. 
Kάτι που προσπαθούν πολλοί, ιδιαίτερα 
γυναίκες που είναι καινούργιες σε μια 
δουλειά, είναι να τα έχουν καλά με όλους 
και να διατηρούν ισορροπίες. Eίναι 
όμως μάλλον ακατόρθωτο να καταφέρει 
κάποιος να μείνει εντελώς ουδέτερος. 
«Eίμαι με όλους» σημαίνει «δεν είμαι 
με κανέναν» και σημαίνει επίσης ότι σε 
δύσκολες περιόδους «δεν έχω συμμάχους 
και είμαι περισσότερο εκτεθειμένος». 
Προσπαθήστε λοιπόν να διαπιστώσετε 
ποια «παράταξη» συνολικά θεωρείτε ότι 
βρίσκεται πιο κοντά στη νοοτροπία σας 
για να κάνετε την επιλογή σας.

 Aποφύγετε την εμπλοκή σε συγκρούσεις
Eίναι αναπόφευκτο ανάμεσα σε συ-

νεργάτες να δημιουργούνται εντάσεις 
και συγκρούσεις. Aν αυτές αφορούν 
καθαρά θέματα εργασίας, καλό είναι 
κάποιος καινούριος να είναι επιφυλακτι-
κός και να μην προσπαθεί να επιβάλει 
την άποψή του στους παλαιότερους. 
Aν το ζήτημα σας αφορά ή σας θίγει 
άμεσα, μπορείτε να πάρετε θέση και να 
υπερασπιστείτε σε ήπιο τόνο τον εαυτό 
σας, ώστε να μη μείνουν προηγούμενα 
που θα σας κάνουν στη συνέχεια να 
νιώθετε αδικημένοι.

Προσοχή, καμάκι!
Συνήθως οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι 

πιο νέες, έχουν πολλές φορές να αντι-

μετωπίσουν και την ερωτική διάθεση 
ορισμένων συναδέλφων, που μπορεί 
να εκφράζεται ως απλό φλερτ ή ως 
φορτική, και καμιά φορά δυσάρεστη, 
πολιορκία. Tο να απορρίψει κανείς 
τέτοιου είδους προσεγγίσεις, όταν δεν 
τον ενδιαφέρουν, δεν είναι πάντα εύ-
κολη υπόθεση. Mπορεί κάποιοι, ενδε-
χομένως κομπλεξικοί, συνάδελφοι να 
προσβληθούν και να προσπαθήσουν 
να εκδικηθούν βάζοντας κάθε είδους 
τρικλοποδιές στη δουλειά. 

O καλύτερος τρόπος για να μειώσει 
κανείς στο ελάχιστο τις πιθανότητες 
τέτοιων προσεγγίσεων είναι να αφήσει 
εξαρχής να εννοηθεί, έστω και αν δεν 
είναι αλήθεια, ότι βρίσκεται σε μια 
ικανοποιητική συντροφική σχέση και 
να δικαιολογήσει έτσι την άρνηση προ-
τάσεων για συναντήσεις, εξόδους κ.λπ.

Eξασφαλίστε στήριξη και χαλάρωση
Tο ξεκίνημα σε μια καινούρια δου-

λειά μπορεί να είναι πολύ κουραστικό: 
οι συνάδελφοι, το πεδίο εργασίας, 
ο προϊστάμενος, όλα είναι καινού-
ρια, καμιά φορά ακόμη και ο τόπος 
κατοικίας. Απαιτείται λοιπόν μεγάλη 
ψυχική αντοχή. Για να αποφύγετε την 
υπερβολική ένταση και τον εκνευρισμό, 
που μπορεί να σας κάνουν και πιο 
ευερέθιστους στη δουλειά, φροντίστε 
τον εαυτό σας. 

O ελεύθερος χρόνος πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν περισσότερο αφιερω-
μένος στην ξεκούρασή σας. Aναβάλετε 
άλλου είδους απαιτητικές δραστηριότητες 
για τον επόμενο χρόνο. Eπίσης αναζη-
τήστε ανάμεσα στα οικεία σας πρόσωπα 
κάποιον ή κάποιους με τους οποίους θα 
μπορείτε να συζητάτε τα της δουλειάς 
σας. H γνώμη κάποιου άλλου μπορεί 
να σας βοηθήσει να δείτε ρεαλιστικά, 
και μάλλον πιο αισιόδοξα, τη νέα σας 
σταδιοδρομία.

Oμοιότητες και διαφορές
Oι ομοιότητες ενώνουν, οι διαφορές 

απομακρύνουν, τουλάχιστον όταν οι 
σχέσεις βρίσκονται στο ξεκίνημά τους. 
Σε αυτό δεν αποτελούν εξαίρεση ούτε οι 
σχέσεις μέσα στον επαγγελματικό χώρο. 

Eίναι σημαντικό, όταν κάποιος εί-
ναι καινούριος, να μην προσπαθεί να 
δώσει έμφαση σε αυτά που θεωρεί ότι 
τον κάνουν να ξεχωρίζει, όσο και αν 
σε άλλους τομείς αυτά ακριβώς είναι 
που του προσδίδουν γοητεία. 

Aισθανόμαστε συμπάθεια για κάποιον 
και τον αποδεχόμαστε πιο πρόθυμα 
όταν βλέπουμε ότι έχουμε κοινά στοι-
χεία με αυτόν.

Λουίζα Βογιατζή
ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια

οσέξω για να παραμείνω

Διάθεση για ομαδική δουλειά
Δεν έχει σημασία ποιο είναι το επάγγελμά σου ή 

αν καλείσαι να δουλέψεις μόνος ή μέσα σε ομάδα. 
Το να μπορείς να συνεργάζεσαι με συναδέλφους 
αρμονικά μόνο ως θετικό μπορεί να εκληφθεί.

Τα αρνητικά γνωρίσματα
Το κόλπο όταν παρουσιάζεις τα αρνητικά χαρα-

κτηριστικά σου είναι να προτάσσεις αυτά που για 
κάποιους μπορεί να θεωρηθούν θετικά ή τουλάχιστον 
αποκτούν θετική χροιά όταν αναφερόμαστε στον 

εργασιακό χώρο. Ορίστε μερικά παραδείγματα:
Φιλοδοξία
Το να είσαι εξαιρετικά φιλόδοξος και εργατικός 

είναι ένα χαρακτηριστικό με διττή ανάγνωση. 
Για τον εργοδότη, για παράδειγμα, είναι θετικό 

από τη στιγμή που θα έχει έναν υπάλληλο αφο-
σιωμένο στους στόχους του και με επιθυμία για 
εξέλιξη και συνεχή βελτίωση, ενώ για σένα μάλλον 
το γνώρισμά σου αυτό γίνεται θηλιά στον λαιμό 
περιορίζοντας τον προσωπικό, ελεύθερο χρόνο 

σου και βάζοντας τη διασκέδασή σου σε δεύτερη 
μοίρα, μετά τη δουλειά.

Τελειομανία
Η λέξη έχει καθαρά αρνητική έννοια, αλλά εύ-

κολα μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου, αρκεί να 
δώσεις τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Τόνισε πως 
δεν είσαι οπαδός της προχειρότητας και θέλεις να 
παραδίδεις ένα σωστό και άρτιο αποτέλεσμα. Από 
την άλλη, καλό θα ήταν να καταστήσεις σαφές πως 
σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και προθε-
σμιών λειτουργείς βάσει ιεράρχησης και δεν είναι 
μανιώδης με το τέλειο σε σημείο που να εμποδίζει 
την αποδοτικότητά σου.

Ηγετικές ικανότητες

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξεις 
πώς θα παρουσιάσεις το ζήτημα. Το να δείξεις πως 
συχνά προτείνεις λύσεις και δίνεις ιδέες κατευθύ-
νοντας μια ομάδα (αυτή μπορεί να είναι ακόμη 
και οι φίλοι ή η οικογένεια) είναι κάτι θετικό, που 
συνήθως εκτιμάται από τους εργοδότες. Προσοχή 
μόνο μην παρεξηγηθείς και θεωρηθεί πως έχεις 
αρχηγικές τάσεις προσπαθώντας να καπελώσεις 
τους προϊσταμένους σου.

Θυμήσου: η θετική σκέψη κάνει θαύματα! Σκέψου 
θετικά, προετοιμάσου σωστά και καλή επιτυχία!

Δήμητρα Γκούντρα
δημοσιογράφος-επικοινωνιολόγος

Πήγασος Εκδοτική

υ με τις κατάλληλες λέξεις
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Ε ίθισται να αντικαθίσταται ο όρος 
«τουρισμός» από τη φράση «βα-
ριά τουριστική βιομηχανία». Ο 

χαρακτηρισμός αυτός περισσότερο 
επικοινωνιακός παρά ουσιαστικός, 
καθώς αναφερόμαστε σε ένα κλάδο 
της οικονομίας που δεν έχει τα χαρα-
κτηριστικά πρωτογενούς παραγωγής, 
δημιουργεί υψηλές προσδοκίες όσον 
αφορά στις δυνατότητες για απασχόληση 
και επιχειρηματική δράση. 

Ακόμα και εν καιρώ οικονομικής κρί-
σης, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους 
πιο δυνατούς πυλώνες ανάπτυξης και η 
συνεισφορά του στην αγορά εργασίας 
είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι όμως 
βέβαιο, ότι δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος 
από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Δρ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), θα μας μιλήσει 
στη συνέντευξη που ακολουθεί για τις 
εξελίξεις στον τουριστικό κλάδο, τις 
δυνατότητες σε εργασιακό και επιχειρη-
ματικό επίπεδο αλλά και για τη δράση 
του ΣΕΤΕ όσον αφορά στην προώθηση, 
την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

 Κύριε Ανδρεάδη, πότε δημιουρ-
γήθηκε ο ΣΕΤΕ και για ποιους 
λόγους;
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστι-

κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε 
το 1991, με σκοπό τη συνεχή ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και την ανά-
δειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του 
τουρισμού στην ελληνική οικονομία. 
Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές 
ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, 
καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην 
τουριστική οικονομία και καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών 
δραστηριοτήτων.

Ο ΣΕΤΕ οραματίζεται μια ισόρροπη 
τουριστική ανάπτυξη, η οποία θα στο-
χεύει στη βελτίωση των αποδόσεων, 
με παράλληλη αύξηση του αριθμού των 
αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, 
με καλύτερη κατανομή της τουριστι-
κής προσφοράς σε όλες τις περιοχές 
της χώρας και με καλύτερη χρονική 
κατανομή της ζήτησης. Όλα αυτά θα 
πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 
καθώς και στο πλαίσιο σεβασμού και 
ανάδειξης του πολιτισμού μας.

Από το 2013 είναι επίσημος Κοι-
νωνικός Εταίρος και έχει ιδρύσει την 
Marketing Greece, καθώς και το Ιν-
στιτούτο ΣΕΤΕ. Η Marketing Greece 
Α.Ε. είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και έχει ως πρωταρχικό 
στόχο την αποτελεσματική προβολή 
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 
Παράλληλα, στοχεύει, μέσω ενός πλάνου 
πολυεπίπεδης επικοινωνιακής στρα-
τηγικής, να αναδείξει τη χώρα μας σε 
έναν από τους σημαντικότερους και 
ελκυστικότερους τουριστικούς προο-
ρισμούς παγκοσμίως. 

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ έχει στόχο τη 
στρατηγική ενίσχυσης και βελτίωσης της 
ποιότητας του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, αλλά και την ουσιαστική 
παρέμβαση στην αναβάθμιση της του-
ριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, ενισχύει 
το έργο του ΣΕΤΕ, μέσω της παροχής 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης 
για την προώθηση της επιχειρηματικό-
τητας και της ποιότητας στον τομέα του 
τουρισμού, καθώς και την ενίσχυση 
των μηχανισμών και των πολιτικών 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

 Πώς η ύφεση των τελευταίων ετών 
έχει επηρεάσει τις τουριστικές επι-
χειρήσεις;
Παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός τουρι-

σμός παραμένει ο εν ενεργεία τομέας της 
ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συνεχίζει 
να έχει θετική βραχυπρόθεσμη προοπτική, 
έχουμε αρχίσει να καταγράφουμε ένα 
πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μπορεί 
να επηρεάσει μεσο-μακροπρόθεσμα τις 
εξελίξεις. Δημιουργούνται δύο πραγ-
ματικότητες στον ελληνικό τουρισμό 
και στην ανταγωνιστικότητα τόσο των 
ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 
όσο και των περιοχών. Η μια είναι αυτή 
των περιοχών και των επιχειρήσεων 
που προωθούν και διαχειρίζονται ένα 
επώνυμο προϊόν, με ολοκληρωμένες 
εταιρικές διαδικασίες, εξειδικευμένα 
συστήματα και έντονη εξωστρέφεια. 
Η δεύτερη πραγματικότητα είναι αυτή 
της άγνωστης Ελλάδας με την χαμηλή 
τουριστική περίοδο και τις χιλιάδες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
πασχίζουν, χωρίς να προσφέρουν κάποιο 
επώνυμο προϊόν, με λιγοστά μέσα και 
σχεδόν καμία υποστήριξη να επιβιώ-
σουν στον αδυσώπητο ανταγωνισμό και 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
επιχειρηματικότητας της χώρας μας. 

Προκύπτει λοιπόν η απόλυτη ανάγκη 
να χαράξουμε μια μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική για την επόμενη μέρα της χώρας 
μας και του ελληνικού τουρισμού, που 
θα αναδείξει τις πραγματικές του δυνά-
μεις. Είναι αναγκαίο να φροντίσουμε 
να εκπαιδεύσουμε τις επιχειρήσεις, να 
προφυλάξουμε και να προωθήσουμε 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
περιοχής, να εντάξουμε τις αρχές της 
αειφορίας στις διαδικασίες των επιχει-
ρήσεων και να διεισδύσουμε ακόμα πιο 
βαθιά στη συνείδηση του κάθε Έλληνα, 
ώστε να αποτυπωθεί το μήνυμα πως η 
χώρα μας μπορεί να γίνει ηγέτιδα στην 
παροχή υπηρεσιών, ξεκινώντας από 
τον τουρισμό. 

 Υπάρχουν δυνατότητες και ευκαι-
ρίες για νέους επιχειρηματίες στο 
χώρο του τουρισμού;
Για να επιτύχουμε τους στόχους του 

2021, θα πρέπει άμεσα να δημιουργη-
θούν 250.000 κλίνες κατηγορίας 5* στη 
χώρα. Από αυτές έχουμε υπολογίσει ότι 
θα πρέπει να δημιουργήσουμε 150.000 
νέες και να αναβαθμίσουμε επιπλέον 
100.000. 

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο τομέ-
ας του τουρισμού έχει ακόμα μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω 
όμως ότι δεν υπάρχει η στρατηγική και τα 
επενδυτικά κίνητρα από την πλευρά του 
κράτους, ώστε να είναι σε θέση η χώρα 
να προσελκύσει αυτές τις επενδύσεις. 

Ταυτόχρονα, χρειάζεται να μειωθεί το 
κόστος χρήματος και να επιστρέψει η 
ρευστότητα στην αγορά. Μόνο με αυτούς 
τους τρόπους θα μπορούν οι επενδύσεις 
στην Ελλάδα να είναι ανταγωνιστικές. 

 Όσον αφορά στην απασχολησι-
μότητα, είναι πολλοί οι νέοι που 
εργάζονται στο χώρο και πολλοί 
εκείνοι που θέλουν να ενταχθούν. 
Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίες 
και ποιες οι προοπτικές για τους 
εργαζόμενους στον τουριστικό 
τομέα;
Ο τουρισμός είναι ένας τομέας εντά-

σεως εργασίας. Είναι ένας τομέας που 
χαρακτηρίζεται από την πολλή και σκληρή 
δουλειά, διότι είναι εποχικός και ταυ-
τόχρονα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
αφού πρέπει να καταφέρουμε να προ-
σφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους 
επισκέπτες μας, 24 ώρες το 24ωρο. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέ-
ρουμε, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 
του ελληνικού τουρισμού είναι ένα από 
τα βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
ότι σύμφωνα με μελέτες το ανθρώπινο 
στοιχείο του ελληνικού τουρισμού έχει 
μακράν τα περισσότερα θετικά σχόλια 
με βαθμολογία που ξεπερνά το 90%.

 Κύριε Ανδρεάδη, θα θέλατε να 
μας μιλήσετε, κλείνοντας για τις 
προοπτικές στον ελληνικό τουρισμό 
γενικότερα;
Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι 

μέσα από τη διαδικασία αυτορρύθμισης 
που σταθερά προωθούμε στην εξυγίανση, 
εκπαίδευση, προώθηση και ποιότητα 
προσφερόμενων υπηρεσιών, να οδη-
γήσουμε την ελληνική κοινωνία στη 
συνειδητοποίηση ότι ο τουρισμός είναι 
το μέλλον της χώρας. 

Όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να 
δουλέψουμε σκληρά, μεθοδικά και συλ-
λογικά, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος 
προς τα εμπρός και να επιτύχουμε τους 
στόχους του 2021 για 35 εκατ. επισκέπτες 
και σχεδόν 20 δισ. ευρώ έσοδα, όπως 
περιγράφει ο αναθεωρημένος Οδικός 
Χάρτης που παρουσιάσαμε πρόσφατα. 

Ο ΣΕΤΕ, ως κοινωνικός εταίρος, έχει 
ενεργοποιήσει πλήρως τους δύο σύγ-
χρονους επιχειρησιακούς του βραχίονες, 
το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ και την Marketing 
Greece. Μέσω των περιφερειακών γρα-
φείων μας, αναπτύξαμε τα στρατηγικά 
marketing plans τουριστικού προϊόντος 
για πέντε περιφέρειες της χώρας σε 
στενή συνεργασία με τις περιφερεια-
κές και τοπικές αρχές, καθώς και τους 
τοπικούς φορείς. 

Με το ΙΝΣΕΤΕ σχεδιάζουμε ένα νέο 
ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης 
ποιότητας υπηρεσιών και προσόντων, 
βασισμένο στη διεθνή εμπειρία. Με το 
SETE Training ολοκληρώσαμε ακόμα 
έναν κύκλο στοχευμένων εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων υψηλού επιπέδου σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες δεξιοτήτων 
για περισσότερους από 1000 επαγγελ-
ματίες του κλάδου και προχωρήσαμε 
και στην υλοποίηση του δεύτερου προ-
γράμματος εκπαίδευσης ανέργων νέων. 
Με το SETE Intelligence μπαίνουμε σε 
βάθος στην ανάλυση των μεγεθών των 
τουριστικών προϊόντων, προκειμένου 
να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά 
τους και τις προοπτικές τους και στη 
συνέχεια μοιραζόμαστε με τον κλάδο τα 
αποτελέσματα. Με τη Marketing Greece 
συμβάλλουμε στρατηγικά και αποφασι-
στικά στην προώθηση των ελληνικών 
τουριστικών προϊόντων και στην ανάδειξη 
προορισμών στη χώρα μας.

Είναι σημαντικό για την επόμενη μέρα 
του ελληνικού τουρισμού να προσπα-
θήσουμε να συνθέσουμε τα βέλτιστα 
των δυνατοτήτων κάθε τομέα, σε μία 
δυναμική που θα εδραιώσει τη χώρα 
ως ηγέτιδα διεθνώς, στην παροχή 
υπηρεσιών. Διαθέτουμε ως χώρα την 
κρίσιμη μάζα ανθρωπίνων πόρων που 
απαιτείται. Διαθέτουμε μια μοναδική 
φυσική ομορφιά, που δημιουργεί από 
μόνη της αξέχαστες εμπειρίες, ιστορικά 
και αρχαιολογικά μνημεία που όλοι 
θέλουν να επισκεφθούν και κατάλληλες 
κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν τη 
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. 

Είναι υποχρέωση όλων όσων δρα-
στηριοποιούμαστε στον τουρισμό να 
διαφυλάξουμε τις ομορφιές και τα μο-
ναδικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της 
χώρας μας και να τα αναδείξουμε, όπως 
τους αξίζει, στις καλύτερες θέσεις του 
παγκόσμιου τουρισμού. Είναι καθήκον 
μας να καλλιεργήσουμε συστηματικά την 
αντίληψη ότι ο τομέας του τουρισμού 
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κε-
φάλαια της ελληνικής οικονομίας και 
των τοπικών κοινωνιών.

Μίνα Βασιλοπούλου,  
Υπεύθυνη Περιεχομένου  

Skywalker.gr

«Τουριστική αγορά εργασίας: Τελευταίες 
εξελίξεις και προοπτικές για την Ελλάδα» 

«Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι μέσα από  
τη διαδικασία αυτορρύθμισης που σταθερά προωθούμε 
στην εξυγίανση, εκπαίδευση, προώθηση και ποιότητα  
προσφερόμενων υπηρεσιών να οδηγήσουμε  
την ελληνική κοινωνία στη συνειδητοποίηση  
ότι ο τουρισμός είναι το μέλλον της χώρας».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ 
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Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ διαμεσολαβεί και διεκπεραιώνει προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως τα άτομα που ανήκουν σε 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Άτομα που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα υγείας, κοινωνικού αποκλεισμού και γενικότερα δυσκολίες 
στην καθημερινή τους συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες στην 
Αττική και όχι μόνο.
Ο σκοπός μας είναι ουσιαστικός όσο ποτέ άλλοτε τόσο λόγω της 
περιόδου που διανύουμε όσο και για την αλληλεγγύη που χρεια-
ζόμαστε όλοι. Από χέρι σε χέρι, από ανάγκη σε πράξη, ο σκοπός 

που έχουμε θέσει μας εκφράζει απόλυτα και μας δίνει την ώθηση να προχωρήσουμε.
Συνεργαζόμαστε με δημόσιους φορείς, συλλόγους, κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και με φο-
ρείς που υποστηρίζουν και βοηθούν ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης, 
παρέχουμε ενημέρωση όσον αφορά δικαιώματα και δυνατότητες για ΟΑΕΔ.
Αν θέλετε να ρωτήσετε για τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00 π.μ.-21.00 μ.μ.-Διεύθυνση: Κακίση 27, 12351 Αγ. Βαρβάρα-
Τηλέφωνο: 6932 323 571-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: skitalikoinsep@gmail.com-www.
koinsep-skitali.com
Αγγελίες:
1. Δικηγόρος 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ έχει άμεση ανάγκη από νομική υποστήριξη 2 φορές μηνιαίως σε 
θέματα που αφορούν μεταναστευτικό και προσφυγικό.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 211-4023571 και 6932323571.
2. Μεταφραστές
Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ ζητεί μεταφραστές σε πακιστανική και αλβανική γλώσσα, προκειμένου 
να βοηθήσουν μετανάστες που απευθύνονται στο γραφείο μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στα τηλέφωνα: 211-4023571 και 6932323571.

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ» καλεί Νέες και Νέους σε 
εθελοντική δράση αλληλεγγύης.
Η ιδέα: Η φτώχεια, η ανεργία μαζί με τους περιορισμούς στην κοινωνική 
προστασία έχει φέρει οικογένειες σε εξαιρετική αδυναμία να υποστηρίξουν 
την καθημερινότητα, την αξιοπρεπή διαβίωση και τη βελτίωση των συνθηκών 
της κατοικίας τους.
Με τη συμμετοχή νέων από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, θέλουμε και 
επιδιώκουμε ενεργά να αλλάξουμε την εικόνα αυτή! 

Να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή κάποιων οικογενειών, προσφέροντας επίπλωση και δη-
μιουργώντας περιβάλλοντα και συνθήκες που να ικανοποιούν τις ανάγκες για ένα σπίτι 
με ασφάλεια και λειτουργικότητα. Βοηθός μας σε αυτό το στόχο γίνεται η διάθεση των 
ανθρώπων: νέων, τεχνιτών, καλλιτεχνών, η διάθεση οικιακών σκευών και επίπλων προς 
χρήση, η διάθεση χρόνου και χώρου. Στόχος μας: η αλληλεγγύη και η συμμετοχή στα κοινά 
ζητήματα της κοινότητας να γίνει η δεύτερη ευκαιρία των πραγμάτων, η αξιοπρέπεια των 
ανθρώπων και μια νέα δημιουργική και ουσιαστική στάση ζωής απέναντι στην κρίση. 
Η ομάδα: Κάθε νέος και νέα που επιθυμεί να συμμετάσχει και του αρέσει η δουλειά με τα 
χέρια, οι κατασκευές και τα υλικά: χρώματα, βερνίκια, υφάσματα, ηλεκτρολογικά, σιδερικά 
και κάθε υλικό που κάνει το χρηστικό καθημερινό αντικείμενο και μια πρόκληση για δημι-
ουργία. Κάθε πολίτης άνδρας και γυναίκα που μαζί με τη διάθεση μπορεί να έχει γνώση και 
εμπειρία επιπλοποιίας, ταπετσαρίας, ηλεκτρολογίας, σιδηρουργίας, ραπτικής, βαψιμάτων, 
απλών και καλλιτεχνικών κατασκευών, διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικής. 
Κάθε ενδιαφερόμενος, κάθε ενδιαφερόμενη θα χρειαστεί να προετοιμαστεί να ανταποκριθεί: 

σε ομαδικές αρχές δουλειάς, συνέπειας, σεβασμού στον άλλο.

Φλεβάρη στις 12:00-17:00. Τρεις (3) ώρες π.χ.: 12:00-15:00, τρεις φορές την εβδομάδα 
π.χ.: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή για το μήνα Μάρτιο. Την 1η και 2η Απρίλη θα γίνει η 
παραχώρηση των κατασκευών σε ανοιχτή έκθεση σε χώρο του Δήμου.

νέες γνωριμίες, σχέσεις με διαφορετικούς ανθρώπους, ικανοποίηση, αλληλεγγύη, βιώματα, 
ιδέες, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, δημιουργικός χρόνος, συνδρομή στη βελτίωση 
της ζωής ανθρώπων της γειτονιάς και της κοινότητας.

την μέχρι 25 Φλεβάρη στο fax 210 8259880 ή στο e-mail arsis.neonchora@gmail.com 
Σε περιμένουμε!

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας (ΕΚΦ) είναι μια μη 
κερδοσκοπική εταιρεία στον χώρο της σύγχρονης τέχνης και 
του πολιτισμού. Με βάση τους γενικούς προγραμματικούς του 
στόχους, έχει ως κεντρικό άξονα των δράσεών του την προ-
βολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής φωτογραφικής 

παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη σταδιακή ανάδειξη του κοινωνικού 
και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει η φωτογραφική τέχνη στη σύγχρονη κοινωνία. 
Πέρα από τη διοργάνωση του Athens Photo Festival (1987 έως σήμερα) που αποτελεί τον 
πυρήνα της δράσης του ΕΚΦ, καθώς και την εκτεταμένη εκθεσιακή και επιμορφωτική του 
δραστηριότητα, διευρύνει τα όριά του με νέες ιδέες και προτάσεις, εναρμονισμένες στις 
απαιτήσεις της εποχής, δίνοντας το στίγμα του διευρυμένου ρόλου του, εντός και εκτός 
Ελλάδας. Επικεντρώνεται στη φωτογραφία αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν, εντάσσοντας 
στο θεσμικό του πλαίσιο συγγενείς μορφές της τέχνης και της έκφρασης.
Πρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης
To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση και εθελοντική 
εργασία, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα σε βασικούς λει-
τουργικούς τομείς και δραστηριότητες του ΕΚΦ, όπως:

Οι απασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών, τον ελεύθερο χρόνο τους 
και τα ιδιαίτερα γνωστικά τους ενδιαφέροντα. Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά την 1η 

πρακτικής άσκησης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία πρακτικής άσκησης που ακολουθεί η κάθε 
σχολή. Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους, χορηγείται βεβαίωση και συστατική 

ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση, την οποία θα βρείτε στον 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας: Στρατηγού Κοντούλη 
3, 117 42 Αθήνα - E: contact@hcp.gr - Τ: 210 9211 751

Το Home-Start είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που 
απευθύνεται σε κάθε οικογένεια με μικρά παιδιά, που αντιμετω-
πίζει δυσκολίες. Σκοπός μας είναι να βρισκόμαστε κοντά στους 
γονείς για να τους στηρίζουμε στις δυσκολίες και προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε να δίνουν τις δικές τους λύσεις, 

χωρίς οι δυσκολίες να εξελίσσονται σε κρίσεις ή οι κρίσεις να καταλήγουν στη διάλυση της 
οικογένειας. Κατάλληλα επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι εθελοντές προσφέρουν σε τακτική 
βάση κατ’ οίκον υποστήριξη, για όσο χρόνο χρειαστεί. Οι οικογένειες απευθύνονται σε 
εμάς και ζητούν υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών: από τις πιο απλές, όπως είναι 
το άγχος της καθημερινότητας ή οι αλλαγές που φέρνει στην οικογένεια η γέννηση ενός 
παιδιού, μέχρι και τις πιο σύνθετες, όπως αρρώστια, αναπηρία, απώλεια, μοναξιά.
Το Home-Start Αθήνας αναζητά εθελοντή/-τρια για υποστήριξη οικογενειών, που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες, με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση της 
αυτοδυναμίας τους.
Η υποστήριξη παρέχεται με κατ’ οίκον επισκέψεις ή με επισκέψεις στα γραφεία του Home-
Start.
Πόσο χρόνο χρειάζεται: 
Tρεις ώρες την εβδομάδα για επισκέψεις σε οικογένειες και τρεις ώρες κάθε μήνα για 
ομαδική συνάντηση εποπτείας στα γραφεία του Home-Start.
Αν είσαι γονέας , σε χρειαζόμαστε για να υποστηρίζεις -μετά από εκπαίδευση- σε σταθερή 
βάση τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη και να μοιράζεσαι μαζί τους τη δική σου γονεϊκή 
εμπειρία. Αν δεν είσαι γονέας, σε χρειαζόμαστε για να βοηθήσεις την οικογένεια σε θέματα 
της καθημερινότητας (συνοδεία σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.). 
Tι κερδίζεις:

γίνεις μέλος μιας ομάδας. 

επίπεδο.

των οικογενειών που υποστηρίζεις.

λοσοφία - στην παγκόσμια κοινότητα Home start- που λειτουργεί σε πάνω από 20 χώρες.
Εκπαίδευση: 

με διάφορες θεματικές. 

Απαιτήσεις θέσης:
Εάν έχεις/γνωρίζεις, θα βοηθούσε: Να είσαι ο ίδιος γονιός ή να έχεις γονεϊκή εμπειρία 
(ανάδοχος γονέας, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.) ή απλά να θες να προσφέρεις σε οικογένειες 
που το έχουν ανάγκη.
Υπ. επικοινωνίας: Σύλβια Σκαρμούτσου, e-mail: athens@homestart.org.gr, τηλ. 210-
8838512

Η ITHACA ΜΚΟ αναζητά εθελοντές/-τριες για την υποστήριξη 
της λειτουργίας του κινητού πλυντηρίου για τους άστεγους.
Περιγραφή θέσης: Τις καθημερινές που θα τεθεί υπό λει-
τουργία το Ithaca, κατά τις πρωινές ώρες, θα βοηθάς στην 

ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Αρχικά, την 
υποδοχή των αστέγων και την τήρηση της σειράς εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια, τη συλλογή 
και ζύγιση των ρούχων, τη μεταφορά τους στα πλυντήρια και έπειτα στα στεγνωτήρια. Τέλος, 
την παραλαβή των καθαρών ρούχων και την επιστροφή τους στους αστέγους.
Τι χρόνος χρειάζεται: 4 ώρες την ημέρα, 14.00-18.00, 1 έως 2 ημέρες ανά εβδομάδα. 
Ελάχιστη συμμετοχή 1 ημέρα/μήνα.
Τι κερδίζεις: Έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις το έργο της ομάδας μας για την υποστήριξη 
αστέγων και απόρων συνανθρώπων μας. Επιπλέον, γίνεσαι μέλος της ομάδας μας, γνωρίζεις 
νέα άτομα και συγκεντρώνεις πολύτιμες εμπειρίες. Τέλος, στη λήξη της συνεργασίας, σου 
παρέχεται βεβαίωση εθελοντικής εργασίας.
Εκπαίδευση εθελοντή: Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη καθώς και βοήθεια 
-εφόσον χρειαστεί- από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της κινητής μονάδας.
Απαιτήσεις: 
Αν γνωρίζεις/έχεις θα βοηθούσε: Ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ομαδι-
κό και επικοινωνιακό πνεύμα, διακριτικότητα, όρεξη για μάθηση, αξιοπιστία στη δέσμευση 
που αναλαμβάνεις.
Υπ. Επικοινωνίας: Κουντουριώτη Δήμητρα, τηλ. επικοινωνίας +30 211 4116300 
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Η Α21 είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική 
οργάνωση που δραστηριοποιείται ενάντια 
στην εμπορία ανθρώπων. Συστάθηκε 

το 2008 στη Θεσσαλονίκη και πλέον δραστη-
ριοποιείται σε 12 χώρες. Μοναδικός στόχος 
της οργάνωσης είναι η καταπολέμηση αυτού 
του εγκλήματος μέσα από την προστασία των 
θυμάτων σωματεμπορίας, την ποινική δίωξη 
των διακινητών, αλλά και την ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών με σκοπό την πρόληψη του 
φαινομένου.

Στη Θεσσαλονίκη η Α21 διατηρεί τον μονα-
δικό ξενώνα φιλοξενίας για θύματα εμπορίας 
ανθρώπων με προγράμματα αποκατάστασης 
από το τραύμα και επανένταξης στην κοινω-
νία. Ο ξενώνας της Α21 στην Ελλάδα παρέχει 
24ωρη φροντίδα σε πρώην θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, η οποία συμπεριλαμβάνει ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, προγράμματα απο-
κατάστασης ψυχικών τραυμάτων, εκπαίδευση 
σε βασικές ικανότητες, μαθήματα γλώσσας 
και υπολογιστών, καθώς και άλλες ποικίλες 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότη-
τες. Επιπλέον παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες 
και σε πρώην θύματα εμπορίας ανθρώπων 
που μένουν εκτός του ξενώνα. Στόχος είναι η 
παρεχόμενη φροντίδα να είναι προσαρμοσμένη 
στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ατόμου.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης 
της Αστυνομίας η Α21 εκπαιδεύει αστυνομι-
κούς και επαγγελματίες που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή σε όλη την Ελλάδα στο πώς να 
αναγνωρίζουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. 
Ακόμη προσφέρει εκπαίδευση για τις μεθό-
δους ταυτοποίησης σε επαγγελματίες υγείας 
και προσωπικό ξενοδοχείων, καθώς επίσης 
και παρουσιάσεις ενημέρωσης σε σχολεία και 
σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Κάθε χρόνο η Α21 διοργανώνει και συμ-
μετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις ενημέρω-
σης σε όλη την Ελλάδα σε μια προσπάθεια 
να κινητοποιήσει το ευρύ κοινό, ώστε να 
λάβουν δράση για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων. Οι εκδηλώσεις αυτές, 
συμπεριλαμβάνουν από μαραθώνιους αγώνες 
και συναυλίες μέχρι και τη διεθνή εκδήλωση 
που συμβαίνει κάθε Οκτώβριο: το Walk For 
Freedom. 

Αυτό το Περπάτημα για την Ελευθερία είναι 
η συλλογική προσπάθεια της Α21 παγκοσμίως 
να ενημερώσει τον κόσμο για το φαινόμενο 
της σύγχρονης σκλαβιάς και να δώσει ένα 
ηχηρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο. 

Παράλληλα η Α21 παρέχει στα θύματα εμπο-
ρίας ανθρώπων νομική υποστήριξη και καθοδή-
γηση σε κάθε βήμα της δικαστικής διαδικασίας. 
Επίσης παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και 
προστασία στα πρώην θύματα που επιλέγουν 
να καταθέσουν εναντίον των διακινητών τους. 

Μέχρι σήμερα έχει δει πάνω από 45 διακινητές 
να καταδικάζονται στην Ελλάδα. 

Η Α21 τον Απρίλιο του 2012 δημιούργησε 
τη Γραμμή 1109 με στόχο την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Στο διά-
στημα αυτό έχει δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα 
για καταγγελίες ύποπτων περιστατικών, παραπο-
μπές θυμάτων σε υπηρεσίες και πληροφόρηση 
αναφορικά με το έγκλημα της εμπορίας ανθρώ-
πων. Η Γραμμή 1109 λειτουργεί πανελλαδικά, 
ανώνυμα, είναι 24ωρη με αστική χρέωση και 
προσφέρει υπηρεσίες άμεσης τηλεδιερμηνείας σε 
170 γλώσσες. Το εξειδικευμένο προσωπικό έχει 
εκπαιδευτεί να ανταποκρίνεται στις κλήσεις και 
μπορεί άμεσα να συνδέει τα θύματα με παροχείς 
υπηρεσιών φροντίδας.

Από την περασμένη χρονιά και έπειτα από την 
τεράστια εισροή προσφύγων στη χώρα μας η 
Α21 ανταποκρίθηκε άμεσα σε αυτή την ανάγκη. 
Αρχικά μέσα από την κατασκευή containers πα-
ροχής νερού, στα οποία υπήρχε τοποθετημένο 
μήνυμα ενημέρωσης για την ασφάλεια των προ-
σφύγων. Στη συνέχεια μέσα από τη δημιουργία 
υλικού (αφίσες, φυλλάδια, βίντεο) και δράσεων 
μέσα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων (π.χ. 
ψυχαγωγικές βραδιές), καθώς και μέσα από 
εκπαιδεύσεις σε εθελοντές και επαγγελματίες 
των οργανισμών που δραστηριοποιούνται μέσα 
στους χώρους φιλοξενίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφτείτε τη σελίδα της Α21 στο www.A21.
gr ή τη σελίδα μας στο Facebook: A21 Greece.

Καταργώντας την αδικία στον 21ο Αιώνα
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H εκπαίδευση έχει πια το δικό της site!
Το νέο skywalker.education 
Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπι-
στήμια, κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά σεμινάρια, υποτροφίες είναι 
μερικά μόνο από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεω μένο και λειτουργικό σε 
περιμένει να το εξερευνήσεις: skywalker.education

www.skywalker.education
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Μονοπάτια Απασχολησιμότητας
Τα «Μονοπάτια Απασχολησιμότητας» συνεχίζουν την προσπάθεια στήριξης των μη 
απασχολούμενων, αλλά και των εργαζομένων, με άξονα την κινητοποίησή τους προς 
την ενεργή αναζήτηση, τη διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης τους στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον. To skywalker.gr με την υποστήριξη του Δήμου Κορυδαλλού 
διοργανώνει το 18ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 
23 Ιανουαρίου έως τις 27 Ιανουαρίου από 10:00 έως 16:00.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής 
ανάπτυξης με κύρια θέματα τους δείκτες απασχολησιμότητας και τις απαραίτητες 
ήπιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του εργασιακού χώρου.
Το πρόγραμμα των 30 ωρών (πέντε ημέρες), περιλαμβάνει ομαδικό εργαστήριο 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και εισηγήσεις που θα διερευνήσουν μεταξύ άλλων, 
ήπιες δεξιότητες όπως: αποτελεσματική επικοινωνία, διαχείριση μετάβασης και σύ-
γκρουσης, συναισθηματική νοημοσύνη, ένταξη σε ομάδα, στοχοθεσία /επαγγελματικό 
πλάνο δράσης και εργαλεία λήψης απόφασης. Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν εργα-
στήρια σχετικά με: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αποτελεσματική συνέντευξη, 
τεχνικές αναζήτησης εργασίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμμετοχή στα 
Μονοπάτια είναι χωρίς χρέωση. Λόγω της δομής του προγράμματος, προϋπόθεση 
για την ένταξη στο 18ο Μονοπάτι είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμινα-
ρίου (5 ημέρες) και όχι τμήματος αυτού. Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career Design. Οι καταξιωμένοι εισηγητές των 
Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται το www.footstep.gr ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 9730280, 
με την κα Καρατζή Τάνια έως την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου.
Τόπος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού «Μελίνα Μερκούρη», 
Γρηγορίου Λαμπράκη και Καρυταίνης 4. 

Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας
Τα «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας», από το Skywalker.gr, σε συνεργασία με 
το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συνεχίζονται το μήνα Ιανουάριο 2017 με το 
«22ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας».
 Η δράση αφορά την παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ενώ απευ-
θύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής 
δράσης ως εναλλακτικό δρόμο επαγγελματικής δραστηριότητας και δημιουργικότητας.
Σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες, στις 24, 25, 26 και 27 Ιανουαρίου, εικοσιπέντε (25) 
εκπαιδευόμενοι θα προσεγγίσουν τις 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 επιχειρημα-
τικότητας 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 συμμετοχή 
καταξιωμένων εισηγητών και την παραχώρηση του χώρου διεξαγωγής, καθώς και 
τη συνεργασία με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής 
στο site: www.footstep.gr. Λόγω περιορισμένων θέσεων, στο πρόγραμμα θα εντα-
χθούν 25 συμμετέχοντες με αριθμό προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 9730280
Τόπος διεξαγωγής: Το 22o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 24, 25, 
26 και 27 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου 
Βουλιαγμένης, οδός: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη.

Σεμινάριο: Vintage Marketing
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης και Καινοτομίας), πραγματοποιεί 
την ενότητα «Vintage Marketing», την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 στο Δημαρ-
χείο Καλλιθέας.
Μια ειδικά διαμορφωμένη ενότητα που περιλαμβάνει το «Nostalgia Marketing» σε 
σχέση με το σύγχρονο «Digital» κομμάτι του. Θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο, εκεί στις 
αρχές του 1980 και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι έχει αλλάξει και τι είναι το ίδιο.
Ανάπτυξη Θεματολογίας:
1. Marketing in 1980-Γιατί τελικά όλοι το σκεφτόμαστε!
2. Nostalgia brands 
3. Επιστροφή στα 80's
4. Brands και προϊόντα που αντέχουν στον χρόνο
5. Προβολή διαφημίσεων με αντοχή στον χρόνο (offline και online)
Εισηγητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος, PhD.
Απαραίτητη η προεγγραφή. 
Ημερομηνία: 20 Ιανουαρίου 2017
Τοποθεσία: Δημαρχείο Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76
Ώρα: 18:00
Πληροφορίες: http://keak.gr/events-keak/25-vintage-marketing

Διεκδίκησε θέση στα δωρεάν σεμινάρια μάρκετινγκ
Είστε μακροχρόνια άνεργοι ή νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας; Είστε πτυχιούχοι 
Οικονομικών, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων;
Λάβετε μέρος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων εκπαιδευομένων για τις δεξιότη-
τες του International Marketing Manager. Προθεσμία υποβολής έως 16/1/2017. 
Δεκαπέντε άτομα από την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα:

πτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες ανάλυσης, οργάνωσης/διαχείρισης και μάρκετινγκ.

τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.

διεθνοποιηθούν.

Manager».
Πληροφορίες: http://mind.prismsrl.it/el/δημόσια-πρόσκληση/
Τηλέφωνο: 210 3680006
E-mail: gdede@hau.gr

Μάθετε όσα θα θέλατε να γνωρίζετε 
για τις Σπουδές ΑΕΙ στη Μ. Βρετανία
Σε ποιους απευθύνεται:

Στο σεμινάριο θα μάθετε:

Παράλληλα, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος NETWORK Lyceum Foundation για προετοιμασία κατά τη διάρκεια της 

αμέσως μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο χωρίς πανελλήνιες.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν ο οδηγός Study-UK του NETWORK Foundation και 
χρήσιμο ενημερωτικό υλικό.
Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2017
Τοποθεσία: Παύλου Μελά 18, Θεσσαλονίκη
Ώρα: 17:30
Πληροφορίες: https://goo.gl/50ohhe

Σεμινάριο Εκμάθησης Κινεζικής Γλώσσας
Σεμινάριο εκμάθησης Κινεζικής γλώσσας πραγματοποιούν ο Οργανισμός Πολιτισμού, 

Φιλίας-Συνεργασίας (Greek-Chinese Organization of Friendship-Cooperation) στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Λ. Αλεξάνδρας.
Το σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών εβδομαδιαίως θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 
ή Τετάρτη 11:00-13:00 ή 18:00-20:00. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 30 Ια-
νουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Ιουλίου.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από 
τον Ελληνοκινεζικό Οργανισμό, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για όποιον επιθυμεί 
να δώσει εξετάσεις για την πιστοποίηση του Κινεζικού διπλώματος HSK1. 
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 20 ευρώ μηνιαίως με απόδειξη πληρωμής. Το ποσό 
θα καταβάλλεται σε εκπροσώπους του Ελληνοκινεζικού Οργανισμού, οι οποίοι και 
θα παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων δωρεάν.
Ανά σεμινάριο προσφέρονται δωρεάν δύο (2) υποτροφίες, σε άνεργους νέους ηλι-
κίας 20-30 ετών, δημότες Αθηναίων, που έχουν τη θέληση να μάθουν την κινεζική 
γλώσσα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας, εκκαθαριστικό 
εφορίας με ατομικό εισόδημα μέχρι 7,000€, καθώς και έναν λογαριασμό (ΔΕΗ ή 
ΟΤΕ ).
Σε περίπτωση που ο αριθμός είναι μεγαλύτερος των (2) δύο ανέργων ανά τμήμα, 
θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των ενδιαφερομένων.

των 10 ατόμων ανά τμήμα.
Υποβολή αιτήσεων: έως 27 Ιανουαρίου 2017
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ελ-
ληνοκινεζικό Οργανισμό Φιλίας-Συνεργασίας, Ακαδημίας 35, 3ος όροφος, Αθήνα, 
τηλ. 210-3388366 - 6980 675351, e-mail: grchorg@gmail.com.
Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Αλεξάνδρας: Λ. Αλεξάνδρας 152, σταθμός Μετρό Αμπελό-
κηποι, τηλ.: 210-6448844

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Γ ια εκείνους που θέλουν να έρθουν σε επαφή 
με την ομορφιά του βουνού και να νιώσουν 
τη μαγεία της εξερεύνησης η ορειβασία προ-

σφέρει την ιδανική ευκαιρία. Και το σημαντικότερο: 
o καθένας μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το σπορ.

Χελμός, Παρνασσός, Δίρφη, Πάρνωνας, Ταΰγε-
τος, Όλυμπος, Ψηλορείτης, Πίνδος, Βαρδούσια. Τα 
βουνά της χώρας μας κρύβουν μαγευτικές ομορφιές 
και προσφέρονται για εξερεύνηση. Οι ορειβατικοί 
σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελ-
λάδα μάς δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψουμε 
την άγρια ομορφιά του βουνού με την καθοδήγηση 
και τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών. Το σπορ 
για το οποίο μιλάμε είναι η ορειβασία και μάλιστα 
η δημοφιλέστερη μορφή της, η ορεινή πεζοπορία, 
ένα σπορ που όλοι μπορούμε να κάνουμε. Είναι 
μια ενασχόληση που μας βοηθά να διατηρήσουμε 
τη φυσική μας κατάσταση, να έρθουμε σε επαφή 
με τη φύση, να αποδράσουμε από τη ρουτίνα της 
καθημερινότητας και να βιώσουμε την αίσθηση 
της ελευθερίας πατώντας την κορυφή του βουνού.

Τα είδη της ορειβασίας
Η ορειβασία περιλαμβάνει πολλές και διαφορε-

τικές δραστηριότητες, όπως π.χ. ορεινή πεζοπορία, 
αναρρίχηση σε βράχια με ή χωρίς τη βοήθεια 
τεχνικών μέσων (καρφιά, σκοινί κ.λπ.), αλπινισμό 
(υψηλής δυσκολίας διαδρομή σε βουνά άνω των 
2.000 μ.) και ορειβατικό σκι (με ειδικά πέδιλα 
εκτός των χιονοδρομικών κέντρων).

Η ορεινή πεζοπορία στα μονοπάτια ενός βουνού, 
χωρίς απαραιτήτως να στοχεύουμε στην κατάκτηση 
της πιο ψηλής κορυφής, είναι η πιο απλή και δημο-
φιλής μορφή ορειβασίας, με την οποία ασχολούνται 
τα περισσότερα μέλη των ορειβατικών συλλόγων 
στη χώρα μας. Ορεινή πεζοπορία είναι η ανάβα-
ση, η διάσχιση ή η κατάβαση στα μονοπάτια ενός 
βουνού για την οποία δεν απαιτούνται εξειδικευ-
μένες γνώσεις, σε αντιδιαστολή με τα άλλα είδη 
της ορειβασίας. Η επαφή με τις αντίξοες συνθήκες 
που επικρατούν στο βουνό, ο αγώνας για να φτά-
σουμε στον προορισμό μας, είτε πρόκειται για το 
καταφύγιο όπου θα διανυκτερεύσουμε είτε για την 
κορυφή, η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται με τα μέλη 
της ομάδας, η άγρια ομορφιά του βουνού και η 
επαφή με τη φύση συνθέτουν το πραγματικό νόημα 
της ορειβασίας, εξηγούν οι έμπειροι ορειβάτες.

Οι ορεινές διαδρομές
Ο βαθμός δυσκολίας μιας διαδρομής ορεινής 

πεζοπορίας ποικίλλει. Μπορεί, λόγου χάρη, να 
περπατήσουμε για 2-3 ώρες σε ένα σχετικά βατό 
μονοπάτι, να κάνουμε μια ορειβατική εξόρμηση 
στο βουνό το Σαββατοκύριακο, διανυκτερεύοντας 
σε ένα καταφύγιο, ή ακόμη και να διασχίσουμε 
ένα βουνό, π.χ. την Πίνδο, μέσα σε μία εβδομάδα 
(με τα κατάλληλα εφόδια και αντίσκηνο). Οι πε-
ζοπορικές διαδρομές συνήθως διαβαθμίζονται με 
βάση 3 βαθμούς δυσκολίας, από τις πιο εύκολες 
στις πιο δύσκολες.

Χρειάζεται να είμαι γυμνασμένος;
Για να ξεκινήσουμε την ορεινή πεζοπορία (σε 

ένα βατό μονοπάτι), δεν απαιτείται να είμαστε 
γυμνασμένοι. Σταδιακά, καθώς συνεχίζουμε την 
ενασχόλησή μας με αυτό το σπορ και βελτιώνεται 
η φυσική μας κατάσταση, μπορούμε να αποτολμή-
σουμε την πεζοπορία σε πιο απαιτητικές διαδρομές. 

Υπάρχουν ορειβάτες που εξακολουθούν να 
εξερευνούν το βουνό στα 80 ή 90 τους χρόνια, 
καθώς και άνθρωποι που πρωτοξεκινούν στα 50 ή 
στα 60 τους μετά την προτροπή του γιατρού τους 
να ασχοληθούν με μια φυσική δραστηριότητα. 

Ο βασικός εξοπλισμός
Οι μπότες: Πρέπει να συγκρατούν καλά το πόδι 

και να διευκολύνουν την κίνησή του. Υπάρχουν 
διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με το είδος της 
πεζοπορίας που θα κάνουμε, π.χ. σε βουνό με 
πάγο, σε μονοπάτι χωρίς χιόνια κ.λπ. Στο χιόνι και 
στον πάγο συνήθως χρειάζεται να προσθέσουμε 
κραμπόν στις σόλες (ένα ειδικό αξεσουάρ που 
«πιάνει» στον πάγο).

Το σακίδιο: Τα ορειβατικά σακίδια ποικίλλουν 
σε μέγεθος ανάλογα με το είδος της ανάβασης. Σε 
μια πεζοπορία λίγων ωρών, για παράδειγμα, αρκεί 
ένα μικρό σακίδιο (χωρητικότητας 20-30 λίτρων), 
στο οποίο βάζουμε το κολατσιό μας, ένα μπουκάλι 
νερό, ένα μικρό φαρμακείο (με γάζες, ιωδιούχο 
αντισηπτικό διάλυμα, απολυμαντικό, κρέμα για 
τσιμπήματα/εγκαύματα, αυτοκόλλητα έμπλαστρα 
κ.λπ.), δεύτερα γάντια και σκούφο. Αν πρόκειται 
για μια διήμερη εκδρομή με διανυκτέρευση σε 
καταφύγιο, τότε χρειαζόμαστε μεγαλύτερο σακίδιο 
(ώστε να χωράει μια αλλαξιά ρούχα, τρόφιμα και 
έναν υπνόσακο) χωρητικότητας 40-50 λίτρων.

Οι γκέτες: Είναι από νάιλον και μπαίνουν πάνω 
από τις μπότες για να εμποδίσουν το χιόνι να 
βρέξει τα πόδια μας. Είναι διαπνέουσες ώστε 
να εξατμίζεται ο ιδρώτας του ποδιού. 
Τα θερμοεσώρουχα: Είναι συνθετικά και συ-
νήθως έχουν αντιμικροβιακή επεξεργασία για 
την περίπτωση που τα φοράμε πολλές ημέρες. 
Περιλαμβάνουν μπλούζα, παντελόνι και κάλτσες.
Η fleece μπλούζα: Είναι ένα ελαφρύ ρούχο 
από νάιλον που διατηρεί τη θερμότητα του 
σώματος. Ίσως χρειαστεί να φορέσουμε ένα 
ή δύο λεπτά fleece ανάλογα με τη θερμοκρασία 
στο βουνό. 
Το τζάκετ: Μας προστατεύει από τον άνεμο, 
τη βροχή και το χιόνι. Πρέπει να είναι ελαφρύ, 
αδιάβροχο και διαπνέον επειδή στην ορειβασία 
ιδρώνουμε πολύ. 
Το παντελόνι: Μπορεί να είναι fleece ή ειδικό 
κολάν. 
Τα αξεσουάρ: Σε αυτά ανήκουν ο σκούφος, τα 
γάντια, τα γυαλιά ηλίου και τα μπατόν. Τα τελευταία 
είναι πολύ χρήσιμα όταν έχουμε πρόβλημα στα 
γόνατα ή μεταφέρουμε πολύ βάρος.

Οι χρυσοί κανόνες
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν όλους τους 

ορειβάτες και ιδιαίτερα όσους ξεκινούν την εξε-
ρεύνηση του βουνού χωρίς την καθοδήγηση ενός 
έμπειρου εκπαιδευτή. 

είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, αν προκύψουν.

μας. Κρατάμε πάντα αποθέματα δυνάμεων.

ανεβούμε και τις ιδιαιτερότητές του. Μελετάμε 
τη διαδρομή και ελέγχουμε τον εξοπλισμό και τα 
εφόδιά μας πριν αναχωρήσουμε.

αρχές για τα σχέδιά μας.

την αυτοπεποίθησή μας, σταματάμε.

τη χρειαστεί.

στο πέρασμά μας.

Με τον ορειβατικό σύλλογο
Οι σχολές ορειβασίας παρέχουν τη δυνατότητα 

να εξερευνήσουμε το βουνό με ασφάλεια. Συνήθως 
τα προγράμματα των συλλόγων περιλαμβάνουν 6 
εκδρομές που γίνονται τα Σαββατοκύριακα. Για 
να εγγραφούμε σε μια σχολή ορειβασίας, είναι 
απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση (από καρδιολόγο 
ή παθολόγο).

Οι εκδρομές των ορειβατικών συλλόγων περίπου 
ξεκινούν στα μέσα Ιανουαρίου και ο στόχος τους 
είναι να εκπαιδεύσουν τα μέλη τους έτσι ώστε 
να κατορθώσουν τελικά να ανέβουν μόνοι τους 
(δηλαδή με τη δική τους παρέα) στο βουνό, τον 
χειμώνα ή το καλοκαίρι.

Η πρώτη εκδρομή κατά κανόνα είναι αναγνω-
ριστική και γίνεται σε ήπιας δυσκολίας μονοπάτια 
με την καθοδήγηση έμπειρων ορειβατών. Στις 
επόμενες εκδρομές σταδιακά αυξάνεται ο βαθ-
μός δυσκολίας της διαδρομής και περιλαμβάνει 
π.χ. τεχνικές ανεβάσματος, κατάβαση δύσκολης 
πλαγιάς, σταμάτημα στο χιόνι κ.λπ.

Τα οφέλη για την υγεία
Η ορεινή πεζοπορία συμβάλλει στην ενδυνάμωση 

του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, καθώς και 
στην εκγύμναση όλου του σώματος και ιδιαίτερα 
των ποδιών. Εάν χρησιμοποιούμε μπατόν, τότε 
γυμνάζουμε και τα χέρια. Τα μπατόν παρέχουν 
μεγαλύτερη ευστάθεια τόσο σε ανηφορικές όσο και 
σε κατηφορικές διαδρομές, όπου καταπονούνται 
περισσότερο τα γόνατα.

Οι ορειβατικοί σύλλογοι
Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 91 ορει-

βατικοί σύλλογοι, για τους οποίους μπορούμε να 
ενημερωθούμε από την Ομοσπονδία Ορειβασί-
ας (210 36 45 904, www.eooa.gr). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τους:

Α.Ο.Σ. (Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος): 
210 32 38 775, 210 32 38 706, www.aos.gr

Ε.Ο.Σ. Αχαρνών: 210 24 61 528, www.
eosacharnon.gr

Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης: 2310 24 08 89, 2310 
27 82 88, www.eosthessalonikis.gr
  Ε.Ο.Σ. Χανίων: 28210 44 647, www.eoshanion.gr
Ε.Ο.Σ. Ιωαννίνων: 26510 22 138, www.

orivatikos.gr 
Πηγή: www.vita.gr

Ορειβασία: 
Περιπέτεια στην άγρια φύση



ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

fair play

Hobby Festival

17 & 18
ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00 - 21.00

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

 Συγκέντρωση των ερασιτεχνικών ασχολιών σε επιδεικτικό
και βιωματικό περιβάλλον και η σύνδεση τους με την προοπτική

της ευτυχίας και την κατάκτηση της προσωπικής ανάπτυξης.
H συνάντηση όλων των φορέων μέσων και τεχνογνωσίας

που αφορούν στις ερασιτεχνικές ασχολίες.

www.hobbyfestival.gr
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Αττική
Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Κ-ΒΟΞ

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους και Αραχώβης, 
Αθήνα - Site: www.en.squat.net 

Ανοικτός Κοινωνικός Χώρος Κατάληψη 
ΠΙΚΠΑ - Παιδικό Στέκι Φτου Ξελεφτερία
Διεύθυνση: Ευγένιου Αντωνιάδου  
& Τιμοδήμου, Αθήνα 
Email: ftoukselefteria@espiv.net,  
Site: www.pikpa.squat.gr 

Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3  
& Καλλικλέους, Αθήνα 
Τηλ: 2105141935, 2105141953 
Email: kivotos5@otenet.gr,  
Site: www.kivotostoukosmou.org 

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς 35, 
Αθήνα - Τηλ: 2105246516,  
Email: seckyada@otenet.gr

ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα 
Τηλ: 2105205200
Email: info@praksis.gr, Site: www.praksis.gr 

ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα 
Τηλ: 2108213704
Email: info@praksis.gr, Site: www.praksis.gr 

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Τηλ: 2103213150, 2103213850
Email: info@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Κλεισθένους & Ικτίνου 2, Αθήνα 
Τηλ: 2103802037 
Email: kifa.athina@gmail.com,  
Site: http://kifagr.blogspot.gr 

Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Διεύθυνση: Ταϋγέτου 60, Αθήνα 
Τηλ: 2102012013 
Email: k.farmakeio5@gmail.com,  
Site: http://koinonikofarmakeio.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, 
Αθήνα - Τηλ: 2103722001

Κέντρο Ημέρας Αστέγων Κλίμακας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 
30, Κεραμεικός, Αθήνα 
Τηλ: 2103410462, 2103417162-3, 
6981056460 
Email: homeless@klimaka.org.gr,  
Site: www.klimaka.org.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο στην Εστία  
του Καποδιστριακού
Διεύθυνση: Ούλωφ Πάλμε 2 -4, Ζωγράφου 
Κιν: 6971920240

Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα 
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12
Κιν: 6977747431 
Εmail: kif.byrona@gmail.com,  
Site: http://k-iatreio.blogspot.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 12 & Ιάσονος, 
Ηλιούπολη - Τηλ: 2109917855

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Αβέρωφ,  
Δάφνη - Υμηττός 
Τηλ: 2155508676

Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 5  
& Αβέρωφ, Δάφνη - Υμηττός 
Τηλ: 2109761454, 210 9737021,  
Site: www.anodos.org.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22, Ζωγράφου 
Τηλ: 2107481422,  
Email: koin.farmakeio.zog@gmail.com

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι 
Tηλ: 2132055416 
Email: koin.farmakeio@galatsi.gr,  
Site: www.koinoniasos.gr

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο 
- Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας -  
Νέας Χαλκηδόνας - Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Χίου, 
Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ: 2155053268, Site: www.
Koinonikoiatreionfnx.espivblogs.net

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Κατοίκων 
Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου
Διεύθυνση: Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι 
Email: katoikoi.lofou@gmail.com,  
Site: http://katoikoilofou.blogspot.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Αγ. Αναργύρων - Καματερού

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
& Μέρλα, Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ: 2132039925, 2132039921

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Ηρακλείου 20, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 2105440454,  
Email: koinfarm@hotmail.com

Κοινωνικό Δίκτυο Ιατρών  
και Φαρμακοποιών Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως 32, Ίλιον 
Τηλ: 2177024011 
Email: koinonikoilioy@gmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 2102612603 
Εmail: edra.farmakeio@gmail.com,  
Site: www.domesilion.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη 
Τηλ: 2132025882

Ιατρείο-Φαρμακείο  
Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος  
Ελευθερίου Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη
Site: http://ergatikilesxi.wordpress.com

Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αμισού 67, Νέα Σμύρνη 
Κιν: 6947125140, 6973538974
Email: kifa.nsmirnis@gmail.com,  
Site: www.kifa-nsmirnis.gr

Μητροπολιτικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Ελληνικού
Διεύθυνση: Ελληνικό
Tηλ: 2109631950
Email: mkiellinikou@gmail.com,  
Site: www.mkiellinikou.org

Φαρμακείο για άπορους  
& ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 2109755163, 2109701496 

Κοινωνικό Φαρμακείο Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
& Ερεχθείου, Άλιμος
Τηλ: 2109631950 
Email: mkiellinikou@gmail.com,  
Site: www.mkiellinikou.org

Κοινωνικό Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054

Φαρμακοποιοί του Κόσμου WORLD 
PHARMACISTS
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα 
Τηλ: 2109623845, 2108835411, 
2103816720, 
Email: Worldpharmacists@yahoo.com,  
serio@hol.gr, Site:www.worldpharmacists.org

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου, Ωρωπός 
Τηλ: 2295036571
Email: koinonikofarmakeio@yahoo.gr,  
Site: www.koinoniko-farmakeio.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη
Τηλ: 2106604600

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ: 2102463543 
Email: nostos@ath.forthnet.gr,  
Site: www.acharnes.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως  
Κωνσταντίνου 47, Κορωπί 
Τηλ: 2107221707, Fax: 2107221520 
Email: hcipc@otenet.gr, Site: http://
programa-agelos.gr/koinwniko-farmakeio

Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής -  
πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας,  
Παιανία - Tηλ: 2106643564

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9, 
Μαρούσι - Τηλ: 2132038000, 
Fax: 2132038500 - Email: info@maroussi.gr, 
Site: www.maroussi.gr

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  
Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Βοσπόρου 12, Νέα Ιωνία
Τηλ: 2102793916, 2102777198, 
2102723675, 15909 
Email: koin@otenet.gr,  
Site: http://socialservicesdni.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμορφώσεως
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 & Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση 
Τηλ: 2102853624, Fax: 2102853795 
Email: epeksa@otenet.gr,  
webmaster@metamorfossi.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Χαλανδρίου

Διεύθυνση: Στρατάρχου Αλεξάνδρου  
Παπάγου 7, Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 6899910
Email: farmakeio@halandri.gr, Site: http://
koinonikofarmakeio-halandriou.blogspot.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Αισχύλου 28, Χαλάνδρι
Email: kifa.xal@gmail.com 

Κοινωνικό Φαρμακείο Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρα 22, Αγία Παρασκευή
Τηλ: 2106547700

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  
Δήμου Βριλησσίων
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 
Tηλ: 2108045564, 2108100224
Email: ky@vrilissia.gr,  
Site: http://www.vrilissia.gr 

Οι Γιατροί του Κόσμου στο Δήμο Φυλής
Διεύθυνση: Αθηνών 24, Φυλή
Τηλ: 2103213150,  
Site: http://www.fyli.gr/mdmgreece.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος 
Τηλ: 2132006523

Πειραιάς
Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5  
& Πελοπίδα, Κορυδαλλός 
Τηλ: 2104960790
Email: gramateia2013@gmail.com, 
Site: http://a-iatreio.blogspot.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Πειραιά
Διεύθυνση: Ζωσιμάδων 44, Πειραιάς 
Τηλ: 2104129939

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα
Τηλ: 2168003078-79,  
Email: unescop.domikeratsini@yahoo.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Στάση Ζωής - Σαλαμίνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Φανερωμένης 168,  
Σαλαμίνα 
Τηλ: 2104650212
Email: yiannisgavalas.kias@yahoo.gr,  
Site: http://stasi-zoiskias.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Διεύθυνση: Δημαρχείο Ύδρας
Τηλ: 2298320230, Site: www.ydra.gov.gr/
kedy-pharmacy.html

Πελοπόννησος
Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου

Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ: 274136100-25088

Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731057220

Κοινωνικό Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
Τηλ: 2713600418, 2713600417

Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα & Παπανικολή,  
Καλαμάτα
Τηλ: 2721093267-309, 27210 97172

Θεσσαλία
Κοινωνικό Ιατρείο -  

Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδίτσα, Λειτουργεί  
στο χώρο του ΚΑΠΗ
Τηλ: 2441350700, 2441350721
Email: municipality@dimoskarditsas.gov.gr, 
Site: http://www.dimoskarditsas.gov.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου, Τρίκαλα 
Τηλ: 2431046239, 2431063218 
Email: koin.pronoia@trikalacity.gr, 
poikonomou@trikalacity.gr,  
Site: http://www.trikalacity.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Τρικάλων
Διεύθυνση: Καρδίτσης 9, Τρίκαλα
Τηλ: 2431025604-600

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου,  
Φαρκαδόνα - Τηλ: 2433022570

Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Διεύθυνση: Γαζή και Καρτάλη, Βόλος
Τηλ: 2421028833

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Ρήγα Φεραίου Βελεστίνο
Διεύθυνση: Ρήγας Φεραίος
Τηλ: 2425350209, 2425350211

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ: 2410619073 
Email: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com, 
Site: http://koinwnikoiatreiolarisas.blogspot.gr

Πάτρα
Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

Διεύθυνση: Μαιζώνος 19, Πάτρα
Τηλ: 2610439650,  
Email: kfpatras@gmail.com 

Αίγιο
Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγίου

Διεύθυνση: Αίγιο
Τηλ: 2691022518 

Αγρίνιο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ: 2641033582 
Email: info@ngodiastasi.gr 

Χαλκίδα
Κοινωνικό Φαρμακείο Εύβοιας  

Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα
Τηλ: 2221023253

Ιστιαία
Κοινωνικό Φαρμακείο Ιεράς  

Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία
Τηλ: 2221060404-5-6-7

Αλιβέρι
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλιβερίου

Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Κιν: 6947124178

Άρτα
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Άρτας

Διεύθυνση: Ζώνη Γ, Βασιλέως Κωνσταντινου 
& Νόρμαν 
Τηλ: 2681400382, Email: kifartas@gmail.com

Κέρκυρα
Κοινωνικό Φαρμακείο Κέρκυρας

Διεύθυνση: Διονυσίου Σολωμού 11, Κέρκυρα
Τηλ: 2661034170,  
Email: koinfarm.kerkyra@gmail.com

Αιγαίο
Κοινωνικό Φαρμακείο  

Αλληλεγγύης Τήνου
Διεύθυνση: Τήνο
Τηλ: 2283360124, Email: 
anoikthepitrophallhlengyhs@gmail.com 

Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Παλαιολόγου 85, Ρόδος 
Email: ekifrodos@gmail.com,  
Site: http://ekif.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος 
Τηλ: 2281081001

Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ: 2254350481

Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Διεύθυνση: Ταχυδρομείο Μυτιλήνης, Λέσβος
Τηλ: 2251354820

Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος
Τηλ: 2273353450, Κιν: 6977692166
Site: www.koinonikofarmakeio-samos.gr

Κεντρική Μακεδονία
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης

Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2313310800

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη 65, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310566641
Email: thessaloniki@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr

Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 & Φιλίππου, Θεσ/νίκη
Τηλ: 2310241516, Fax: 2310241855
Εmail: solidso@otenet.gr, Site: www.so-sol.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ: 2313302800

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26,  
Νεάπολη Συκεές
Τηλ: 2310514706
Email: ergani@ergani.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Θάλειας,  
Κορδελιό Εύοσμος

Τηλ: 2310558505, 2310558506 
Email: sfkordelioevosmos@gmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Θερμαϊκού
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Λογοθέτου,  
Θερμαϊκός - Τηλ: 2392075930, Email: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Σπάρτης 13, Κιλκίς
Τηλ: 2341025817, 2341022114
Email: info@fskilkis.gr 

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  
Δήμου Παιονίας
Διεύθυνση: Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία
Τηλ: 2343350100

Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Σπυρίδη 12, Σέρρες 
Τηλ: 2321350388, 2321028177 
Email: socialpharm-ser@hotmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7, Βέροια 
Τηλ: 2331074113,  
Site: http://dimotiko-iatreio-verias.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης
Διεύθυνση: Κατερίνη
Email: info@otoposmou.gr,  
Site: www.otoposmou.gr

Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Κιν: 6973380700, Email: info@otoposmou.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου  
Υγείας Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ: 2373350000

Ανατολικής  
Μακεδονίας & Θράκης

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Καράνου 13, Καβάλα
Τηλ: 2510 227224
Email: kavala@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030

Κοινωνικό Φαρμακείο Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Δράμα
Τηλ: 2521777038
Email: kifadramas@gmail.com,  
Site: http://www.kifadramas.gr 

Ένωση Κυριών Δράμας 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα 
Τηλ: 2521058015 
Email: dramlady@otenet.gr,  
Site: http://www.timetotalk.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
422-426, Αλεξανδρούπολη 
Τηλ: 2551064100
Email: social@0573.syzefxis.gov.gr,  
Site: http://www.alexpolis.gr

Δυτική Μακεδονία
Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  

Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα
Τηλ: 2465021472,  
Email: bbasileioy@hotmail.com

Κρήτη
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Μπονιαλή 11, Χανιά
Τηλ: 2821023110
Email: chania@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, Χανιά
Τηλ: 2821502754-5

Κοινωνικό Φαρμακείο Εργατικού  
Κέντρου Χανίων
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, Χανιά
Τηλ: 2821092429

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525, Email: info@koinoniaher.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο -
Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525 
Email: info@koinoniaher.gr,  
Site: www.koinoniaher.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Διεύθυνση: Παλιό Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
Τηλ: 2841023392, Κιν: 697257613

Κοινωνικά Φαρμακεία
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ΑΘΗΝΑ
17 Ιανουαρίου
Έκθεση ζωγραφικής – χαρακτικής, μαθητών και εικαστικών με τον 
τίτλο «Σκιές και καραγκιόζης project» παρουσιάζουν το 5ο Δημοτικό 
Σχολείο Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης», η Α' Διεύθυνση Π.Ε. 
Αθηνών (Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών 
Θεμάτων) και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής 
Παιδικής Τέχνης. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα μαθητών/
μαθητριών του σχολείου που έχουν θέμα τον καραγκιόζη και το 
θέατρο σκιών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, αφού 
δούλεψαν μικρά projects με τις δασκάλες τους, δημιούργησαν 
ζωγραφικά έργα, υπό την επίβλεψη της κας Αθανασίας Σκληρού 
-στελέχους του εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου Ελληνικής 
Παιδικής Τέχνης- και χαρακτικό έργο με την καθοδήγηση της 
ζωγράφου - χαράκτριας Θεοδώρας Χανδρινού. Στην έκθεση θα 
παρουσιαστούν ακόμα έργα 25 καταξιωμένων εικαστικών και κα-
ραγκιοζοπαιχτών που εμπνεύστηκαν από τη θεματική. Τα έργα αυτά, 
οι εικαστικοί καλλιτέχνες και οι καραγκιοζοπαίχτες τα παραχωρούν 
ανιδιοτελώς στην πινακοθήκη του σχολείου, για να εμπνέουν τους 
μικρούς μαθητές.
Τοποθεσία: Ηρακλειδών 66, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 
«Μελίνα». Ώρα: 10:00-19:00

18 Ιανουαρίου
Ένα δίκτυο που «επικοινωνεί» το πάντρεμα του φυσικού χώρου με 
τον ψηφιακό κόσμο. Το Internet of Things είναι ο χώρος, όπου ο 
προγραμματισμός παντρεύεται με τα αντικείμενα και δημιουργεί ένα 
εντελώς νέο και διαφορετικό περιβάλλον καινοτομίας στο σπίτι, 
στον δρόμο, στην πόλη. Έχεις σκεφτεί πώς θα ήταν να χειρίζεσαι 
το σπίτι ή το αυτοκίνητό σου από μακριά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει 
ένα ειδικό workshop-εισαγωγή στον κόσμο του IoT, ιδανικό για 
όσους θέλουν να ξεκινήσουν να πειραματίζονται με τον χώρο. 
Σχεδιασμός-υλοποίηση: SocialInnov/Μάγκυ Κοντού, developer, 
UI/UX designer. Είσοδος Ελεύθερη, έως 20 συμμετοχές.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτε-
ραιότητας.
Τοποθεσία: ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 
18:00-20:00

19 Ιανουαρίου
H Έφη Μάνου λέει για την έκθεσή της: «Για τα έργα αυτής της 
έκθεσης θα έλεγε κάποιος, ρίχνοντας μια βιαστική ματιά ότι απο-
τελούν δύο ενότητες σε αντίθεση μεταξύ τους : Ουρανός και Γη».
Όμως, η τελική γεύση των έργων ξεπερνά τη φυσική όψη όσων 

αντικρίζει το βλέμμα του ανθρώπου, ο οποίος είναι και ο συνδετι-
κός κρίκος μεταξύ ουρανού και γης. Άλλωστε περί του ονόματος 
«άνθρωπος» δίνεται από τον Σωκράτη στον «Κρατύλο» η παρακάτω 
ετυμολογική ερμηνεία: «Το όνομα άνθρωπος σημαίνει ότι τα μεν 
άλλα ζώα τίποτε από όσα βλέπουν δεν μελετούν, δεν συλλογίζο-
νται και δεν αναθρούν...ο δε άνθρωπος άπαξ και δει κάτι –άπαξ 
δηλαδή και όπωπε κάτι- και αναθρεί και συλλογίζεται ό,τι όπωπε». 
Ανθρωποκεντρική λοιπόν είναι και αυτή η έκθεση, η οποία προκύπτει 
από την παρατήρηση των ουρανίων άνω και των γήινων κάτω, με 
άξονα τον παρατηρητή άνθρωπο."
Τοποθεσία: Γκαλερί Χρυσόθεμις, Καλογρέζας 14. Ώρα: 19:00-
21:00

20 Ιανουαρίου
Εργαστήριο παραδοσιακού 
χορού για ενήλικες. Η δια-
τήρηση των παραδοσιακών 
χορών αποτελεί και το έναυσμα 
του εργαστηρίου αυτού. Μέσα 
από τη διδασκαλία του χορού, 
οι συμμετέχοντες μαθαίνουν 
ποικίλες λαογραφικές πληρο-
φορίες, ενώ παράλληλα τονώνουν την αίσθηση της συνεργασίας 
και της ομαδικότητας. Σχεδιασμός-υλοποίηση: Θέατρο ελληνικών 
χορών «Δώρα Στράτου». Έως 30 συμμετοχές. Για να εξασφαλιστεί 
η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 
11:00-12:30

21 Ιανουαρίου
Ρομαντική Κομεντί «Το κορίτσι των ονείρων μου». Νεαρός συγγρα-
φέας ζει τον εφιάλτη ενός δεύτερου βιβλίου που δεν προχωράει με 
τίποτα, καθώς η έμπνευσή του έχει μπλοκάρει για τα καλά. Με τις 
σχέσεις του να πηγαίνουν ακόμα χειρότερα, δέχεται τη συμβουλή 
του ψυχαναλυτή του να πλάσει έναν φανταστικό θηλυκό χαρακτήρα, 
τον οποίο θα ερωτευτεί και θα ζωντανέψει κυριολεκτικά και στον 
δικό μας κόσμο! Το σκηνοθετικό ζευγάρι της «Little Miss Sunshine» 
παρουσιάζει μια ιδιότυπη ρομαντική κομεντί με θέμα τις ερωτικές 
φαντασιώσεις και το πόσο ιδανικά θα μπορούσαν να στέκουν δίπλα 
μας πραγματικά. Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Για να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 19:30

22 Ιανουαρίου
Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μου-
σικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη- εγκαινιάζοντας τα 
κυριακάτικα μουσικά πρωινά του νέου έτους, με μεγάλη χαρά φιλο-
ξενεί, για πρώτη φορά, τον Άρχοντα Μαΐστορα του Οικουμενικού 
Θρόνου, Γρηγόρη Νταραβάνογλου με τους συνεργάτες του, που θα 
παρουσιάσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου, το εορτα-
στικό πρόγραμμα «Κωνσταντινούπολη, η πατρίδα μου!» με ύμνους και 
τραγούδια. Συμμετέχουν η χορωδία του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Απόστολου Ντέτσικα και η ορχήστρα 
παραδοσιακής μουσικής , υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Καρπάθιου.
Τοποθεσία: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων, Διογένους 
1-3. Ώρα: 12:00

23 Ιανουαρίου
Yoga στο Πάρκο. Με το μάθημα της yoga θα 
συνδέσουμε την κινητικότητα του σώματος 
με την πνευματική διεργασία. Η yoga συνδέει 
άρρηκτα την υλική, ψυχική και πνευματική 
υπόσταση του ανθρώπου. Αυτό θα κάνουμε 
κι εμείς με ήπιες πρακτικές κάθε φορά, που θα περιλαμβάνουν ανα-
πνοές, asanas και χαλάρωση στο τέλος κάθε μαθήματος. Μέσω της 
ήρεμης και ελεγχόμενης αναπνοής, θα δώσουμε στον ασκούμενο τη 
δυνατότητα για πνευματική ηρεμία, αυτοέλεγχο και αυτοσυγκέντρωση, 
τόσο για τη σωστή εκτέλεση της άσκησης, όσο και για την ανάπτυξη 
θετικής σκέψης με στόχο την καθημερινή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. 
Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να φέρουν το 
δικό τους στρώμα yoga, καθώς επίσης και μια κουβερτούλα για να 
καλύψουν το σώμα τους, κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης. Σχεδια-
σμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος. Για να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 
18.00-19.30
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 Ιανουαρίου
Λήδα Αλεξοπούλου, Άκης Καράνος, Εγκράτεια 
Ρούμπου: «Dreams and Fragments». Στη ζωγραφική 
της Λήδας-Διονυσίας Αλεξοπούλου, η πλαστικότητα 
επιτυγχάνεται με την αίσθηση της κίνησης και της 
σκιάς, καθώς το χαρτί/ξύλο τρυπιέται, κόβεται ή 
καίγεται σε πολλά σημεία του έργου. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία υπαρκτά κι αναγνωρί-
σιμα του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος, η 
ζωγράφος δημιουργεί άλλοτε μινιμαλιστικά «τοπία» 
κι άλλοτε πιο πολύπλοκες συνθέσεις, καλώντας 
το βλέμμα του θεατή να περιπλανηθεί μέσα σε 
αυτά. O Άκης Καράνος χρησιμοποιεί ένα ευρύ 
φάσμα μέσων στην έρευνά του σχετικά με τη λαν-
θάνουσα σχέση προσλαμβανουσών και οπτικών 
ερεθισμάτων. 
Με μεταμοντέρνα ματιά, προσκαλεί τους θεατές 
να εξερευνήσουν την οριακή περιοχή μεταξύ μορ-
φής και σημασίας, αποκαλύπτοντας απροσδόκητα 
σημεία σύγκλισης ανάμεσα στην παράδοση και 
τις διαπολιτισμικές εικόνες.
Τοποθεσία: Τσιμισκή 52 - Γκαλερί Λόλα Νικο-
λάου. Ώρα: 12:00 με 20:00

18 Ιανουαρίου
Διαγωνισμός/Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο 
«Ευ ζην». Το Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και Θε-
ραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης, το 
οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δράσεών του, 
διοργανώνει διαγωνισμό/έκθεση φωτογραφίας 
με τίτλο «Ευ ζην». Θέτοντας ως κοινό στόχο την 
πρόληψη, τη θεραπεία και την απεξάρτηση στα 

τέσσερα χρόνια της δημιουργίας και λειτουργί-
ας του, το Δίκτυο διεξάγει δράσεις ενημέρωσης, 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, τόσο στα 
εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες άτομα, 
όσο και στον ευρύτερο πληθυσμό. Στόχος του 
διαγωνισμού-έκθεσης φωτογραφίας είναι η 
προώθηση της συμμετοχικότητας, η ανάδειξη 
των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των μελών των θε-
ραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης και η 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας όσον αφορά το 
πρόβλημα της εξάρτησης. Φωτογραφίες ποικίλης 
θεματολογίας εκτίθενται σε μια προσπάθεια αντί-
ληψης και έκφρασης του «Ευ ζην». 
Τοποθεσία: Βαφόπουλου 3-Βαφοπούλειο Πνευμα-
τικό Κέντρο. Ώρα: 9:00 με 14:00, 17:00 με 21:00

19 Ιανουαρίου
Αλεξάνδρα Μάντζαρη «Στίγματα». H Myrό Gallery 
προσκαλεί το κοινό στα εγκαίνια της ατομικής 
έκθεσης ζωγραφικής της Αλεξάνδρας Μάντζαρη 
με τον τίτλο «Στίγματα». Η έκθεση της Αλεξάνδρας 
Μάντζαρη στη Myrό Gallery είναι η πρώτη ατομική 
παρουσίαση της νεαρής ανερχόμενης ζωγράφου. 
Αποτελείται από μια σειρά σχεδίων φτιαγμένα με 
κάρβουνο σε χαρτί. Τα στοιχεία του αφηρημένου 
εξπρεσιονισμού που εφαρμόζει η εικαστικός στη 
φόρμα των προσώπων που διερευνά, συλλαμβάνουν 
με μοναδικό τρόπο την κίνηση του σώματος και 
τις αναδεύσεις της ψυχικής διάθεσης. Ονειρικά 
και συνάμα με παρόν το στοιχείο του εφιάλτη, τα 
οραματικά έργα της Μάντζαρη είναι εγγραφές του 
χρόνου στον χώρο, οι οποίες αφήνουν το υλικό 
στίγμα για τις άυλες ιδιότητες της προσωπικότη-
τας που απεικονίζουν. Την έκθεση επιμελείται ο 
Πάρης Καπράλος. 
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8 - Myrό Gallery. 
Ώρα: 20:00

20 Ιανουαρίου
Κωνσταντίνος Αρώνης Εικαστική Εγκατάσταση 
«Οργή». Πρόκειται για μια σκηνική εγκατάσταση, 
όπου η εικόνα αποδομείται σε άλλες μικρότερες, 
κάποιες από αυτές κομμάτια της μεγαλύτερης και 
κάποιες μόνο με χρώματα που ωστόσο υπάρχουν 
στην παλέτα της ενιαίας. 
Μια εικόνα διαλύεται και μέσα από αυτήν προκύπτει 
μια άλλη. Μια εικόνα σπάει και τα κομμάτια της 
διασκορπίζονται. Αυτονομούνται, επαναπροσδιο-
ρίζονται και επανατοποθετούνται. Σαν θραύσματα, 
άλλα κινούνται προς τα εμπρός και άλλα φεύγουν 
προς το βάθος. 
Όπως η οργή κομματιάζει το μυαλό και εξωθεί 
σε υπερβάσεις. Σε ακρότητες. Κάποια κομμάτια 
της σύνθεσης προβάλλονται, εξέχουν επάνω σε 
κοίλες επιφάνειες, επιτίθενται, όπως η οργή που 
εξωτερικεύεται και καταστρέφει. Κάποια άλλα 
υποχωρούν, εισέχουν πάνω σε κυρτές επιφά-
νειες, όπως η οργή που μένει μέσα και καταλύει 
τη συγκρότηση.
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8 - Myrό Gallery. 
Ώρα: 11:00 με 14:00

21 Ιανουαρίου
Γιώργος Καραφωτιάς Έκθεση Ζωγραφικής «Ονεί-
ρων Απολαύσεις». Στην έκθεση, η οποία είναι 
η πρώτη ατομική του Πειραιώτη Εικαστικού δη-
μιουργού στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζεται νέα 
σειρά έργων του, που δημιουργήθηκε ως επί το 
πλείστον κατά τα έτη 2015 και 2016. Πρακτικά, 
θα ήταν άστοχο να μιλήσουμε για μία ενιαία σειρά 
με ένα ενιαίο θέμα. 
Ο Γιώργος Καραφωτιάς συνδιαλέγεται με μια 
ποικιλία εννοιολογικών πλαισίων που αποτελούν 
το σώμα της δουλειάς του περισσότερο από 20 

χρόνια. Τα έργα της έκθεσης διερευνούν θέματα, 
όπως το ταξίδι, τόσο με την αλληγορική έννοια 
της πορείας της ζωής, όσο και κατά την αντικει-
μενικότερη έννοια της μετάβασης, καθώς και τις 
ανθρώπινες σχέσεις. 
Μορφολογικά και υφολογικά τα περισσότερα 
έργα του Καραφωτιά δανείζονται τα φτερά του 
ονείρου, αναπτύσσουν την ατμόσφαιρά του και 
υπερθεματίζουν μια ιδιαίτερη και χαρακτηριστική 
-στα έργα του- εξπρεσιονιστική προσέγγιση που 
δίνει τη δυνατότητα στον θεατή να τα ξεχωρίσει. 
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8 - Myrό Gallery. 
Ώρα: 11:00 με 15:00

22 Ιανουαρίου
Έκθεση «Χρόνης Μπότσογλου, Απέναντι του βου-
νού». Στην έκθεση παρουσιάζονται 110 περίπου 
έργα (λάδια, ακουαρέλες και τέμπερες) που απο-
τυπώνουν το τοπίο, το οποίο ο καλλιτέχνης βλέπει 
από το παράθυρο του σπιτιού του στο Πετρί της 
Λέσβου. Πρόκειται για μια δουλειά, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια (2008–2016), 
μολονότι τον απασχολούσε τουλάχιστον από το 
1977, όπως φαίνεται από δύο έργα της έκθεσης, 
χρονολογημένα το 1977 και το 1978.
Τοποθεσία: Βασιλίσσης Όλγας 108 - Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Ώρα: 10:00 με 18:00

23 Ιανουαρίου
Ιωάννης Μορέλλος Έκθεση Ζωγραφικής «Νόστος». 
Ο Ιωάννης Μορέλλος παρουσιάζει στην IANOS 
Αίθουσα Τέχνης την έκθεση ζωγραφικής με τίτλο 
«Νόστος». Μια νοσταλγική εικαστική προσέγγιση.
Τοποθεσία: Αριστοτέλους 7-Ιανός. Ώρα: 9:00 
με 21:00 
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