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Η μόδα του «do it yourself» έχει αγγίξει και 
τον χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων. 
Eνώ υπάρχουν πάρα πολλές δωρεάν 

υπηρεσίες και sites κατασκευής ιστοσελίδων, 
δεν θα μπορέσετε ποτέ να αγγίξετε το SEO και 
το επίπεδο μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας κα-
τασκευασμένης στο δημοφιλέστερο και καλύτερο 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου παγκοσμίως, 
το WordPress.

Αν έχετε χαμηλό προϋπολογισμό και θέλετε 
οπωσδήποτε να φτιάξετε μια ιστοσελίδα μόνοι 
σας, τότε διαβάστε όσα ακολουθούν.

Αρχικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως 
οτιδήποτε κάνουμε το κάνουμε με γνώμονα το 
SEO και την ορατότητα που θα έχει το site μας 
στις μηχανές αναζήτησης και στην Google. Έτσι, 
θα αποφύγουμε κάποιες σχεδιαστικές τάσεις στο 
web design που θα μας οδηγούσαν στο αντίθετο 
αποτέλεσμα από αυτό που θα θέλαμε.

1. Επιλέγουμε ένα SEO domain name
Η επιλογή του ονόματος χώρου της ιστοσελίδας 

μας είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της 
ιστοσελίδας μας στο μέλλον, κοντινό και μακρινό. 
Θα πρέπει να επιλέξουμε ή ένα domain name 
που να έχει τη λέξη-κλειδί που μας ενδιαφέρει 
ή τη φίρμα μας στην περίπτωση που πρόκειται 
για brand name.

Για να επιλέξετε όνομα χώρου, θα πρέπει να 
δείτε ποιο είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση στην 
TopHost.

2. Επιλέγουμε ένα ελληνικό hosting
Η TopHost διαθέτει servers στην Αθήνα αλλά 

και στη Γερμανία. Για την ελληνική αγορά θα 
πρέπει να έχουμε ελληνικό hosting για λόγους 
ταχύτητας φόρτωσης, αλλά και για SEO ειδικά 
στις κινητές συσκευές.

Μετά την τελευταία αλλαγή του αλγορίθμου της 
Google για τα κινητά και τα tablets είναι πολύ 
σημαντικό η ιστοσελίδα μας να φαίνεται στα γε-
ωγραφικά αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

 3. Εγκαθιστούμε το WordPress χειροκίνητα 
στη γλώσσα της αγοράς-στόχου
Η αυτόματη εγκατάσταση του WordPress δη-

μιουργεί πολλά προβλήματα στο SEO και στη 
βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας. Θα πρέπει 

η εγκατάσταση να γίνεται χειροκίνητα, στο πρώτο 
επίπεδό του hosting μας και όχι σε ξεχωριστό 
φάκελο μέσα στα αρχεία στον server.

Όσο πιο πάνω βρίσκεται η εγκατάσταση του 
WordPress, τόσο καλύτερα για τη συνολική ορα-
τότητα της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε το WordPress για λόγους 
ευκολίας και οικονομίας χρόνου και χρημάτων. 
Το WordPress είναι ένα σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου που σας δίνει τη δυνατότητα να 
στήσετε μια ιστοσελίδα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε κώδικα.

Όλα τα αρχεία εγκατάστασης και ό,τι θα χρεια-
στείτε για να ξεκινήσετε είναι ήδη ενσωματωμένα 
μέσα στη βασική εγκατάσταση του WordPress και 
δεν θα δυσκολευτείτε να φτιάξετε ένα απλό και 
λειτουργικό site σε λίγες μόνο ώρες.

 4. Εγκαθιστούμε το genesis framework με 
το child theme της αρεσκείας μας
Το genesis framework αποτελεί άλλη μια και-

νοτομία στη φιλοσοφία σχεδιασμού ιστοσελίδων 
σε WordPress. Το genesis framework δεν είναι 
δωρεάν και είναι ένα κόστος που μαζί με τη φι-

λοξενία και το όνομα δεν μπορείτε να αποφύγετε.
Το genesis έρχεται με ένα βασικό child theme, 

αλλά μπορούμε να διαλέξουμε περισσότερα από 
ένα θέματα για να δοκιμάσουμε και να πειρα-
ματιστούμε με αυτά μέχρι να καταλήξουμε στο 
τελικό αποτέλεσμα.

 5. Εγκαθιστούμε τα απαραίτητα WordPress 
plugins
Τα πρόσθετα στο WordPress είναι αναγκαία για 

να μπορέσει να λειτουργήσει το site μας και να 
αποκτήσει περισσότερες λειτουργίες από αυτές 
που έχει η βασική εγκατάσταση του WordPress. 
Μερικά πρόσθετα που θα χρειαστείτε απαραίτητα 
είναι τα παρακάτω:

WordPress SEO by Yoast: Το καλύτερο 
WordPress SEO plugin.

Η ιστοσελίδα σας σίγουρα κάποια στιγμή 
θα κατακλυστεί από spam στα σχόλια και όπου 
αλλού υπάρχει κενό ασφαλείας. Το GASP θα σας 
βοηθήσει να μην γεμίσει με άχρηστο περιεχόμενο 
το site σας.

Βackupwordpress: Η απαραίτητη εφαρμογή 
για back up εντός του WordPress.

Jetpack: Το jetpack είναι ο ελβετικός σουγιάς 
του WordPress με πάρα πολλά χρήσιμα εργα-
λεία, όπως φόρμες επικοινωνίας, ενσωμάτωση 
κώδικα κτλ.

Αlternative digg: Το καλύτερο πρόσθετο κοι-
νοποίησης περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα.

Wordfence: Το πιο λιτό και χρήσιμο πρόσθετο 
ασφαλείας για να προστατεύσετε την ιστοσελίδα 
σας από πιθανές επιθέσεις hackers.

 Το στατιστικό 
εργαλείο της Google χρειάζεται κάποιο τρόπο για 
να ενσωματωθεί στο site σας και αυτός ο τρόπος 
παρέχεται από τον μετρ του SEO, τον Yoast.

Στην περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε 
ένα e-shop θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε 
εγκαταστήσει το πρόσθετο woocommerce, που 
μετατρέπει το WordPress σε ένα πολύ λειτουργικό 
και σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για το e-shop θα χρειαστούμε μερικά ακόμα 
χρήσιμα πρόσθετα, όπως τα woocommerce paypal 
express checkout gateway και woo floating cart 
lite, καθώς και αρκετά ακόμα για να βελτιώσουμε 
την εμφάνιση.

 6. Δημιουργούμε τα πρώτα άρθρα και τις 
βασικές σελίδες
Η ιστοσελίδα μας θα πρέπει να έχει μερικά 

βασικά άρθρα και βασικές ενημερωτικές σελίδες, 
όπως η φόρμα επικοινωνίας, «το ποιοι είμαστε», 
το site map κτλ. 

 7. Κοινοποιούμε την ιστοσελίδα μας στα 
social media
Η κοινοποίηση της ιστοσελίδας μας και των 

επιμέρους στοιχείων της στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης έχει διπλό σκοπό, πρώτον να αποκτήσει 
κοινό και επισκέπτες και δεύτερον να αποκτήσει 
backlinks, τα οποία θα μας ανεβάσουν στις σελίδες 
αποτελεσμάτων της Google.

Η διαδικασία της δημοσίευσης γίνεται σε τρία 
απλά βήματα: γράφω ένα άρθρο για το blog μου, το 
δημοσιεύω στο blog μου, το κοινοποιώ στα social 
media. Τόσο απλά. Όλοι μπορούν να το κάνουν, 
επομένως όλοι μπορούν να αποκτήσουν ανάλογα 
με την αγορά στην οποία στοχεύουν απρόσκοπτη 
επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα τους.

Γιάννης Διβράμης, Web Developer,
Paramarketing.gr

Πώς να φτιάξετε μόνοι το πρώτο site σας

Εργαστείτε εξερευνώντας ολόκληρο τον κόσμο
Έρευνες δείχνουν ότι έως το 2020 

ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων θα 
εργάζεται εκτός γραφείου.

Αν κάποιος σας έλεγε πριν από μία 
πενταετία ότι θα μπορούσατε να αρμενί-
ζετε στη Μεσόγειο ή να ταξιδεύετε από 
ήπειρο σε ήπειρο χωρίς να χρειαστεί 
να πάρετε άδεια από τη δουλειά σας 
και να είστε το ίδιο αποδοτικοί όπως 
όταν βρίσκεστε στο γραφείο, θα τον 
αποκαλούσατε το δίχως άλλο αφελή.

Σήμερα με τη ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας ο εργαζόμενος έχει στα 
χέρια του εργαλεία που του επιτρέπουν 
να είναι κύριος των υποχρεώσεών του, 
καθορίζοντας ο ίδιος τον τόπο και τον 
χρόνο της εργασίας του.

Φωτογράφοι, bloggers, συγγραφείς, 
δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες μπορούν 
να εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ ο 
στόχος είναι αντίστοιχο μοντέλο εργα-
σίας να υιοθετηθεί και από επαγγέλματα 
που έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας 
με το γραφείο, όπως, για παράδειγμα, 
εκείνο του λογιστή ή του οικονομικού 
διευθυντή.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε 
το London Business School, μέχρι το 
2020 πάνω από τους μισούς εργαζο-
μένους σε όλο τον κόσμο αναμένεται 
να εργάζονται εξ αποστάσεως. Η τάση 

αυτή, που φαίνεται να αποκτά ολοένα και 
περισσότερους οπαδούς, έχει οδηγήσει 
αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιού-
νται στον κλάδο του τουρισμού, κυρίως 
ταξιδιωτικά γραφεία, να προσφέρουν 
πακέτα που συνδυάζουν το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου.

Η βρετανική εταιρία Coboat δίνει 
στους πελάτες της τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν το γραφείο τους σε ένα 
καταμαράν και να δικτυωθούν εν πλω 
με άλλους επιχειρηματίες κλείνοντας 
επιχειρηματικές συμφωνίες ενώ πα-
ράλληλα ταξιδεύουν στη Μεσόγειο. Η 

ομάδα των «ψηφιακών νομάδων», ο 
αριθμός των οποίων δεν ξεπερνά τους 
20 σε κάθε ταξίδι, έχει πρόσβαση σε 
διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την 
ευκαιρία να κάνει καταδύσεις και ψάρεμα 
την ώρα του διαλείμματος.

Μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα 
της εταιρίας αναφέρεται πως μόνο με 
590 ευρώ τον μήνα μπορεί κανείς να 
ταξιδέψει σε Ισπανία, Σικελία, Σαρδη-
νία και Ελλάδα. Υπάρχουν δε και πιο 
εξωτικά ταξίδια, καθώς το εν λόγω 
καταμαράν ξεκινά τη διαδρομή του από 
τη νοτιοανατολική Ασία, τις Μαλδίβες, 

τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό Ωκεανό, 
την Καραϊβική, για να επιστρέψει στη 
βάση του από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σε ό,τι αφορά τα ταξιδιωτικά γραφεία 
υπάρχει πλήθος προσφορών που απευ-
θύνονται σε επαγγελματίες, οι οποίοι 
μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμά 
τους από τον υπολογιστή τους, να ζή-
σουν και να δουλέψουν σε μια άλλη 
χώρα πειραματιζόμενοι με διαφορετικές 
νοοτροπίες και κουλτούρες.

Τα πακέτα αυτά έχουν συνήθως δι-
άρκεια 6, 12 ή και 18 μηνών ανά πόλη 
και ο πελάτης πληρώνει με τον μήνα. Τα 

τουριστικά γραφεία αναλαμβάνουν όλη 
τη διαδικασία του ταξιδιού, τη διαμονή, 
τη σύνδεση στο διαδίκτυο σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, τη μεταφορά 
των αναγκαίων ειδών, ώστε ο πελάτης 
να μην χάσει πολύτιμο χρόνο από την 
εργασία του, να μην διακόψει τη ροή 
της εργασίας του, αλλά παράλληλα να 
βιώνει την εμπειρία να δουλεύει σε 
καθεστώς διακοπών. 

Τον ελεύθερο χρόνο του ζει ως ένας 
συνηθισμένος τουρίστας εξερευνώντας 
καινούργια μέρη πέραν των συνόρων 
της πατρίδας του.

Αρκετές πόλεις της Ευρώπης, της 
Αμερικής και της Ασίας έχουν γίνει 
ένθερμοι υποστηρικτές αυτού του και-
νοτόμου μοντέλου εργασίας αναπτύσσο-
ντας σταδιακά υπηρεσίες που θα τους 
χαρίσουν ένα σημαντικό μερίδιο στη 
νέα αγορά που τώρα διαμορφώνεται.

Ας σημειωθεί ότι το μηνιαίο κόστος 
για ένα τέτοιο πακέτο διακοπών και 
εργασίας είναι περίπου 2.000 δολάρια 
ανάλογα με την πόλη που διαλέγει ο 
πελάτης. Για την Αθήνα και τις πρω-
τεύουσες βαλκανικών χωρών το κόστος 
κυμαίνεται περίπου στα 1.200 ευρώ 
τον μήνα.

Μαρία Ακριβού, 
Senior Editor στο Fortunegreece.com
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Ν εοφυής επιχείρηση (startup) 
είναι ο προσωρινός οργανισμός 
που σχηματίζεται με σκοπό την 

ταχεία ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα 
επαναλαμβανόμενο και επεκτατικό επι-
χειρηματικό μοντέλο. Αλλιώς: startup 
επιχείρηση είναι μια εταιρία σχεδιασμένη 
να αναπτύσσεται γρήγορα. Κοινό χαρα-
κτηριστικό των δύο ορισμών αποτελεί ο 
ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης. Αν 
σε αυτό συμπληρώσουμε τον όρο «και-
νοτόμος», τότε καταλήγουμε στα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας startup. 

Η συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων, 
αν και μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες ζωής, 
ήρθε πρόσφατα και πάλι στο προσκήνιο 
λόγω της σημερινής διεθνούς κρίσης 
και μάλιστα για τις περισσότερες αγορές 
βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας 
και ανάπτυξης. 

Ιστορικά οι startup επιχειρήσεις πρω-
τοεμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας 
του ’50 κυρίως στη Silicon Valley της 
Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., κοιτίδα εκα-
τοντάδων καινοτόμων επιχειρήσεων, 
που και σήμερα συνεχίζουν να αλλάζουν 
τον κόσμο. 

Αιτία για τη δημιουργία τους στάθηκε 
μια διαφωνία μεταξύ των εργαζομένων 
της Shockley Semiconductor και του 
ιδρυτή της. Οι εργαζόμενοι αποχώρη-
σαν από την εταιρία και ξεκίνησαν την 
ίδρυση εταιριών με τις φρέσκες ιδέες 
τους, που έφεραν νέα δεδομένα στην 
αγορά, δεδομένα που αναγκάστηκαν 
να ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην 
εργοδότες τους.

Η μέθοδος των startups διαδόθη-
κε με γοργούς ρυθμούς, και αυτό που 
είχε ξεκινήσει ως μια «επανάσταση» 
εργαζομένων στο ερευνητικό πάρκο 
του Πανεπιστημίου του Stanford μετα-
τράπηκε σύντομα σε μια χιονοστιβάδα 
από startups. 

Αυτή η χιονοστιβάδα άρχισε να κυλάει 
ξανά κοντά στην αυγή της νέας χιλιετίας, 
όταν ξέσπασε αυτό που αποκαλείται η 
«φούσκα του διαδικτύου» και των «dot 
com» επιχειρήσεων, που βασίζονταν 
στη ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση 
του διαδικτύου.

Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν 
μια επιχείρηση ως νεοφυή είναι τα 
ακόλουθα: 

είναι προσωρινή, καθώς το επενδυτικό 
πλάνο που έχει καταρτιστεί προβλέπει 
την εξέλιξή της σε κανονική, τυπική 
επιχείρηση. Η μέση διάρκεια ζωής 
μιας startup είναι το ένα έτος, καθώς 
σε δύο χρόνια το πολύ θα πρέπει να 
έχει αποκτήσει δομή και λειτουργίες 
κανονικής επιχείρησης. Ουσιαστικά με 
την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου 
οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποφασίσουν 
τι είδους νομική μορφή θα πάρει το 
εγχείρημά τους. Συνηθέστερες νομικές 
μορφές που υιοθετούν οι start-up είναι 
οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αν και έχουν τη 
δυνατότητα να εξελιχθούν στη συνέχεια 
σε όλες τις άλλες εταιρικές μορφές.

-
φέρεται στον ορισμό έχει να κάνει με 
το γεγονός ότι το προϊόν ή η υπηρεσία 
που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες της 
εταιρίας χωρίς μετατροπές.

προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλο ώστε να ικανοποιού-
νται οι απαιτήσεις ραγδαίας, δυναμικής 
ανάπτυξης.

ύπαρξής της είναι να προσφέρει μια 
λύση σε συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια 
επιθυμία των πελατών της και συνήθως 
σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες 
τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η φράση 
«νεοφυής επιχείρηση» θα μπορούσε 
να συνδεθεί με πλήθος επιχειρήσεων. 
Στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στη 
χώρα μας χρησιμοποιείται για να πε-

προσανατολισμό και πολλές από αυτές 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα 
αγορά ή να εξελίξουν δυναμικά μια ήδη 
υπάρχουσα.

 Παραδείγματα επιτυχημένων 
startups
Η Yahoo είναι ίσως η πιο επιτυχημένη 

startup επιχείρηση. Ξεκίνησε στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 ως μια ιστοσελίδα 
παροχής πληροφοριών, κάτι σαν τον 
Χρυσό Οδηγό αλλά στο διαδίκτυο, αρχικά 
αντλούσε κέρδη από τους επαγγελματίες 
και τις επιχειρήσεις που καταχωρούνταν 
σε αυτή, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι 
πολλοί χρήστες ξεκινούσαν την περιήγη-
σή τους από το www.yahoo.com, οπότε 
το μοντέλο άλλαξε σε αυτό μιας εταιρίας 
media, η οποία προσφέρει ενημέρωση, 
θέαμα και πουλά διαφημίσεις. Το νέο 
μοντέλο υπερίσχυσε του προηγούμενου 
και την αναζήτηση σελίδων αποφασί-
στηκε να την αναλάβει μια μικρή τότε 
εταιρία, η Google.

Η Yahoo ήταν μια κλασική startup. 
Ξεκίνησε χωρίς συγκεκριμένο επιχειρη-
ματικό μοντέλο, αλλά αναγνωρίζοντας 
μια ανάγκη (αναζήτηση πληροφορίας 
στο διαδίκτυο) την οποία καλείται επι-

το σημείο δεν υπήρχε κάποιο μοντέλο 

αυτής αφορά εν δυνάμει όλους τους 
χρήστες του διαδικτύου, οπότε έχουμε 
τον μοχλευμένο παράγοντα του μεγέ-
θους: το κοινό αυξάνει όσο μεγαλώνει 

με διάφορα προϊόντα και μοντέλα κε-

φαλαιοποίησης της ιδέας αυτής (όπως 
το e-mail επί πληρωμή ή μερικά άλλα 
που μάλλον δεν τα έχει ακούσει κανείς 
κάτω των 30 ετών), κατέληξε να είναι η 
πρώτη διαδικτυακή εταιρία media. Από 
κει και πέρα βγαίνουμε από τη φάση 
της startup και έχουμε τη Yahoo όπως 
την ξέρουμε σήμερα.

Ελληνικές startups
Helic: Είναι η εταιρία που ευθύνεται για 

τηλέφωνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδρύθη-
κε το 1994, και μερικά χρόνια αργότερα 
ένας επενδυτής από τις Η.Π.Α. διέθεσε 
το αρχικό κεφάλαιο για την έρευνά τους. 
Αυτή η κεφαλαιακή ενίσχυση οδήγησε 
στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού τα 
οποία χρησιμοποιούν σήμερα σχεδιαστές 
σε όλο τον κόσμο για να σχεδιάσουν 
ασύρματα τσιπ που συνδέουν τα έξυπνα 
τηλέφωνα με ακουστικά ή ζώνες Wi-Fi 
(hot spots), λειτουργούν ως ραδιόφωνα 
FM ή παρέχουν υπηρεσίες GPS.

-
σκεται πίσω από τη δημιουργία της 
εφαρμογής Taxibeat, που σας επιτρέπει 
να επιλέξετε το πλησιέστερο ταξί με βάση 
ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. 
Όταν επιλέγετε ταξί, η εφαρμογή εντο-
πίζει αμέσως το σημείο όπου βρίσκεστε, 
έτσι ο οδηγός ταξί γνωρίζει από πού θα 
σας παραλάβει. Η υπηρεσία Taxibeat 
λειτουργεί στην Αθήνα και στη Θεσ-
σαλονίκη, στο Παρίσι, στην Πόλη του 

Σαν Πάολο κ.α.

την Ε.Ε. και στήριξη του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος η Constelex, 
μια μικρή startup που δημιουργήθηκε 
πριν από λίγα χρόνια, σχεδιάζει και 
αναπτύσσει ενισχυτές οπτικών ινών 
και φωτονικά συστήματα για μελλοντικά 
οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πέραν 
των επίγειων τηλεπικοινωνιακών συ-
στημάτων οι τεχνολογίες της Constelex 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
τηλεπισκόπηση και σε άλλες δορυφο-
ρικές εφαρμογές. 

Πριν από λίγο καιρό η Constelex 
εξαγοράστηκε από τον σημαντικό ευ-
ρωπαϊκό όμιλο κατασκευής οπτικών 
συστατικών και συστημάτων Gooch 
& Housego.

Δημιουργία και χρηματοδότηση
Η δημιουργία μιας startup επιχείρη-

σης μπορεί συνοπτικά να διαιρεθεί σε 
οκτώ βήματα. Η διαδικασία αρχίζει με 

με την υλοποίησή της. Περιλαμβάνει 
απαραιτήτως τη λεπτομερή σχεδίαση του 
επιχειρηματικού μοντέλου, την ανεύρεση 
χρηματοδότησης μεταξύ όποιων άλλων 
χαρακτηριστικών. Συνοπτικά το ξεκίνημα 
μιας νεοφυούς επιχείρησης περιλαμβάνει: 

-
ρηματικής ευκαιρίας

-
οπτικής (δημιουργία ιδρυτικής ομάδας, 
ανάπτυξη αρχικού προϊόντος)

-
τερικής, εταιρικής κουλτούρας

και την οργάνωση μέσω συστημάτων 
διαχείρισης δεδομένων

επιχειρηματικό πλάνο και την αξιολό-
γηση της αγοράς

βάση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
και την ανάπτυξη σχεδίου προώθησής του

πελατών
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσιά-

ζουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος υλοποί-

περίπτωση επιτυχίας. 
Αυτό, σε συνδυασμό με τη δυνατό-

τητα επέκτασής τους με μικρή δαπάνη 
κεφαλαίου και περιορισμένες ανάγκες 
σε εργατικό δυναμικό και εγκαταστάσεις, 
προσελκύει επενδυτές από όλο τον κό-

χρηματοδότησης για μια startup επιχεί-
ρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 
κεφαλαίων που ειδικά χρηματοδοτούν 
την ίδρυση και την ανάπτυξη τέτοιου 
είδους επιχειρήσεων, όπως τα openfund 
και τα starttech ventures διάφορων 
τραπεζών, καθώς και τα κεφάλαια που 
προέρχονται από ειδικές χρηματοδοτικές 
πλατφόρμες crowdfunding, όπως τα 
Groopio, Give and Fund κ.ά.

Ευάγγελος Θ. Σπάτουλας,  
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας,  
Οικονομολόγος-Νομικός

Startup επιχείρηση: επίκαιρη όσο ποτέ
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Τ ριήμερη συνάντηση εργασίας οργανώνει 
ο δήμος Ερυμάνθου Αχαΐας και η Πανελ-
λήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής 

Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) με τίτλο «Θεσμοί και 
εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας» στις 3-5 
Μαρτίου 2017 στη Χαλανδρίτσα με την υποστή-
ριξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει στις 10:00 με κα-
λωσόρισμα του δημάρχου κ. Θάνου Καρπή, έπειτα 
θα ακολουθήσει χαιρετισμός του αν. υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη 
Τσιρώνη και μετά χαιρετισμός από τον περιφερει-
άρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα. 
Ανάμεσα στις κεντρικές εισηγήσεις περιλαμβά-
νονται: «Θεσμοί και εφαρμογές κοινωνικής οι-
κονομίας» από τον Βασίλη Τακτικό (Ινστιτούτο 
Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας), «Κοινωνικά 
υποστηριζόμενη γεωργία: γέφυρες συνεργασίας 
αστικών -  καταναλωτικών συνεταιρισμών και 
ομάδων παραγωγών στην αγροδιατροφή» από 
τον Ευάγγελο Σπινθάκη (συντονιστή Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), 
«Πολιτικές ανακύκλωσης» από τον Δημήτρη Πο-
λιτόπουλο (πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ.), «Αειφορία και κοινωνική 
οικονομία» από τη Ζωή Βροντίση (πρόεδρο του 
Ελληνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης) και «Το νέο εργασιακό περιβάλλον 
πέραν της μισθωτής εργασίας» από τον Αντρέα 
Λύτρα (καθηγητή κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου). 

Το τριήμερο εργασίας θα συνεχιστεί το απόγευμα 
της Παρασκευής στις 15:00 με τις εισηγήσεις: 
«Τοπικές ενώσεις και κοινωνικό κεφάλαιο» από 
τον Δημήτρη Μιχαηλίδη (δημοσιογράφο στα 
«Αγρονέα»), «Θεσμικά προαπαιτούμενα για την 
αξιοποίηση των τοπικών ανθρώπινων πόρων και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας» από τον Γιώργο 
Τσομπάνογλου (καθηγητή κοινωνιολογίας Πανε-
πιστημίου Αιγαίου), «Κοινωνική οικονομία και 
διαχείριση φυσικών περιοχών» από τον Κώστα 
Παπακωνσταντίνου, «Ενεργειακοί συνεταιρισμοί» 
από τη Ζωή Βροντίση, «Η κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα στη διαχείριση αποβλήτων» από τη 
Χριστίνα Ευθυμιάτου (μέλος Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.) και «Το 
καταναλωτικό κίνημα και η κοινωνική οικονομία» 
από τον Κώστα Διάκο (νομικό).

Το τριήμερο εργασίας θα συνεχίσει το πρωί του 
Σαββάτου με δύο διακριτές ενότητες, την πρωινή 
(10:00 με 13:00) και την απογευματινή 15:00 με 
19:00). Η πρωινή περιλαμβάνει τις εισηγήσεις: 
«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου Ε.Σ.Π.Α. και 
η αξιοποίησή τους για την κοινωνική οικονομία» 
από τον Κώστα Οικονομόπουλο, «Ευρωπαϊκοί 
θεσμοί κοινωνικής οικονομίας» από τον Γιώργο 
Καραμπάτο, «Ο ρόλος των ομοσπονδιών και των 
δικτύων στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου» 
από τον Λουκά Γεωργίου και «Η πρόταση» από 
τον Βασίλη Πασσά. 

Η απογευματινή ενότητα περιλαμβάνει δύο 
παράλληλα στρογγυλά τραπέζια για τη δημιουρ-
γία τοπικών ενώσεων -  φορέων κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας. Τα θέματα που θα 
απασχολήσουν τα παράλληλα τραπέζια είναι: 
«Αγροδιατροφή - μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» 
με συντονιστή τον κ. Μιχαηλίδη και «Πολιτισμός 
-  τουρισμός» με συντονιστή τον κ. Γ. Ρόζο. 

Οι εργασίες θα συνεχιστούν το πρωί της Κυριακής 
στις 10:00 (μέχρι τις 12:00) με δύο παράλληλα 
στρογγυλά τραπέζια: «Πράσινο επιχειρείν» με 
συντονιστή τον κ. Στέλιο Κατωμέρη και «Υγεία: 
κοινωνική φροντίδα» με συντονιστή τον κ. Γεωργίου. 

Το τριήμερο εργασίας θα ολοκληρωθεί με 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τεσ-
σάρων στρογγυλών τραπεζιών στην ολομέλεια 
και την τελική αξιολόγηση αυτού του τριήμερου 
σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα «Μέντορες για την κοινωνική 
οικονομία» είναι καρπός σκέψης και εμπειρίας μιας 
σημαντικής επιστημονικής ομάδας και συνεργα-
τών που οργάνωσαν το πρώτο Ανοικτό Συνέδριο 
Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την επιμόρφωση 
και την οργάνωση των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
τη συγκρότηση του κοινωνικού κεφαλαίου και την 
ανάδειξη ικανών στελεχών στο πεδίο. 

Δεν πρόκειται για επαγγελματική κατάρτιση και 
εξειδίκευση με τη στενή έννοια, αλλά κυρίως εστίαση 
σε οργανωτικές και καθοδηγητικές δεξιότητες, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για τον μετασχηματισμό 
των ομάδων και των πρωτοβουλιών σε επιχει-
ρηματικό υποκείμενο, δεδομένου ότι το έλλειμμα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον χώρο 
δεν εντοπίζεται στην επαγγελματική εξειδίκευση. 

Πρόκειται για άτυπη εκπαίδευση στελεχών με 
στόχο την καθοδήγηση επί το έργον, την οργάνωση 
και την ανάπτυξη του συλλογικού υποκειμένου 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Το πρόγραμμα «Μέντορες για την κοινωνική 
οικονομία» έχει εφαρμοστεί πειραματικά με ιδιαί-
τερη επιτυχία από την Π.Ε.Σ.Κ.Ο. σε περιορισμένο 
αριθμό δήμων και τοπικών φορέων κοινωνικής 
οικονομίας. 

Η αποδοχή της πρότασης οφείλεται στη μαθη-
σιακή καινοτομία και στις γέφυρες συνεργασίας 
που εξασφαλίζει μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης 
και κοινωνικών επιχειρήσεων. Η ομάδα μεντόρων 
εκπαιδευτών προέρχεται από το δευτεροβάθμιο 
επίπεδο οργάνωσης των κοινωνικών επιχειρή-
σεων με οργανωτική και εργασιακή εμπειρία 
και εξασφαλίζει από την πλευρά της βαθιά και 
ουσιαστική γνώση του χώρου.

Με αυτά δεδομένα το «Μέντορες για την κοι-
νωνική οικονομία» ως επιμορφωτικό μοντέλο 
και μαθησιακή διαδικασία επιλέχθηκε για την 
ουσιαστική μεταβίβαση γνώσης και τεχνογνωσίας, 
καθώς και για την αποτελεσματική καθοδήγηση 
στελεχών του πεδίου, ώστε να ενισχύσουν τις 
ικανότητές τους στην οργάνωση και στην ηγε-
σία επιχειρηματικών και συνεργατικών πρω-
τοβουλιών, ειδικότερα στη συγκέντρωση και 
οργάνωση υλικών και ανθρώπινων πόρων και 
στην αναγκαία δικτύωση.

Η αρχική ιδέα προέκυψε από το πρώτο Ανοικτό 
Συνέδριο της Κοινωνίας των Πολιτών για την 
Κοινωνική Οικονομία, που πραγματοποιήθηκε 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 10-12 Ιουνίου 2016, 
όπου ετέθησαν οι βάσεις για μια ολοκληρωμέ-
νη προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας με 
στόχο την κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος 
στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου:
-

σπονδιών οργανώσεων κοινωνίας πολιτών και 
φορέων κοινωνικής οικονομίας για τη δημι-
ουργία συνομοσπονδίας στον χώρο με σκοπό 
να αποτελέσει και τον αντίστοιχο κοινωνικό 
εταίρο στη χώρα μας, όπως συμβαίνει σε κάθε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

με την τοπική αυτοδιοίκηση τέθηκε ως βασική 
προτεραιότητα των συνεργαζόμενων φορέων. 
Τέθηκαν επίσης οι βάσεις για να δημιουργηθεί 
μια δεξαμενή σκέψης από όλους τους συνεργα-
ζόμενους φορείς για την κοινωνική οικονομία.

συμβουλευτικής «Μέντορες για την κοινωνική 
οικονομία», που ξεκίνησε άμεσα με στόχο να 
διεξάγεται σε 15-20 δήμους και περιφερειακές 
ενότητες τον χρόνο σε συνδυασμό με το ετήσιο 
συνέδριο κοινωνικής οικονομίας.

Τα πλεονεκτήματα του mentoring είναι ένας 
προσωποκεντρικός μαθησιακός διάλογος που 
στοχεύει περισσότερο στην ανάπτυξη οργανωτικής 
κουλτούρας και σοφίας μέσω αναστοχαστικής 
πρακτικής παρά στην απλή μεταβίβαση γνώσης. 
Το mentoring τείνει να είναι μια μεσο-μακρο-
πρόθεσμη σχέση που εστιάζει στη συνοχή και 
στη διαρκή στήριξη της ομάδας.

Το mentoring υπήρχε ως τρόπος μεταφοράς 
γνώσης και σοφίας από τους εμπειρογνώμονες 
προς τους νέους στην αρχαία Ελλάδα. Από το 
1970 έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής και στη Δύση, κυρίως σε πλαίσια 
κατάρτισης.

Στο προτεινόμενο επιμορφωτικό μοντέλο άτυπης 
μάθησης το mentoring στοχεύει στην επιμόρ-
φωση κυρίως επί του υποκειμένου της επιχει-
ρηματικότητας, καθώς το αντικείμενο διαφέρει 
από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ένα παράδειγμα 
για να γίνει κατανοητή αυτή η διαφοροποίηση 
είναι: Ο τρόπος οργάνωσης ανάδειξης ηγεσίας 
και συγκέντρωσης κεφαλαίου για την ίδρυση και 
λειτουργία ενός σούπερ-μάρκετ διαφέρει ριζικά 
από την οργάνωση ενός καταναλωτικού συνεται-
ρισμού. Στην πρώτη περίπτωση η συγκέντρωση 

κεφαλαίου γίνεται από τις τράπεζες και την αγο-
ρά και στη δεύτερη πρέπει να πειστούν και να 
συμμετάσχουν ως εταίροι και να συμβάλουν ως 
μέτοχοι εκατοντάδες ή και χιλιάδες καταναλωτές. 
Οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες στη μία 
και στην άλλη περίπτωση διαφοροποιούν και την 
οργανωτική τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη, 
το management και το marketing.

Ο μέντορας-καθοδηγητής αλληλεπιδρά με κάθε 
άτομο ή ομάδα εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους, 
βασιζόμενος σε όραμα κοινωνικής προσφοράς και 
οι μέθοδοί του μπορούν να περιλαμβάνουν την 
εισαγωγή υποδείγματος, τη διευκόλυνση ανταλλαγής 
συστάσεων, την υποστήριξη ανάπτυξης δικτύων 
και την ερμηνεία πολιτικών ενός οργανισμού ή 
ενός επαγγέλματος. Σημαίνει τον σύμβουλο και 
φίλο που δρα ως πνευματικός οδηγός.

Η σημασία της μαθησιακής διαδικασίας του 
mentoring έχει αναγνωριστεί από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα σε διάφορα επίπεδα, ώστε διάφορες 
πρωτοβουλίες οργανωτικής πολιτικής έχουν οι-
κοδομηθεί περιλαμβανομένων των «συμμαχιών 
γνώσης» (knowledge alliances), που αποτελούν 
στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία 
και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Σήμερα η 
πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος του προγράμματος 
«Erasmus+».

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό οι κοινωνικές επιχειρή-
σεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν 
να ωφεληθούν πολλαπλά από την εφαρμογή 
των προγραμμάτων mentoring, εξασφαλίζοντας 
τη διασύνδεση με καθοδηγητές που γνωρίζουν 
εκ των έσω τον ειδικό χώρο της κοινωνικής 
οικονομίας. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι η 
ανάπτυξη επιτυχημένων διοικητικών στελεχών, η 
αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και 
η ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης στο εσωτερικό 
της επιχείρησης.

Η πραγματική καθοδήγηση είναι κάτι περισ-
σότερο από απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις ή 
περιστασιακή παροχή βοήθειας. Πρόκειται για 
μια συνεχή σχέση διαλόγου και μάθησης μέσω 
των τοπικών κοινωνικών συμπράξεων για την 
κοινωνική οικονομία.

Σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία το mentoring 
έχει αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο ανάπτυξης 
και εξέλιξης των στελεχών, ενώ η μετρήσιμη αξι-
ολόγηση των αποτελεσμάτων τους τα κατατάσσει 
πλέον στις υψηλότερες θέσεις των απαραίτητων 
επιχειρηματικών πρακτικών.

Το mentoring, από την άλλη πλευρά, ορίζεται 
από αρκετούς ως μεταβίβαση της σοφίας, καθώς ο 
μέντορας είναι αυτός που μετατρέπει το στέλεχος 
σε κοινωνό της γνώσης του, της εμπειρίας του 
και του τρόπου χειρισμού -  επίλυσης των τυχόν 
προβλημάτων που συχνά προκύπτουν. Η συνερ-
γατική σχέση μεταξύ πανεπιστημίων, δήμων και 
επιχειρήσεων αποδίδει σημαντικούς καρπούς.

Η περίπτωση της Αγγλίας είναι από τα παρα-
δείγματα αυτού του είδους, όπου η συνεργατική 
σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επι-
χειρήσεων είναι αυτό που κυριολεκτικά σώζει τους 
νέους από τη μάστιγα της ανεργίας και αποτελεί 
μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά 
τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική 
με την αξιοποίηση μιας μεγάλης ομάδας μεντό-
ρων με βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα 
κοινωνικής οικονομίας.

Τοπικοί διοργανωτές του προγράμματος είναι 
κάθε φορά δήμοι ή τοπικοί φορείς κοινωνικής 
οικονομίας με την ευθύνη της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. 

Η πρώτη πειραματική, πιλοτική δοκιμή ενός 
τριημέρου εργασίας έγινε στα Καλάβρυτα (28-31 
Ιουλίου 2016), τα συμπεράσματα του οποίου 
αξιοποιήθηκαν στο 1ο τριήμερο εργασίας στην 
Αγιά Λάρισας (29-30 Οκτωβρίου 2016) και έκτοτε 
προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους δήμους 
της Ελλάδας.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Συντονιστής για τον συνεργατισμό  
στο παρατηρητήριο των οργανώσεων  

της κοινωνίας των πολιτών
699 82 82 382

Τοπικές κοινωνίες και οικονομική επιμόρφωση 
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Τ ο σκόρδο έχει αντιβακτηριακή, 
αντιμυκητιακή και αντιική δρά-
ση, γνωστές για πάνω από χίλια 

χρόνια. Το σκόρδο είναι μια αξιόπιστη 
και φυσική λύση για τη μείωση των 
επιπέδων της χοληστερόλης, της αρ-
τηριακής πίεσης και των καρδιακών 
παθήσεων. Επίσης μπορεί να ενισχύ-
σει το ανοσοποιητικό σύστημα και 
να βοηθήσει στην καταπολέμηση του 
καρκίνου. Ακόμα χρησιμοποιείται για 
τη θεραπεία λοιμώξεων και ως επου-
λωτικό πληγών από τα μη δηλητηριώδη 
δαγκώματα φιδιών. Όλα χάρη στην 
αλισίνη, που μειώνει τα επίπεδα του 
TNF-α (παράγοντας νεκρώσεως όγκων-
α) και καταπολεμά τα υψηλά επίπεδα 
τριγλυκεριδίων, ινσουλίνης, ουρικού 
οξέος και γλυκόζης στο αίμα. 

Αν αναπτύξει το σκόρδο μια μικρή 
φύτρα, αυξάνεται ταυτόχρονα η δια-
τροφική αξία του και η φαρμακευτική 
δράση του. Τα φύτρα των σκόρδων 
έχουν αυξημένα φαινολικά συστατικά 
και έχουν αντιοξειδωτική δράση. Φυ-
τρωμένα σκόρδα πέντε ημερών έχουν 
υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση από 
ό,τι φρέσκα σκόρδα. 

«Τα σπορόφυτα (νεαρά φυτά που 
φυτρώνουν από σπόρους) είναι πολύ 
ευαίσθητα σε επιθέσεις από βακτήρια, 
ιούς και έντομα κατά τη διάρκεια της 
βλάστησής τους. 

»Αυτό τα αναγκάζει να συνθέτουν μια 
ποικιλία χημικών ενώσεων που ονομά-
ζονται φυτοαλεξίνες, ώστε να αμυνθούν 
ενάντια των επικίνδυνων ασθενειών. 
Οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες 
είναι τοξικές για μικροοργανισμούς και 
έντομα, αλλά ευεργετικές για την υγεία 
του ανθρώπου» (δρ. Jong-Sang Kim, 
share24.gr, σ.σ. το ίδιο συμβαίνει και 
με όλα τα φύτρα, με διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με το σπόρο).
20 λόγοι για τους οποίους πρέπει να 
αρχίσετε να τρώτε ελιές:
1. Ρυθμίζουν τα υψηλά επίπεδα χο-
ληστερόλης.
2. Μειώνουν την υψηλή αρτηριακή 
πίεση.
3. Είναι πλούσια πηγή ινών και εξαι-
ρετική λύση για ενδιάμεσο γεύμα.
4. Έχουν άφθονη βιταμίνη Ε.
5. Έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
6. Μειώνουν τον κίνδυνο ασθενειών 
όπως Αλτσχάιμερ, όγκοι και κιρσοί.
7. Συμβάλλουν στην πρόληψη της πήξης 
του αίματος.
8. Προστατεύουν τις μεμβράνες των κυτ-
τάρων από ασθένειες όπως ο καρκίνος.
9. Συμβάλλουν κατά της αναιμίας.
10. Αυξάνουν τη γονιμότητα και βελ-
τιώνουν συνολικά το αναπαραγωγικό 
σύστημα.
11. Έχουν σημαντικό ρόλο στην ενί-
σχυση του ανοσοποιητικού.
12. Είναι ένα πολύ καλό αφροδισιακό.
13. Είναι πλούσιο σε μέταλλα, όπως 
νάτριο, μαγνήσιο, σίδηρος, φώσφορο 
και ιώδιο.
14. Παρέχουν στο σώμα όλα τα αναγκαία 
αμινοξέα και βιταμίνες.
15. Περιέχουν το ελαϊκό οξύ, το οποίο 
είναι εξαιρετικό για την υγεία της καρδιάς.
16. Περιέχουν πολυφαινόλες, που 
μειώνουν το στρες, ενώ μπορούν να 
αυξήσουν τη μνήμη 25%.
17. Ένα μικρό φλιτζάνι ελιές περιέχει 
4.4 mg σιδήρου.
18. Δέκα ελιές πριν από το γεύμα μπορεί 
να μειώσει την όρεξη κατά 20%.
19. Βοηθούν στην παραγωγή της αδι-
πονεκτίνης, που μειώνει τα λίπη μέσα 
σε 5 ώρες.

20. Είναι πάρα πολύ νόστιμες! 
(tonwtiko.com).

Ο vegan φίλος μου Costa Terzo μου 
ανέφερε ότι ο Π.Ο.Υ. τα επεξεργασμένα 
κρέατα τα έχει χαρακτηρίσει καρκινογό-
να από το 2001. Το επιβεβαίωσα: The 
World Health Organization has classified 
processed meats, including ham, salami, 
sausages and hot dogs, as a Group 1 
carcinogen, which means that there is 
strong evidence that processed meats 
cause cancer. Red meat, such as beef, 
lamb and pork, has been classified as 
a probable cause of cancer. Στο βιβλίο 
του «The China study» ο βιοχημικός 
καθηγητής Colin Campbell ενοχοποιεί 
τις ζωικές τροφές για πολλούς καρκίνους.

Το σταμναγκάθι βοηθά στην εξισορρό-
πηση της γλυκόζης στο αίμα και βοηθά 
στην αντιμετώπιση του ζαχαροδιαβήτη 
σε ήδη πάσχοντες. Ταυτόχρονα λει-
τουργεί ευεργετικά σε ανθρώπους με 
καλό δείκτη γλυκόζης, ενώ λειτουργεί 
προληπτικά αλλά και ως ασπίδα σε όσους 
έχουν προδιάθεση (Μ. Παναγιωτάκης, 
Ινστιτούτο Κρητικής Διατροφής).

Το Ινστιτούτο Κρητικής Διατροφής 
έχει ήδη δημιουργήσει την κάψουλα 
Glucospin, που περιέχει όλες τις ευερ-
γετικές ιδιότητες του σταμναγκαθιού, 
και σύντομα θα διατεθεί στην αγορά 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για 
την υγεία. Στη φυτολογία αναφέρεται 
ως «κιχώριον το ακανθώδες» και πράγ-
ματι αυτή η γοητευτική πρασινάδα με 
τα οδοντωτά φύλλα και την ελαφρώς 
πικρή γεύση στην αρχή φυτρώνει σαν 
ένα άγριο αγκάθι. 

Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδω-
τικές πολυφαινόλες και Ω3 λιπαρά οξέα, 
τα οποία είναι σύμμαχοι της καρδιάς, της 
καλής υγείας του οργανισμού, τονώνουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα και δρουν 
κατά της οξείδωσης των κυττάρων και 
της γήρανσης των ιστών. Διακρίνεται 
επίσης για τις αντισηπτικές, αντιρρευ-
ματικές και υπογλυκαιμικές ιδιότητές 
του, ενώ οι Μαλτέζοι το χρησιμοποιούν 
ως φάρμακο για τον σακχαρώδη δια-
βήτη λόγω της υψηλής συγκέντρωσης 
ινσουλίνης. Περιέχει βιταμίνες C και Ε, 
καθώς και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, 
κάλιο, νάτριο, φώσφορο και μαγνήσιο 
(candianews.gr).

Πολλοί Αμερικανοί μαθητές πιστεύ-
ουν ότι το «sponsored content» είναι 
πραγματικές ειδήσεις. Αυτό δείχνει 
πρόσφατη μελέτη του Graduate School 
of Education του Stanford σε δείγμα 
7.800 νέων, η οποία εξέτασε την ικα-
νότητά τους να αξιολογούν τις πηγές 
της πληροφορίας που λαμβάνουν μέσω 
διαδικτύου. Οι ερευνητές χαρακτηρί-
ζουν τα αποτελέσματα της έρευνας ως 
απογοητευτικά, ζοφερά και απειλή για 
τη δημοκρατία.

Ο Γιάννης άρχισε την ημέρα του νωρίς 
βάζοντας το ξυπνητήρι του (made in 
Switzerland) για τις 6 το πρωί, ση-
κώθηκε από το κρεβάτι του (made in 
Sweden), έφτιαξε τον καφέ του (produced 
in Brazil), ξυρίστηκε με την ηλεκτρική 
μηχανή του (made in Germany), έβαλε 
αποσμητικό (made in Belgium), φόρεσε 
το πουκάμισό του (made in Turkey), 
φόρεσε εσώρουχο (made in Bangladesh), 
τζιν (made in Sri Lanka), κάλτσες (made 
in Egypt), παπούτσια (made in Italy). 
Έφτιαξε αυγά (Τουρκίας) στην καινούργια 
ηλεκτρική κουζίνα (made in Kοrea), 
έφαγε λίγο τυρί gouda (Ολλανδίας) και 
mulner (Γερμανίας) μαζί με λουκάνικο 
Φρανκφούρτης (made in Germany) και 
ντομάτες (Ισραήλ). 

Μετά δυο μήλα (Χιλής) και ένα πορ-
τοκάλι (Αργεντινής). Έριξε μία ματιά 
στο laptop του (made in Japan). Ήλεγξε 
τα e-mails του, κοιτάζοντας συγχρόνως 
το ρολόι του (made in Taiwan). Μετά 
κλείδωσε την πόρτα (made in Canada), 
ενεργοποίησε τον συναγερμό (made 
in U.S.A.), μπήκε στο αυτοκίνητό του 
(made in Spain), το γέμισε με βενζίνη 
(from Saudi Arabia) και συνέχισε το 
ψάξιμο για μια καλή δουλειά στην… 
Ελλάδα! Στο τέλος μιας ακόμα άκαρπης 
και αποκαρδιωτικής προσπάθειας για 
εύρεση εργασίας, και αφού εκτύπωσε 
μερικά ακόμα αντίγραφα συστατικών 
επιστολών σε εκτυπωτή (made in 
Malaysia), ο Γιάννης αποφάσισε να 
ξεκουραστεί λίγο. Έβαλε τις παντόφλες 
του (made in Brazil), άνοιξε μια μπίρα 
(made in England), έφαγε μια μπριζόλα 
(produced in France) και άνοιξε την 
τηλεόραση (made in Indonesia). Κα-
θώς παρακολουθούσε τα… τουρκικά 
σίριαλ, προσπαθούσε να σκεφτεί τι στο 

καλό φταίει και δεν μπορεί να βρει μια 
δουλειά στην… Ελλάδα (ορίστε κάποιες 
διαστάσεις μιας μη παραγωγικής χώρας).

«Επιδίωξη της τυραννίας είναι να 
πτωχεύσουν οι πολίτες, αφενός για να 
συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά 
του καθεστώτος και αφετέρου για να 
είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να 
μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. 
Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο 
η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρό-
φηση των περιουσιών των πολιτών, 
όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων, 
που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά» 
Αριστοτέλη «Πολιτικά».

Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν 
ότι οι χυμοί που εκκρίνονται από τα 
κομμένα φύλλα στην έτοιμη κομμένη 
σαλάτα λόγω της υγρασίας και των 
θρεπτικών συστατικών τους αποτελούν 
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη 
της σαλμονέλας, που μπορεί να αποβεί 
ακόμη και θανατηφόρος. Η παρουσία 
των χυμών κάνει πιο επιθετική τη σαλ-
μονέλα και έτσι αυξάνει τον κίνδυνο 
μόλυνσης του καταναλωτή. 

Ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί δρα-
ματικά έως 2.400 φορές. Τα αρχικά 
100 βακτήρια σαλμονέλας μπορούν να 
γίνουν 100.000 μέσα σε 5 μόνο μέρες 
από το αρχικό κόψιμο των σαλατών για 
να συσκευαστούν. Η μόλυνση σαλατών 
και λαχανικών από σαλμονέλα μπορεί 
να συμβεί από την επαφή τους με ζώο ή 
έντομο, από το χώμα, από μολυσμένο 
νερό κατά την άρδευση του χωραφιού ή 
από μολυσμένο εξοπλισμό ή μολυσμένα 
χέρια εργαζομένων κατά την κοπή και 
τη συσκευή του προϊόντος. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
μικροβιολόγο δρα Π. Φριστόουν (Πανε-
πιστήμιο Λέστερ) και τον διδακτορικό 
ερευνητή Γιάννη Κουκκίδη, έκαναν τη 
δημοσίευση στο περιοδικό «Applied 
and Environmental Microbiology» 
(medicalnews.gr).

«Πρέπει να ζήσουμε, και θα ζήσουμε» 
είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Αττικής κ. Γ. Κοντογιάννης 
στο συνέδριο «Περιαστική κτηνοτροφία 
και κτηνοτρόφοι» στις 20/11/2016, 
εκφράζοντας την αποφασιστικότητα των 
μελών του να εξευρεθεί λύση win win 
στο πρόβλημα των πατροπαράδοτων 

λειτουργούντων στάβλων στην Αττική.
Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοι-

νοτήτων αποφάσισε πως θα μετρά-
ει ως χρόνος εργασίας η διαδρομή 
σπίτι- δουλειά και δουλειά-σπίτι. Να 
σημειωθεί πως το Ευρωδικαστήριο 
αναφέρεται σε εργαζομένους χωρίς 
σταθερό γραφείο. Ως εκ τούτου επιχει-
ρήσεις που απασχολούν εργαζομένους 
όπως π.χ. αντιπροσώπους πωλήσεων, 
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κοινω-
νικούς λειτουργούς κ.ά. θα πρέπει να 
οργανώσουν τα ωράρια εργασίας κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε το πρώτο και το 
τελευταίο ραντεβού να είναι κοντά στο 
σπίτι των εργαζομένων (newsone.gr).

Το πιο πετυχημένο εκπαιδευτικό 
σύστημα στον κόσμο, το Φινλανδικό, 
ετοιμάζεται για ριζικές αλλαγές. Μέχρι 
το 2020 στα σχολεία θα έχει εισαχθεί 
ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα που 
δεν θα περιλαμβάνει μαθήματα με την 
παραδοσιακή μορφή, αλλά πρόγραμμα 
σπουδών για γεγονότα. Βγαίνει από το 
πρόγραμμα η φυσική, τα μαθηματικά, 
η λογοτεχνία, η ιστορία, η γεωγραφία, 
μιας και οι μαθησιακές ανάγκες αλλά-
ζουν ραγδαία. 

Υπάρχουν σχολεία που διδάσκουν 
με τον παλαιομοδίτικο τρόπο, ο οποίος 
ήταν αποτελεσματικός το 1900, αλλά 
σήμερα οι ανάγκες δεν είναι πια οι ίδιες 
και χρειαζόμαστε κάτι πιο κατάλληλο 
για τον 21ο αιώνα. 

Αντί για μεμονωμένα μαθήματα, οι 
μαθητές θα διδάσκονται γεγονότα και 
φαινόμενα σε μια διεπιστημονική μορφή. 
Για παράδειγμα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος θα εξεταστεί από την σκοπιά 
της ιστορίας, της γεωγραφίας και των 
μαθηματικών. 

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα 
μπορούν να απορροφήσουν πολλές 
γνώσεις τόσο για την αγγλική γλώσσα, 
αλλά και για την οικονομία και τις δεξι-
ότητες επικοινωνίας. Αυτό το σύστημα 
θα εισαχθεί στις μεγαλύτερες τάξεις, σε 
μαθητές από 16 ετών και πάνω, και 
θα δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν μόνοι τους για το θέμα ή 
το φαινόμενο που θέλουν να μελετήσουν 
(enallaktikos.gr).

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Μικρά αγροτικά, και όχι μόνο, επίκαιρα
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Η Φυτοnet είναι μια αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης φυτών και συναφών 
ειδών για το μπαλκόνι και τον κήπο. 

Δημιουργήθηκε με στόχο να θέσει τα υψηλότερα 
στάνταρ στην ποιότητα των φυτών, αλλά και 
της υποστήριξης των πελατών, με γνώση και 
ενδιαφέρον από ανθρώπους με εμπειρία. Φρό-
ντισαν να υπάρχει ένα κατάστημα κάπου κοντά 
σε καθέναν που θα το έχει ανάγκη και συνεχώς 
προσπαθούν να διευρύνουν το δίκτυό τους. 

Οι άνθρωποι της Φυτοnet ομαδοποιούν τις 
αγορές των μελών τους και οργώνουν τους χώ-
ρους παραγωγής σε όλη την Ελλάδα με στόχο 
στα καταστήματα του δικτύου να φτάνουν άριστα 
φυτά στις καλύτερες τιμές σταθερά, αλλά και με 
πολλές εποχικές προσφορές καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Η Φυτοnet προωθεί γλάστρες 
σε μεγάλη ποικιλία, φυτοχώματα, λιπάσματα, 
βάσεις, διακοσμητικά, υλικά για το αυτόματο 
πότισμα, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεται ο 
ερασιτέχνης κηπουρός, καθώς και μοναδικά, 
ειδικά προϊόντα Φυτοnet.

Η Φυτοnet είναι μια συλλογική επιχειρηματική 
δομή, που προήλθε από την κοινωνική ζύμωση 
σε μια συλλογική οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του 
πώς οι σύλλογοι και οι πολιτιστικές και επαγ-
γελματικές οργανώσεις ζυμώνουν επαρκώς τα 
κοινωνικά άτομα, ώστε να δημιουργηθούν κρί-
σιμες συσσωματώσεις, που μπορεί να εξελιχθούν 
σε επιτυχημένες συλλογικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και σχήματα. 

Συναντήσαμε τη Φυτοnet στα «Κηποτεχνικά 
Professional 2017». Μας υποδέχθηκε ο κ. Πα-
ναγιώτης Τσατσάνης, διευθυντής της εταιρίας και 
ένα από τα τρία συνολικώς άτομα που απασχολεί 
η Φυτοnet. Μας ενθουσίασε η πορεία της σημε-
ρινής δομής, που είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρία με έδρα στις Αχαρνές Αττικής. 

Ο κ. Τσατσάνης μας είπε ότι η αρχική μορφή 
της εταιρίας, που ήταν αστική, μη κερδοσκοπική, 
καθορίστηκε από εννιά επαγγελματίες, και σήμερα 
ως Ι.Κ.Ε. καλύπτει πάρα πολλά εξειδικευμένα 
συνεργαζόμενα καταστήματα της Φυτοnet. 

Η επιστημονική γνώση των μελών συνδυάστηκε 
με τον καλύτερο τρόπο με την εμπειρία τους, 
που μπόρεσε να συγκεντρωθεί και να αθροιστεί 
χάρις στη σφυρηλάτηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους. Όλη αυτή η τε-
χνογνωσία και η γνώση των αναγκών της αγοράς 
αναπτύχθηκαν σε μια βεντάλια πολύ σημαντικών 
προϊόντων, τα οποία εμπεριέχουν αυτή τη γνώση. 
Η Φυτοnet προωθεί με δικό της εμπορικό όνομα 
τα προϊόντα, που καλύπτουν με τον καλύτερο 
τρόπο τις ανάγκες των πελατών των μελών της.

Η Φυτοnet διαθέτει στα μέλη της τέσσερα είδη 
φυτοχώματα, τρία εδαφοβελτιωτικά, τρία οργανι-
κά -  βιολογικά λιπάσματα και πέντε λιπάσματα 
εξειδικευμένης χρήσης, όλα στηριγμένα στις 
επιστημονικές γνώσεις και στις εμπειρίες από 
την αγορά.

Στο οργανικό λίπασμα για βιολογική καλλιέρ-
γεια οπωροφόρων δέντρων και εσπεριδοειδών, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη την 
καλλιεργητική περίοδο, διαβάζουμε ότι πρόκειται 
για λίπασμα Ν-P-Κ 7-6-11 με πρόσθετη 47,5% 
οργανική ουσία, που είναι μοναδικό και γίνεται 
με οδηγίες της Φυτοnet μόνο για τα συνεργαζό-
μενα καταστήματα.

Όταν ρωτήσαμε τον κ. Τσατσάνη πώς γίνεται η 
επιλογή νέων συνεργαζόμενων καταστημάτων της 
Φυτοnet, μας απάντησε: «Έχουμε μια διαδικασία 
η οποία περιλαμβάνει χωροθέτηση ανάλογα με 
την πυκνότητα των κατοίκων κάθε περιοχής, επί-
σκεψη στο υποψήφιο για συνεργασία κατάστημα 
από επιφορτισμένα με την επιθεώρηση του νέου 
συνεργάτη μέλη, ικανοποίηση συγκεκριμένων 
προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών και γνώσεων 
εργαζομένων και μια γενική εικόνα. Μέλος του 
δικτύου της Φυτοnet μπορεί να γίνει κάθε εξει-
δικευμένο κατάστημα πώλησης ειδών φύτευσης 
και φυτών, καθώς και παροχής υπηρεσιών». 

Σήμερα τα προϊόντα με σύνθεση Φυτοnet 
προετοιμάζονται σε διάφορους χώρους, αφού 

η έδρα της Φυτοnet δεν επαρκεί για όλες τις 
εργασίες. Στο άμεσο μέλλον στόχος της Φυτοnet 
είναι να αποκτήσει ιδιόκτητο συσκευαστήριο και 
να επεκταθεί σε ακόμα 15-20 προϊόντα, ώστε να 
καλύπτει όλο το κρίσιμο εύρος των απαιτήσεων 
των πελατών των μελών της, οι οποίοι κατά 80% 
είναι κυρίως ερασιτέχνες κηπουροί. 

Ο 43χρονος κ. Τσατσάνης, γεωπόνος και 
αυτός και ο αδελφός του, μέλη της Φυτοnet, μας 
εξήγησε ότι η Φυτοnet είναι η υλοποίηση της 

απόφασης των έμπειρων μελών της να ενώσουν 
τις προμήθειες των εφοδίων τους, αλλά και η 
κοινή προσπάθεια για προώθηση των καταστη-
μάτων τους με κοινή διαφήμιση. 

Πέτυχε η Φυτοnet να εκδίδει τακτικά έναν 
εξάμηνο επαγγελματικό οδηγό προμηθευτών για 
καταστήματα λιανικής πώλησης φυτών. Είχαμε 
την τύχη να μας δώσει ο κ. Τσατσάνης το 9ο 
τεύχος του φθινοπώρου του 2016, το οποίο 
μοιράστηκε σε 1.500 επιλεγμένα σημεία. Στον 

84σέλιδο καλαίσθητο οδηγό υπάρχουν όλα τα 
προϊόντα για ένα κατάστημα πώλησης φυτών, 
καθώς και η πάντα αισιόδοξη στάση της έκδοσης: 
«Εμείς στη Φυτοnet, σταθεροί και αισιόδοξοι, 
αναπτύσσουμε προσεκτικά το δίκτυο των κατα-
στημάτων μας, επανασχεδιάσαμε από την αρχή τα 
προϊόντα Φυτοnet, που έχουν πλέον ενηλικιωθεί 
και διαθέτουν το κοινό τους, προχωρούμε στη 
δημιουργία νέων προϊόντων και βελτιώνουμε 
συνεχώς τη διαφημιστική καμπάνια μας. Κάθε 
νέα σεζόν είναι μια συνεχής πρόκληση». 

Ο οδηγός, πέραν των γενικών θεμάτων, περι-
λαμβάνει συνοπτικό οδηγό, ο οποίος χωρίζεται 
σε κεφάλαια όπως: παραγωγοί και προμηθευτές 
φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού ανά περι-
οχή, χλοοτάπητες και συναφή, χώματα, φυσικά 
λιπάσματα, πλαστικές γλάστρες/πλαστικά είδη, 
πήλινες γλάστρες/κεραμικά και συναφή, σπόροι 
και βολβοί, λιπάσματα-φάρμακα, μηχανήματα/
εργαλεία, συστήματα άρδευσης/υλικά αυτόματου 
ποτίσματος, βάσεις μεταλλικές/βαρέλια, ξύλινες 
γλάστρες και κατασκευές, αδρανή υλικά και συ-
ναφή, είδη διακόσμησης και συσκευασίας και 
βιβλία και περιοδικά του χώρου. 

Στο marketing plan της Φυτοnet περιλαμβάνεται 
η οργανωμένη προώθηση με έκπτωση σε όλα 
τα καταστήματα του δικτύου της για ένα Σαββα-
τοκύριακο σε ορισμένα είδη. Στο μελετημένο 
δίπτυχο της 13-23 Οκτωβρίου 2016 βλέπουμε 
ότι το Φυτοnet Ecompost φυτικής προέλευσης σε 
συσκευασία 45 λίτρων από 5 ευρώ είχε διατεθεί με 
2,49 ευρώ. Το προωθητικό δίφυλλο περιελάμβανε 
21 προϊόντα και αφορούσε στη φθινοπωρινή 
καμπάνια. Οι καμπάνιες του Σαββατοκύριακου 
έχουν μερικά μόνο προϊόντα. Μια πολύ καλή 
ιδέα, που δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν 
δεν δημιουργούσαν δίκτυο, καθώς αυτό έδωσε 
ιδιαίτερη ώθηση και αύξησε την κατανάλωση. 

Ο κ. Τσατσάνης μάς είπε ότι η Φυτοnet είναι 
η κεντρική εταιρία που συνδέει, προμηθεύει, 
διαφημίζει και προωθεί τα καταστήματα του 
δικτύου της, που είναι κέντρα κήπου, υπό ένα 
ενιαίο και ισχυρό brand. Η Φυτοnet επιδιώκει 
να προσδίδει συνεχώς ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα στα καταστήματά της, καταξιώνοντας το 
κοινό brand ως συνώνυμο της ποιότητας και της 
αξιοπιστίας για τον καταναλωτή. 

«Τα προϊόντα Φυτοnet» μας είπε ο κ. Τσατσάνης, 
«είναι η αιχμή του δόρατος για τη διαφοροποίηση 
από τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ήδη μια μεγάλη, 
επιτυχημένη και δοκιμασμένη γκάμα προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας και αποκλειστικής διάθεσης, 
η οποία μονίμως επεκτείνεται, πάντα με τα υψη-
λότερα ποιοτικά και εμπορικά κριτήρια».

Τα καταστήματα του δικτύου ΦυτοNet μπορεί 
κανείς να τα βρει στο site www.fytonet.gr, στα 
εποχιακά φυλλάδια, στις δημοσιεύσεις των προ-
σφορών τους, στα social media, στις εφημερίδες, 
αλλά κυρίως όταν χρειαστεί κανείς κάποιο επώνυμο, 
υπεύθυνο και αξιόπιστο σημείο εξυπηρέτησης για 
τις ανάγκες του κήπου του ή του μπαλκονιού του. 

«Ένα νέο κατάστημα που συνδέεται με το δίκτυο 
Φυτοnet μπορεί άμεσα να δει απλά, καθημερινά 
οφέλη από τη συμμετοχή», μας είπε ο κ. Τσατσάνης. 
Αποκλείεται να ζημιωθεί έστω και ελάχιστα. Η 
πρόταση συνεργασίας είναι ξεκάθαρη, σαφέστατη 
και επικερδής. Στηρίζεται στην αμοιβαιότητα του 
κέρδους και δεν περιλαμβάνει καθόλου θολές 
εμπορικές πρακτικές. 

Καταλήγοντας, ο κ. Τσατσάνης μας είπε: «Η 
εταιρία Φυτοnet επεκτείνει το δίκτυο των καταστη-
μάτων της και μαζί επεκτείνει και μια καινοτομία 
στον κλάδο των κέντρων κήπου στη χώρα μας. 
Μέσα σε μια πολύ δυσμενή επιχειρηματική συ-
γκυρία η Φυτοnet αναπτύσσεται με προσεκτικά, 
σταθερά βήματα και με επιμονή. Βασιζόμαστε 
απολύτως στέρεα στα δικά μας πόδια και συνε-
χίζουμε να κάνουμε επενδύσεις ανάπτυξης σε 
πείσμα των καιρών». 

Η Φυτοnet είναι μια νέα προσπάθεια εν μέσω 
κρίσης με ψυχή τον συνεργατισμό.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «ΑγροΝέα»

699 82 82 382

Αγροτική Οικονομία

Φυτοnet: Με ψυχή τον συνεργατισμό



Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 201712 Ατζέντα Εκπαίδευσης

Σεμινάριο εκπαίδευσης στη χρήση  
και στην ερμηνεία του ΜΜΡΙ-2

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας 
«σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου»

Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολό-
γιο Προσωπικότητας της Μινε-
σότα-2 (Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory®-2) είναι 
το περισσότερο χρησιμοποιούμε-
νο εργαλείο για την αξιολόγηση 
της ενήλικης ψυχοπαθολογίας 
στον κόσμο. Στο Amazon.com 
υπάρχουν σήμερα πάνω από 250 
τίτλοι βιβλίων για το τεστ, ενώ 
το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα 
προτείνει βιβλιογραφία άνω των 
160 σελίδων με τίτλους άρθρων 
που αναφέρονται σε αυτό.
Το MMPI®-2 διαθέτει 120 
κλίμακες και υποκλίμακες και 8 
επιπλέον ειδικές κλίμακες εγκυ-
ρότητας, ώστε να διαπιστώνεται 
η ειλικρίνεια του εξεταζoμένου με 
έγκυρο τρόπο. Χρησιμοποιείται 
ευρύτατα για γρήγορες, ακριβείς 
και χαμηλού κόστους κλινικές 
διαγνώσεις, για τη διαπίστωση 
κρίσιμων χαρακτηριστικών προ-
σωπικότητας στην αξιολόγηση 
και επιλογή προσωπικού νευραλ-
γικών θέσεων, καθώς και στο 
δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο.
Εκπαιδευτικές ενότητες:
Παρουσίαση ερωτηματολογίου 
MMPI®-2

-
χοντες 

Ψυχομετρικές ιδιότητες του 
MMPI®-2 

-
τητας και αξιοπιστίας

στον ελληνικό πληθυσμό
-

κων-ιδιότητες και πλεονεκτήματα 

αλλαγές και διορθώσεις
Παρουσίαση των κλιμάκων 
MMPI®-2

-
ξηγηματικές τους Harris Lingoes

-
μακες και η σημασία τους για 
την ανάλυση του προφίλ

επεξηγηματικές τους κλίμακες 
τμημάτων περιεχομένου

-
κότητας PSY-5

-
σωπευτικών κλινικών περιστα-
τικών

-
ρικού και διαγραμμάτων του 
MMPI®-2

-
ματος MMPI®-2

Συγγραφή έκθεσης αποτελε-
σμάτων 

MMPI®-2

Στοιχεία σεμιναρίου

M.Sc.-Γ. Στεφανόπουλος, M.Sc.
Διάρκεια: 18 ώρες

Με το πέρας του σεμιναρίου 
χορηγείται βεβαίωση παρακο-
λούθησης, η οποία λειτουργεί 
ως πιστοποιητικό για την προμή-
θεια, τη χρήση και την ερμηνεία 
του τεστ.
Δίδακτρα: 550 ευρώ
Έκπτωση 20% για δήλωση 
συμμετοχής έως 28/2/2017.
Έκπτωση 25% σε φοιτητές και 
ανέργους.
Πληροφορίες, εγγραφές: 210 
6420 001, 210 6464 711 | 
office@ison.gr | www.ison.gr
Πότε: 
5 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: 

Η ερευνητική ομάδα του Ερ-
γαστηρίου Ήπιων Μορφών 
Ενέργειας και Προστασίας Πε-

διοργανώνει, σε συνεργασία με 

2ο κύκλο του εξειδικευμένου 
τεχνολογικού σεμιναρίου με 
τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες 
Υδρογόνου”.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο 
παρέχει στους συμμετέχοντες 
τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά 
με τις τεχνολογίες υδρογόνου 
και στις εφαρμογές αυτών σε 

-

Παράλληλα, παρουσιάζονται 
σύγχρονες εφαρμογές των 
τεχνολογιών υδρογόνου, από 
τα αποτελέσματα ερευνητικών 
έργων συνδυασμένης εφαρμο-

-
θήκευσης που έχει υλοποιήσει 

δυνατότητα απόκτησης Πι-
στοποιητικού Επιμόρφωσης 
και Συνοδευτικό με αναλυτική 
παρουσίαση των διδαχθέντων 
Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Σεμιναρίου εκ μέρους του 
Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών 
Ενέργειας και Προστασίας Περι-

βάλλοντος επικυρωμένο από το 

Μαθησιακοί στόχοι
Μέσω του σεμιναρίου θα επι-

-
λογίες αποθήκευσης ενέργειας.

διαφορετικών τεχνολογιών 
παραγωγής και αποθήκευσης 
υδρογόνου.

-
ληψης σχετικά με την ασφάλεια 
χρήσης του υδρογόνου.

υδρογόνου ως μέσο αποθή-
κευσης ενέργειας.

και μειονεκτημάτων σχετικά με 
τη μαζική διείσδυση των Fuel 
Cells στην αγορά.

της συσκευής ηλεκτρόλυσης - 
αποθήκευσης Η2 -  "Fuel Cell 
NEXA training system".

Προαπαιτούμενα

έχουν θεωρητικό υπόβαθρο σε 
βασικές αρχές ενεργειακών συ-
στημάτων καθώς και βασικές 
γνώσεις φυσικών επιστημών.

δυνατότητα απόκτησης Πι-
στοποιητικού Επιμόρφωσης 
και Συνοδευτικό με αναλυτική 
παρουσίαση των διδαχθέντων 
Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Σεμιναρίου εκ μέρους του 
Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών 
Ενέργειας και Προστασίας Περι-
βάλλοντος, επικυρωμένο από το 

Σύνολο ωρών
3 ημέρες από 5 διδακτικές ώρες, 
σύνολο 15 ώρες 

Τρίτη 28/02, Τετάρτη 01/03 
-  Πέμπτη 02/03, Έναρξη ειση-

Πληροφορίες-Online  
 

pages/viewpage.
action?pageId=17039940

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: 

τηλ. 210-5381020.
Ώρες επικοινωνίας:  

Πότε: Τρίτη 28/2/2017
-

σεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & 

Σεμινάριο για την εκπαίδευση του αποθηκάριου
Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει 
τους αποθηκάριους πρακτικά, ώστε να εφαρ-
μόζουν τους κανόνες λειτουργίας μιας σύγχρο-
νης αποθήκης, βελτιώνοντας τις διαδικασίες 
παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγ-
γελιών, απογραφής, καθώς και ευπρεπισμού 
και ασφάλειας της αποθήκης. Η εφαρμογή των 
κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας 
της αποθήκης θα βελτιώσει την αξιοποίηση 
του χώρου, την παραγωγικότητα όλων των 
λειτουργιών, τη σωστή επικοινωνία με το λο-
γιστήριο και τα λοιπά τμήματα, την ακρίβεια 
των αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την 
ταχύτητα και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση 
των πελατών, με ταυτόχρονη μείωση του κό-
στους λειτουργίας. Με εργαλεία και ασκήσεις 
βοηθά τους εκπαιδευομένους να εντοπίσουν 
δυσλειτουργίες και να καθορίσουν στόχους 
για συνεχή βελτίωση. 
Ενότητες σεμιναρίου:

χώρου, επιλογή τρόπου δειγματοληψίας, έλεγχος 
υλικού, διαχείριση ελαττωματικών παραλαβών, 

στην παραλαβή.
-

κών θέσεων για τη βελτίωση της παραγωγικό-
τητας, εργαλεία σε Excel για την τοποθέτηση 
των υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτη-
τα, πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών, case 

κυκλοφοριακή ταχύτητα. 
-
-

ραγγελιών, διαχείριση έκτακτων παραγγελιών, 
επικοινωνία με το credit control, καθορισμός 
ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας, διαχείριση 
κατά ζώνες ή κατά τμήματα, επιλογή της καταλ-
ληλότερης μεθόδου ανά περίπτωση, case study 

παραγγελιών. 

διαφοροποίηση της συχνότητας ανάλογα με την 
κυκλοφοριακή ταχύτητα, εφαρμογή σύγχρονης 
τεχνολογίας που βελτιώνει την ταχύτητα, το 
κόστος και την ακρίβεια των απογραφών. 

διαχείριση των υλικών, κανόνες υγείας και 
ασφάλειας για το προσωπικό με βάση τη 
νομοθεσία, σήματα, εξοπλισμός και ατομικά 
μέτρα προστασίας, ανάλυση κινδύνων και 
προστασία της αποθήκης. 

ως manager πρώτης γραμμής, υποκίνηση και 
ανάπτυξη εργαζομένων, επίλυση προβλημάτων, 
επικοινωνία μέσα και έξω από την εταιρία. 

η παραγωγικότητα ανθρώπων, εξοπλισμού, 
χώρου, εργαλεία για την αυτόματη μέτρηση, 
δείκτες λειτουργικής απόδοσης, οικονομικοί 
δείκτες, προϋπολογισμός -  απολογισμός 
αποτελεσμάτων αποθήκης, ολοκληρωμένα 
συστήματα αναφορών,

αποθήκης.

και οικονομικά κριτήρια για την επιλογή του 
συστήματος αποθήκευσης και του λοιπού εξο-
πλισμού, υπολογισμός απαιτούμενου χώρου, 
επιλογή κατάλληλου layout και υπολογισμοί 
των απαιτήσεων σε χώρους παραλαβής, απο-
θήκευσης, χώρου picking, κενών παλετών, 
γραφείων κ.λπ., συστήματα W.M.S., συστήματα 

μείωση λαθών παραγγελιών πελατών.
-

μάτων, μείωση αποθέματος και ελλείψεων, 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, 
εργαλεία και πρακτικές, πόσο επιβαρύνεται το 
προϊόν όσο παραμένει στην αποθήκη, 

παραγγελίας, σημείου επανάληψης παραγγελίας 
και αποθέματος ασφάλειας.
Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη αποθη-
κών και όλους όσοι θέλουν να εξοικειωθούν 
με τη λειτουργία της σύγχρονης αποθήκης. 

Πληροφορίες:

Πότε:

Σεμινάριο «Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη, οικο-
νομικούς διευθυντές, υπευθύνους διαχείρισης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμβούλους επι-
χειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ασχο-
λούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν 
επαγγελματικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα 
αλλά και τα επικείμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 
έγκαιρα και αξιόπιστα λόγω της παρουσίας 
των συνεργατών μας στις Βρυξέλλες. 

στο παρελθόν υποβληθεί από άλλους φορείς 
άλλων χωρών, ώστε να μην διακινδυνεύσουν 

-
τυγχάνεται μέσα από σχετικές πηγές που θα 
τους δοθούν. 

-
ντρικής ιδέας της πρότασης (concept) και της 
δομής ανάπτυξής της με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο. 

στρατηγικούς στόχους με προγράμματα της Ε.Ε. 

management για την οικονομική διαχείριση αλλά 
και τη διαχείριση των έργων που εκτελούνται 
στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

με τον προϋπολογισμό για την κάθε δράση 
και τον κάθε συμμετέχοντα. 

να κατανοήσουν ότι η επιλογή των κατάλλη-
λων στρατηγικών εταίρων στην πρόταση και 
η κοστολογική σύνθεση του προϋπολογισμού 
του εκάστοτε μέρους επηρεάζουν καθοριστικά 
την έγκριση της πρότασης.
Ενότητες σεμιναρίου:
A. Επιλογή πρόσκλησης

-
γράμματος 

Β. Σχεδιασμός, συγγραφή, υποβολή 
πρότασης

παραδοτέα, προϋπολογισμός, εταίροι 

-
κονομικό μέρος 

-
ολόγησης, τελικές βελτιώσεις/διορθώσεις, 
υποβολή πρότασης
Γ. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

-
θηση έργου -  κρίσιμα σημεία 

του έργου -  κρίσιμα σημεία 

-  καλές πρακτικές
Δ. Δίκτυο συνεργατών και οργάνωση 
γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Κόστος συμμετοχής: 370 ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 
10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται 
έκπτωση 20%.
Επικοινωνία-δήλωση συμμετοχής:

-

Πότε:
Τοποθεσία:



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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Η ανθρώπινη εργασία επιβλήθηκε από τον 
Θεό στον Αδάμ όπως και ο θάνατος, ως 
τιμωρία για το προπατορικό αμάρτημα. 

Αυτός είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς 
μύθους που κατασκευάζουν για την εργασία, 
μία πεποίθηση τόσο ακλόνητη όσο είναι και ο 
θάνατος. Ο άνθρωπος από τη βρεφική ευδαι-
μονία της Εδέμ εκπίπτει στη μοχθηρή (με την 
αρχαιοελληνική έννοια του μόχθου: κόπος, 
ταλαιπωρία) Γη της Ανάγκης. Η εργασία, ως 
απαραίτητο συστατικό δόμησης των κοινωνιών, 
έγινε ανά τους αιώνες αντικείμενο πολλών και 
αντικρουόμενων αντιπαραθέσεων, ανάλογων 
με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες κάθε 
εποχής και κοινωνίας.

Η «τραγωδία της ανεργίας», και μιλάμε εδώ 
για τη δομική ανεργία, κατάσταση που προκύπτει 
κυρίως στη βιομηχανική εποχή και από τότε 
παρουσιάζει αυξητική τάση, είναι ένας σχετικά 
νεοεμφανιζόμενος λόγος και προκύπτει από την 
απώλεια του αυτονόητου που προαναφέρθηκε. 
Αν η εργασία αποτελεί κομβικό σημείο τομής 
ανάμεσα στον κύκλο της ζωής των ατόμων και 
στο κοινωνικό σύστημα, η ανεργία αποτελεί 
το σημείο συνάντησης της προσωπικής με την 
κοινωνική κρίση.

Η κρίση
Η κρίση μπορεί να προσδιοριστεί με πολλά 

επίθετα (οικονομική, ηθική, αξιακή). Στο ση-
μείο όμως αυτό θα ήθελα να αναφερθούμε στο 
πυρηνικό χαρακτηρισικό της έννοιας, που είναι 
η μετάβαση. Με τη λέξη «κρίση» αυτό που μας 
έρχεται στο μυαλό είναι η ένδεια πόρων. Ένδεια 
πόρων όμως προς τι; Προς το να συνεχίσουμε 
να υπάρχουμε όπως υπήρχαμε ως τώρα. Η 
κρίση είναι η στιγμή όπου συνειδητοποιούμε 
ότι η δομή σύμφωνα με την οποία λειτουργούμε 
δεν μας κάνει πια. Με τη συνειδητοποίηση αυτή 
ταυτόχρονα αναδύεται η ανάγκη για μια άλλη 
δομή, νέα, που δεν υφίσταται και πρέπει να την 
επινοήσουμε. Από το σημείο αυτό και έπειτα δεν 
υπάρχει επιστροφή στην προηγούμενη δομή. 
Όσο βρισκόμαστε σε κρίση, βρισκόμαστε σε 
έναν ενδιάμεσο χώρο, που δεν είναι ούτε αυτό 
που γνωρίζαμε ούτε το καινούργιο, αποτελεί 
στην ουσία ένα «πουθενά».

Μεταβαίνοντας και εμείς σιγά σιγά από τον 
κόσμο του αφηρημένου στον κόσμο του συγκεκρι-
μένου, μπορούμε ίσως να δούμε την κατάσταση 
της ανεργίας ως μία έκφραση, ένα τοπίο αυτού 
του χώρου. Γίνεται έτσι κατανοητή η σύζευξη 
της προσωπικής με την κοινωνική κρίση μέσω 

της ανεργίας. Σε προσωπικό επίπεδο το
έχει απολυθεί από τη δουλειά του (η απ
ως στιγμή συνειδητοποίησης της ένδεια
καλείται να επινοήσει έναν νέο τρόπο κά
των βασικών αναγκών του. Σε άλλη περί
έχουμε τον νέο άνθρωπο, που η αυτον
του βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα από τα β
που θα τον οδηγήσουν σε αυτή είναι η ε
εργασίας. Πώς θα καταφέρει να διατη
έναν βαθμό αυτονομίας από τη στιγμή
οικογένειά του εξακολουθεί να τον συν
Σε κοινωνικό επίπεδο αυτό που βιώνετα
η χρηματοπιστωτική κρίση, που πλήττει
τους τομείς της οικονομίας, έχοντας ως συ
τόσο την υποτίμηση της εργασίας όσο κ
έκρηξη της ανεργίας.

Και η ανεργία
Για να προσγειωθούμε, ή μάλλον να κ

θούμε, τώρα στον κόσμο του συγκεκρι
χρειαζόμαστε αρχικά μια βαθιά ανάσα: π
προσλήψεων, σπουδές, μεταπτυχιακό
λειές του ποδαριού, ανασφάλιστος, δή
μηδενικού εισοδήματος, Ο.Α.Ε.Δ., αί
ανικανότητας, ανταγωνισμός, πάγωμα ο
βιογραφικό στην επιφάνεια εργασίας, «

Τι να κάνεις για να 
έχεις καλές σχέσεις 
με τους συναδέλφους σου

Λόγω επαγγέλματος οι περισσότερες από εμάς καλούμαστε 
να συναναστραφούμε. να συνεργαστούμε με άτομα που δεν 
είναι της επιλογής μας. Να συνυπάρξουμε στον ίδιο χώρο με 
διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετικές προσωπικότη-
τες. Οι συνάδελφοι δεν είναι σαν τους φίλους, τους οποίους 
έχουμε διαλέξει. Μερικές φορές ωστόσο μπορούν να γίνουν 
πραγματικοί φίλοι, ενώ κάποιες άλλες δυστυχώς μπορούν να 
δημιουργούν προβλήματα. Το σίγουρο είναι ότι είναι σημαντικό 
να διατηρείς καλές σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο, μιας 
και περνάς εκεί αρκετές ώρες της ημέρας σου. Πώς μπορείς 
λοιπόν να ελαχιστοποιήσεις τις δυσαρμονικές σχέσεις στον 
χώρο εργασίας;

Συνεργασία και επαγγελματισμός
Ομαδικό πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να συ-

νεργαζόμαστε και να φερόμαστε ως επαγγελματίες με όλα τα 
μέλη της ομάδας, είτε αυτά είναι υφιστάμενοι είτε προϊστάμενοι. 
Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα κλίμα συναλλαγής και θα υπάρχει 
καταμερισμός των ευθυνών.

Σεβασμός
Για να συνυπάρξεις αρμονικά στον επαγγελματικό χώρο, 

οι σχέσεις σου με τους συναδέλφους πρέπει να βασίζονται 
στον σεβασμό και στην εκτίμηση. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να 
συνεργαστείς χωρίς προβλήματα.

Τα όριά σου
Βάλε όρια. Είναι μεγάλη η σημασία των ορίων στις προσωπικές 

σχέσεις. Το ίδιο σημαντικά είναι και στον επαγγελματικό τομέα. 
Προσπάθησε λοιπόν να θέσεις τα όριά σου τόσο απέναντι 
στα καθήκοντά σου (με βάση τη θέση σου), όσο και απέναντι 
στη σχέση με τους συναδέλφους σου. Έτσι, θα αποφύγεις τις 
παρεξηγήσεις.

Άκου
Μην βγάζεις εύκολα συμπεράσματα. Είναι πολύ σημαντικό 

να ακούς προσεκτικά τον συνομιλητή σου. Με αυτό τον τρόπο 
τού δείχνεις ότι τον αντιμετωπίζεις με σεβασμό, του δείχνεις ότι 
έχεις τη διάθεση να τον κατανοήσεις και ταυτόχρονα στέλνεις 
το μήνυμα πως είσαι ανοιχτός να βρείτε μια λύση ακόμα και 
αν δεν συμφωνείς με όσα λέει. Δηλώνεις καλή πρόθεση και 
διάθεση συνεργασίας.

Δείξε τι νιώθεις
Μίλησε με ειλικρίνεια, δήλωσε τα αισθήματά σου, πες πώς 

νιώθεις επιχειρηματολογώντας με πραγματικά γεγονότα. 
Απόφυγε να ερμηνεύεις, να χαρακτηρίζεις, να σχολιάζεις, να 
κατηγορείς, να κριτικάρεις τον άλλον. Δεν θα βγάλει κάπου, 
μόνο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και δυσφορία.

Κατανόηση
Φρόντισε να σιγουρευτείς ότι έχεις καταλάβει ό,τι λέει ο 

συνομιλητής σου. Αν όχι, ζήτησε διευκρινίσεις. Μόνο έτσι θα 
αναγνωρίσεις τους φόβους του, τα άγχη του, τις ανησυχίες 
του. Θα τον κατανοήσεις και θα αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις. 
Μπορεί να μην συμφωνείς με τις σκέψεις και τα αισθήματά του, 
η προσοχή σου όμως στα λεγόμενά του θα δημιουργήσει ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ σας, που θα οδηγήσει στη λύση 
του όποιου προβλήματος.

Αναγνώρισε το λάθος σου
Αν έκανες λάθος, παραδέξου το, δεν είναι κακό. Κανείς 

δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη. Η ομολογία των λαθών 
μας αναγνωρίζεται και επηρεάζει θετικά το εργασιακό κλίμα.

Άλλο τα προσωπικά, άλλο τα επαγγελματικά
Αυτά τα δύο είναι διαφορετικά μεταξύ τους και φρόντισε να 

μην τα μπερδεύεις. Η προσωπική άποψή σου για έναν συνά-
δελφο καλό είναι να μην επηρεάζει τη συνεργασία σας. Άλλο 
το ένα, άλλο το άλλο. Αν δεν συμπαθείς κάποιον προσωπικά, 
δεν σημαίνει ότι αυτός δεν είναι ένας σωστός επαγγελματίας, 
με τον οποίο μπορείς να έχεις μια αγαστή συνεργασία.

Χιούμορ
Ένα πραγματικό όπλο στη διάθεση του εργαζομένου. Πολ-

λές φορές το χιούμορ βοηθά να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα 
και να λυθούν ευκολότερα και γρηγορότερα τα προβλήματα. 
Προσοχή όμως στο μέτρο. Χιούμορ δεν σημαίνει διακωμωδώ 
τους πάντες και τα πάντα.

Μην ξεχνάς
Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις δεν λύνονται εύκολα 

και με μία μόνο αντιπαράθεση απόψεων. Είναι σημαντικό να 
υπάρχουν ευκαιρίες για επαναπροσεγγίσεις και επανατοποθε-
τήσεις σε διάφορα επίπεδα. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι 
το πρόβλημα δεν λύνεται ή λύνεται εν μέρει. Η καλοπροαίρετη 
διάθεση και η συνεχής προσπάθεια σταδιακά θα οδηγήσουν 
στη λύση.

Ντόρα Μίνου,
Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια 

Αγαπητέ εργοδότη,
Σε βλέπω να κάθεσαι στο γραφείο 

σου και θέλω να έρθω να χτυπήσω 
την πόρτα και να σου μιλήσω, έχω να 
σου πω τόσα πολλά. Σ’ τα έχω ήδη πει 
μέσα στο μυαλό μου και είμαι σίγουρος 
ότι τα περισσότερα τα γνωρίζεις. Δεν 
πειράζει, σε καταλαβαίνω και πολλές 
φορές κάνω τα στραβά μάτια, γιατί δεν 
γίνεται διαφορετικά, και οι λόγοι είναι 
ευνόητοι. Είσαι το αφεντικό και είμαι 
ο υπάλληλος.

Ξεκινάω γράφοντάς σου ότι εμείς 
οι υπάλληλοι είμαστε άνθρωποι, όχι 
ρομπότ. Άνθρωποι με αισθήματα, με 
προβλήματα, με οικογένεια, με παρελ-
θόν και φυσικά με μέλλον. Δεν είμαστε 
τίποτα διαφορετικό απ’ ό,τι είσαι εσύ. 
Εκνευριζόμαστε και εμείς, απογοητευό-
μαστε και εμείς, αγχωνόμαστε και εμείς, 
χαιρόμαστε και εμείς και, δυστυχώς για 

Γράμμα    σε έναν 
                   εργοδότη
 

«Eν ιδρώτι του προσώπ



Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελ-
λάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους 
τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απα-
σχόλησης. H Adecco για λογαριασμό πελάτη της που εδρεύει 
στον Ασπρόπυργο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Αποθήκης
Ασπρόπυργος-κωδ. θέσης: 722/69483

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου

Παροχές εταιρίας:

μείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infoath@adecco.com, μέσω φαξ στον αριθμό 210 

Μαρούσι. 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις 
εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και 

H KSM Human Resources, εκ μέρους πελατών της που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο 
κέντρο της Αθήνας, αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Καμαριέρες
Προφίλ υποψηφίων:

οπωσδήποτε στο θέμα τη θέση, είτε μέσω e-mail: cv@ksmhr.
gr, είτε μέσω fax: 211 8008866 ή στη διεύθυνση: KSM Human 

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη συν-
δρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει συνδυαστικές 

SME Group Services Manager
(κωδ. θέσης: SMG 17)

Είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία στην αγορά 
των μικρομεσαίων εταιριών και των ελεύθερων επαγγελματιών. 

αγοράς, που διαρκώς αλλάζουν, και προσαρμόζει συνεχώς τις 
υπηρεσίες και τις εμπορικές πολιτικές των υπηρεσιών ευθύνης 
του, καθώς και το επικοινωνιακό τους πλάνο στις ανάγκες αυτές.

Κύριες αρμοδιότητες θέσης:

παρακολούθησή τους με σκοπό την επίτευξή τους

πλάνο με στόχο την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων

που αφορούν τις υφιστάμενες υπηρεσίες με τρόπο 

αγοράς, παρακολούθηση τάσεων στο ανταγωνιστικό 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων
 επαγγελματιών

ή εμπορικών πολιτικών που εξυπηρετούν το πλάνο ανάπτυξης 
των υπηρεσιών του τμήματος
Απαραίτητα προσόντα:

προσόν

των υπηρεσιών

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

αποτέλεσμα

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

Reservation Agent
Agios Nikolaos, Kriti-Greece 

Description: Blue Palace, 

Reservation Agent. 

Key job duties:

forecasts

Requirements:

an asset

an asset

link: 

Η αλυσίδα καταστημάτων Everest,
το δίκτυο των καταστημάτων της στην Αττική: 

Νέες-Νέους 
για μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται από: ομαδικότητα, 

νότητα γρήγορης εκμάθησης υπό πίεση.

e-mail: 



Senior Hardware Engineer 
Athens

About u-blox: Swiss-based u-blox (SIX:UBXN) is the global leader in wireless and positioning 
semiconductors for the automotive, industrial and consumer markets. Our solutions enable people, 
vehicles and machines to locate their exact position and wirelessly communicate via voice, text or 
video. With a broad portfolio of chips, modules and software solutions, u-blox is uniquely positioned 
to allow OEMs to develop innovative solutions that enable mobility quickly and cost-effectively. 
With headquarters in Thalwil, Switzerland, u-blox is globally present with offices in Europe, Asia 
and the USA.

Job description-position: The Hardware Design Engineer develops short range radio modules and 
evaluation kit’s and verifies their proper functionality and performance according to specification. 

Tasks:

and manufacturing tests)

for the related product, reviews, technical content of documentation, technical collaboration 
with other teams)

Requirements:

Contact: Are you interested in this challenging position within an international work environment 
in a successful company? Apply now! You will be working with a motivated team in an exciting 
technology. We are looking forward to receiving your application to this link: 

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

Marketing Assistant
(κωδ.: MARK)

Περιγραφή θέσης: Αναζητούμε ένα δυναμικό και δημιουργικό άτομο για τη στελέχωση του τμήματος 
marketing παραφαρμάκου και καλλυντικών, που θα αναλάβει την ανάδειξη των brands στο χώρο του 
φαρμακείου, σε συνδυασμό με την υποστήριξη εργασιών marketing και πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

Προφίλ υποψηφίου:

Παρέχονται:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν άμεσα το cv τους συνοδευόμενο από φωτογραφία, 
e-mail: 

Το ξενοδοχείο Athena Pallas Village επιθυμεί να προσλάβει:

Αισθητικό & Μασέρ
Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται: 

φικό σας απαραίτητα με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 

Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού
(κωδ. θέσης: ΣπΡδ0117)

Εταιρικό προφίλ: H Β. Καυκάς Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού με ένα δίκτυο 

κατάρτιση στο δίκτυο πελατών της αλλά και στους εργαζομένους της εταιρίας. Το προσωπικό της 

στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών μας αντίστοιχα. Το πάθος μας για ουσιαστική διάκριση 
είναι έντονο και εκφράζεται μέσα από τις πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις μας, όπως: great place 

συνεργατών μας αποτελείται από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, 
φωτισμού και τεχνολογίας με παγκόσμια παρουσία, και σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα τμήματα 
της εταιρίας μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο των πελατών μας.

Ποια είναι η ομάδα μας: αποτελείται από νέους ανθρώπους με κέφι, όρεξη και πάθος να δώσουν 
τον καλύτερο εαυτό τους σε καθημερινή βάση. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός μας είναι από 
τα βασικά χαρακτηριστικά μας, που αναδεικνύονται μέσα από ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, που 
προωθεί την ομαδικότητα και τη συναδελφική αλληλεγγύη.

Αναζητούμε: Σύμβουλο Πώλησης Φωτισμού: που θα έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών, 
την ανάπτυξη και παρακολούθηση ειδικού πελατολογίου (αρχιτέκτονες-διακοσμητές), καθώς και την 

Εάν έχεις:

Τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου σημείωμα στο e-mail:  να σε γνωρίσουμε από κοντά!



Εκπρόσωποι 
Tηλεφωνικών Πωλήσεων

Άμεση πρόσληψη, για στελέχωση νεοσύστατου call center 
πωλήσεων.

Περιγραφή εργασίας:

Προφίλ υποψηφίου:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

 e-mail: hr@zanadoo.gr

Katikies

Concierge
Location: Santorini, Greece.

Position summary: Katikies luxury boutique resorts, is a 

luxury boutique resorts has become the symbol of what today’s 

aesthetic differentiation that is literally impossible to match. 

act as a sales person, promoting the image of the hotel at all 
times and to make sure that the highest quality standards are 

Position requirements:

and the greek language

expectations

Education:

related field

Katikies luxury boutique resorts offer:

Should you wish to be a member of our team, please send us 
e-mail: hr@katikies.

com

Possidi Holidays Resort & Suites Hotel 

Υπεύθυνη Υπάλληλο 
Mini Market/Κοσμηματοπωλείου

Ο υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

Παρέχονται:

e-mail: personnel@

Plegma Net

Υπαλλήλους Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: @plegmanet.gr. 

West A.E.,

:

Πωλητές/Πωλήτριες
Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: , με συνημμένη 
 ένδειξη S002PA. 

Front Office Manager/Receptionist
Kritikakis Village
professional that will be able to contribute to our hotel’s welcoming 
hospitality and distinct character, that of feeling at home in 

the role of the front office manager of our reception for the 
forthcoming season.

Responsibilities:

reports, etc

between guests and staff to ensure the best client experience 
possible
Qualifications:

essential

Good knowledge of an additional foreign language preferably 
italian, french or german, will be considered as an asset

will be preferred

Kritikakis Village hotel offers:

appreciated to this e-mail: 



Η Trenkwalder JobCenters Hellas Α.Ε. για λογαριασμό μεγάλου 
ομίλου που εξειδικεύεται στις γεωτεχνικές μελέτες γεωργικής 
ανάπτυξης και στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην υποβο-
λή φακέλων προς πιστοποίηση και έκδοση άδειας γεωργικών 
προϊόντων-σπόρων, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο στη Θεσ-
σαλονίκη, που θα εργαστεί ως:

Διευθυντής Σταθμού Β. Ελλάδος
(Γεωτεχνικοί/Μηχανικοί)

Η δραστηριότητα του ομίλου υποστηρίζεται από μία μεγάλη ομάδα 
άρτια κατηρτισμένων επιστημόνων, η οποία επικεντρώνεται σε 
αγρονομικές δοκιμές πεδίου καλλιέργειας, στο σχεδιασμό, στο 
συντονισμό και στην υποβολή φακέλων προς πιστοποίηση και 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικών προϊόντων-σπόρων.

Οι βασικές σας αρμοδιότητες:

κατάρτισης, γεωπονικού πειραματικού σταθμού του ομίλου 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

προσωπικού στις εποχικές και μη, ανάγκες τους σταθμού

και του εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές

της περιφέρειας
Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου:

ειδικοτήτων ή μηχανικών

δοκιμών

αγγλικών

πρακτικές

ομάδας
Ειδικές δεξιότητες:

Προσφέρονται:

της προσφερόμενης εμπειρίας και των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων 

e-mail: infogreece@trenkwalder.com με κω-

βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, για 
να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας. Κατά την 
αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Housekeeping Supervisor 
Eagles Villas

Απαραίτητα προσόντα:

μονάδες

και λειτουργιών

προδιαγραφών

όλων των διαδικασιών λειτουργίας

θεμάτων

λειτουργίας

προδιαγραφές της εταιρίας

 και καθαριστικών του ξενοδοχείου

εργασίας

Παρέχουμε:

και εμπειρίας

 e-mail:  
με απαραίτητη φωτογραφία.

Junior Accountant 
Travel Industry

What would you do?

Reporting to the Financial Controller, your responsibilities 
include but are not limited to the following:

and internal control

What are we looking for?

e-mail: 

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

Οδηγό Φορτηγού
Χειριστή Τετράξονα

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

γραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: 

Cosset

Sales Manager 
& Sales Assistants 

Qualifications required-personal details:

Mandatory skills:

e-mail: 

Η MetLife, παγκόσμιος ηγέτης στις ασφάλειες ζωής, αναζητά:

Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου:

των πελατών

και το εισόδημα διαμορφώνονται σύμφωνα με την προσωπική 
δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία

εργατικότητα, συνέπεια, ενδιαφέρον και ειλικρίνεια
Η εταιρία προσφέρει:

συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πιστοποίησης

 e-mail: 



SAP ABAP Developer
Athens, Attica, Greece-Corporate Information Services 

(SAP 001)
Description: In Wind we are committed to becoming an outstanding independent telecommunications 
company in the european market, delivering unique value for money services to our customers. Our 
ambitious commitment mobilizes us to keep evolving, to seek out new challenges and to change, 
without fear, in a creative and empowering environment! All these elements create a high performance 
culture, characterized by the passion, talent and competencies of our employees. We see each new 
colleague as a unique team member and a major investment for our company’s future, and now 
we are looking for a talented and highly-motivated SAP ABAP Developer, to join a team of bright 
professionals.

Μain tasks:

functionality using SAP development tools

for all tasks

phases of IT strategic roadmap projects assigned

Requirements:

Smartforms, Web Dynpro, web services, workflow

Sumbit your cv to this link: 

Ιατροί 
Ηνωμένο Βασίλειο

Νέες άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά NHS νοσοκομεία του Hνωμένου Βασιλείου, από την GlobalΜediRec.

Urgent recruitments in Manchester:

1 trust SHO in surgical oncology

Wales:1 consultant haematologist.
Eastern England:

1 consultant urologist
1 consultant breast radiologist
1 consultant interventional radiologist
1 consultant cardiothoracic radiologist

West Midlands:

South West of England:
1 consultant psychiatrist in intellectual disabilities

1 consultant psychiatrist in intellectual disabilities

1 specialty doctor in old age psychiatry

Details about the trust SHO vacancies: Non-training vacancies. Απαραίτητη εμπειρία: Τουλάχιστον 

Details about the specialty doctor vacancies: Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που 

Details about the consultant vacancies:

Ο αιτούμενος θα πρέπει να έχει:

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς. 
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

Ενημέρωση προς ιατρούς:

e-mail: katerina.
kontalipou@globalmedirec.com

Porto Naxos,

Υπάλληλο Υποδοχής
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Η επιχείρηση προσφέρει:

 με φωτογραφία και 
συστατικές επιστολές στο e-mail: 



IT Recruiter/IT Recruitment Consultant
iTechScope (http://www.itechscope.com/) is the first International IT recruitment company in Greece. 
Based in Athens, London & Dubai we offer recruitment services exclusively for the sectors of IT, digital 
marketing & engineering. Large companies in Greece, Europe & the Middle East find in us a valuable 
partner and job seekers discover an experienced ally in the process of finding the ideal position. 
Due to our groundbreaking expanding activities, iTechScope is currently looking for an exceptional 
and out-going IT recruitment consultant to join our highly-aspirated and dynamic team in Athens. 
 
The role: To work in a flexible and focused manner to ensure that all goals are achieved and delivered 
within the timescales expected of the company.

Candidate relationship building/assessment: 
 

the recruitment life cycle via weekly contact calls and maintain all data on the IT system including 
updating the appropriate candidate lists 

 
 

 
  

Business development/account management: 
 

 
 

 
  

Organisational skills: 
 

 
 

 
-Linkedin search 
-Database search  

 
-Resourcing of candidates 

 
 -Qualification of candidates 
-Submission of candidates 
-Conducting candidate interviews 
-Arranging client interviews 
-Controlling candidates 
-Making offers to candidates and securing placements 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 

If you are interested in this excellent opportunity, please send us your cv in english now to this 
e-mail:  n.kyriazidis@europe.com

Pastry Chef De Partie
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 

strongly support the pastry sous chef, will be an expert in kitchens and will be passionate about 
creating recipes guest will remember.

As our Pastry Chef De Partie you will: 
 

 

receiving, storage and sanitation 
 

 

to obtain them 
 

  
To be successful in this role you will have: 

 
 

 
 

 
  

Navarino Dunes offers: 
 

 
in the world 

 
 

 
 

 

Cv’s to be sent at e-mail: Career@costanavarino.com

Bilingual Customer Service Representatives  
for various projects

Are you a fluent or native speaker of one of the following languages: english/german/french/dutch/

of a dynamic and multinational team!

The client: A multinational contact center, one of the best workplaces, which provides customer 
care support for well known international organizations, is seeking to expand its team in Greece.

Job description: 

and chat applications 
 

to the team’s supervisors 
  

Candidate profile: 
 

in english 
 

 
  

Remuneration package: 
 

 
 

interacting with people from all over the world, then send us your cv to e-mail: recruiting@manpowergroup.gr

Luxury hotel in Mykonos, seeks:

Host/Hostess

Position requirements: 
 

 

luxury environment 
 

  
Duties and responsibilities: 

 
 

met while they are waiting and at all times 
 

 
 

Apply for the position to e-mail: hr@brancohotel.com



Γνωστό και διακεκριμένο για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 
του εδώ και 25 συναπτά έτη, το ξενοδοχείο Kivotos, μέλος των 
Virtuoso, Signature, Traveller Made και Fine hotels & resorts, 
δίνει τη δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν 
στην ομάδα που θα συντελέσει σε μία ακόμα πολύ πετυχημένη 
χρονιά, το καλοκαίρι του 2017. Στο Kivotos θα αντιμετωπίσετε 
την πρόκληση του να ανταπεξέλθετε στις υψηλές απαιτήσεις των 
πελατών ενός luxury boutique hotel, αποκτώντας περαιτέρω 
γνώση, αλλά και τα προνόμια μιας αναγνωρισμένης σταδιοδρομίας 
στο ξενοδοχειακό χώρο.

Storekeeper/Cost Controller
Το ξενοδοχείο Kivotos δίνει τη δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος στις 
υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση του  Storekeeper/Cost Controller θα πρέπει 
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

και της καθαριότητας

κόστους

και σε προγράμματα αποθήκης

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail: 
. Συστάσεις απαραίτητες.

PPC Campaign 
Social Media Manager

Requirements:

and management skills

 link: hr@ink.gr

Το ξενοδοχείο μας Μalia Bay Beach Hotel & Bungalows στο 

τους μια αμφοτέρωθεν κερδοφόρα και μακρόχρονη επαγγελματική 

Receptionist-Yπάλληλος Υποδοχής 
(άντρας) 

.

Επιθυμητά προσόντα:

100 δωμάτια

απαραίτητα, γνώση ιταλικών ή ρωσικών θα εκτιμηθεί 
ιδιαιτέρως

κλπ.)

επικοινωνία με τους πελάτες ώστε να επιτυγχάνει άμεση 
επίλυση κάθε ανάγκης ή απαίτησης

καταστάσεων με ξεναγούς

προσωπικότητα

Περιγραφή θέσεως:

αλλαγές δωματίων, ταμείο, πληροφορίες, διαχείριση 
παραπόνων κλπ.

λειτουργία της υποδοχής και της συνεργασίας αυτής 
με συντήρηση, προϊσταμένη ορόφων, maitre κλπ.
Η εταιρία μας προσφέρει:

και της εμπειρίας

Βιογραφικά στο e-mail: 
32225. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Στέλεχος Εξαγωγών 
για Δομικά Υλικά-κωδ.: ΑΕΧΜ02)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

(ιδανικά κονιάματα)

γλώσσας)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η αποτελεσματική 
διαχείριση του υφιστάμενου πελατολογίου, αλλά και η διεύρυνσή 
του στις χώρες ευθύνης του.

Η εταιρία προσφέρει:

Παράκληση:  φωτογραφία. 

e-mail: 
. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Εκπρόσωποι 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

Ακούς δραστηριοποιείται στο χώρο των δημοσίων 
σχέσεων και της επικοινωνίας και στην προώθηση πωλήσεων 

Ψάχνουμε άμεσα 

Η εταιρία προσφέρει:

και καθοδήγηση

Προσόντα:

Καθήκοντα:

e-mail: 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
Πωλήσεων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει:
σταμένου πελατολογίου της εταιρίας, όσο και την ανάπτυξη νέων 

πηρέτηση πελατών, ενώ θα συμμετέχει στην προετοιμασία των 
προσφορών προς τους πελάτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
αλλά και τα τεχνολογικά προϊόντα της.

Η εταιρία προσφέρει: 
εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο.

Βιογραφικά σημειώματα στο link: 
, 

στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία 
ενδιαφέρεστε.
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας Mouzenidis Travel 
A.E., αναζητά άτομο για τη θέση: 

Οffice Μanager

Με  προοπτική να γίνει manager του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 ή τμήματος οικονομίας και διοίκησης 
 (δεν είναι απαραίτητο) 

 
(δεν είναι απαραίτητο) 

 
(απαραίτητο) 

 
(απαραίτητο) 

 

e-mail: 

Ιωάννου Ζαχαροπλαστική, ζητά:

Υπεύθυνο Διαχείρισης & Οργάνωσης Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 

αποθήκης 
 

 
 

 
  

Προϋπηρεσία: 
 

αποθήκης 
 

  
Απαραίτητη προϋπόθεση:  

  
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 

 
  

Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:  
 

 
 

 

Η επιχείρηση διαθέτει:

e-mail: 
 

  της εταιρίας.

 ActionLine 

Υπάλληλο Γραφείου
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
εργασίας 

 

link: 

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
In Group

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης 
(αντικατάσταση εγκύου)

Καθήκοντα:

Πρόγραμμα:

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
συνεργασίας 

 
  

Παρέχονται: 
 

 

e-mail: 

Executive Assistant  
to the CEO

Benefits: My client provides an: 
 

 

 

  
Responsibilities: 

 

 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 

 
 

 
 

 

 

Information:

Arte & Mare Elia Mykonos Suites, 

Γραμματειακή Υποστήριξη  
για Θαλάσσια Σπορ

Απαραίτητα προσόντα:
ακαδημίας.

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: . 

Bill & Coo 

Personal Assistant

Duties: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
Requirements: 

 

 
 

 
 

e-mail: 

Aegean Melathron 5* 

Γραμματέα Διοίκησης

Η/ο ιδανική/-ος υποψήφια/-ος θα πρέπει  
να διαθέτει: 

 
 

 
 σε ανάλογη θέση 

 
 

 
 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

 
 

 
  

Η επιχείρηση προσφέρει:  
 

 
 

 
 
 

e-mail: 
, 

MLS Making Life Simple, αναζητά:

Vice president 
(κωδ. θέσης: Αντ΄Αυτού)

Σπουδές:  
 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 

 
 

 
 

 

και την οργάνωση 

 
 

  
Κύριες αρμοδιότητες: 

 
 

της εταιρίας  
 

 

  
Παροχές: 

 
 

 

 
ημερομηνία γέννησης, στο  e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Operations Manager

Optimal HR Group

The main responsibilities include: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Requirements:  

 

 
 

 
 

 

 
 

  
Benefits: 

 
 

 

e-mail:  
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Software Quality Control Engineer

We are looking for a software engineer to draft 
specifications and monitor quality in outsourced 
software projects. Strong ‘hands-on’ skills to interfere 
with the development process introducing critical 
parts (of code) to it, is a must.

Required skills: 

engineering, mathematics or physics 

& secure coding practices 

development, preferably in C# 
 

 
 

 
in specific will be considered a plus) 

skills 
 

  
Benefits: 

technologies with an innovation focused/hard 
working team 

 
 

Let us hear from you at e-mail: 
 hr@opticon-group.eu

Μηχανολόγος R&D  
Κιλκίς-κωδικός: TEC 0602

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία με ηγετική θέση 
στον κλάδο της, ανεπτυγμένη διεθνή παρουσία και 
εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά μηχανολόγο 
R&D για την κάλυψη των αναγκών της στον τομέα 
αρχιτεκτονικών συστημάτων.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ανα-
λάβει τη διαχείριση-δημιουργία τεχνικών manuals 
αρχιτεκτονικών συστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

προσέγγιση

link: 

Η εταιρία GR. Inox-Αφοί Γκρέκη Ε.Π.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή ανοξείδωτων 
δεξαμενών και μηχανημάτων, για τη βιομηχανία 

περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας, αναζητά:

Μηχανολόγο Μηχανικό

Για μόνιμη θέση εργασίας στο τεχνικό τμήμα.

Καθήκοντα: 
 

 

υλικών και ελασματουργικών κοπών  
προς την παραγωγή  
Ιδιαίτεροι τομείς της μηχανολογίας  
που κατά περίπτωση εμπλέκονται  
στο σχεδιασμό των προϊόντων μας, είναι: 

 
(ηλεκτρομειωτήρες, αναδευτήρες, μηχανικές 

 

 
 

  
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

 
 

 
 

προσωπικότητα και επαγγελματική συμπεριφορά 

γλώσσας 

& ελασματουργικών κατασκευών & μηχανημάτων

Βιογραφικά στο e-mail: 

Ο πελάτης μας, ηγέτιδα τεχνική και εμπορική εταιρία 
-

Μηχανολόγο Μηχανικό  
(κωδ. θέσης: SENG02)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

ικανότητες 
 

πίεσης

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η δια-
χείριση έργων και οι προσφορές σε πελάτες. Η θέση 
αναφέρεται στον διευθυντή έργων της εταιρίας.

 Θεσ-
σαλονίκης: :
ή στο ακόλουθο e-mail: skywalker@createandact.
gr  

IS Engineer 
Athens, Attiki, Greece 

Data Warehouse & BI · IS 001

Description: Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company 
in the european market, delivering unique value for 

commitment mobilizes us to keep evolving, to seek 
out new challenges and to change, without fear, 

these elements create a high performance culture, 
characterized by the passion, talent and competencies 
of our employees. We see each new colleague as a 
unique team member and a major investment for 
our company’s future, and now we are looking for a 

a team of  bright professionals.

Main tasks: 

structure and definitions 
 

of the business intelligence and data 
warehousing functions within the organization 

 

processes 
 

to establish data requirements and designs 
 

and translate them into system specifications  
Requirements: 

 
or statistics 

 
 will be considered an advantage 

 

database concepts, dimensional modeling  
and database design 

 
and data integration from multiple data sources 

 
in english 

 
and a strong team player 

 

to take ownership

e-mail: 

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Μηχανολόγο Μηχανικό-Μελετητή 
(code: MEL )

Κύρια προσόντα: 
 

 
 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιρίων 
και έκδοση οικοδομικών αδειών 

 
 

 
 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπόψη τμήματος 

 εξής e-mail: hr@techol.gr. Όλα τα 

Η Megasoft Α.Ε., επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό της: 

C# Software Engineer 
(κωδ. θέσης: C#SE17)

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

το βιογραφικό τους σημείωμα, μόνο εφόσον διαθέ-

e-mail: hr@megasoft.gr
αναφέροντας τον κωδικό θέσης.  Όλα τα βιογραφικά 

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
Θεσσαλονίκη-κωδ. θέσης: TEC 1702

-

-

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 

τις ανάγκες και τις προδιαγραφές πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
μηχανικός 

 
 

δεξιότητες

link:

-

Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete, μέλος 

και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του, ψάχνει για 

 αναζητά:

Director of Engineering

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
(επιθυμητή η γνώση περισσότερων ξένων  
γλωσσών) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει:  
 

 
εκτός Κρήτης 

 
εργασίας με ευκαιρίες καριέρας

Βιογραφικά στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.
com -

e-mail με σειρά προτεραιότητας.

Η εταιρία Ιόνιαν Καλκ Α.Ε., ζητά για τις εγκαταστάσεις 

κάλυψη της παρακάτω θέση εργασίας:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
Χειριστής Βάρδιας Παραγωγής Εργοστασίου 

(κωδ. θέσης: ΧΒΠ)

Αρμοδιότητες-στόχοι εργασίας: 
 

 
 

 
προβλημάτων στην παραγωγή 

συντήρηση εργοστασίου (πίνακες και συστήματα 
  

Απαραίτητα προσόντα: 

αντίστοιχης τεχνικής σχολής 
 

σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία 
 

 
 

 
 

υπό πίεση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
 

  
Προσφέρονται: 

 
της θέσης και την αξιολόγηση της επιλογής,  
βάσει προσόντων και εμπειρίας 

 
 

αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερθέντα 
-

ογραφικό τους με φωτογραφία, στο e-mail: dida@
iokal.com

 Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε., εξουσιοδοτημένος έμπορος 

Μηχανικό Αυτοκινήτων  
για ζυγοσταθμίσεις-ευθυγραμμίσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
και ευθυγραμμίσεων και αλλαγής ελαστικών 

 

Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr  

Quality Assurance Engineer 
(code: SW031)

Description:
for conducting tests before product launches to ensure 
software runs smoothly and meets client needs, while 

designing and implementing tests, debugging and 
defining corrective actions. She/he will also review 
system requirements and track quality assurance 
metrics.

Requirements: 

requirements prior test cases creation, analyze 
test data prior testing activates 

 
 

 

to the created test scenarios 
 

 
when coordinating with different teams 

10
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Skills and experience:

What the company offers:

 e-mail:

Kleemann

:

Innovation Electrical Engineer
(κωδ. θέσης: 1217)

Απαιτούμενα προσόντα: 

Αρμοδιότητες: 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: 
 

AGT Engineering & Operations Services

Διπλωματούχο Μηχανικό Α.Ε.Ι.

Επιθυμητή ειδικότητα:

Θέση:

Τόπος:

Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 

e-mail:

Μηχανικό Λογισμικού  
για ανάπτυξη web εφαρμογών

Βασικά καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Η εταιρία προσφέρει

link:

Quality Assurance Engineer

Responsibilities:

Requirements:

 e-mail:

Κλιμαμηχανική

Μηχανολόγο Μηχανικό 
(κωδ. θέσης: SENG02)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται:

 
e-mail:

Junior Intranet Engineer 
Attika, Greece · Engineering

Description:

Responsibilities include: 

 

 

 
 

Requirements-responsibilities: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Benefits:

link:

Firmware Engineer (FE_02_17)

Kenotom

Overview:

The primary responsibilities of this position are: 

Studies/experience: 

Skills: 

Application:   e-mail: 

 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Μηχανικού Εκπαίδευσης 
Training Engineer

(Χαλκιδική)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 

Κύρια καθήκοντα: 

 e-mail:

Final Support

Ηλεκτρολόγο Τ.Ε.Ι.

 e-mail:

11
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Axel Accessories is a leading design and trading 
company of private label women’s & girls fashion 
handbags, apparel and accessories based in Europe with 
owned branded shops and customers across Europe 
and throughout the world. The company is currently 
seeking to hire, for its Thessaloniki headquarters, 
an experienced:

Human Resources Manager 
(position code: HRM01)

Candidate profile: 

 

10 years in a similar position at a large well 
structured company 

and verbal communication skills 
 

all respective goals within the preset deadlines 
 

 
 

& workloads  
Indicative main responsibilities: 

process 

appraisal system & manage the entire 
performance appraisal process 

 
 with company & legal provisions of the entire 
hiring process and related procedures  
as well as all staff exits 

 
of all company processes & procedures 

 
& development plans 

processes, procedures, policies, performance, 
training & development 

& all official staff to ensure smooth company 
operation and resolve issues that arise concerning 
and affecting directly or indirectly company staff 
members.  
Compensation & benefits: 

 

environment 

growing & dynamic company

a recent photo) to e-mail: hr@axelaccessories.com 
only if you satisfy all above mentioned requirements. 
We will respond only to cv’s that are of interest to us 
and they will all be treated with strict confidentiality.

Το Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete, μέλος 
-

-

Marketing/PR Executive

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: hr.milatos@radissonblu.com. 
-

Marketing Specialist

Optimal HR Group on behalf of its client-a renowned 
luxury brand in jewelry and watches-is looking for 

entire marketing strategy and activities of the company. 
The ideal candidate will have a proven experience in 
leading marketing campaigns in retail and supports 
the sales operations with the alignment of brand’s 
strategic direction of the product’s portfolio to achieve 
financial targets.

Responsibilities: 

launches, promotional activities) 

planning to achieve company objectives 

the brand’s strategy 

merchandising and inventory 

brand’s positioning and awareness 
 

at the retail level 

and proposes action plans 
 

  
Requirements: 

 

watch market, or similar product 

environments 
 

 
 

 
 

e-mail:   
karatosiou@optimalhrgroup.com

Η Domotel Hotels & Resorts
 

Hotel Manager

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

e-mail: hr@domotel.gr

Philian Hotels & Resorts 

Operation Manager 
(κωδ. θέσης Op_Man)

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

e-mail:  hr@philianhotels.com

Grand Resort Lagonissi 

HR Assistant
Προσόντα: 

 
 

 
 

e-mail: 
fsalamoura@grandresort.gr

 -

Marketing Assistant 
Digital Marketing 

Αντικείμενο εργασίας: 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 
 

e-mail:  
info@santorini-privatetour.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Youth Lab. -

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail:  
human-resources@youthlab.com

 Vedema Resort & Mystique
 

 

Βοηθό Λογιστή
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: accounts@vedema.gr

Στρατάκης & Συνεργάτες Α.Ε. 

Λογιστή/-τρια

Για τη θέση απαιτούνται: 
 

 
 

 
 

 
 

-

 e-mail: hr@sbsfc.com

Η Tottis Bingo ΑΕΒΕ, -

Βοηθό Λογιστηρίου  
(κωδ. θέσης: FIN-2017-02)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Παρέχονται:

e-mail: employment@
tottis-bingo.gr

 

I-Profit
 

Βοηθό Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

 

Enterosft) 

e-mail: 

To Cosmetic Derma Medicine Group -
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Λογιστή  
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

 
 

 
 

Προσφέρεται:

e-mail: 

.

Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ,

Βοηθό Λογιστή 

Με τα παρακάτω προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα εξής: 

 
 

 
 

 
 

 e-mail:  

Λογιστή Βιομηχανίας

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει την πιο κάτω 
περιγραφή εργασίας: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Junior Accountant 
(ref. no.: ADM-04.2017)

Η Neurosoft Α.Ε.

Κύρια καθήκοντα: 

 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

  
Επιθυμητά προσόντα:  

link: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

BI Specialist 
(ref. code BIS_0217)

We are looking for an exceptional individual 
whose key responsibilities will be to: 

 

 

 
 

 
 

 
 

link: 

Epsilon Net Α.Ε.

 

Accounting Software Analyst 
(κωδ.: SKG.ACANL_16)

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

Προγραμματιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

e-mail:  

Front-end-Web Developer

25-8 projects 

Your tasks:

Your profile: 
 

 

 
 

 

 
  

Required skills: 
 

 

 
 

  
Additional skills: 

 

e-mail: 

Nomitech LTD
 

Java Developer

Required qualifications: 
 

 

 
 
 

  
Recommended qualifications: 

 

e-mail: 

Junior Web Developer  
(PHP-Angular)

Digimagix 

Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Pluses: 

 
 

 
 

e-mail: 

C# Developer

Requirements: 
 

 

 

 
 

 
 

Will be considered an asset:  

e-mail: 
 

Senior Mobile App Developer 
(ref. number: GR_SMAD2017)

XM 

 

The key responsibilities of the role include: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Main requirements:

What we offer:

Our working environment:  

Type of employment:
Location:

 e-mail: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
 

 

Γραφίστα-Graphic Designer
(κωδ.: 27779/17)

Αρμοδιότητες:

 
Προσόντα:

 
Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 
Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Λυχνία ΑΕ, -

Γραφίστας-Βοηθός Λιθογράφου 
Βιβλιοδέτη-Βιομηχανικός Σχεδιαστής Χάρτινης 

Συσκευασίας-Γραμματεία πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

-

Στοιχεία επικοινωνίας: -

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Γραφίστας-Τεχνικός Επεξεργασίας Αρχείων  
για το Prepress

Forlabels S.A

-

Συστημικό περιβάλλον του Prepress:

e-mail:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Naturalia S.A.,

Customer Service & Sales Administrator 

Location: 

Role profile:

Qualification profile:

 
Naturalia S.A. offers:

e-mail:
reference code: Naturalia CS

Bergmann Kord

:

Υπεύθυνη Τηλεφωνικού Κέντρου

Περιγραφή θέσης: -

Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

Προσφέρονται: 

e-mail: κωδικό θέσης:
CC12. 

.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνος Υποκαταστήματος  

Αλβανίας 

Pappas Elevators

 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
 τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

 
 

 

 

 
 

 

  
Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 

 

e-mail:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαιτούμενα προσόντα:

 
Η εταιρία προσφέρει: 

link:
. 

Η Funky Buddha

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Πωλητές/-τριες

-

-

 

 e-mail:

Vodafone Ναυπάκτου -

Διευθυντής/–τρια Καταστήματος

 

Ο ρόλος του/της διευθυντή/-τριας καταστήματος 
είναι:

 
Επιθυμητά προσόντα:

 
Προσφέρονται:

e-mail:

-

Άτομα για Εξυπηρέτηση 

Προφίλ υποψηφίων:

 
Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Γ. Σαΐτη & Σία Ο.Ε. -

Πωλητή Χονδρικής
Προσόντα:

 
Παρέχονται: 

e-mail:



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

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!
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Η Πετσιάβας Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή  
(κωδικός θέσης: CHEM)

Για το τμήμα χημικών και βαφών κλωστοϋφαντουργίας 
με έδρα την Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
 

κλωστοϋφαντουργίας 
 

φινιστηρίων 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 8077079 ή τα-

ή στο e-mail: chemicals@petsiavas.gr

Η Sysco A.E. -

αναζητά στελέχη πωλήσεων 

Yπεύθυνος/-η Πωλήσεων0Τμήματος Hotel 
Business Εφαρμογών Λογισμικού

Προσόντα: 
 

 
 

σε ξενοδοχείο στο τμήμα πωλήσεων-μάρκετινγκ 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: -

Βιογραφικά στο e-mail: 

 

Martin’s -

-

εξέλιξής της με γνώμονα την ευχαρίστηση του πελάτη 

Πωλητές/-τριες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 

Σημείωση: 

στο e-mail: 

Sales Assistant

 

 

 
 

 
  

Day to day responsibilities will involve: 
 

 

 
 

 
 

 
  

Requirements & skills: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

...and as a plus: 
 

  
Preferred qualifications:

What we offer:

e-mail: 

Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 

την Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 
 

μηχανημάτων και αναλωσίμων 
 

και της αποστείρωσης 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

-

e-mail: . 

Κτήμα Μιχαλάκη

Πωλητή(Αθήνα)

ανάλογη θέση του κλάδου και με δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου.

e-mail: cv@
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεω-

Η West A.E

-

Key Account Manager

Περιγραφή θέσης: -

κάθε έργου και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 
ανάπτυξης 

στο e-mail: -

Η εταιρία Comig-Χ. & Φ. Ανδρικόπουλος & Σία ΕΕ, 

κατασκευή στεγανοποιητικών εξαρτημάτων μηχανο-

Πωλητή
Αρμοδιότητες: 

 
της εταιρίας 

 
 

 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
στις πωλήσεις σε αντίστοιχο αντικείμενο-θέση 

 
 

 
 

  
Ικανότητες: 

 
 

με τους πελάτες 
 

 

πρωτοβουλιών 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Άτομο για Στελέχωση Πωλήσεων  
(Αθήνα)

Η μεσιτική-κατασκευαστική εταιρία Grekodom 
Development Α.Ε.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Προσφέρουμε: άριστες συνθήκες εργασίας  

της ομάδας μας!  Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Key Account Manager

Job description: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

link: 

job ref: 111515BR.

Στέλεχος Πωλήσεων B2B

Απαιτήσεις: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Αντικείμενα απασχόλησης: 

 
 

εργασίας 
 

 
 

και διαπραγμάτευση για τη μεγιστοποίηση  
της επιτυχίας στο κλείσιμο  
Παροχές: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης  

Ηράκλειο Κρήτης κωδ. θέσης: ΙΕΗΡ)

Η Γενική Χημικών Προϊόντων
το 1977 στα φαρμακευτικά-ιατρικά είδη. Η ανοδική 
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σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
 

 
 

 
 

στον ιατρικό χώρο 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

απόδοσης 
 

 

αγορά 

Βιογραφικά στο e-mail:  ή ταχυδρομικώς: 

Advance Products  

Ιατρικό Επισκέπτη

Περιοχή:

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

  
Προφίλ-προσόντα υποψηφίου: 

 
 

 

ικανότητες 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: . 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
DHI Medical Group

Νοσηλευτές 

Παρέχεται: 

e-mail:  

Nurse

Organization: Médecins du Monde Grèce (MdM 
Gr) 
Location:  
Duration:

Description of the organization:

Summary of the position:

Duties and responsibilities: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Requirements for the post: 

 
 

 
 

 

 

Application procedure:

 e-mail address: 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Menarini Diagnostics

Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων  
(κωδ. θέσης: SRV17a)

Ζητούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 
  

Προσφέρονται: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Climateam, 

Τεχνικό Ψυκτικό (κωδικός: 103)

Αντικείμενο της θέσης είναι:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

της απόδοσης

Βιογραφικά στο e-mail: 

Τεχνικός Υποστήριξης

H θέση:

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 

 

 
 
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Aegean View Aqua Resort

Ηλεκτρολόγο Συντήρησης

Προσφέρονται: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Porto Carras Grand Resort

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος 
(code: ΜPC)

Κύρια προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: .

Mega Motors SA

στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Τεχνικό Σύμβουλο Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
στη συγκεκριμένη θέση 

 
  

Προσφέρεται: 
 

e-mail: 
 

 ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε. 

Τεχνικός Συντήρησης

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
  

Θα ληφθούν υπόψη: 

εργασιών με έμφαση σε συστήματα μετάδοσης 
 

αέρα 
 

 

  
Για την παραπάνω θέση προσφέρονται: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Τερκενλής Α.Ε.

άτομο για τη θέση του:

Βοηθού Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος

Μερικές από τις αρμοδιότητές 
 του/της περιλαμβάνουν: 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

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

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

17
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Τεχνικός Συντήρησης 
Λειτουργίας Εγκατάστασης-Τεχνική Υποστήριξη 

Μήλος

Επιθυμητή ειδικότητα: Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. 
ή ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. ή απόφοιτος τεχνικής 
σχολής.

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 
 

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:

Η εταιρία:

www.sychem.gr.

 e-mail: jobs@sychem.gr

LOGISTICS
In Group

Βοηθό Yπεύθυνου Διακίνησης 
(περιοχή Παλλήνη)-(κωδ.: HR 27688)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

link: 

Φουρναράκης Α.Ε. 

Υπεύθυνος Γραφείου-Αποθήκης/Κίνησης

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

Παροχές: 
 

 

 

e-mail: 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Αφοί Φιλοσίδη A.E.

Φανοποιό Τμήματος Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 e-mail:   

Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.

Χειριστή Περονοφόρου Μηχανήματος

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

MHXANIKOI ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Kleemann 

Μηχανικό Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 21116)

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

 
 

 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

 
 

 

 
 

Οι 
link: 

ΟΔΗΓΟΙ
Το Santorini Princess luxury spa hotel
και το Santorini Princess presidential suites στο 

Οδηγό 

 

 

  
e-mail: 

Οδηγός Φορτηγού  
(επαγγελματικού διπλώματος)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

 και προσαρμοστικότητα 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

SECURITY
Scorpios Security

Έμπειρο Τεχνικό  
Συστημάτων Ασφαλείας 

Απαραίτητα: 

καταγραφής 
 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

e-mail: . 

Brink’s Hellas

Προσωπικό Ασφάλειας /Security Officers

Τα προσόντα σου: 
 
 

 
 

 
 

  
Οι ευθύνες σου: 

 
  

Η εταιρία σου παρέχει: 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

e-mail:   
με κωδικό θέσης FR/MYT 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Megasoft Α.Ε.,

Υπάλληλο Υποστήριξης Εφαρμογών- 
Μηχανογράφο 

(κωδ. θέσης: SUP/17)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: hr@
.gr

 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Chef/Μάγειρας Α’

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: 

Atrium Hotels www.

Maitre D’ Hotel

Προσόντα: 
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Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με 
φωτογραφία, στο e-mail: atriumhotels2016@gmail.
com. Αιτήσεις που δεν αναγράφουν την επιθυμητή 
θέση προς αξιολόγηση, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Όλες 
οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο 
προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των θέσεων.

Το ξενοδοχείο Afroditi Venus Beach Hotel & Spa 
στο Καμάρι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Αρτοποιό/Ζαχαροπλάστη

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
τρία (3) χρόνια, σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4* ή 5* σε buffet και a la carte 

 

καταστάσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενα από πρόσφατη 
φωτογραφία, στο εξής e-mail: hr@afroditivenushotel.
gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπι-
στευτικά.

Το LYO Boutique Hotel, στο Super Paradise στη 
Μύκονο, αναζητεί για τη σεζόν του 2017: 

Α’ Μάγειρας/Chef   
Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

θέση σε boutique ξενοδοχείο και a la carte  
εστιατόριο 

κουζίνας 

παραγωγής 
 

 
 

του τμήματος της κουζίνας 
 

και υγιεινής τροφίμων 
 

και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 
 

προδιαγραφών 
 

 υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)  
Προσφέρονται: 

 
 

 

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: manager@lyomykonos.com

Η ξενοδοχειακή μονάδα Mayor Capo Di Corfu της 
αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts επιθυμεί να προ-
σλάβει επαγγελματίες για τη σεζόν 2017, στη θέση: 

Σερβιτόροι/Σερβιτόρες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν 
 τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

γλωσσών θα εκτιμηθεί) 
 

και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
 

εμφάνιση 
 

 

καταστάσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία, στο ακόλουθο e-mail: 
smaroulaki@mayorhotels.com

Σερβιτόροι/-ες

Astir Notos στον Ποτό 
Θάσου. 

Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 

Περίοδος απασχόλησης: από 28/4 έως και 5/10. 

το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία, στο 
εξής e-mail: info@astirnotos.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels 5* 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρο/-α Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
 

ή της γερμανικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 

 
 

ευχάριστο περιβάλλον

το βιογραφικό τους συνοδευόμενο απαραίτητα από 
πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: agianozoglou@
neptune.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Spa Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε εύρος θεραπειών προσώπου, σώματος  
και μασάζ 

 
 

γλώσσας, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 

 
με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 

 
 

-
λουν βιογραφικό με φωτογραφία, στο e-mail: hr@
kinsternahotel.gr

Το Skiathos Palace, δυναμικότητας 258 δωματίων, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή ξενοδοχεία 
των Σποράδων και βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. 
από τη χώρα της Σκιάθου. Η ξενοδοχειακή μονάδα, 
αμφιθεατρικά κτισμένη, με υπέροχους κήπους και θέα 
τη μαγευτική παραλία των Κουκουναριών, που έχει 

-
πης, συνδυάζει το κοσμοπολίτικο περιβάλλον με τη 
διακριτική διακόσμηση. Το ξενοδοχείο επιθυμεί να 
προσλάβει για την καλοκαιρινή περίοδο 2017:

Spa Therapist

Επιθυμητά προσόντα: 

θεραπευτή 
 

(χαλαρωτικό, σουηδικό, αθλητικό, κλπ.)

Προσφέρονται:

Aποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φω-
τογραφία αναγράφοντας τη θέση που επιθυμείτε, στο 
ακόλουθο e-mail: info@skiathos-palace.gr. Σε όλα 
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

37002 Σκιάθος, τηλ.: 24270 49700, fax: 24270 49666 

210 3242152, fax: 210 3233667. Website: www.
skiathos-palace.gr.

Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα σπα Aegeo Spas 
ζητεί, για τη στελέχωση των καταστημάτων της την 
καλοκαιρινή σεζόν 2017:

Μασέρ
Προσόντα: 

 

ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί σημαντικό  
πλεονέκτημα) 

  
Παρέχουμε: 

 
 

αναπτυσσόμενο οργανισμό 

-
φικό μαζί με πρόσφατη φωτογραφία στο εξής e-mail: 
hrassistant@aegeospas.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Santa Marina Mykonos, an iconic and long established 
luxury resort in Mykonos, welcomes applications for 
the following position:

Assistant Housekeeping Manager

Responsibilities: 
 

in the supervision and control of cleaning  
and serving of all rooms, restaurants and public 
areas according to the resort standards ensuring 
maximum guest satisfaction 

 
are serviced and cleaned daily, according 
to the departmental operation manual 

 
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 

punctually, wearing the correct uniform and name 
tag at all times  
Qualifications standards: 

luxury property 
 

and english. Knowledge of a second foreign 
language would be highly appreciated 

poise, tact, and diplomacy 
 

on providing high-quality results 
 

on providing high-quality results 

Ability to work under pressure

Santa Marina offers: accommodation, meal plans, 
training and career development.

Apply to this e-mail: hr@santa-marina.gr

Τα ξενοδοχεία Splendour Resort 5*
και το Οκeanis Βeach 4* στην παραλία του Μονόλιθου, 
επιθυμούν να προσλάβουν για τη θερινή σεζόν 2017:

Υπάλληλο Υποδοχής

το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία, στο 
ακόλουθο e-mail: info@splendour.gr. Τηλεφωνική 
επικοινωνία στο: 6977 576746.

Orloff Spa Experts, an independent company specialized 
in spa consulting and spa management, is currently 
seeking to recruit professional for the position of:

Hotel Receptionist-(code YHR)

In an upscale, small boutique hotel, for both front and 
back office for a 6-7 month touristic period.

Essential qualifications: 

culture of the tourist business 
 

 and english language 

french or german 

suite 

skills 
 

with guests and hotel team  
Key responsibilities & attributes: 

facilities and services, as well as the local area 

procedures, rooming, phone and e-mail handling 

and team members, whilst remaining professional 
and service standard oriented at all times 

 
 

dissatisfaction 

specific hotel software 
 

 
and to the port, and for any activity guest should 
desire to book on the island 

Receptionist is under the responsibility and reports 

competitive salary, accommodation, a friendly work 
environment and opportunities for career development 
within a dynamic group and all around knowledge 
of hotel operation in different areas. Please send a 
cv with photograph, notifying the job announcement 
code, to this e-mail: info@orloff.gr. All applications 
will be treated with strictest confidence.

Workathlon, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for a five star hotel in 
Mykonos for the position of:

Receptionist
Responsibilities: 

of a busy front desk in the hotel 
 

and answer any queries before, during  
and after the guest’s stayed to maximise sales 
throughout the hotel 

manager, ensure the day-to-day operations  
are carried out in line with department and hotel 
standards 

 
at all times 

health and safety requirements 

promptly and efficiently 

handling and the billing/credit policy of the hotel 

department to ensure all guest requests  
are attended to 

guests into, suites and higher rated rooms 

messages in line with the standard as set out 
 

from the shift to shift 

environment at all times 

are stored in a neat, organised and structured 
manner to allow for quick access at a future date 

  
Qualifications and skills: 

 
for at least 3 years in a 5* hotel 

 
 

plus one more foreign language 
 

 
 

Apply your cv to this e-mail:  
recruiting@workathlon.com

Dome Santorin Resort & Villas, a luxury boutique 
hotel in the heart of Santorini and Tholos Resort, a 
4 boutique hotel in the heart of Santorini is looking 
for motivated, enthusiastic individuals to join our 
team of professionals for the season 2017.

Night Auditor

Position requirements: 
 

position preferably in a luxury boutique hotel 

languages 
 

 
 
 

 

will be considered an asset 
 

will be considered an asset 
 

will be considered an asset 
  

The company offers: 
 

 
 

 

Apply to this e-mail: info@tholosresort.gr
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ο άτομο 
πόλυση 
ας) και 
άλυψης 
ίπτωση 
νόμησή 
βήματα 
εύρεση 
ηρήσει 
 που η 
ντηρεί; 
αι είναι 
ι όλους 
υνέπεια 
και την 

καταδυ-
ιμένου, 
πάγωμα 
ό, δου-
ήλωση 
σθηση 

οθόνης, 
«πρώτα 

να βρω δουλειά και μετά βλέπουμε», επιστροφή 
στο πατρικό, ποδαρόδρομος, χαρτιά, και άλλα 
χαρτιά, αναβολή στην αναβολή, σβούρα που 
γυρνά γύρω από το ίδιο σημείο. Νομίζω ότι ο 
συγκεκριμένος τρόπος γραφής λέει πολλά για 
τις συνέπειες της ανεργίας στην ψυχική ζωή 
των ανέργων.

Αρχικά η ανεργία αποτελεί ένα πλήγμα για την 
αυτονομία του ατόμου. Η αυτονομία σχετίζεται 
με το κατά πόσο το άτομο μπορεί μόνο του να 
καλύψει τις ανάγκες του. Σε ένα πρώτο επίπεδο 
η ανεργία πλήττει το κομμάτι της κάλυψης των 
υλικών αναγκών και ωθεί τον θιγόμενο σε σχέσεις 
εξάρτησης με το περιβάλλον του. Μία δεκαετία 
νωρίτερα η επιστροφή στο πατρικό σπίτι αντι-
μετωπιζόταν από την παραδοσιακή ψυχολογία 
ως κάτι παθολογικό, ως παρατεταμένη εφηβεία. 
Ωστόσο στις νέες συνθήκες δεν νομίζω ότι μια 
τέτοιου είδους προσέγγιση θα είχε νόημα, καθώς 
τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν πλέον σχεδόν 
κανόνα. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως 
είναι ότι οι σχέσεις εξάρτησης εγείρουν για 
τον θιγόμενο πολλά υπαρξιακά ζητήματα και 
θέτουν την αυτονομία του σε διλήμματα. Φυσικά 
είναι γνωστό ότι η δουλειά δεν είναι μόνο για 
τον μισθό. Φαίνεται να καλύπτει δηλαδή και 

άλλες ανάγκες, η μη κάλυψη των οποίων έχει 
συνέπειες στη σωματική και στην ψυχική ζωή 
του ατόμου.

Όσον αφορά πρώτα στη σωματική, βιολογική 
διάσταση του πράγματος: Η εργασία παρέχει 
στην καθημερινότητα του ανθρώπου μια κα-
νονικότητα, μια επαναληπτικότητα και ως εκ 
τούτου έναν προγραμματισμό των σωματικών 
λειτουργιών. Το φαγητό, ο ύπνος και η υγιεινή 
μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα. Με την απώλεια 
της εργασίας χάνεται και ένα μεγάλο κομμάτι 
από τη δομή της καθημερινής ζωής. Αυτό έχει 
ως συνέπεια να γίνεται το άτομο πιο άστατο στις 
καθημερινές λειτουργίες του, να παρουσιάζει 
ευερεθιστότητα, τη γνωστή υπερένταση, και 
να γίνεται αγχώδες. Το άγχος εδώ μπορεί να 
ιδωθεί ως μια περίσσια ενέργειας που δεν 
έχει κανάλι διοχέτευσης. Οι αντιδράσεις των 
ανθρώπων απέναντι στο άγχος ποικίλλουν. 
Συχνά διαπιστώνονται διαταραχές του ύπνου 
και της διατροφής καθώς και κατάχρηση υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας και αντίστοιχων φαρ-
μάκων στις γυναίκες, ενώ κατάχρηση αλκοόλ 
και παράνομων ναρκωτικών παρατηρείται πιο 
συχνά στους άντρες.

Συνεχίζοντας, ας δούμε τις συνέπειες της 

ανεργίας στον συναισθηματικό κόσμο του ατόμου. 
Λέγοντας «συναισθηματικό κόσμο» εννοούμε 
την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις σκέψεις και 
στα συναισθήματα για τον εαυτό. Σημαντικός 
όρος εδώ είναι η αυτοεκτίμηση και το πώς αυτή 
επηρεάζεται από την απουσία της εργασίας. Ο 
άνεργος είναι πιθανό να αναπτύξει μια μαθη-
μένη «αβοηθησία», δηλαδή μια αίσθηση του 
ματαίου: «παρά τις προσπάθειές μου δεν τα 
καταφέρνω», πράγμα που μπορεί να τον στρέψει 
στην παθητικότητα και στην εγκατάλειψη της 
προσπάθειας. Είναι επίσης πιθανό να νιώσει 
το άτομο πως βρίσκεται σε μια αναγκαστική 
αναμονή: μοιάζει η ζωή του να έχει μπει στον 
πάγο, καθώς, για να προχωρήσει σε κάποια 
πράγματα (συντροφική σχέση, δημιουργία 
οικογένειας, εγκατάλειψη πατρικής στέγης), 
πρέπει πρώτα να βρει δουλειά. Η αίσθηση αυτή 
μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα κατάθλιψης, 
σε εσωστρέφεια, υποτονικότητα, σε κάτι που 
μπορεί να περιγραφεί ως ακινησία. Φυσικά 
η αυτοεκτίμηση είναι μια διαδικασία κυρίως 
επικοινωνιακή, άρα το κατά πόσο το άτομο 
θα προβεί σε αρνητικές αξιολογήσεις για τον 
εαυτό εξαρτάται και από το πώς πιστεύει ότι το 
βλέπουν τα άλλα άτομα του περιβάλλοντός του.

Το τελευταίο διάστημα έχει προταθεί ότι από 
ψυχολογική σκοπιά οι αντιδράσεις των ατόμων 
που έχουν απολυθεί μιμούνται τις αντιδρά-
σεις του θρήνου για την απώλεια αγαπημένου 
προσώπου: σοκ και άρνηση τον πρώτο καιρό, 
αυξημένη διέγερση και άγχος στη συνέχεια, που 
ακολουθείται από μια καταθλιπτική αποδοχή 
και παραίτηση. Γενικά οι άνεργοι θεωρείται 
ότι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης 
ψυχιατρικών διαταραχών. Ωστόσο οι επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να σκεφτούν 
την ηθική διάσταση του θέματος πριν αρχίσουν 
να αντιμετωπίζουν ένα θέμα πρωτίστως κοι-
νωνικό με ψυχιατρικές πρακτικές. Εξάλλου ο 
τρόπος αντίδρασης των θιγομένων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Μπορεί η ως τώρα 
ενεργητικότητα του ατόμου να μην το οδήγησε 
στην εύρεση εργασίας και στην αυτονόμησή 
του, μπορεί όμως να το οδηγήσει σε κοινωνικά 
δίκτυα που θα του παρέχουν χώρο έκφρασης 
και ανάπτυξης της δημιουργικότητάς του ή στην 
οργάνωση σε κάποια συλλογικότητα μέσω της 
οποίας θα επιβεβαιώσει την κοινωνική υπόστασή 
του και θα προβεί σε συλλογικές διεκδικήσεις.

Γωγώ Καραγιάννη,
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

εσένα που είσαι ο εργοδότης, επηρε-
αζόμαστε πολλές φορές αρνητικά από 
τη συμπεριφορά σου, με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει η αναμενόμενη από-
δοση. Είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνεις 
τι εννοώ, απλώς θέλω να σου πω ότι 
εσύ χάνεις, όχι εμείς.

Όσον αφορά στις απαιτήσεις σου από 
έναν υπάλληλο, μου κάνει πραγματικά 
εντύπωση πώς περιμένεις τη μέγιστη 
απόδοση όταν αυτές δεν είναι ρεαλι-
στικές. Προφανώς ό,τι και να κάνει 
κανείς, είναι ήδη καταδικασμένος να 
μην φέρει εις πέρας την όποια εργασία 
του έχεις αναθέσει, εσύ δεν θα είσαι 
ικανοποιημένος. Όρισε εφικτούς και 
ρεαλιστικούς στόχους και θα δεις με-
γάλη διαφορά σε πάρα πολλούς τομείς.

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, θα 
ήθελα να σου αναφέρω δύο λέξεις: 
«αναγνώριση» και «επιβράβευση». Να 

ήξερες πόσο σημαντικά είναι αυτά τα 
δύο για εμάς τους υπαλλήλους, είναι η 
κινητήρια δύναμή μας. Ένα «μπράβο» 
μπορεί να αλλάξει σχεδόν τα πάντα, 
μια θετική κουβέντα σου, ακόμη και 
μια απλή χαμογελαστή «καλημέρα», 
μπορούν να αποφέρουν τόσα πολλά 
στη δουλειά σου και δεν κοστίζουν 
τίποτα απολύτως. 

Η νοοτροπία «και ο άγιος φοβέρα 
θέλει» έχει παλιώσει, δεν αποτελεί κί-
νητρο για κανέναν και σε ζημιώνει με 
πολλούς τρόπους.

Κάτι άλλο που ήθελα να σου γράψω 
είναι μια παρομοίωση που κάνω πολλές 
φορές όταν σε βλέπω να συμπεριφέ-
ρεσαι κάπως και θα ήθελα τόσο πολύ 
να μπορούσα να σου μιλήσω για αυτό, 
να σου εξηγήσω με επιχειρήματα ότι 
είσαι άδικος, ναι, άδικος, αυτή η λέξη 
νομίζω πως είναι η καταλληλότερη. 

Η συμπεριφορά σου κάποιες φορές 
θυμίζει ορισμένους άνδρες πριν πολλές 
δεκαετίες, οι οποίοι, ενώ είχαν δύο 
παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αν 
τους ρωτούσες, θα σου απαντούσαν 
«έχω ένα παιδί και μία κόρη». Έτσι 
και εσύ, διαχωρίζεις τους υπαλλήλους 
σου σε παιδιά και κόρες, από την μια 
πλευρά είναι οι εργατικοί και θεωρητικά 
πρόθυμοι υπάλληλοι που νομίζεις ότι 
θα έδιναν τα πάντα για την εταιρία 
σου και από την άλλη πλευρά έχεις τα 
ρομπότ, που θεωρείς ότι δεν κάνουν 
σχεδόν τίποτα σωστά, αλλά παρ’ όλα 
αυτά τα κρατάς.

Ένα από τα πράγματα που έμαθα στο 
σχολείο πριν πολλά πολλά χρόνια ήταν 
«μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου 
κάνουν», το άκουγα συχνά και από τους 
γονείς μου και δυστυχώς μεγάλωσα με 
την αφέλεια ότι όλος ο κόσμος σκέφτεται 

το ίδιο. Πόσο λάθος έκανα. Προφανώς 
εσύ δεν το άκουσες ποτέ…

Το θετικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον βοηθά τα μέγιστα στην απο-
δοτικότητα των υπαλλήλων. Το ξέρουν 
όλοι και πιστεύω ότι το γνωρίζεις και 
εσύ. Επίσης θεωρώ ότι νομίζεις ότι το 
περιβάλλον στην εταιρία σου είναι ευχά-
ριστο και ότι οι υπάλληλοί σου έρχονται 
με διάθεση και χαμόγελο. Έχεις δίκιο, 
το περιβάλλον είναι ευχάριστο, η δου-
λειά μάς αρέσει και ερχόμαστε με καλή 
διάθεση, αλλά σχεδόν πάντα θα βρεις 
έναν τρόπο να το αλλάξεις, να αφανίσεις 
το όποιο χαμόγελό μας λες και είναι 
κάτι κακό, λες και όποιος χαμογελά δεν 
μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Δεν 
ξέρω ποιος σου είπε ότι αυτή η πολιτική 
αποδίδει, αλλά μετά από τόσα χρόνια 
ως εργοδότης θεωρώ ότι θα έπρεπε να 
είχες καταλάβει ότι κάνει μόνο κακό 

στην εταιρία σου, στους υπαλλήλους 
σου και κατ’ επέκταση σε σένα τον ίδιο.

Ολοκληρώνοντας το γράμμα μου, θα 
ήθελα να σου πω ότι έχω καταλάβει ότι 
είσαι καλός άνθρωπος μεν, αλλά έχεις 
και κάποια ελαττώματα, όπως όλοι οι 
άνθρωποι. Μην ξεχνάς όμως ότι τα 
δικά σου ελαττώματα επηρεάζουν και 
καθορίζουν ανθρώπινες ζωές, οικο-
γένειες και καριέρες, άρα θα έπρεπε 
να σκέφτεσαι τουλάχιστον δύο φορές 
σε ποιον, πότε, τι και με ποιο τρόπο 
θα μιλήσεις. Όπως εσύ ως εργοδότης, 
έτσι και εμείς ως υπάλληλοι θέλουμε 
να έχουμε τη δουλειά μας. Όταν την 
κάνουμε ευχάριστα και χωρίς φόβο, 
τότε όλοι είμαστε κερδισμένοι.

Με εκτίμηση, ένας υπάλληλος

Χριστίνα Μπόιτση,
Συντάκτης Myintervew.gr 

που σου φαγή τον άρτον σου»
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Τ ο ότι η οικονομική κρίση δεν 
έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον 
χώρο της υγείας είναι ευρέως 

γνωστό. Οι δραματικές αλλαγές που 
συντελούνται, θα λέγαμε μάλιστα 
ότι αποτελούν κομβικά σημεία, στα 
οποία συναντιούνται πολίτες, ασθε-
νείς, εργαζόμενοι στο χώρο, πάροχοι, 
φαρμακευτικές εταιρείες και όχι μόνο.

Συναντήσαμε τον κύριο Γιώργο 
Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών, πρόεδρο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχο 
Αμαρουσίου.

Με τη βοήθειά του, η ματιά μας 
στον χώρο της υγείας σήμερα, θα 
είναι από την πλευρά των γιατρών.

 Kύριε Πατούλη ποια είναι η κα-
τάσταση στην αγορά εργασίας 
για τον ιατρικό κόσμο;
Ο ιατρικός κόσμος αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα και έχει πληγεί 
καίρια από την ανεργία και την οικο-
νομική κρίση. Ο πληθωρισμός κυρίως 
των νέων γιατρών και η εξαιρετικά 
μικρή απορροφητικότητά τους τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 
δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλ-
λον. Ειδικά οι νεότεροι συνάδελφοι 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα 
στην επαγγελματική τους αποκατά-
σταση και αμείβονται με εξαιρετικά 
χαμηλούς μισθούς. 

Την ίδια ώρα οι συμβεβλημένοι 
γιατροί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα εργα-
στήρια ζουν το μαρτύριο της σταγόνας 
με τον φορέα να είναι κακοπληρωτής 
και ασυνεπής στις υποχρεώσεις του. 
Και μάλιστα όλα αυτά σε συνδυασμό με 
το καταστροφικό μέτρο του claw back 
που έχει οδηγήσει σε επαγγελματική 
εξόντωση γιατρούς και εργαστήρια, 
στερώντας τον ασθενή από υπηρεσίες 
υγείας που έχει ανάγκη.

 Ποια είναι τα ποσοστά ανεργίας 
των γιατρών;
Η ανεργία των γιατρών στην Ελλάδα 

έχει ανέλθει σε επίπεδα -  ρεκόρ, κα-
θώς το 28% των μελών του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή 
υποαπασχολούμενοι. Έτσι σήμερα 
έχουμε οδηγηθεί σε ένα πρωτόγνωρο 
μεταναστευτικό κύμα που δεν αφο-
ρά ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, 
αλλά το πιο υψηλά εξειδικευμένο 
προσωπικό της χώρας.Πρόκειται 
για ένα πρωτοφανές φαινόμενο, σε 
παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μια 
μεγάλη απώλεια για τη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 
περσινή χρονιά μέσα στους πρώτους 
δέκα μήνες περισσότεροι από1.018 
γιατροί μέλη του Ι.Σ.Α. ζήτησαν πι-
στοποιητικά για το εξωτερικό.

Ανάλογη είναι η ροή και τις προ-
ηγούμενες χρονιές ενώ η κορύφωση 
ήταν το 2012, οπότε ο Ι.Σ.Α. εξέδωσε 
1.808 πιστοποιητικά. Υπολογίζουμε 
ότι από το 2010 έως σήμερα γύρω 
στους 10.000 γιατρούς-μέλη του Ι.Σ.Α. 
έχουν αναζητήσει ευκαιρίες εργασίας 
σε άλλες χώρες. Ενώ σύμφωνα με 
εκτιμήσεις περισσότεροι από 18.000 
Έλληνες γιατροί τα τελευταία χρόνια 
έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πρέπει 
να επισημανθεί ότι μέχρι το 2009 η 
φυγή των γιατρών αφορούσε κυρίως 
τους αποφοίτους ιατρικών σχολών 
που ολοκλήρωναν το αγροτικό τους. 
Από το 2010 η κατάσταση άλλαξε και 
εκτινάχθηκε κυρίως ο αριθμός των 
ειδικευμένων γιατρών.

 Σε ποιες χώρες έχουν απευ-
θυνθεί;
Οι πρώτες χώρες στις προτιμήσεις 

των γιατρών που ζήτησαν πιστοποιητι-
κό για το εξωτερικό είναι το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γερμανία, η Κύπρος και 
η Γαλλία ενώ ακολουθούν η Ελβετία 
και η Σουηδία αντίστοιχα. Επίσης η 
Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα είναι τόπος ερ-
γασίας για Έλληνες γιατρούς. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές 
του 2016 έως και σήμερα ξεπερνούν 
τους 50 οι συνάδελφοι που ζήτησαν 
πιστοποιητικά για να εργαστούν σε 
αυτές τις χώρες.

 Αφού υπάρχει τόση ανεργία, γιατί 
όταν προκηρύσσονται θέσεις στην 
περιφέρεια δεν καλύπτονται;
Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια πα-

ράλογη στρέβλωση που αποδεικνύει 
περίτρανα την αδυναμία της κεντρικής 
εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια να χαρά-
ξει μια βιώσιμη και αποτελεσματική 
πολιτική υγείας.

Ενώ υπάρχει υπερπληθώρα νέων 
γιατρών που μαστίζονται από την 
ανεργία, το σύστημα υγείας γερνάει 
και καταρρέει από την έλλειψη αν-
θρώπινου δυναμικού. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η αναλογία γιατρών και 
πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 6,1 
ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος είναι 3,3 γιατροί 
ανά 1.000 κατοίκους.

Την ίδια ώρα όμως δεκάδες νομοί 
της χώρας είναι ακάλυπτοι από βασικές 
ειδικότητες και οι κάτοικοί τους είναι 
στο έλεος του Θεού. 

Ο Ι.Σ.Α. έχει επανειλημμένως ζητή-
σει να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς 
για να στελεχώσουν τις υγειονομικές 
μονάδες αυτών των ακριτικών και 
παραμεθόριων περιοχών αλλά δυ-
στυχώς δεν εισακούστηκε.

 Γιατί ο ιατρικός κόσμος αντιδρά 
στο νέο ασφαλιστικό σύστημα;
Την ώρα που ο ιατρικός κόσμος 

μαστίζεται από την ανεργία και την 
υποαπασχόληση έχει να αντιμετωπίσει 

μια πραγματική φοροκαταιγίδα, ένα 
ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα 
άδικο και κοινωνικά ανάλγητο το οποίο 
επιβλήθηκε χωρίς κανένα ουσιαστικό 
κοινωνικό διάλογο.

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι το 
άθροισμα φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών για εισοδήματα που κυ-
μαίνονται από 20.000 ευρώ έως και 
70.000 ευρώ ξεκινάει από το 60% 
και μπορεί να φτάσει μέχρι και 80% 
των φορολογητέων εισοδημάτων.

Προσθέτοντας σε αυτά τα ποσά το 
τέλος επιτηδεύματος, το κόστος χρήσης 
και την προμήθεια των P.O.S. για τις 
τραπεζικές συναλλαγές και άλλους 
έμμεσους φόρους γίνεται κατανο-
ητό ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι 
να απομένει το 10% έως 15% του 
καθαρού εισοδήματος για να καλύ-
ψει τις καθημερινές προσωπικές και 
οικογενειακές ανάγκες.

Είναι προφανές ότι ο γιατρός και 
το εργαστήριο της γειτονιάς δεν πρό-
κειται να επιβιώσουν και η υγεία θα 
παραδοθεί στα μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα.

Τι προτίθεστε να κάνετε;
Ο Ι.Σ.Α. πρόκειται να εξαντλήσει 

όλα τα μέσα για να διασφαλίσει ότι 
δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο 
επιστημονικός μεσαίωνας που επιβά-
λει η κυβέρνηση. Θα αγωνιστούμε 
ενάντια στην εκτέλεση του ιατρικού 
κόσμου από ένα πρόχειρο και ανε-
φάρμοστο νομοθέτημα, για το οποίο 
εξάλλου εγείρονται σοβαρά ζητήματα 
συνταγματικότητας των ρυθμίσεων 
που πρόκειται να αξιοποιηθούν στα 
ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

Για τον λόγο αυτό συγκροτούμε 
υγειονομικό μέτωπο και συστρατευ-
όμαστε με όλες τις επιστημονικές 
ενώσεις και τους φορείς ενάντια στο 
φοροεισπρακτικό νόμο που αποτελεί 
την ταφόπλακα του ιατρικού κλάδου 
και κατ’ επέκταση του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας μας.

Αν δεν ανατραπεί οδηγούμαστε 
με μαθηματική ακρίβεια στην πλή-
ρη φτωχοποίηση και εξαφάνιση της 

μεσαίας τάξης, η οποία αποτελεί την 
ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

 Στην ουσία δηλαδή ωφελούνται 
μόνο τα υψηλά εισοδήματα και οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στους 
οποίους παραδίδεται η υγεία και το 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας. 
Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλή-
σουμε όλα τα μέσα για να αποτρέψουμε 
αυτή την εξέλιξη.

 Γίνεται αρκετά συχνά λόγος για 
τον ιατρικό τουρισμό. Ποιες 
προοπτικές κατά τη γνώμη σας 
ανοίγονται;
Η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας 

αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για τη 
χώρα μας που μαστίζεται τα τελευταία 
χρόνια από την οικονομική κρίση, 
καθώς μπορεί να γίνει πόλος προ-
σέλκυσης ασθενών και επισκεπτών 
απ’ όλο τον κόσμο δημιουργώντας 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της 
οικονομίας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξή του 
θα συμπαρασύρει σε ανάπτυξη και 
άλλους τομείς της ελληνικής οικο-
νομίας, όπως τη φαρμακευτική βιο-
μηχανία, την πρωτογενή παραγωγή 
ελληνικών ποιοτικών προϊόντων, το 
ξενοδοχειακό τομέα κτλ.

Η Ελλάδα έχει ισχυρά ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα στον τομέα του 
ιατρικού τουρισμού, που εάν αξιοποι-
ηθούν σωστά θα αποδώσουν, καθώς 
διαθέτει: υψηλά εξειδικευμένο και 
άριστα κατηρτισμένο επιστημονικό 
ιατρικό δυναμικό, το οποίο έχει δια-
πρέψει στελεχώνοντας τα υγειονομικά 
συστήματα όχι μόνο της Ελλάδας 
αλλά και άλλων χωρών, σύγχρονες 
νοσοκομειακές υποδομές με διεθνείς 
πιστοποιήσεις, ιατρικό εξοπλισμό τε-
λευταίας τεχνολογίας, χαμηλό κόστος 
υπηρεσιών συγκριτικά με άλλες χώρες.

 Και για την προώθησή του τι 
ενέργειες γίνονται;
Ο Τομέας Ιατρικού Τουρισμού του 

Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών 
του Π.Ι.Σ. έχει αναπτύξει ένα εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο το οποίο περιλαμ-

βάνει στρατηγικές προώθησης της 
Ελλάδας ως παγκόσμιου προορισμού. 
Παράλληλα θα αναζητηθούν συνέργειες 
και συνεργασίες με διεθνείς φορείς και 
ιδιώτες που θα θελήσουν να επενδύ-
σουν στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά. 

Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία 
επικαιροποίησης ενός εθνικού χάρ-
τη ιατρικού τουρισμού της Ελλάδας, 
στον οποίο πρόκειται να δομήσουμε 
το πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης 
των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, 
ενώ τα επόμενα βήματά μας είναι: η 
χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών 
προβολής για τη γνωστοποίηση των 
δομών και των παρόχων, η στελέχωση 
των δομών με εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο και η εύρεση πόρων, που θα 
ενισχύσει το δομικό αυτό πλαίσιο 
προς την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργικότητά του.

Παράλληλα έχουμε προγραμματί-
σει σειρά σημαντικών δράσεων και 
επαφών σε διεθνές επίπεδο.

Ξεκινήσαμε με μια επιτυχημένη 
διημερίδα τον Οκτώβριο στη Νέα 
Υόρκη, την οποία συνδιοργανώσαμε 
με την Ομοσπονδία των Ελληνικών 
Σωματείων Νέας Υόρκης, και είχε 
στόχο να παρουσιαστεί η προοπτική 
ανάπτυξης του τουρισμού υγείας στην 
Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν σημαντικές 
επαφές με παράγοντες από την επι-
χειρηματική, πολιτική και επιστημο-
νική κοινότητα των Η.Π.Α., οι οποίοι 
εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για 
το θέμα. Ανάλογες εκδηλώσεις πρό-
κειται να γίνουν το επόμενο χρονικό 
διάστημα και σε άλλες πόλεις της 
Αμερικής και του Καναδά.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι 
πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι 
Ο.Τ.Α. αποτελούν κεντρικό πυλώνα 
εισροής επενδυτικών κεφαλαίων και 
ανάπτυξης των δομών ιατρικού του-
ρισμού σε κάθε τοπική κοινωνία.

Μίνα Βασιλοπούλου,
Υπεύθυνη Δημοσιογραφικού  
Περιεχομένου Skywalker.gr

Οι νέοι γιατροί στην Ελλάδα της κρίσης

Σήμερα έχουμε οδηγηθεί  
σε ένα πρωτόγνωρο  
μεταναστευτικό κύμα  

που δεν αφορά ανειδίκευτο 
εργατικό δυναμικό, αλλά  

το πιο υψηλά εξειδικευμένο 
προσωπικό της χώρας.  

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές 
φαινόμενο σε παγκόσμιο  

επίπεδο και αποτελεί μια μεγάλη 
απώλεια για τη χώρα μας
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Έχω έναν φίλο ο οποίος εργάζεται 
σε μεγάλη εταιρία πληροφορικής 
και μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνος 

για τις προσλήψεις προσωπικού. Κάθε 
φορά που τον συναντώ μου κάνει την 
ίδια ερώτηση: «τι στην ευχή διδάσκουν 
στα τμήματα πληροφορικής; Οι απόφοιτοι 
είναι εντελώς ανίκανοι να γράψουν λίγες 
γραμμές κώδικα».

Η ζήτηση προγραμματιστών στην αγορά 
εργασίας είναι διαρκώς αυξανόμενη και 
φαίνεται ότι η προσφορά αποφοίτων 
με πρακτικές γνώσεις και ικανότητες σε 
πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετή. 
Τη διαπίστωση αυτή την υποστηρίζουν 
προσπάθειες όπως η «42» στη Γαλλία, 
η πληθώρα των coding bootcamps σε 
όλο τον κόσμο, καθώς και η μελέτη για 
τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργα-
σίας σε αντικείμενα πληροφορικής στην 
Ελλάδα (C.E.P.I.S., 2016). Υπάρχουν 
πολλοί που υποστηρίζουν την αναγκαιό-
τητα πρακτικών γνώσεων και κάποιοι 
(McManus, 2012) φτάνουν μέχρι το 
σημείο να προτείνουν την κατάργηση των 
πανεπιστημιακών τμημάτων επιστήμης 
της πληροφορικής. Στην πραγματικότητα 
βέβαια φαίνεται ότι τα coding bootcamps 
μπορούν να προετοιμάσουν εργαζομένους 
με συγκεκριμένες ικανότητες, αλλά δεν 
αρκούν για τη δημιουργία ολοκληρω-
μένων επαγγελματιών στον χώρο της 
πληροφορικής (McAllone, 2016).

 Όσοι στερούνται του θεωρητικού υπο-
βάθρου και βασίζονται αποκλειστικά στις 
πρακτικές γνώσεις συχνά δημιουργούν 
κώδικα και προϊόντα με προβλήματα. 
Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις θεω-
ρούμε ότι τα προγράμματα επιστήμης 
της πληροφορικής (computer science) 
καθώς και άλλα σχετικά προγράμματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν 
σημαντικά, καθώς παρέχουν ευρύτερες 
γνώσεις και καλλιεργούν τις απαραίτητες 
αφαιρετικές και αναλυτικές ικανότητες. 
Οι ικανότητες αυτές δεν είναι εύκολο 
να αποκτηθούν με την παρακολούθηση 
μόνο τεχνικών αντικειμένων. Είναι δυ-
στυχώς αλήθεια ότι πολλά προγράμματα 
σπουδών απέχουν πολύ από τις ανάγκες 
της βιομηχανίας και της αγοράς, και το 
κενό αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από 
την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον των 
φοιτητών και μόνο (Muller, 2015). Όπως 
ακριβώς οι τομείς S.T.E.M. (science, 
technology, engineering, mathematics) 
ωφελούνται από τον συνδυασμό τους με 
τις ανθρωπιστικές σπουδές, η πρακτική 
αποδίδει καλύτερα αν διαθέτει ως υπό-
βαθρο τη θεωρία, όπως και η θεωρία 
θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα αν 
διδαχθεί και κατανοηθεί μέσα από την 
πρακτική.

Ο Donal Knuth κατά τη διάρκεια ομι-
λίας που έδωσε στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου επεσήμανε ότι η επιστήμη 
της πληροφορικής είναι ένας τομέας 
όπου η θεωρία και η πρακτική αλληλο-
εξαρτώνται όσο σε κανέναν άλλο και 
ανέφερε ότι κατά διαστήματα έπαιρνε 
άδεια απουσίας για μεγάλο διάστημα 

από τα διδακτικά, ερευνητικά καθήκοντά 
του προκειμένου να αφιερώσει χρόνο 
πρακτικής εξάσκησης, από την οποία 
έμαθε και βελτίωσε τη θεωρία (Knuth, 
1996). Υπάρχει σχετική έρευνα που 
δείχνει ότι η πρακτική κατά τη διάρκεια 
θεωρητικών μαθημάτων βελτίωσε την 
ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών, 
την αυτοπεποίθηση και το ενδιαφέρον 
τους για το αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα 
μείωσε τις απουσίες (Wu et.al., 2014, 
Küppersa et.al., 2016). Ο Joel Spolsky 
(2005) παροτρύνει τους φοιτητές να 
επιλέγουν μαθήματα με περιεχόμενο 
προγραμματισμού που έχουν εντατική 
πρακτική.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η άνθηση της 
τεχνολογίας, που διευρύνεται συνεχώς, 
θα εξαρτάται από τα πληροφοριακά συ-
στήματα. Το λογισμικό θα γίνεται ολοένα 
και πιο πολύπλοκο, πράγμα που κάνει πολύ 
σημαντική την κατανόηση της διαδικασίας 
ανάπτυξης του λογισμικού ανεξάρτητα 
από τη γλώσσα προγραμματισμού ή 
τα frameworks που χρησιμοποιούνται. 
Ένας ολοκληρωμένος προγραμματιστής 

κατανοεί πλήρως τη μηχανική του λογι-
σμικού και ο ασφαλέστερος τρόπος για 
να το επιτύχει αυτό είναι μέσα από την 
πρακτική. Η προγραμματιστική σκέψη σε 
συνδυασμό με τις γραμμές κώδικα που 
έχει γράψει κάποιος δημιουργούν έναν 
σπουδαίο προγραμματιστή.

Συμπερασματικά, είναι πολύ σημαντική 
η ενοποίηση της θεωρίας με την πρακτική 
για άριστα αποτελέσματα.

Στο New York College έχουμε πλήρη 
επίγνωση της σπουδαιότητας του συν-
δυασμού θεωρίας και πρακτικής, ιδιαί-
τερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
πληροφορικής:

ώστε να περιλαμβάνουν και πρακτική 
εξάσκηση εφαρμογής της θεωρίας. Για 
παράδειγμα, στα μαθηματικά προσθέσαμε 
την γλώσσα R και το Matlab.

μαθηματικών έχουν συνδεθεί με τα αντί-
στοιχα του προγραμματισμού ώστε να 
γίνει κατανοητό σε ποιες περιπτώσεις 
τα μαθηματικά είναι απαραίτητα στην 
κατασκευή λογισμικού.

πρώτα τους βήματα να δημιουργήσουν 
portfolio στο GitHub και σε αντίστοιχους 
χώρους με τις εργασίες που κάνουν τόσο 
στα μαθήματα, όσο και σε δραστηριό-
τητες εκτός μαθημάτων. Με τον τρόπο 
αυτό αποδεικνύουν τις ικανότητές τους.

-
μαστε με την παράλληλη χρήση M.O.O.C. 
σχετικών με το μάθημα. Με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να επιταχυνθεί η εκμάθηση 
της θεωρίας και να επεκταθεί το μάθη-
μα σε πρακτική πάνω σε ανώτερα και 
πολύπλοκα θέματα.

-
δημαϊκό τους υπόβαθρο διαθέτουν και 
μεγάλη εμπειρία στη βιομηχανία της 
πληροφορικής.

έχουμε δημιουργήσει ομάδες ενδιαφέ-
ροντος για εξειδικευμένα αντικείμενα, 
όπου όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να 
δημιουργήσουν.

ενσωματώνεται σταδιακά σε κάθε δρα-
στηριότητα. Οι φοιτητές έρχονται συχνά 
σε επαφή και συνεργασία με φοιτητές 
άλλων τμημάτων, σχετικών με S.T.E.M., 
αλλά και από τις ανθρωπιστικές σπου-
δές. Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε 
δραστηριότητες και συνεργασίες που 
προάγουν την επιχειρηματικότητα και 
την καινοτομία.

-
νία, όπως, για παράδειγμα, την κατασκευή 
παιχνιδιών υπολογιστών, την ανάλυση 
δεδομένων για τον αθλητισμό, τις με-
ταφορές, την ψυχολογία, τη ρομποτική 
και τους αυτοματισμούς κ.ά., ώστε να 
δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία της 
πρακτικής εξάσκησης σε πραγματικά 
έργα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
πτυχιακής εργασίας τους.

Μέχρι τώρα έχουμε σαφείς ενδείξεις 
ότι οι προσπάθειές μας βελτιώνουν το 
επίπεδο και το ενδιαφέρον των φοιτητών. 
Σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα ισχυρό 
θεωρητικό υπόβαθρο, συνδυασμένο με 
πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί 
μας να έχουν όλες τις απαραίτητες ικανό-
τητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Το μέτρο της επιτυχίας μιας ακαδημαϊ-
κής διαδικασίας αντικατοπτρίζεται στις 
προοπτικές επιτυχίας και στην καριέρα 
ενός αποφοίτου. Υιοθετώντας τη μορφή 
διδασκαλίας επαγγελματιών, έχουμε πα-
ρατηρήσει ότι οι απόφοιτοι της μηχανικής 
και της πληροφορικής διακρίνονται όλο 
και περισσότερο τόσο ακαδημαϊκά, όσο 
και επαγγελματικά. 

Η αξιολόγηση που λαμβάνουν τόσο από 
τους καθηγητές τους σε μεταπτυχιακές 
σπουδές, όσο και από τους προϊσταμέ-
νους τους στην εργασία είναι θετική. 
Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των 
αποφοίτων μας είναι ενεργή στον τομέα 
των σπουδών τους επαγγελματικά και 
ακαδημαϊκά, ενώ έχουν να παρουσιάσουν 
ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 
τα έργα τους.

Θεωρία και πρακτική στα προγράμματα 
πληροφορικής του New York College

Εκπαίδευση

               Success story 
            Γιώργος Κουράκος
            Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής GameSpace.gr
              Απόφοιτος: BS Επιστήμης Υπολογιστών, State University  
              of New York, Empire State College (2015)

Σπούδασα Επιστήμη Υπολογιστών στο New York College και είμαι κάτοχος της πιστο-
ποίησης Microsoft Office Specialist στο Web Design by Keycert. Αυτή τη στιγμή έχω 
τη δική μου επιχείρηση, που ονομάζεται GameSpace.gr. 
Το πρόγραμμα σπουδών με βοήθησε να καταλάβω τη διασύνδεση της θεωρίας με την 
πρακτική σχετικά με τις τελευταίες μεθόδους προγραμματισμού και της τεχνολογίας. 
Επίσης, η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές τη σύνδεση του αντικειμένου 
σπουδών τους, που είναι η πληροφορική, με τις άλλες επιστήμες, όπως οι κοινωνικές 
και οι ανθρωπιστικές, και έτσι οι φοιτητές μπορούν να εδραιώνουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους όσο προχωρούν προς την αποφοίτηση.
Το κολέγιο ήταν ένα ορόσημο για μένα, καθώς με βοήθησε να γίνω ένας καλά οργα-
νωμένος και ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Η ευκαιρία να συνεργαστώ με τον μέντορά μου 
-  επιβλέποντα καθηγητή στην επιστήμη των υπολογιστών ήταν ένα επιπλέον προνόμιο 
για τη βελτίωση του επιπέδου των γνώσεών μου στον προγραμματισμό. Άλλωστε η 
εμπειρία που απόκτησα μέσω των πολλών projects κατά τη διάρκεια των σπουδών μου 
αποδείχθηκε ανεκτίμητη για την εργασία μου.
Η συμβουλή μου στους νέους φοιτητές είναι να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που 
τους παρουσιάζεται. Αν υπάρχει μια ομάδα εργασίας που τους ενδιαφέρει, απλώς να 
ενταχθούν. Αν υπάρχει μια συζήτηση στο New York College που τους ενδιαφέρει, να την 
παρακολουθήσουν. Αν γίνεται κάποιο ερευνητικό project, να συμμετάσχουν.
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Ο σύλλογος «Οικογένεια & Παιδί» είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος κοινωνι-
κής στήριξης. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα ατόμων με στόχο να δημιουργήσει 
δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και να αποτελέσει ο ίδιος τον πυρήνα δράσεων 
κοινωνικής στήριξης.

Το ερέθισμα για τη δημιουργία του συλλόγου ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη στην 
οικογένεια της σημερινής προέδρου. Ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους της μη μπορώντας να 
αντεπεξέλθει στις κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τα προβλή-
ματα της οικογένειας μεγάλωσαν αντί να εξαλειφθούν όταν αντιμετώπισαν την πραγματικότητα 
στον τομέα της περίθαλψης και την γραφειοκρατία γύρω από αυτή. Με τη βοήθεια συγγενών και 
φίλων κατάφεραν εν τέλει να βγουν νικητές από την προβληματική κατάσταση στην οποία είχαν 
περιέλθει. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο σύλλογος μας...
Μετά από αυτό το γεγονός, η οικογένεια του παιδιού αλλά και οι φίλοι τους κινητοποιήθηκαν και 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν σύλλογο ο οποίος θα παρείχε βοήθεια σε οικογένειες που 
είχαν κάποιο μέλος του σε νοσοκομείο και χρειάζονταν πάσης φύσεως βοήθεια. Όμως και πάλι 
ήρθαν αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία του συστήματος των νοσοκομείων που δεν επέτρεπε την 
πρόσβαση σε στοιχεία απαραίτητα για την παροχή στήριξης. Με τον καιρό και τη δραστηριοποίηση 
των ιδρυτών και μελών του συλλόγου, ο αρχικός σύλλογος μετατράπηκε σε σύλλογο φροντίδας 
και στήριξης οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε φτώχεια και απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό.
Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας εξυπηρετούμε σχεδόν 300 οικογένειες, στηρίζοντας 
αυτές με:

ψυχολογική υποστήριξη από εθελοντές ψυχολόγους. 
Το όραμά μας...
Η ραγδαία αύξηση των περιστατικών που αιτούνται βοήθεια αλλά και τα ρούχα και τρόφιμα που 
συγκεντρώνουμε σε συνδυασμό με την ανάγκη για ορθή ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών 
μάς οδήγησαν στην αλλαγή έδρας, στην οποία πλέον θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να 

πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης παράλληλα με τη λειτουργία του Charity Shop, στο οποίο 
θα γίνεται ανταλλαγή τροφίμων με καινούργια είδη ένδυσης και υπόδησης.
Οι οικονομικοί μας πόροι...
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα το έργο μας στηρίζεται καθαρά στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία και τα έσοδα προέρχονται από δωρεές συνανθρώπων μας και πώληση αντικειμένων 
που φέρουν το λογότυπο του φορέα μας. Δεν έχουμε καμία στήριξη προς το παρόν από κάποιο 
επίσημο κρατικό ή δημοτικό φορέα. Για να διατηρήσουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία και 

Δικτύων Συνεργασιών αλλά και στη συνέχιση στήριξης από καθημερινούς ανθρώπους και από 
εταιρείες. Δεχόμαστε επίσης προσφορές τροφίμων μακράς διάρκειας.

Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: 
ντριας και κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της οργάνωσης.
Περιγραφή Αντικειμένου: Στο Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης της οργάνωσης.
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: 
αφού μαθαίνει να λειτουργεί σε ομάδα, ενώ πραγματοποιεί πρακτική εξάσκηση του επιστημονικού 
αντικειμένου του. 
Εκπαίδευση εθελοντή/Επιπλέον σημειώσεις:
υπεύθυνους της οργάνωσης.
Απαιτήσεις: 

Υπ. Επικοινωνίας: Τηλ.: 2114038316.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», είναι ένα μη κερ-
δοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα 

σμού των Οστών.
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο, το οποίο 
απευθύνεται στο κοινό και σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση γύρω από θέματα σκελετικής 
υγείας, διατροφής, άσκησης, ψυχολογίας, πρόληψης και άλλων. Ο σύλλογος μέχρι σήμερα έχει 
αναπτύξει ενεργό δράση και έργο τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την 

του συλλόγου επεκτείνεται στη διοργάνωση πανελλαδικών ενημερωτικών ημερίδων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν δωρεάν εξετάσεις για σκελετικές παθήσεις, σε ενημερωτικά σεμινάρια υγείας, 
άσκησης, διατροφής και ψυχολογίας καθώς και στην έκδοση ενημερωτικών εντύπων, τα οποία 
σαν στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέρωση όλων των πολιτών πάνω 

σκοπό να συγκεντρωθούν, να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν τα επιδημιολογικά στοιχεία για 

που μέχρι στιγμής έχουν επεξεργαστεί έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά 

να παρέχει ισοδύναμες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας, είτε αυτοί 
βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις είτε σε απομακρυσμένα μέρη.
Αγγελία: Χειριστές Ιατρικών Mηχανημάτων και Γραμματεία
Χειρισμός απλών ιατρικών μηχανημάτων, ενημέρωση του κόσμου για το σύλλογο και απλή 

Απαραίτητα Προσόντα: Κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β (αυτοκίνητο) ευγένεια, υπευθυ-
νότητα και δέσμευση για τις προκαθορισμένες ώρες και μέρες εργασίας.
Πληροφορίες στο 213-2086698 και στο www.osteocare.gr, e-mail: tatiana@osteocare.gr 

Σύντομο ιστορικό & δράσεις

το 1951 για τη φροντίδα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

νομιά της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την προστασία της. 

Δρυμών και στην προστασία απειλουμένων ειδών πανίδας και χλωρίδας, καθώς και βιοτόπων. 

για τους υγροτόπους.
Σήμερα, οι δράσεις της επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριους άξονες: περιβαλλοντικές παρεμ-
βάσεις, προγράμματα προστασίας της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση με πέντε διαχρονικά 

του κοινού. Για να επιτελέσει την αποστολή της βασίζεται σε εκτεταμένο δίκτυο επιστημόνων, 
μελών της και εθελοντών, καθώς και εκπαιδευτικών που μετέχουν στα προγράμματα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης.

με φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θέσπισε το Βραβείο “Βύρων Αντίπας”, που απονέμεται σε μη κρατικά ή πολιτικά άτομα ή φορείς 
που αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει αποτελεσματικά, με ανιδιοτέλεια και σε βάθος χρόνου, στην 

“Γαλάζιες Σημαίες” για την προστασία και περιβαλλοντική διαχείριση των οργανωμένων ακτών 

οικολογική και αειφόρο διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής και μεγέθους.
Επικοινωνία: Νίκης 20, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 3224944, 210 3314563

ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

το 1988.

θεραπευτική δομή. Ο σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας, η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και θεραπευτικές παρεμβάσεις, η ψυχιατρική, ψυχολογική 

και κοινωνική υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους, η ενημέρωση της κοινότητας 
για τον αυτισμό.
Eθελοντές: 
Οι εθελοντές διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους όταν οι ίδιοι το επιλέγουν προσφέροντας 
πολύτιμες υπηρεσίες και μπορούν να βοηθήσουν:

Επικοινωνία: 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877, με 
πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ανα-

ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο.

με σύνθετο έργο, που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. 
Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου 
και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονο-
μικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί 
με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς 
προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

σκεται δίπλα στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται υποστήριξη, προσφέροντας βοήθεια και 



Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 39Εθελοντισμός

Ατομικά και κοινωνικά 
οφέλη του εθελοντισμού
Θέλοντας να δώσουμε έναν ορισμό στον εθελοντι-
σμός, θα λέγαμε ότι αφορά βούληση του ατόμου να 
συμμετέχει σε κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς υλικό ή 
άλλο αντάλλαγμα. Ο εθελοντής λοιπόν είναι ο πολίτης 
που προσφέρει ανιδιοτελώς τον χρόνο ή τη γνώση 
του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς 
να περιμένει αντάλλαγμα. Ετυμολογικά προέρχεται 
από το ρήμα «εθέλω», που σημαίνει «θέλω πολύ». Ο 
εθελοντισμός όμως δεν περιορίζεται μόνο σε έναν 
ορισμό, δεδομένου ότι αφορά σε μια πολύμορφη 
στάση ζωής, η οποία δρα εποικοδομητικά όχι μόνο  
για το άτομο αλλά και για τον κοινωνικό ιστό.
Αξίες του εθελοντισμού
Όταν ένα άτομο συμμετέχει σε εθελοντικές δρα-
στηριότητες ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, 
ωθεί τόσο τον εαυτό του όσο και την κοινωνία των 
πολιτών να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, 
στην κοινωνική συνοχή και στην αύξηση της κοινω-
νικής εμπιστοσύνης.
Η συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και η 
αμοιβαιότητα αποτελούν αξίες που βρίσκονται στη 
βάση της ενεργής συμμετοχής.
Οι τομείς του εθελοντισμού

άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση φτώχειας, κακο-
ποιημένες γυναίκες, θύματα οικογενειακής ή άλλης 
μορφής βίας κ.ά.)

Οι φορείς που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις

δράση παρέχει ευκαιρίες ενεργής συμμετοχής στην 
αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, 
στην προσφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 
στην παροχή ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης.
Τα ατομικά οφέλη του εθελοντισμού

Τα κοινωνικά οφέλη του εθελοντισμού

των πολιτών είναι σχέση διαδραστική και τα οφέλη 
της στην για την κοινωνία είναι καίριας σημασίας. Ο 
εθελοντισμός λοιπόν:

στην κοινωνία.

π.χ. καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.

προβλήματα και αποτελεί μοχλό πίεσης τοπικών 
κοινωνιών ή και κρατών.

κινητοποίηση της κοινής γνώμης.

έρχεται να επιλύσει τα σύνθετα προβλήματα των 

πίεσης προς τις κυβερνήσεις των κρατών ώστε να 

είναι ένας ενεργός τρόπος παρέμβασης στο κοινω-
νικό γίγνεσθαι, που αναπτύσσεται πέρα από κάθε 
είδους σκοπιμότητες. Οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες 
αποτελούν ελπίδα για σημαντικές αλλαγές γύρω μας.

Flowmagazine.gr

Π αρατηρώντας την πολύ μεγάλη προ-
σφορά εθελοντικής εργασίας που 
δεχόμαστε εδώ στο «Μπορούμε» 

ανελλιπώς από τότε που ξεκινήσαμε το 
εγχείρημά μας, αναρωτηθήκαμε ποια είναι 
η εικόνα του σημαντικότατου αυτού θεσμού 
στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, καθώς και στις Η.Π.Α.

Συγκρίνοντας τα αντίστοιχα νούμερα σχε-
τικά με τον εθελοντισμό στην Ε.Ε. και στις 
Η.Π.Α. διακρίνει κανείς ότι α. ο θεσμός 
της εθελοντικής βοήθειας είναι πιο διαδε-
δομένος στις Η.Π.Α. απ’ ό,τι στην Ευρώπη 
και β. ειδικά στην Ελλάδα, χώρα με ένα 
από τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντισμού 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., έχουμε 
να καλύψουμε ακόμα πολύ έδαφος για να 
φτάσουμε τα επίπεδα των άλλων χωρών.

Στις Η.Π.Α. λοιπόν σύμφωνα με μια 
έρευνα του Pew Research Center 111 εκ. 
Αμερικανοί (συνολικός πληθυσμός 311 
εκ.), δηλαδή σχεδόν το 36% δήλωσαν 
ότι πρόσφεραν εθελοντική εργασία στην 
τοπική τους κοινωνία τους περασμένους 
12 μήνες και 60 εκ. είναι εθελοντές σε 
μόνιμη βάση. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι 
το γεγονός ότι το 40% των ερωτηθέντων 
δήλωσε πως η εθελοντική βοήθεια ήταν 
ό,τι πιο σημαντικό έχει κάνει, δήλωση που 
επιβεβαιώνουμε όλοι όσοι βοηθούμε εδώ 
στο «Μπορούμε». 

Αντίστοιχα στην Ε.Ε. σύμφωνα με μεγάλη 
σχετική έρευνα που δημοσιεύθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 94 εκ. 
Ευρωπαίοι (συνολικός πληθυσμός 503 εκ., 
δηλαδή το 18% περίπου) είναι εθελοντές, 
ενώ παρατηρείται επίσης μεγάλη διακύμανση 
της διάδοσης του θεσμού από χώρα σε χώρα. 
Σε χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η 

Αυστρία και η Αγγλία πάνω από το 40% του 
πληθυσμού ασχολείται με τον εθελοντισμό, 
ενώ σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιταλία, 
η Λιθουανία και δυστυχώς και η Ελλάδα 
ο εθελοντισμός είναι μέρος της ζωής για 
κάτω από το 10% του πληθυσμού. Μάλιστα 
η Ελλάδα κατέχει το αρνητικό ρεκόρ από 
όλες τις χώρες της Ε.Ε., καθώς το ποσοστό 
εθελοντισμού στη χώρα μας ανέρχεται στο 
0,3%, ήτοι 32.000 άτομα.

Κατά συνέπεια η Ελλάδα ανήκει μαζί με 
την Πολωνία και τη Σλοβακία στις χώρες 
με το μικρότερο ποσοστό της οικονομικής 
αξίας εθελοντικής εργασίας (<0,1%), τη 
στιγμή που στην Αυστρία, στην Ολλανδία 
και στη Σουηδία διακυμαίνεται από 3% έως 
5% σε σχέση με το εκάστοτε εθνικό Α.Ε.Π. 
Και εδώ η Ελλάδα κατέχει το αρνητικό ρεκόρ 
με την αξία της εθελοντικής εργασίας να 
ανέρχεται μόλις στο 0,06%.

Ένα θετικό στοιχείο της έρευνας για την 
Ελλάδα είναι ότι ανήκει στις 10 χώρες 
που την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν 
αύξηση του εθελοντισμού, αλλά και εδώ 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η οριακή 
αύξηση κατά την Ολυμπιάδα της Αθήνας 
το 2004.

Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω 
είναι ότι ο θεσμός του εθελοντισμού βρίσκεται 
στην Ελλάδα σε νηπιακό στάδιο συγκριτικά 
με όμοιες οικονομικά και κοινωνικά χώρες 
και η τεράστια προσφορά που δεχόμαστε στο 
«Μπορούμε» δεν αντικατοπτρίζει δυστυχώς 
μια γενική τάση στην κοινωνία μας. Στο 
«Μπορούμε» πιστεύουμε πως ο εθελοντι-
σμός πρέπει να διαδοθεί πολύ περισσότερο 
στην Ελλάδα, και ειδικά αυτή τη δύσκολη 
εποχή που ζούμε πρέπει να γίνει μέρος της 
καθημερινότητάς μας. 

Boroume.gr

Εθελοντισμός: 
ανάγκη 

να καθιερωθεί 
και στην Ελλάδα
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ειδικής 
«Έρευνας (ad hoc)

για την οργάνωση της εργασίας και τη 
ρύθμιση του χρόνου εργασίας». Η έρευ-
να διεξήχθη

παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυ-
ναμικού το Β’ τρίμηνο του 2015.

Οι κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακό-
λουθοι:

 Να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό έχουν οι 
εργαζόμενοι τη δυνατότητα να καθορί-
ζουν το χρόνο εργασίας τους.

 Να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό οι εργαζό-
μενοι εργάζονται κάτω από πίεση χρόνου 
και σε ποιο βαθμό υποχρεώνονται να 
εργαστούν πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας τους.

 Η διερεύνηση της δυνατότητας των απα-
σχολούμενων να επηρεάσουν το περιε-
χόμενο και τη σειρά των εργασιών που 
αναλαμβάνουν.

 Η περιγραφή του χώρου εργασίας και η 
εξέταση τυχόν εναλλαγών του.

 Η εκτίμηση του χρόνου μετάβασης στην 
εργασία.

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν οι 
απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω. 
Το ποσοστό απόκρισης στην έρευνα ήταν 
95,4%. Οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας 
έχουν ως εξής:

 Οι αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν 
μεγαλύτερη ευελιξία οργάνωσης της 
εργασίας τους αλλά είναι και αυτοί που 
συχνότερα αναγκάζονται να αλλάξουν 
ή να διευρύνουν το ωράριό τους.

 Η πίεση χρόνου είναι αισθητή σε όλους 
τους απασχολούμενους, περισσότερο σε 
μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους 
με προσωπικό.

 Η ευελιξία στη ρύθμιση του χρόνου εργα-
σίας και η οργάνωση της εργασίας διαφέ-
ρουν ανάλογα με το δημογραφικό η/και 
επαγγελματικό προφίλ των μισθωτών. Οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι μεγαλύτερες 
ηλικίες διαθέτουν περισσότερη δυνατότητα 
έκτακτης απουσίας και μεγαλύτερη αυτο-
νομία στη σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
εργασιών τους. Το αντίθετο συμβαίνει με 
τους ασκούντες στοιχειώδη επαγγέλματα 
και απασχολούμενους σε επιχειρήσεις 
με πάνω από 10 εργαζόμενους όπως 
επίσης και με τις νεώτερες ηλικίες και 
τους αλλοδαπούς. Οι ίδιοι είναι επίσης 
αυτοί που εργάζονται συχνότερα κάτω 
από πίεση χρόνου.

 Καταγραφή των ωρών εργασίας γίνεται 
για περίπου επτά στους δέκα μισθωτούς, 
με πιο διαδεδομένη πρακτική τη χειρο-
κίνητη καταγραφή από τον προϊστάμενο 
ή συνάδελφο.

I. Δυνατότητα καθορισμού 
έναρξης και λήξης της εργασίας 
από τον εργαζόμενο

 Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώ-
μενους δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία 
δυνατότητα να καθορίζουν την έναρξη ή τη 
λήξη της εργασίας τους. Το φαινόμενο είναι 
περισσότερο έντονο στους μισθωτούς, τις 
γυναίκες, στα άτομα κάτω των 34 ετών, 
στα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας και 
στους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις 
με πάνω από 10 εργαζόμενους.

 Περίπου ένας στους τέσσερεις ερωτώ-
μενους δηλώνει ότι καθορίζει ο ίδιος το 
ωράριό του. Αυτό εντοπίζεται κατά κύριο 
λόγο στους αυτοαπασχολούμενους χωρίς 
προσωπικό και στους εργαζόμενους στη 
γεωργία (ποσοστά 65,6% και 78,0%, 
αντίστοιχα). Υψηλά ποσοστά εμφανίζονται 
επίσης και στους εξειδικευμένους χειρώ-
νακτες, στις ηλικίες άνω των 55 ετών και 
στα άτομα χαμηλότερης εκπαίδευσης. 

 Τέλος, το 18% των απασχολούμενων 
δηλώνει ότι έχει κάποια ευελιξία στις 
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης και 
οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν είναι οι 
αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό και 
οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση.

II. Ανάγκη αλλαγής ωραρίου 
λόγω απαιτήσεων της εργασίας

 Η ανάγκη αλλαγής ωραρίου προκύπτει είτε 
από απαίτηση του εργοδότη είτε από απαι-
τήσεις των πελατών είτε από το αντικείμενο 
εργασίας. Για το 16% των εργαζόμενων 
αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα ενώ για 
ένα άλλο 20% συμβαίνει τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα. Οι κατηγορίες που αντιμε-
τωπίζουν συχνότερα το ζήτημα αλλαγής 
ωραρίου είναι οι εργαζόμενοι σε επιχει-
ρήσεις μικρότερου μεγέθους (με έως και 
10 απασχολούμενους), οι εργαζόμενοι σε 
επιχειρήσεις επιχειρηματικής οικονομίας και 
οι εργαζόμενοι αλλοδαπής υπηκοότητας.

 Για τους περισσότερους από τους μισούς 
ερωτώμενους (57%) ανάγκη αλλαγής 
ωραρίου συμβαίνει λιγότερο από μία 
φορά το μήνα. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει η πλειονότητα των εργαζόμενων 
στον κλάδο των μη επιχειρηματικών υπη-
ρεσιών (66,0%), των εργαζόμενων σε 
επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 
απασχολούμενους (63,7%), των μισθω-
τών (61,7%) και των γυναικών (62,1%).

III. Ενασχόληση με θέματα 
εργασίας εκτός ωραρίου

 Λίγο παραπάνω από ένας στους τρεις 
ερωτώμενους (39%) χρειάστηκε να απα-
σχοληθεί με θέματα εργασίας εκτός του 
κανονικού ωραρίου τους τελευταίους δύο 
μήνες. Η πλειοψηφία αυτών (28%) απα-
σχολήθηκε σε λίγες περιπτώσεις (μία-δύο 
φορές). Για το 11% που απασχολήθηκε 
συχνότερα, οι περισσότερες περιπτώσεις 
αφορούσαν ανάγκη για άμεσες ενέργειες.

  Οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό 
είναι η κατηγορία που απασχολείται συ-
χνότερα με ζητήματα εργασίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου και ακολουθούν οι 
ασκούντες μη χειρωνακτικά επαγγέλματα 
υψηλής εξειδίκευσης.

  Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στη γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία, οι ασκούντες στοι-
χειώδη επαγγέλματα και οι βοηθοί στην 
οικογενειακή επιχείρηση, είναι οι κατη-
γορίες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα 
ποσοστά ατόμων που δεν χρειάστηκε να 
ασχοληθούν εκτός ωραρίου με θέματα 
της εργασίας τους.

IV. Δυνατότητα έκτακτης 
απουσίας από την εργασία – 
Πίεση χρόνου – Αυτονομία 
εκτέλεσης εργασιών1 

 Η ευελιξία στο ωράριο μετρήθηκε ρωτώ-
ντας τους ερευνώμενους για το αν έχουν 
τη δυνατότητα να απουσιάσουν εκτάκτως 
για κάποιες ώρες ή για μια-δύο ημέρες 
λόγω προσωπικών ή οικογενειακών λόγων.

 Η αυτονομία στην εργασία μετρήθηκε 
ρωτώντας τους ερευνώμενους αν έχουν 
τη δυνατότητα να επηρεάσουν το περι-
εχόμενο ή τη σειρά εκτέλεσης των κα-
θηκόντων τους.

 Η πίεση χρόνου εκτιμήθηκε ρωτώντας 
τους ερευνώμενους για το πόσο συχνά 
πιέζονται να ολοκληρώσουν καθήκοντα 
σε χρόνο που δεν επαρκεί.

 Περίπου 60% των ερωτώμενων δηλώνουν 
ότι είναι «εύκολο» ή «πολύ εύκολο» να 
απουσιάσουν εκτάκτως για λίγες ώρες 
όταν υπάρχει οικογενειακός ή προσω-
πικός λόγος ενώ το ποσοστό γίνεται 
περίπου 50% όταν η απουσία είναι για 
μία ή δύο ημέρες. Εν γένει, η δυνατότη-
τα έκτακτης απουσίας είναι ευκολότερη 
για τους αυτοαπασχολούμενους ή τους 
βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση, 

1Τα ποσοστά αντιπροσωπεύουν τα εξής: α) Δυνατότητα 
έκτακτης απουσίας: πολύ εύκολο / μάλλον εύκολο 
και β) Πίεση χρόνου, αυτονομία εκτέλεσης εργασιών: 
σε μεγάλο βαθμό / σε κάποιο βαθμό.

τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, 
τους εργαζόμενους ελληνικής υπηκοότη-
τας, και για τα άτομα που εργάζονται σε 
επιχειρήσεις με έως και 10 απασχολούμε-
νους. Αντίθετα, εμφανίζεται περισσότερο 
περιορισμένη στους μισθωτούς και τις 
νεώτερες ηλικίες.

 Αυτονομία στην εργασία -σε μεγάλο ή 
κάποιο βαθμό- δηλώνει παραπάνω από 
το 55% των ερευνηθέντων, ενώ τόσο 
στο σύνολο όσο και σε όλες τις επιμέ-
ρους κατηγορίες η αυτονομία αφορά 
περισσότερο τη σειρά παρά το περιε-
χόμενο των εργασιών. Μεγαλύτερος 
βαθμός αυτονομίας εντοπίζεται στους 
αυτοαπασχολούμενους - περισσότερο 
σε αυτούς που απασχολούν προσωπικό. 
Επίσης, είναι εμφανώς υψηλότερη στο 
γεωργικό κλάδο, τις επιχειρήσεις με έως 
και 10 απασχολούμενους, στα άτομα ελ-
ληνικής υπηκοότητας ενώ ενισχύεται με 
την ηλικία και το επίπεδο εξειδίκευσης 
του εργαζόμενου. Μικρότερη αυτονομία 
διαπιστώνεται στο βιομηχανικό κλάδο.

 Πίεση χρόνου σε μεγάλο ή κάποιο βαθ-
μό δηλώνουν περίπου δύο στους τρεις 
ερωτώμενους. Τα ποσοστά είναι υψηλά 
για όλες ανεξαιρέτως τις εξεταζόμενες 
κατηγορίες και σε λίγες μόνο περιπτώσεις 
πέφτουν κάτω από το 60%. Αυτές αφορούν 
το γεωργικό κλάδο, τους αυτοαπασχολού-
μενους χωρίς προσωπικό και τους βοηθούς 
στην οικογενειακή επιχείρηση. Αντίθετα, 
σημειώνονται υψηλότερα ποσοστά στα 
άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, τους ερ-
γαζόμενους σε επιχειρήσεις με πάνω από 
10 απασχολούμενους και τους μισθωτούς.

 Γενικά τα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, 
τα άτομα σε επιχειρήσεις με πάνω από 
10 απασχολούμενους και οι ασκούντες 
στοιχειώδη επαγγέλματα έχουν μικρότερη 
δυνατότητα απουσίας, μικρότερη αυτο-
νομία και μεγαλύτερη πίεση χρόνου στην 
εργασία τους, ενώ το αντίθετο συμβαίνει 
με τους εργαζόμενους ηλικίας 55 και άνω.

V. Κύριος χώρος εργασίας

 Περισσότεροι από επτά στους δέκα ερωτώ-
μενους εργάζονται σε κτιριακές εγκαταστά-
σεις είτε δικές τους είτε του εργοδότη τους. 
Τα σχετικά ποσοστά είναι υψηλοτέρα για 
τα άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους 
μισθωτούς, τους ασκούντες μη χειρωνακτικά 
επαγγέλματα, τα άτομα σε επιχειρήσεις με 
πάνω από 10 απασχολούμενους καθώς 
και στον κλάδο των υπηρεσιών.

 Το 11% των ερωτώμενων απάντησε ότι 
εργάζεται στην ύπαιθρο. Το υψηλότερο 
ποσοστό σε αυτή τη κατηγορία αφορά 
εργαζόμενους στο πρωτογενή τομέα 

Ειδική έρευνα για την οργάνωση 
της εργασίας και τη ρύθμιση του χρόνου της
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(74%). Το ποσοστό είναι υψηλό και στις 
περιπτώσεις των ατόμων με εξειδικευμένα 
χειρωνακτικά επαγγέλματα και στα συμβο-
ηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων. 
Γενικότερα, είναι υψηλότερο στα άτομα 
μεγαλύτερων ηλικιών και χαμηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου.

 Εργασία σε εγκαταστάσεις ή σπίτια πελατών 
δηλώθηκε από το 5% των ερευνηθέντων 
και εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ των 
ατόμων αλλοδαπής υπηκοότητας, των 
εργαζόμενων στη βιομηχανία, στα ορυ-
χεία και τις κατασκευές και μεταξύ των 
ασκούντων στοιχειώδη επαγγέλματα.

 Οι υπόλοιπες απαντήσεις αφορούν περι-
πτώσεις όπου ο απασχολούμενος εργά-
ζεται στο σπίτι του (σχεδόν 1%), είτε σε 
μέσα μεταφοράς, είτε σε άλλους χώρους 
(π.χ. ορυχεία).

VI. Αλλαγή χώρου εργασίας 
(εναλλακτικός χώρος εργασίας)

 Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτώμενους 
δηλώνουν ότι δεν αλλάζουν ποτέ χώρο ερ-
γασίας. Αυτό χαρακτηρίζει περισσότερο τους 
εργαζόμενους στους κλάδους των μη επιχει-
ρηματικών υπηρεσιών (δηλαδή στη δημόσια 
διοίκηση, υγεία, εκπαίδευση) και τους μη 
χειρώνακτες ανεξαρτήτως εξειδίκευσης.

 Το 13% αλλάζει χώρο εργασίας τουλάχι-
στον μία φορά την εβδομάδα. Ξεχωρίζουν 
περισσότερο οι εργαζόμενοι στο γεωργικό 
κλάδο, οι εξειδικευμένοι χειρώνακτες και 
οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό.

 Περίπου 6% αλλάζει χώρο εργασίας 
σπανιότερα από μία φορά την εβδομάδα.

 Το ραβδόγραμμα παρουσιάζει τη συχνότητα 
αλλαγής χώρου εργασίας σε σχέση με τον 
κύριο χώρο εργασίας του εργαζόμενου. Τα 
άτομα που εργάζονται σε εγκαταστάσεις 
του εργοδότη ή δικές τους αλλάζουν σπα-
νιότατα χώρο εργασίας ενώ το αντίθετο 
ισχύει για τα άτομα που εργάζονται σε 
οχήματα, αεροπλάνα ή πλοία.

VII. Χρόνος μετάβασης στην 
κύρια εργασία (σε λεπτά)

 Ο μέσος χρόνος μετάβασης στην κύρια 
εργασία για το σύνολο των εργαζόμενων 
εκτιμάται σε περίπου 20 λεπτά.

 Οι περισσότερο έντονες διαφορές εμφα-
νίζονται μεταξύ εργαζόμενων που διαμέ-
νουν σε περιοχές διαφορετικού βαθμού 
αστικοποίησης, που έχουν διαφορετικό 
επίπεδο εκπαίδευσης, διαφορετική θέση 
στο επάγγελμα και μεταξύ εργαζομένων 
που εργάζονται σε διαφορετικού μεγέθους 
επιχειρήσεις,

 Οι κατηγορίες με τους μεγαλύτερους χρό-
νους μετάβασης είναι οι εργαζόμενοι που 
διαμένουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, 
αυτοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις με 
πάνω από 10 απασχολούμενους και οι 
μισθωτοί. Οι μικρότεροι χρόνοι δηλώ-
θηκαν από εργαζόμενους που διαμένουν 
σε αραιοκατοικημένες περιοχές, από τους 
αυτοαπασχολούμενους και από τους ερ-
γαζόμενους στον κλάδο της γεωργίας.

 Δεν παρατηρούνται διαφορές στο χρόνο 
μετακίνησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Οι διαφορές στους χρόνους μετακίνησης 
μεταξύ των προσώπων που εργάζονται 
σε διαφορετικό κλάδο της οικονομίας ή 
μεταξύ προσώπων διαφορετικού επαγ-
γέλματος, διαφορετικής ηλικίας ή διαφο-
ρετικής εθνικότητας είναι γενικά μικροί, 
και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
υπερβαίνουν τα 2 λεπτά.

VIII. Τρόπος καταγραφής ωρών 
εργασίας

 Οι ώρες εργασίας δεν καταγράφονται για 
λίγο παραπάνω από το 40% των ερωτώ-
μενων. Αναμενόμενα, το φαινόμενο είναι 
περισσότερο έντονο στους αυτοαπασχο-
λούμενους (περίπου 81%) ή τους βοηθούς 
στην οικογενειακή επιχείρηση ενώ εντο-
πίζεται και στο 20% των μισθωτών. Η μη 
καταγραφή παρατηρείται συχνότερα στο 
γεωργικό κλάδο και στις μικρές επιχειρή-
σεις, δηλαδή σε περιπτώσεις με μεγαλύτερη 
παρουσία αυτοαπασχολούμενων ή/και 
βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση.

 Η αυτοκαταγραφή των ωρών εργασίας 
είναι περιορισμένη (7%) και αφορά πε-
ρισσότερο τους αυτοαπασχολούμενους.

 Για το 45% των ερωτώμενων χρησιμο-
ποιείται κάποιος τρόπος καταγραφής των 
ωρών εργασίας. Περισσότερο διαδεδο-
μένη πρακτική (22%) είναι η χειροκίνητη 
καταγραφή από τον προϊστάμενο ή κάποιο 
συνάδελφο ενώ ακολουθούν η παραδοσιακή 
χάρτινη κάρτα (13%) και τα ηλεκτρονικά 
μέσο καταγραφής (6%). Η καταγραφή 
αφορά περισσότερο τους μισθωτούς, τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις καθώς και τον 
κλάδο των μη επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, ο οποίος άλλωστε αποτελείται κατά 
μεγάλο μέρος από δημόσιες υπηρεσίες. Το 
μέσο καταγραφής διαφοροποιείται ανάλογα 
με τον κλάδο δραστηριότητας και το επάγ-
γελμα: η κάρτα χρησιμοποιείται συχνότερα 
στον βιομηχανικό κλάδο ενώ η χειροκίνητη 
καταγραφή στις μη επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες.

AD HOC 
MODULE 

2015
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Διεθνής έκθεση πανεπιστημίων  
για μεταπτυχιακά προγράμματα
H QS World Grad School Tour, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση πανεπιστημίων για 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε 
τα 30 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Στην έκθεση θα συναντήσετε εξουσιο-
δοτημένους εκπροσώπους των πανεπιστημίων και θα μάθετε τα πάντα σχετικά με το 
κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών, της διαμονής και της διαβίωσης, καθώς και 
σχετικά με τη φοιτητική ζωή στο πανεπιστήμιο και τις προοπτικές καριέρας μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών.
Στην έκθεση συμμετέχουν πάνω από 30 διεθνή πανεπιστήμια από την Ευρώπη και την 
Αμερική (Lancaster, Leeds, Warwick, Bocconi, Hult, St. Gallen κ.ά.).
Επιπλέον οφέλη της έκθεσης:
 Σεμινάρια και info sessions από κορυφαία πανεπιστήμια
 Πληροφορίες για I.E.L.T.S. από το British Council
 QS υποτροφίες για μεταπτυχιακά ύψους 1.700.000 εκ. δολαρίων
 100 αντίτυπα του οδηγού για μεταπτυχιακά της QS «QS Top Grad School Guide»
 Συμβουλευτική και έλεγχος του βιογραφικού σας
 Εικονικές συνεντεύξεις
 Networking με επιτυχημένους αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων

Ημερομηνία: 2/3/17. Τοποθεσία: Divani Caravel Hotel, Βασιλέως Αλεξάνδρου. 
Ώρα: 16:00-21:30. Πληροφορίες: https://www.eventbrite.co.uk

«Artwaykenings™ by wellenwide»  
στο Impact Hub Athens
Είστε έτοιμοι για ένα ξύπνημα διαφορετικό από τα άλλα; Το Impact Hub Athens σας 
προσκαλεί στον κύκλο πρωινών σεμιναρίων «Artwaykenings™ by wellenwide», μία 
εμπειρία για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας. Σε εργαστήριο καινοτομίας και δημιουργικότητας ανοιχτό στους επιχει-
ρηματίες και στα στελέχη των επιχειρήσεων μετατρέπονται οι χώροι του Impact Hub 
Athens νωρίς το πρωί κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα για το πρώτο εξάμηνο του 
2017, καθώς φιλοξενούν το πρόγραμμα σεμιναρίων Artwaykenings™ bywellenwide.
Σχεδιασμένα για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις σύγχρο-
νες τάσεις που θέλουν τις τέχνες στην καρδιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τα «Artwaykenings™ by wellenwide» πραγματοποιούνται στις 8:00 το πρωί κάθε 
δεύτερης Παρασκευής του μήνα από εισηγητές που φέρουν τη διττή τεχνογνωσία: 
του επιχειρείν και της τέχνης. Τα σεμινάρια διαρκούν μόλις μία ώρα και περιλαμβά-
νουν εισήγηση για τον λόγο που οι τέχνες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
και πρακτική για το πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Τα σεμινάρια προσφέρονται 
δωρεάν και είναι ανοιχτά σε εργαζομένους, στελέχη και επιχειρηματίες. Η θεματική 
του «Artwaykenings™ by wellenwide Vol. 3» θα ανακοινωθεί σύντομα. Η community 
manager του Impact Hub Athens Έλενα Λάμπρου αναφέρει: «Ως θερμοκοιτίδα της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας το θέμα της αναζήτησης νέων εργαλείων 
για τη βελτίωση και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων μας απασχολεί διαρκώς. 
Γι’ αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φιλοξενήσουμε το «Artwaykenings™ by 
wellenwide», τον κύκλο του πρώτου ανοιχτού διαλόγου για τον στρατηγικό ρόλο των 
τεχνών ως επιλογών και λύσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ελληνικής 
αγοράς».
«Artwaykenings™ by wellenwide»
Παρασκευή 10 Mαρτίου 2017, 8:00-9:00 π.μ. και στη συνέχεια κάθε δεύτερη Πα-
ρασκευή του μήνα.
Χώρος διεξαγωγής: Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή -  μετρό Μοναστηράκι
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Impact Hub Athens: 
https://goo.gl/kBSswz.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι δωρεάν και οι θέσεις είναι αυστηρά περι-
ορισμένες. Απαραίτητη η προεγγραφή μέσω Eventbrite.
Για το Impact Hub Athens
Το Impact Hub Athens είναι μια κοινότητα επαγγελματιών, κοινωνικών επιχειρημα-
τιών, καλλιτεχνών και δημιουργικών μυαλών που εργάζονται, συνεργάζονται και 
καινοτομούν για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος βιώσιμων πρωτοβουλιών με 
στόχο την κοινωνική αλλαγή. Είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου των 86 Impact 
Hubs που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας και εφαρμό-
ζοντας διεθνή εμπειρία, γνώση και μεθοδολογίες στα μέλη τους. Στο Impact Hub 
Athens σχεδιάζονται και διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, φιλοξενούνται 
εκδηλώσεις, παρέχονται εγκαταστάσεις και εξοπλισμός σε επαγγελματίες και ομάδες, 
προσφέρεται πρόσβαση σε νέες ιδέες, πόρους και δικτύωση.
Για τη wellenwide
Η wellenwide είναι ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων επικοινωνίας που ιδρύθηκε το 
2000 στην Αθήνα και το 2016 στο Λονδίνο με ένα όραμα: να βοηθά τις επιχει-
ρήσεις και τις κοινότητες που αναπτύσσονται γύρω από αυτές να ξεπερνούν τις 
δυνατότητές τους. Με εξειδίκευση στην αγορά των startups, της ενέργειας, των 
τροφίμων, του τουρισμού, της τεχνολογίας και της τέχνης, η wellenwide παρέχει 
υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας στους τομείς: brand narrative and storytelling, 
strategy-partnerships-development, crisis communications, executive development 
και organizational creativity. Το 2013 η εταιρία δημιούργησε το «Artwaykenings™ 
by wellenwide», την πρώτη πλατφόρμα υπηρεσιών στην Ελλάδα για την ενίσχυση 
της εταιρικής δημιουργικότητας και παραγωγικότητας με μεθοδολογίες δανεισμένες 
από τις τέχνες.

«FabSpace 2.0 Open Day #Academia»
To Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογι-
στών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών (Σ.Η.Μ.Μ.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και μέλος του Copernicus 
Academy, και το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», συντονιστής του si-Cluster 
και μέλος του Copernicus Relay, σας προσκαλούν στο «FabSpace 2.0 Open Day 
#Academia», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα 
Πολυμέσων του Ε.Μ.Π. (Πολυτεχνιούπολη, Ζωγράφου). Το πρόγραμμα «FabSpace 
2.0» αποσκοπεί να ενημερώσει φοιτητές, επαγγελματίες και οποιονδήποτε ενδιαφερό-
μενο γύρω από θέματα διαστημικής τεχνολογίας και δη γύρω από τη γεωπαρατήρηση 
(earth observation) και να τους εξοικειώσει με πλήθος εργαλείων που μπορούν να 
αξιοποιήσουν για να υλοποιήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. Ελάτε να γνω-
ρίσετε από κοντά πώς τα δεδομένα από την παρατήρηση της γης μπορούν να σας 
προσφέρουν προοπτικές και λύσεις που δεν φανταζόσασταν.
 Δείτε το (προσωρινό) πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ: https://www.dropbox.com/s/
g49dtkfr3e4wkjg/FabSpace-OpenDay-Agenda-2017-03-02-tentative-public.pdf?dl=0.
Υπάρχει και το αντίστοιχο event στις 8/3/2017 εδώ: https://www.eventbrite.com/e/
fabspace-20-open-day-entrepreneurship-tickets-32083969015.
Μπορείτε να επισκεφτείτε και το αντίστοιχο Facebook group: https://www.facebook.
com/groups/fabspacegreece/.
Ημερομηνία: 2 Μαρτίου 2017. Τοποθεσία: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Πολυμέσων. Ώρα: 9:30-3:00. Πληροφορίες: 
https://www.eventbrite.com

Best practice financial modeling με Excel
Βασισμένο στην online πλατφόρμα δικτύωσης meetup, έχουμε δημιουργήσει μια 
ομάδα στελεχών/επαγγελματιών και φοιτητών που ενδιαφέρονται για το financial 
modeling με τη χρήση του Excel, καθώς και για τα data analysis/business intelligence.
Στις 9 του Μάρτη το Financial Modeling Athens Meetup διοργανώνει την πρώτη 
του συνάντηση σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas στο ΑLBA Graduate Business 
School. To συγκεκριμένο meetup αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου παρόμοιων 
financial modeling meetups και αποσκοπεί να προαγάγει την ανταλλαγή απόψεων 
σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χρηματοοικονομική ανάλυση και μοντελοποίηση με 
τη χρήση του Excel, καθώς και με την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων με τα 
πλέον σύγχρονα εργαλεία της Microsoft, όπως είναι το Power BI και το Power Pivot.
Η εκδήλωση δεν έχει κάποιο κόστος και είναι ανοιχτή σε όλους, αρκεί να εγγραφούν. 
Μπορείτε να εγγραφείτε και να δείτε λεπτομέρειες εδώ: http://meetu.ps/3661BF 
και να το μοιραστείτε με συναδέλφους και φίλους. 
Ημερομηνία: 9/3/2017. Τοποθεσία: Alba Graduate Business School, Ξενίας 6. 
Ώρα: 18:00-21:00

Αγγλική ορολογία
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια βασική εισαγωγή των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα 
σε σχέση με το επιστημονικό πεδίο της λογοπαθολογίας και των διαταραχών της 
επικοινωνίας. Για πρώτη φορά θα γίνει απόδοση αγγλικών όρων στα Ελληνικά, οι 
οποίοι άπτονται της διαγνωστικής διαδικασίας καθώς και της θεραπευτικής παρέμ-
βασης και αποκατάστασης στις επικοινωνιακές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων.
Πραγματοποιείται η εξοικείωση των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα και ορολογία της 
ειδικότητάς τους, τόσο στον προφορικό, όσο και στον γραπτό λόγο. Παρουσιάζονται 
αποσπάσματα έγκριτων δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων 
στην αγγλική γλώσσα που αφορούν στις διαταραχές της επικοινωνίας. Διεξάγεται 
συστηματική μετάφραση, ερμηνεία και επεξήγηση βασικών επιστημονικών όρων και 
εννοιών στην αγγλική γλώσσα, τόσο στον προφορικό, όσο και στον γραπτό λόγο. 
Πραγματοποιείται σταδιακή κατάρτιση του φοιτητή στη χρήση, στην ερμηνεία και 
στην παρουσίαση της επιστημονικής γνώσης του πεδίου της λογοπαθολογίας μέσω 
σύντομων παρουσιάσεων (ατομικών ή ομαδικών) ποικίλων έγκριτων επιστημονικών 
άρθρων και συγγραμμάτων.
Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.
Πληροφορίες: http://www.opencourses.gr/opencourse.xhtml?id=16194&ln=el

Outreach Event: Design Thinking
"Design Thinking is the best tool for problem solving". Ένα OUTREACH EVENT του 
HIGGS, με στόχο να ενημερώσει τις ΜΚΟ για τους κλάδους του design & να τους δείξει 
πώς να σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή 
του κοινού με ασκήσεις και παιχνίδια δημιουργικότητας! Με χαρά σας προσκαλούμε 
στην ανοικτή εκδήλωσή μας: OUTREACH: DESIGN THINKING! Θα πραγματοποιηθεί 
την Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, ώρα 17:00 -  19:00, στο χώρο εκδηλώσεων του 
HIGGS. Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κος Γιάννης Γκουσδοβάς, Design Advisor. 
Η διεύθυνση των γραφείων του HIGGS είναι Βίκτωρος Ουγκώ 15, Αθήνα 10437, 
πλησίον μετρό Μεταξουργείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε δηλώστε 
τη συμμετοχή σας |Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα / Φορέας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας| 
στο: info@higgs3.org ή καλέστε μας στο 211 4116300. Σας Περιμένουμε!
Ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017. Τοποθεσία: Βίκτωρος Ουγκώ 15, Αθήνα. Ώρα: 
17:00-19:00. Πληροφορίες: info@higgs3.org

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Στον ρυθμό των λάτιν χορών
Η εκμάθηση χορού αποτελεί δημο-

φιλή επιλογή χόμπι για ανθρώ-
πους όλων των ηλικιών, μεγάλη 

δε ζήτηση έχουν οι λάτιν χοροί. Με τη 
φράση «λάτιν χοροί» αναφερόμαστε σε 
μια πλειάδα χορών της Λατινικής Αμε-
ρικής ή σε χορούς με παρόμοιο στυλ.

Οι λάτιν χοροί χορεύονται συνήθως 
σε ζευγάρια, έχουν πιο γρήγορο ρυθμό 
από τους ευρωπαϊκούς χορούς, είναι 

περισσότερο αισθησιακοί, δίνουν 
μεγαλύτερο βάρος στη σωστή 

έκφραση του ρυθμού και 
συνδυάζουν ρυθμό, 

ελευθερία έκφρα-
σης και πάθος.

Τυπικοί λάτιν χο-
ροί είναι το τσατσά, 

η ρούμπα, η σάμπα, η 
σάλσα, το μάμπο, η μερένγκε, 

η μπατσάτα, η κούμπια, το μπο-
λερό. Μερικοί δάσκαλοι χορού 
διδάσκουν και το τανγκό και το 
αργεντινό τανγκό, παρόλο που 
είναι εντελώς διαφορετικοί στη 
δομή τους. Επίσης, σε κάθε χώρα 
της Λατινικής Αμερικής υπάρ-

χουν και άλλοι παραδοσιακοί 
λάτιν χοροί. Στην Αργεντινή 

υπάρχουν οι χοροί τσακα-
ρέρα, γκάτο, εσκοντίδο 

και ζάμπα. Στη Βολιβία 
υπάρχουν οι χοροί μο-

ρενάδα, γιαμεράδα, 
καποράλες και ο πιο 
πρόσφατος τίνκου.

Τσατσά
Η ιστορία του τσατσά ξεκινά το 1952 από 

τον Pierre Lavalle, ιδρυτή του τμήματος λάτιν 
χορών στο Imperial Society of Teachers of 
Dancing, ο οποίος ανακάλυψε αυτό το κουβα-
νέζικο στυλ του μάμπο (ή ρούμπα κατά άλλους) 
και το έφερε στην Ευρώπη. 

Πολλά έχουν γραφτεί για το μάμπο και τη 
ρούμπα, ενώ για την ιστορία του τσατσά έχουν 
γραφτεί πολύ λιγότερα. Πιθανόν το ταυτίζουν 
με το μάμπο. Παρ’ όλα αυτά έχει πολλά δικά του 
στοιχεία, που το κάνουν έναν τελείως διαφο-
ρετικό χορό. Ο ρυθμός του είναι μέτριος και 
κοφτός. Είναι ένας αυθόρμητος χορός, στον 
οποίο, χωρίς να το θέλει κανείς, αφήνει τον 
εαυτό του και τα συναισθήματά του να παρα-
συρθούν.

Ρούμπα
Η ρούμπα είναι ένας χορός που έχει την κατα-

γωγή του στην Κούβα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής 
γύρω στο 1890 στην Αβάνα. Η σημερινή μορφή 
του παραμένει ίδια από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1940. 

Η ρούμπα θεωρείται από τους πιο ερωτικούς 
χορούς όχι μόνο επειδή αναδεικνύει θαυμάσια 
τις γραμμές του γυναικείου σώματος, αλλά 
και λόγω του ρυθμού, των κινήσεων και του 
συναισθήματος που αποπνέουν οι χορευτές. 
Η σημερινή κοινωνική ρούμπα, που κατέκλυσε 
την Αμερική γύρω στο 1930, είναι μια μα-
κρινή συγγενής των γοητευτικών χορών των 
ιθαγενών. 

Η ρούμπα είναι ένας ευχάριστος ρυθμός που 
τον χαρακτηρίζει η απαλή, εύκαμπτη κίνηση των 
γοφών και ένας μάλλον βαρύς βηματισμός. 
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το άλλο όνομα 
της ρούμπα είναι «ο χορός του έρωτα».

Σάμπα
Η σάμπα είναι ένας ζωντανός, ρυθμικός χορός, 

ο χορός του κεφιού, του καρναβαλιού και της 
σαμπάνιας, είναι ένας καθαρά βραζιλιάνικος 
χορός βασισμένος σε νέγρικους ρυθμούς. Έγινε 
πρώτα γνωστή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και αργό-
τερα οι μελωδικές νότες της χρησιμοποιήθηκαν 
από διάφορους Λατινοαμερικανούς συνθέτες 
κατακτώντας τον κόσμο. 

Η σάμπα εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1929, 
όπου εξελίχθηκε σε έναν πολύ δημοφιλή χορό. 
Στη νότια Αμερική, στην πατρίδα της, η σάμπα 
χορεύεται σε μέτριο έως αργό ρυθμό, ενώ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ο ρυθμός της είναι πολύ 
γρήγορος και άρχισε να γίνεται γνωστός με 
την εμφάνιση της ομώνυμης μουσικής στα τέλη 
του 19ου αιώνα. 

Στην πραγματικότητα η σάμπα δεν είναι ένας 
χορός, αλλά μια ομάδα χορών της Βραζιλίας με 
κάποια κοινά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ σάμπα 
που θεωρείται με βεβαιότητα γνήσιο.

Σάλσα
Η σάλσα είναι μείξη διάφορων ρυθμικών 

χορών της Κούβας, πολύ πλούσια και πολύμορφη 
σε κινήσεις, αλλά η καταγωγή της διεκδικείται 
και από το Πουέρτο Ρίκο. 

Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1940, και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 είχε γίνει πολύ δημοφιλής, ειδικά 
στη Νέα Υόρκη λόγω του μεταναστευτικού 
ρεύματος προς τις Η.Π.Α. Κουβανών και 
Πορτορικανών. 

Η μουσική της είναι ένα μείγμα των λαϊκών 
ρυθμών από όλη την καραϊβική ζώνη. Η σάλσα 
αποτελεί δηλαδή απόσταγμα πολλών λατινο-
αμερικανικών και αφροκαραϊβικών χορών. 

Μπορεί να χορευτεί σε διάφορες παραλλα-
γές, αλλά τα βήματα σε κάθε μία παραλλαγή 
είναι τρία και μία παύση, επειδή αυτός είναι ο 
ρυθμός της μελωδίας.

Μάμπο
Ήδη από τις αρχές του 1930 οι ορχήστρες 

λατινοαμερικανικής μουσικής όλο και πλήθαιναν 
στη βόρεια Αμερική δίνοντας μια ανακατεμέ-
νη γεύση από τανγκό, σάμπα και ρούμπα και 
προετοιμάζοντας το έδαφος για την ορμητική 
εισβολή του μάμπο. 

Το μάμπο είναι ο χορός που παρουσιάστηκε 
στην Αβάνα από τον μουσικό Perez Prado το 
1940, προκειμένου να προωθήσει την ομώ-
νυμη μουσική. 

Και όμως, ξεκινώντας από την πόλη του Μεξι-
κού, η μουσική αυτού του ανθρώπου δημιούργησε 
μια πραγματική επανάσταση, που εξαπλώθηκε 
και αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το μάμπο είναι ένας ρυθμικός χορός που 
απαιτεί γρήγορες και απαλές κινήσεις. Μπορεί 
να χορευτεί με ανεξάντλητο συνδυασμό από 
φιγούρες ανάλογα με τη διάθεση του χορευτή.

Μερένγκε
Η μερένγκε είναι ένας ζωντανός και ευχάριστος 

χορός που χορεύεται από ζευγάρια. Προήλθε 
από τη σημερινή Δομινικανή Δημοκρατία και 
εμφανίστηκε περίπου στα μέσα του 18ου αι-
ώνα, αν και η πραγματική καταγωγή του δεν 
έχει προσδιοριστεί.

Μπατσάτα
Η μπατσάτα είναι ένας ακόμα χορός που έρχε-

ται από την περιοχή της σημερινής Δομινικανής 
Δημοκρατίας, συγκεκριμένα από την επαρχία της 
χώρας, και χορεύεται με την ομώνυμη μουσική. 
Αποτελεί εξέλιξη του μπολερό, ενώ έχει δεχτεί 
σημαντική επιρροή και από τη μερένγκε.

Κούμπια
Η κούμπια, που ονομάζεται αλλιώς «χορός της 

ερωτικής πολιορκίας», είναι o παραδοσιακός 
χορός της Κολομβίας, αλλά είναι ευρύτατα 
διαδεδομένος σε όλη τη Λατινική Αμερική 
(εκτός από τη Βραζιλία) με πολλές τοπικές 
παραλλαγές.

Τανγκό
Γύρω στο 1910 με 1914 το τανγκό έκανε 

την εμφάνισή του στην αμερικανική ήπειρο και 
σύντομα έγινε δημοφιλές με τις ασύμμετρες και 
πρωτότυπες φιγούρες, οι οποίες του δίνουν 
ιδιαίτερη φινέτσα. 

Πολλοί πιστεύουν ότι το τανγκό προέρχεται 
από την Αργεντινή. Αυτό όμως είναι μόνο ένα 
μέρος της ιστορίας, γιατί τα πρώτα ίχνη του 
ανάγονται στον 19ο αιώνα, στους λαϊκούς 
τοπικούς χορούς της Αργεντινής.

 Όμως η Βραζιλία, η Ισπανία και το Μεξικό 
προσέφεραν πολλά ώστε να διαμορφώσει ο 
χορός το στυλ που έχει σήμερα. 

Έχει χαρακτηριστεί ως σύγχρονος χορός της 
φωτιάς, γιατί οι φιγούρες του είναι συγχρόνως 
δραματικές και δυναμικές, οι κινήσεις απαλές 
και κοφτές. 

Είναι ο χορός που η γυναίκα αφήνει να φα-
νούν τα πόδια της μέσα από άνετα φορέματα 
με αέρινα υφάσματα, καθώς και το μπούστο 
μέσα από το ντεκολτέ, ενώ αντίστοιχα ο άντρας 
προβάλλει το μπροστινό μέρος των γοφών φο-
ρώντας στενά υφασμάτινα παντελόνια. 

Η φιγούρα που ονομάζεται «κόρτε» και στην 
οποία ο καβαλιέρος τραβά την ντάμα πάνω του 
είναι η πλέον χαρακτηριστική.

Latin4u.gr
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Αττική
Κατειλημμένο Κοινωνικό  

Κέντρο Κ-ΒΟΞ
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους  
και Αραχώβης, Αθήνα 
Site: http://en.squat.net/contact 

Λαϊκή συνέλευση Πετραλώνων  
Θησείου Κουκακίου
Διεύθυνση: Δωριέων και Ταντάλου, Αθήνα 
E-mail: laikisineleusipetralona@espiv.net, 
pikpapetralona@espiv.net

Ανοικτός Κοινωνικός Χώρος  
Κατάληψη ΠΙΚΠΑ -  
Παιδικό Στέκι Φτου Ξελεφτερία
Διεύθυνση: Ευγένιου Αντωνιάδου  
& Τιμοδήμου, Αθήνα 
E-mail: ftoukselefteria@espiv.net

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού -  
Σεπολίων - Ακαδημίας Πλάτωνος
Διεύθυνση: Αμφιαράου 153, Αθήνα 
Κιν: 6944668923 
E-mail: laikisineleusikolonou@gmail.com

Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3  
& Καλλικλέους, Αθήνα 
Τηλ: 2105141935, 2105141953, 
E-mail: kivotos5@otenet.gr

ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα 
Τηλ: 2108213704
E-mail: info@praksis.gr

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Τηλ: 2103213150, 2103213850
E-mail: info@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Κλεισθένους & Ικτίνου 2, Αθήνα 
Τηλ: 2103802037 
E-mail: kifa.athina@gmail.com

Υγειονομικός Σταθμός  
Ερυθρού Σταυρού
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταύρου  
& Αθανασάκη 1, Αθήνα 
Τηλ: 2103613848
Ε-mail: informatics@redcross.gr

Iατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 
Τηλ: 2130184400-99, 2109246740
E-mail: info@mkoapostoli.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Κινήματος  
Δεν Πληρώνω
Διεύθυνση: Καυταντζόγλου 35, Αθήνα 
E-mail: epitropes2010@gmail.com

Ιατρείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Διεύθυνση: Ταϋγέτου 60, Αθήνα 
Τηλ: 2102012013 
E-mail: k.farmakeio5@gmail.com

Κοινωνικό Καρδιολογικό  
Ιατρείο Αθήνας
Διεύθυνση: Ηλία Ποταμιάνου 6, Αθήνα 
Τηλ: 2107221633, 2107258003-8
E-mail: info@hcs.gr

Ιατρείο Αλληλεγγύης  
Πατησίων -  Αχαρνών
Διεύθυνση: Προμηθέως 73-75, Αθήνα 
Κιν: 6971847950
E-mail: iatreioapa@gmail.com

Ρηξικέλευθος MKO
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, Αθήνα 
E-mail: chda46@gmail.com, 
rixikelefthos7@gmail.com 

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής  
παράρτημα ΓΣΕΒΕΕ
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 24 
Τηλ: 2114111590, 210 3839770 

Κέντρο Ημέρας Αστέγων Κλίμακας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 
30,Κεραμικός, Αθήνα 
Τηλ: 2103410462, 2103417162-3, 
6981056460 
E-mail: homeless@klimaka.org.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα 
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12
Κιν: 6977747431 
Εmail: kif.byrona@gmail.com

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό  
Ιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας,  
Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 131 & Χίου,  
Νέα Φιλαδέλφεια 
E-mail: koinonikoiatreionfnx@espiv.net

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης  
Κατοίκων Λόφου Αξιωματικών  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι 
E-mail: katoikoi.lofou@gmail.com

Συν Άνθρωποι
Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 53, Περιστέρι 
Κιν: 6942055041, 6983935935
E-mail: synanthropoi@gmail.com

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Περιστερίου
Διεύθυνση: Αγίου Παύλου και  
Χρυσολωρά 1, Περιστέρι 
Τηλ: 2105781618, 6932045029 
E-mail: iatreioallperisteriou@gmail.com 

Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141, 
Πετρούπολη 
Κιν: 6976644933

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

Δημοτικό Κοινωνικό Οδοντιατρείο 
Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα 
Ιατρείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου  
Βενιζέλου 4B 

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αμισού 67
Κιν: 6947125140, 6973538974
E-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com
Μητροπολιτικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Ελληνικού
E-mail: mkiellinikou@gmail.com
Tηλ: 2109631950

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

Κοινωνικό Ιατρείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054

Φιλανθρωπικό Σωματείο  
Η Υπεράγια Θεοτόκος
Διεύθυνση: Τσίγκου 26, Ασπρόπυργος 
Τηλ: 2105576444

Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων 
Συνεργασία - Δημιουργία - Υπηρεσίες 
ένταξης Α.μ.Ε.Α.
Διεύθυνση: Κρητικού Πελάγους 1, Φυλή 
Τηλ: 2102480235, 2102474595
E-mail: efimerida@dpwc.gr 

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

Κοινωνικό Ιατρείο Φυλής
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόδα, Φυλή 
Κιν: 6932405009, 6978331431

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Βοσπόρου 12 
Τηλ: 2102793916, 2102777198, 
2102723675. Άμεση Επικοινωνία: 15909
E-mail: koin@otenet.gr

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό  
Ιατρείο - Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας 
- Νέας Χαλκηδόνας - Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Χίου, 
Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ: 2155053268

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

Κοινωνικό Ιατρείο Μνήμης
Διεύθυνση: Βερνάρδου 23, Βριλήσσια 
E-mail: ky@vrilissia.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Βριλησσίων
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 
Tηλ: 2108045564, 2108100224
E-mail: ky@vrilissia.gr

Πειραιάς
Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5  
& Πελοπίδα, Κορυδαλλός 
Τηλ: 2104960790
E-mail: gramateia2013@gmail.com

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

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Στάση Ζωής - Σαλαμίνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Φανερωμένης 168, 
Σαλαμίνα 
Τηλ: 2104650212
E-mail: yiannisgavalas.kias@yahoo.gr

Πελοπόννησος 
Κοινωνικό Ιατρείο Τρίπολης

Διεύθυνση: Τρίπολη 
Τηλ: 2713610437, 2713600418

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

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος 
Τηλ: 2741112112
E-mail: kiakorinthou@gmail.com

Δίκτυο Ιατρείων Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Μεσσηνίας
Διεύθυνση: Καλαμάτα

Τηλ: 2721089840
E-mail: dikalkalamata@gmail.com

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

Κοινωνικό Ιατρείο Ναυπλίου
Διεύθυνση: Ολυμπιακό  
Κολυμβητήριο Ναυπλίου 
Τηλ: 2752028133

Δυτική Μακεδονία 
Ιατρείο Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης Κοζάνης
Διεύθυνση: Πλακοπίτη 11, Κοζάνη 
Τηλ:2461042257 
E-mail: koinwniakoz@gmail.com 

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Πτολεμαΐδας
Διεύθυνση: Πτολεμαΐδα
Τηλ: 2463028339

Κεντρική Μακεδονία
Επιτροπή Πρωτοβουλίας  

Κατοίκων Θέρμης
Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2310462158, 6932475530 
E-mail: denplironothermis@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Θέρμης
Διεύθυνση: 2ο χλμ Θέρμης -  
Τριαδίου, Θέρμη 
Tηλ: 2310465353
E-mail: info@kialli.gr

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη 65,  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310566641
E-mail: thessaloniki@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Βαρδάρης
Tηλ: 2310520386
E-mail: koinwniko.iatreio@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
για καρκινοπαθείς Θεαγένειου  
Νοσοκομείου - Σύλλογος  
Φίλων Θεαγένειου
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Συμεωνίδη 3, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310898383, 6977354517 
E-mail: akontop@sfth.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310593285 
E-mail: koinonikokafeneio@gmail.com

Κέντρο Εμβολιασμού  
για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55,  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310509053

Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 & Φιλίππου,  
Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310241516 
E-mail: solidso@otenet.gr

Κοινωνικό Πολυϊατρείο "Υγεία"  
της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως  
& Σταυρουπόλεως
Διεύθυνση: Λαγκαδά 53, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310515243

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

Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης  
"Αλέκος Φτίκας"
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη 
Κιν: 6973380700 
E-mail: info@otoposmou.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Σπάρτης 13, Κιλκίς 
Τηλ: 2341025817, 2341022114
E-mail: info@fskilkis.gr

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

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αντίληψης Σερρών
Διεύθυνση: Νίκου Νικολάου 21, Σέρρες
Τηλ: 23210 53765, 23210 53488

Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7, Βέροια
Τηλ: 2331074113
E-mail: marasli_a2000@yahoo.com

Ομάδα Δράσης & Αλληλεγγύης  
Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια 
Κιν: 6948759620 
E-mail: omada.drasis.alexandrias 
@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο Έδεσσας
Διεύθυνση: Τέρμα Εγνατίας, Έδεσσα 
Τηλ: 2381350100

Ανατολική Μακεδονία
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Καράνου 13, Καβάλα
Τηλ: 2510227224
E-mail: kavala@mdmgreece.gr

Σωματείο Ηλιακτίς Καβάλα
Διεύθυνση: Καβάλα
E-mail: hliaktis@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030
Site: http://www.kavala.gov.gr/

Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, 
Ξάνθη
Τηλ: 2541022505
E-mail: kifxanthis@gmail.com,  
info@im-xanthis.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
422-426, Αλεξανδρούπολη 
Τηλ: 2551064100
E-mail: social@0573.syzefxis.gov.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Δράμα
Τηλ: 2521777038
E-mail: kifadramas@gmail.com

Ένωση Κυριών Δράμας 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, 
Δράμα 
Τηλ: 2521058015 
E-mail: dramlady@otenet.gr

Οικουμενικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 29-31,  
Κομοτηνή

Εθελοντικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Καβείρων 12, Κομοτηνή

Νότιο Αιγαίο
Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου

Διεύθυνση: Σέριφος
Τηλ: 2281051202

Εθελοντικό Κοινωνικό  
Ιατρείο - Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Παλαιολόγου 85, Ρόδος
E-mail: ekifrodos@gmail.com

Βόρειο Αιγαίο
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Χίου

Διεύθυνση: Χίος
Τηλ: 2271350827

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

Ιατροκοινωνικό Κέντρο  
Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος 
Τηλ: 2251043183

Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Διεύθυνση: Λέσβος
Τηλέφωνο για Ιατρείο -  
Φαρμακείο: 2251354820 
E-mail: xorio.oloi.mazi@gmail.com

Κοινωνικό Οδοντιατρείο Μυτιλήνης
Διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη
Τηλ: 2251027501

Πάτρα
Κοινωνικά Δημοτικά Ιατρεία Πάτρας

Διεύθυνση: Βοσπόρου 7, Πάτρα
Τηλ: 2610420763

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Ιωνίας & Φώκαιας, Πάτρα
Τηλ: 2610278866 
E-mail: info@ispatras.gr

Αγρίνιο
Κοινωνικό Ιατρείο Αγρινίου

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ: 2641033582

Λαμία
Κοινωνικό Ιατρείο Λαμίας

Διεύθυνση: 1η Τυμφρηστού 58Α, Λαμία 
Τηλ.: 2231022808

Χαλκίδα
Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  

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

Ιστιαία - Αιδυψός
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Ιεράς Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας

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

Αλιβέρι
Κοινωνικό Ιατρείο -  

Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Κιν: 6947124178

Λειβαδιά
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Λεβαδέων

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 12, Λειβαδιά 
Tηλ: 2261350864

Θεσσαλία
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Τρικάλων

Διεύθυνση: Ομήρου, Τρίκαλα 
Τηλ: 2431046239, 2431063218 
E-mail: koin.pronoia@trikalacity.gr, 
poikonomou@trikalacity.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδίτσα, Λειτουργεί  
στο χώρο του ΚΑΠΗ
Τηλ: 2441350700, 2441350721
E-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ: 2410619073 
E-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

Ήπειρος
Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρήστου Κόντου 29, Πρέβεζα 
Τηλ: 2682089805

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου, Ηγουμενίτσα 
Κιν: 6940403400, E-mail: 
koiafigoumenitsa@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Άρτας
Διεύθυνση: Ζώνη Γ, Βασιλέως  
Κωνσταντίνου & Νόρμαν, Άρτα 
Τηλ: 2681400382,  
Εmail: kifartas@gmail.com

Κέρκυρα
Κοινωνικό Ιατρείο Κερκύρας

Διεύθυνση: Ιουλίας Ανδρεάδη 1, Κέρκυρα 
Τηλ: 2661040217, 6974650491
E-mail: isk@otenet.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Κέρκυρας  
Συνεργασία Δήμου -  
Ιατρικού Συλλόγου
Διεύθυνση: Σκαραμαγκά, Κέρκυρα 
Τηλ: 2661362129 

Κρήτη
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Μπονιαλή 11, Χανιά 
Τηλ.: 28210 23110
E-mail: chania@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Αλληλεγγύης Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, 
Χανιά 
Τηλ: 2821502754, 2821502755
E-mail: kifaxania@yahoo.gr

Οδοντιατρείο Σπλάντζιας
Διεύθυνση: Πλατεία Σπλάντζιας, Κρήτη
Τηλ: 2821040963

Ενοριακό Πολιτιστικό  
Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου
Διεύθυνση: Παραλία Νέα Χώρα, Χανιά 
Τηλ: 2821090557

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

Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη, Ρέθυμνο
Tηλ: 2831042120
E-mail: ethiatreio@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο στο ΙΚΑ Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Ιωάννου Κονδυλάκη 89,  
Ρέθυμνο 
Τηλ: 2831021136

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο 
Τηλ: 2813008525
E-mail: info@koinoniaher.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525,  
E-mail: info@koinoniaher.gr 

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Διεύθυνση: Άγιος Νικόλαος Κρήτης,  
Παλιό Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
Τηλ: 2841023392, 697257613

Κοινωνικά Ιατρεία
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 Φεβρουαρίου
Έκθεση φωτογραφίας «Γυάρος: Η απομόνωση 
του χτες πνοή οράματος σήμερα»: Νησί εξο-
ρίας, τόπος βασανιστηρίων, καρδιά του περι-
βαλλοντικού προγράμματος «Κυκλάδες Life». 
Μια άγνωστη πλευρά της Γυάρου θα ανακαλύ-
ψουν όσοι επισκεφθούν την έκθεση από τις 18 
Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαρτίου 2017 στις 
αίθουσες εκθέσεων του Βαφοπούλειου πνευ-
ματικού κέντρου. Την έκθεση φωτογραφίας, 
την οποία έχει επιμεληθεί ο Θανάσης Κοττάς, 
συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων 
και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, 
το W.W.F. Ελλάς και το Βαφοπούλειο Πνευμα-
τικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Βαφόπουλου 3, Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο. Ώρα: 9:00-14:00 & 
17:00-21:00

1 Μαρτίου
Η γκαλερί «Kapopoulos Fine Arts» στη Θεσ-
σαλονίκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση του 
Γιώργου Σταθόπουλου, ενός καλλιτέχνη που 
δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους πλέον 
σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. 
Πρόκειται για μια σειρά έργων στα οποία ο 
καταξιωμένος ζωγράφος εστιάζει συνειδητά 
στην αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων χωρίς 
όμως, με τη συνέπεια που τον διακρίνει, να 
αλλάζει γραφή, στυλ και θεματογραφία.
Τοποθεσία: Μοργκεντάου 6, Kapopoulos Fine 
Arts Gallery. Ώρα: 10:00 -16:00

2 Μαρτίου
Έκθεση φωτογραφίας «Μια πόλη που αγγίζει 
το ανέφικτο»: Οι σπουδαστές των τμημάτων 
φωτογραφίας του Ι.Ε.Κ. «Ακμή» της βόρειας 
Ελλάδας παρουσιάζουν στην Ianos Αίθουσα 
Τέχνης την έκθεσή τους. 
Στιγμιότυπα από μια πόλη που υπάρχει και 
αναπνέει μέσα από τις ιστορίες των ίδιων 
των ανθρώπων της, μια πόλη που πονά, ανα-
ρωτιέται, προβληματίζεται, συγκινείται, αλλά 
και ερωτεύεται, γοητεύει, αγαπάει και πάντοτε 
προσφέρεται σε όποιον θέλει πραγματικά να 
τη γνωρίσει.
Τοποθεσία: Αριστοτέλους 7, Ιανός. Ώρα: 
9:00-21:00

3 Μαρτίου
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, η 
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και το 
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης συνδιορ-
γανώνουν τη διπλή εκδήλωση «Νύφες χωρίς 
χαμόγελο: εβραϊκοί γάμοι την επαύριον του 
Ολοκαυτώματος». 

κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-
20ός αιώνας: οικονομία, κοινωνία, πολιτική, 
πολιτισμός», εισαγωγή και επιμέλεια: Άννα 
Μαχαιρά και Λήδα Παπαστεφανάκη. Ο τόμος 
περιλαμβάνει τα πρακτικά του διεθνούς επι-
στημονικού συνεδρίου που διοργάνωσαν το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων -  Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας και η Ισραηλιτική Κοινότη-
τα Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 21-23/5/2015) και 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ισνάφι. Για τον 

τόμο, που περιλαμβάνει 24 πρωτότυπες ανα-
κοινώσεις, θα μιλήσουν οι επιμελήτριες Άννα 
Μαχαιρά και Λήδα Παπαστεφανάκη, ο πρόεδρος 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων Μωυσής 
Ελισάφ και ο ομότιμος καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Χασιώτης. 

εβραϊκοί γάμοι την επαύριον του Ολοκαυτώ-
ματος». 
Παρουσιάζεται ένα σημαντικό δείγμα από τους 
γάμους που τελέστηκαν μεταξύ των επιζώντων 
Εβραίων το 1945-1946. Την έκθεση, που στη-
ρίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό, ετοίμασε το 
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ως αυτοτελές 
τμήμα της εκθεσιακής ενότητας «Την επαύριον 
του Ολοκαυτώματος». 
Τοποθεσία: Τσιμισκή 11, βιβλιοπωλείο Μορ-
φωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Ώρα: 
10:00-20:00

4 Μαρτίου
Το Mediterranean Cosmos σε συνεργασία με 
το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσι-
άζουν 4 θεματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για 
παιδιά και τα προσκαλούν να διασκεδάσουν με 
παιχνίδι και δημιουργικές κατασκευές. 
Η άγρια φύση εξάπτει τη φαντασία μικρών και 
μεγάλων. Άραγε πού ζουν τα άγρια ζώα του 
πλανήτη μας και πώς επιβιώνουν; 
Από τη δική μας ζούγκλα ξεπηδούν πολύχρω-
μοι χάρτινοι πύθωνες. Είστε έτοιμοι για νέες 
περιπέτειες; 
Τοποθεσία: 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών, Mediterranean Cosmos. 
Ώρα: 12:00-16:00

5 Μαρτίου
Το METAPolis διοργανώνει νέο online διαγω-
νισμό φωτογραφίας (στο Facebook και στο 
Instagram) με γενικό τίτλο «Αγαπημένες μου 
εικόνες...». Όσοι συμμετάσχουν στον διαγω-
νισμό (διαρκεί ως το τέλος του καλοκαιριού) 
μπορούν να κερδίσουν μετά από κλήρωση μία 
από τις 7 ετήσιες υποτροφίες στα σεμινάρια της 
φωτογραφικής ομάδας του METAPolis. 
Τα αποτελέσματα της κάθε μηνιαίας κλήρωσης 
θα ανακοινώνονται την πρώτη Δευτέρα κάθε 
μήνα στο www.metapolis.gr. Ο διαγωνισμός 
έχει 6 θεματικές ενότητες. 
Μπορείτε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες 
σας είτε στο Facebook είτε στο Instagram χω-
ρίς κάποιο όριο αριθμού στην υποβολή τους. 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γίνεται έγκυρη 
μόνο μέσω αποστολής e-mail στο contests@
metapolis.gr.

6 Μαρτίου
Σεμινάριο φωτογραφίας για ενηλίκους με ειση-
γητή τον φωτογράφο Γιάννη Τζιμπρέ, ο οποίος 
συμμετέχει εθελοντικά. Το σεμινάριο (επιπέδου 
αρχαρίων) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 
Μαρτίου 2017 από τις 11:30 έως τις 13:00 
και θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση. 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο 
είναι η κατοχή φωτογραφικής μηχανής τύπου 
SLR και όχι compact. Αιτήσεις συμμετοχής γί-
νονται δεκτές μόνο με τη φυσική παρουσία των 
ενδιαφερομένων στη βιβλιοθήκη.
Τοποθεσία: Κασσάνδρου 17-19, Πρότυπη 
Σχολική Βιβλιοθήκη. Ώρα: 14:00-20:30

ΑΘΗΝΑ
28 Φεβρουαρίου
Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας (BSPsy) του Hellenic American 
College (H.A.E.C.) σε συνεργασία με το Hellenic American 
University (Manchester, N.H., U.S.A.) και το Ελληνικό Κέντρο 
Focusing παρουσιάζουν το βιβλίο του Campbell Purton «Προ-
σωποκεντρική θεραπεία: Η focusing -  βιωματική προσέγγιση». 

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα Ελληνικά σε 
μετάφραση του Γιώργου Μπανιώκου 
και με επιστημονική επιμέλεια της Άννας 
Καραλή και του Παύλου Ζαρογιάννη. 
Διανέμεται από τις εκδόσεις Κοντύ-
λι. Για το βιβλίο μιλούν οι Γιώργος 
Ξηροπαΐδης (καθηγητής Φιλοσοφίας 
και κοσμήτορας της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών), Θανάσης Γεωργάς 
(ιατρός -  ψυχαναλυτής, πρόεδρος της 
ελληνικής εταιρίας Daseinsanalysis), 
Αλέξης Χαρισιάδης (υπαρξιακός ψυ-

χοθεραπευτής, υπ. διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας) και Γιώρ-
γος Μπανιώκος (σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχαναλυτής και 
μεταφραστής του βιβλίου).
Τοποθεσία: Μασσαλίας 22. Ώρα: 20:00

1 Μαρτίου
Καλλιόπη Ασαργιωτάκη -  έκθεση «Desert Rose». Η Καλλιόπη 
Ασαργιωτάκη παρουσιάζει στην γκαλερί «Skoufa» της Αθήνας μια 
ενότητα νέων έργων της, τα οποία δημιούργησε την τελευταία 
διετία. Σε λευκούς καμβάδες μεγάλων διαστάσεων η ακουα-
ρέλα είναι το μοναδικό υλικό της. Δουλεμένες με λεπτεπίλεπτα 
πινέλα αποκλειστικά στους τόνους ενός ρόδινου ροζ, οι εικόνες 
της έχουν τη γραμμικότητα του σχεδίου και την ακρίβεια ενός 
χαρακτικού. Σαν ιδωμένες μέσα από ένα πέπλο, μνημειακές 
γυναικείες μορφές πρωταγωνιστούν. Η έκθεση συνοδεύεται από 
πλήρως εικονογραφημένο δίγλωσσο (Ελληνικά και Αγγλικά) 
κατάλογο με κείμενα της επιμελήτριας της έκθεσης Ελισάβετ 
Πλέσσα και του συγγραφέα Μισέλ Φάις. 
Τοποθεσία: Σκουφά 4, γκαλερί «Skoufa». Ώρα: 20:00

2 Μαρτίου
«Jace»: Δραματική ελληνική ταινία του 2011 σε σκηνοθεσία 
Μενελάου Καραμαγγιώλη με τους Αλμπάν Ουκάι, Στεφανία 
Γουλιώτη, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Κόρα Καρβούνη, Ακύλλα 

Καραζήση, Μηνά Χατζησάββα. Βραβευμένη με έξι βραβεία 
από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Στην προβολή 
της ταινίας θα παραστεί ο σκηνοθέτης της, που είναι και συν-
σεναριογράφος της.
Ένας επτάχρονος Αλβανός, ο οποίος βλέπει να σκοτώνουν τη 
θετή οικογένειά του μπροστά στα μάτια του, πέφτει στα χέρια 
της μαφίας και καταλήγει στην Αθήνα. 
Έχοντας πάρει όρκο σιωπής, προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν 
κόσμο βίας και διαφθοράς. Η ταινία βασίζεται εξ ολοκλήρου 
σε πραγματικά γεγονότα.
Τοποθεσία: Όμιλος Παραδοσιακών Αναζητήσεων, 25ης Μαρ-
τίου 43, Αργυρούπολη. Ώρα: 21:00

3 Μαρτίου
Είναι μια ιστορία απλή, αλλά ταυτόχρονα και μαγική. Είναι η 
ιστορία της Λίλας, της μύγας που θέλει να γίνει μπαλαρίνα. 
Είναι η ιστορία ενός άντρα που θέλει την ησυχία του. Είναι η 
ιστορία ενός έρωτα. Είναι η ιστορία μιας πιθανής μεταμόρφω-
σης. Είναι μια χορεύτρια, ένας performer, δύο πιανίστες και 
ένα πιάνο επί σκηνής. 
Ακολουθώντας την τροχιά της δημιουργίας, οι συνθέτες -  μαθητές 
του Ευάγγελου Κοκκόρη Γιώργος Αδάμος, Μυρσίνη Βεστάκη 
και Θανάσης Δέδες, ή αλλιώς Μουσικοί Κόκορες, παρουσιά-
ζουν την παράσταση «Μεταμορφώσεις» και προσπαθούν να 
ανατρέψουν τη φιλοσοφική θεωρία του δυισμού.
Τοποθεσία: Ιπποκράτους 41. Ώρα: 20:30

4 Μαρτίου
Η φωτογραφική ομάδα METAPolis μας προσκαλεί το Σάββατο 
4 Μαρτίου 2017 στις 19:30. Ο χώρος της ΜETAPolis, στον 
πυρήνα του ιστορικού, εμπορικού κέντρου της πόλης, στοά 
Καΐρη 6, από τις 4/03/2017 έως τις 18/03/2017 μετατρέπε-
ται σε χώρο πειραματισμού για 15 από τα μέλη του, που μετά 
από χρόνια παρουσίας στην ομάδα τολμούν να εκθέσουν ο 
καθένας μια προσωπική δουλειά. Ενδεικτικά κάποια από τα 
έργα τους: «Μέρες του Αυγούστου», «Στους δρόμους του πά-
γου και της φωτιάς», «I_Love_Athens», «Μικρές οπτασίες του 
αστικού μύθου». 
Τοποθεσία: Στοά Καΐρη 6. Ώρα: 11:00-21:00

5 Μαρτίου
Πολιτιστική δράση στο Κινηματοθέατρο «Κ. Γαβράς». Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει παιδικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, 
κινηματογράφο και μουσικές βραδιές. «Κούκου! μια βόλτα στο 
δάσος»: παιδική θεατρική παράσταση. «Άγνωστη κυρία» και 
«Ένας υπέροχος άγνωστος»: κινηματογραφική λέσχη. «Γιορτή 
της γυναίκας»: αφιερωματική μουσική παράσταση στις μεγάλες 
κυρίες του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλλα, Τζένη Βάνου, Χα-
ρούλα Αλεξίου, Βίκυ Μοσχολιού, Πόλυ Πάνου και Μαίρη Λίντα. 
Τοποθεσία: Κινηματοθέατρο «Κ. Γαβράς», Βασιλικών 6. Ώρα: 
11:00

6 Μαρτίου
Η Αθήνα συμμετέχει για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Εβδομάδα 
Ευαισθητοποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές. Η κεντρική 
θεματική για φέτος «Μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις 

διατροφικές διατα-
ραχές» περιλαμβάνει 
πέντε απογευματινές 
ομιλίες γιατρών, ψυ-
χολόγων και διαιτο-
λόγων.
Ενδεικτικά: Μαρία 
Τσιάκα, διευθύντρια 
και ιδρύτρια του 
Ελληνικού Κέντρου 

Διατροφικών Διαταραχών: «Οι μύθοι και οι αλήθειες γύρω 
από τη νόσο». Συντονίζει η δημοσιογράφος και συγγραφέας 
Εύα Ντελιδάκη. 
Τοποθεσία: Aegean College, Πανεπιστημίου 17. Ώρα: 19:00-
21:30
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