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Γυναίκα και ηγεσία στον χώρο της εργασίας
Π αρά το γεγονός ότι οι γυναίκες 

έχουν εδραιώσει την παρουσία 
τους στον επαγγελματικό βίο εδώ 

και πολλά χρόνια, οι ηγετικές θέσεις 
που αναλαμβάνουν μετριούνται κυριο-
λεκτικά στα δάκτυλα των χεριών τους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το περιοδικό 
«Fortune» δημοσίευσε έρευνα όπου στις 
500 πρώτες επιχειρήσεις του πλανή-
τη μας καταγράφεται ότι μόνο το 6% 
των υψηλών ιεραρχικά θέσεων είναι 
καλυμμένες από γυναίκες. 

Συγκεκριμένα μόνο το 1% του κατα-
λόγου των 500 «χρυσών» επιχειρήσεων 
του «Fortune» έχουν γυναίκες σε θέσεις 
γενικών διευθυντών, διευθυνόντων 
συμβούλων και προέδρων διοικητικών 
συμβουλίων. Ως εκ τούτου πολύ λίγες 
γυναίκες φαίνεται να φτάνουν στην 
κορυφή της επαγγελματικής ελίτ. Γιατί 
συμβαίνει αυτό; 

Οι ελάχιστες γυναίκες που κατάφε-
ραν να αναρριχηθούν στις υψηλότερες 
βαθμίδες των επιχειρήσεων φαίνεται 
να συναντούν ένα αόρατο εμπόδιο, 
ένα εμπόδιο που ονομάστηκε «γυάλινη 
οροφή». 

Ο όρος «γυάλινη οροφή», γνωστός 
παγκοσμίως ως «glass ceiling» χρησι-
μοποιήθηκε πρώτη φορά από δημοσι-
ογράφους της εφημερίδας «Wall Street 
Journal» το 1986 στην προσπάθειά 
τους να περιγράψουν τα εμπόδια που 
συναντά μια γυναίκα για να ανελιχθεί 
επαγγελματικά σε ανώτερα και ανώτατα 
κλιμάκια. 

Η γυάλινη οροφή είναι με απλά λόγια 
όλα εκείνα τα ορατά και αόρατα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και 
βασίζονται κυρίως σε περιορισμένες 
πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και κοι-
νωνικά στερεότυπα. 

Στερεότυπα του είδους «στρίγγλα», 
«γεροντοκόρη», «δόλια» κ.ά. είναι στον 
αντίποδα του «δυνατού και πετυχη-
μένου» άντρα-ηγέτη. Στις αντιλήψεις 
όμως αυτές δεν αντανακλάται πάντα η 
πραγματικότητα και άμεσα ή έμμεσα 
υιοθετούνται από γενιά σε γενιά από-
ψεις που επιβραδύνουν ή ακόμα και 
μπλοκάρουν την ανέλιξη των γυναικών. 
Οι επιπτώσεις από αυτά τα στερεότυπα 
είναι βαρύνουσας σημασίας, γιατί υπο-

νομεύουν τις ηγετικές ικανότητες των 
γυναικών στην πορεία τους ακριβώς 
προς την ηγεσία.

Διάφορες κοινωνιολογικές έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι κύριοι παράγοντες που 
εμποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν 
ηγετικές θέσεις, ώστε να αρκούνται σε 
μεσαίες θέσεις στελεχών, είναι το άγχος 
της σύγκρουσης μεταξύ οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η 
έλλειψη οράματος και αυτοπεποίθησης. 
Επιπλέον η αίσθηση η οποία επικρατεί 
στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο ότι 
η ηγεσία είναι ανδρική υπόθεση κάνει 
πολλές γυναίκες να δειλιάζουν και να 
πείθουν τον εαυτό τους πως δεν είναι 
κατάλληλες για υψηλόβαθμες θέσεις. 
Κατά συνέπεια οι γυναίκες έχουν μι-
κρότερη πρόσβαση στον έλεγχο και 
στη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Αυτή η προσέγγιση έχει ως απο-

τέλεσμα οι γυναίκες να βλέπουν, να 
αγγίζουν, αλλά να μην πατούν πάνω 
στη γυάλινη οροφή.

Πώς όμως μπορούν οι γυναίκες να 
ξεπεράσουν το φαινόμενο της γυάλι-
νης οροφής; Πώς αντιμετωπίζονται 
όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα εις 
βάρος των γυναικών, τα οποία έχουν 
τόσες ισχυρές ρίζες μέσα μας; Μια λύση 
που προτείνεται για να αντιμετωπιστεί 
αυτό το πρόβλημα είναι η εκπαίδευση 
και ειδικότερα η εκπαίδευση γυναικών 
μέσω ειδικών σεμιναρίων. 

Η εκπαίδευση είναι ένα μέσο κοινωνι-
κοποίησης, έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος 
που δημιουργούνται τα πρότυπα και οι 

κοινωνικοί ρόλοι των γυναικών. Τα 
σεμινάρια αυτά ονομάζονται «σεμινάρια 
γυναικείας ηγεσίας», διοργανώνονται 
πλέον και στην Ελλάδα και απευθύνονται 
σε γυναίκες (σε όποια ηλικιακή ομάδα 
και αν ανήκουν) με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και στρατηγικών ηγεσίας. 
Στη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων οι 
συμμετέχουσες μαθαίνουν να πιστεύουν 
στον εαυτό τους, να βάζουν στόχους από 
τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα 
και να διεκδικούν θέσεις με δυνατό-
τητες εξέλιξης. 

Ο βασικός σκοπός αυτών των σεμι-
ναρίων είναι να ενδυναμώσουν και να 
προετοιμάσουν τις γυναίκες να κατακτή-

σουν ανώτερες θέσεις σε πείσμα των 
κοινωνικών προκαταλήψεων.

Να μην ξεχνάμε όμως ότι ο κόσμος της 
ηγεσίας δεν ανήκει αποκλειστικά ούτε 
στους άντρες αλλά ούτε στις γυναίκες 
και οι υψηλές ιεραρχικά θέσεις είναι 
για εκείνους που τολμούν. 

Οι ηγετικές θέσεις θα πρέπει να ανή-
κουν στους ικανούς και στους επίμονους 
στον στόχο τους ανεξαρτήτως φύλου. 
Τελικά η ηγεσία είναι για όσους δεν 
τους εμποδίζει κανένα φράγμα και καμία 
γυάλινη οροφή, η ηγεσία είναι για όσους 
το λέει η ψυχή τους. Θα πρέπει όμως να 
θυμόμαστε ότι οι ηγέτες δεν γεννιούνται 
μόνο, όπως πολλοί πιστεύουν, αντίθετα 
οι ηγέτες εκπαιδεύονται!

Δώρα Φούντα,
Κοινωνιολόγος, Executive &  

Career Coach, Μέντορας  
Ε-learning E.K.Π.Α. και Συνεργάτης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το franchising μετά το πρώτο κύμα της ύφεσης
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η οικονομι-

κή κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονομία 
δημιούργησε ένα γενικευμένο κλίμα ύφεσης. Η 
ύφεση αυτή ως φυσικό επακόλουθο της κρίσης 
δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο του 
franchising. Ίσα ίσα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
σε αυτή την εξαιρετικά σοβαρή διεθνή συγκυρία 
το franchising έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο 
και τις δυνατότητες για επιχειρηματική ανάπτυξη 
που μπορεί να προσφέρει.

Σήμερα κάθε υποψήφιος επενδυτής-επιχειρη-
ματίας προτιμά να συνεργαστεί με μία επώνυμη 
και αναγνωρίσιμη αλυσίδα. Κάθε επώνυμη αλυ-
σίδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει οικονομίες 
κλίμακας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει 
στον καταναλωτή πιο οικονομικά ανταγωνιστικά 
προϊόντα και/ή υπηρεσίες. Ταυτόχρονα η αξιοπι-
στία, η αναγνωρισμένη ποιότητα, η εικόνα και το 
κύρος που προσφέρει ένα αναγνωρισμένο brand 
name αποτελούν επιπλέον σημαντικά οφέλη. 
Ένα ακόμη στοιχείο έχει να κάνει με τη στρα-
τηγική επιλογή τοποθέτησης των καταστημάτων 
μίας επώνυμης αλυσίδας στις πλέον εμπορικές 
περιοχές της αγοράς διαφήμισης, μέσα από τις 
οποίες υπενθυμίζεται συνεχώς στον καταναλωτή 
η παρουσία τους. Επίσης, η παροχή εργαλείων 
marketing και συνεχούς εκπαίδευσης αποτελούν 

ουσιαστικά συστατικά για την επιτυχία. Στην αντί-
θετη πλευρά, τα ανεξάρτητα καταστήματα παλεύουν 
καθημερινά για όλα όσα είναι «κεκτημένα» σε μία 
αλυσίδα franchising, ενώ το πιο πιθανόν είναι 
να μην μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις 
του ανταγωνισμού.

Η οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του 
franchising ως μέσου που έχει την ικανότητα να 
αντέξει και να ξεπεράσει την κρίση. Ακόμη και 
υπό τις παρούσες συνθήκες είμαι βέβαιος ότι 
ο κλάδος μας θα σημειώσει ανάπτυξη. Ας μην 
ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα σήμερα το franchising 
έχει διεισδύσει στο 5%-6% των επιχειρήσεων, 
ενώ, για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. το ποσοστό 
αυτό έχει υπερβεί το 50% των επιχειρήσεων. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας έχει ακόμη 
τεράστιο περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη με τη 
μέθοδο αυτή, η οποία προσφέρει πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα.

Το 2008, μία χρόνια όπου τα σημάδια της 
κρίσης είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται, η 
αγορά franchising στην Ελλάδα παρουσίασε αύ-
ξηση κατά 1.400 franchisees, φθάνοντας σήμερα 
τους 18.400 franchisees μέσω των 650 ενεργών 
franchisors. Σε σχέση με το 2007 η ποσοστιαία 
αύξηση είναι της τάξεως του 8,26%. Τα νούμερα 
λοιπόν καταδεικνύουν ότι η μέθοδος του franchising 
όχι μόνο άντεξε στη γενικότερη κρίση, αλλά και 
αναπτύχθηκε με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Για να συνεχίσει όμως το franchising να απο-
τελεί επιχειρηματική διέξοδο στους δύσκολους 

καιρούς που διανύουμε, οι αλυσίδες θα πρέπει 
να δώσουν περισσότερες παροχές ως κίνητρο 
στους franchisees τους. Οι παροχές αυτές έχουν 
να κάνουν με τη συνεχή εκπαίδευση προς τους 
franchisees αλλά και τους υπαλλήλους των αλυσί-
δων, την αύξηση των διαφημιστικών κονδυλίων, 
την περαιτέρω ισχυροποίηση των brand names κ.ά. 
Ένα ακόμη στοιχείο εξαιρετικής σημασίας αφορά 
στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών. Κάθε 
δίκτυο, κάθε αλυσίδα είναι τόσο καλή όσο είναι 
και ο κάθε μεμονωμένος συνεργάτης-franchisee 
της. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο κλάδος να παρα-
μείνει υγιής και να αποτελεί λύση για χιλιάδες 
εγκλωβισμένους επενδυτές.

Δεν θα βαρεθώ ποτέ να λέω ότι τα στοιχεία που 
έχουμε δείχνουν ότι το 60% των ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων τερματίζουν τη λειτουργία τους 
μέσα σε 5 χρόνια, ενώ το ποσοστό αυτό στον 
χώρο του franchising είναι μόλις 4%, και αυτό 
συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις επιχειρήσεις 
που απλώς αλλάζουν χέρια.

Οφείλουμε λοιπόν στο άμεσο μέλλον να θωρακί-
σουμε τον κλάδο του franchising όσο περισσότερο 
μπορούμε, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την 
αξιοπιστία του ως μέσου επιχειρηματικής προ-
σφοράς στους εν δυνάμει επενδυτές.

Μ. Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος ΚΕΜ Α.Ε.
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Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.
Ν έες προκηρύξεις αναμένονται να δημοσιο-

ποιηθούν από το υπουργείο Οικονομικών 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. 

εντός του 2017 με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό 
και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Οι νέες δράσεις Ε.Σ.Π.Α. που αναμένεται να 
προκηρυχθούν είναι οι εξής:
1. Σύγχρονη μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων και κυρίως μεταποιητι-
κών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου 
να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό 
την ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών 
παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρε-
σιών, όπως και την εφαρμογή αναγνωρίσιμων 
και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών. 
Επίσης η δράση θα επιβραβεύει την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής συνεργασίας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 
250.000-3.000.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυ-
σης θα κυμαίνονται, ανάλογα με την περιφέρεια, 
από 30% έως 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και 
από 20% έως 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
2. Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – 
επιχειρηματική επανεκκίνηση: Το πρόγραμμα 
ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 
ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Σκοπός του 
προγράμματος είναι να παρέχει επιχειρηματικές 
ευκαιρίες σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν 
αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες ή 
διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, 
προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας.

Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχε-
δίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000 
έως 60.000 ευρώ.
3. Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων: Με 
τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται η δημιουργία 
νέας τουριστικής επιχείρησης από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και η υποστήριξη της λει-
τουργίας τους για διάστημα έως 6 μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους. Επίσης 
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν 
στην ολοκλήρωση καταλυμάτων των οποίων η 
κατασκευή έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχει ολο-
κληρωθεί, ώστε να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών 
που οφείλονται στην οικονομική κρίση.

Μέσω του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στη 
δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα 
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν 
ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρημα-
τικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 
80.000 έως 400.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 
κυμαινόμενο από 40% έως 50%.
4. Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπη-
ρεσιών: Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην 
αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό 
εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, στην 
οποία περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και 
τα νηπιαγωγεία).

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες 
παρεμβάσεων: 

 Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας: 
εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχεί-
ρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 
ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενερ-
γειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με 
σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα. 

 Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας: 
εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχεί-
ρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 
ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενερ-
γειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με 
σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα. 

 Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην παρεχόμενη υπηρεσία της επιχείρησης: 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβο-
λής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο 
(ιστοσελίδες), ανάπτυξη ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων (e-shops), ανάπτυξη επιχειρηματικών 
πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές 
(mobile portals), ανάπτυξη επιχειρηματικών 
εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές 
(mobile apps), ανανέωση παιδαγωγικού υλικού 
(διαδραστικοί πίνακες, projectors), ψηφιακός 
εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσί-
ας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.), 
αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση 
εφαρμογών και δεδομένων, αξιοποίηση υπο-
δομών application servers providers για την 
υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου 
με χαμηλό κόστος, συμμετοχή σε υφιστάμενες 

πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών 
εκθέσεων κ.λπ. 

 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και 
της ασφάλειας των χώρων: ανανέωση του εξοπλι-
σμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου 
και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας. 

 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας: διαμόρφωση δικτύου διανομής (αριθμός, 
θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων 
διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και 
των πελατών), στρατηγικής διανομής, διαχείριση 
αποθεμάτων και μεταφορά μετρητών (τακτοποίηση 
των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για 
την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο 
πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού). 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών 
σχεδίων θα κυμαίνεται από 40% έως 50%.
5. Εξωστρέφεια - διεθνοποίηση μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων: Το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν είτε 
στον κλάδο της μεταποίησης είτε στον κλάδο των 
υπηρεσιών (εξαιρείται ο κλάδος του τουρισμού) 
σε στρατηγικούς τομείς της χώρας, που στοχεύει 
στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και της προβολής των ελληνι-
κών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις 
διεθνείς αγορές.

Η δράση έχει ως σκοπό να συμβάλει στη δι-
εύρυνση της επιχειρηματικής δράσης σε νέες ή 
αναδυόμενες αγορές και θα παρέχει υποστήριξη 
προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους 
για συμμετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς 
αλυσίδες αξίας.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρημα-
τικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 
30.000 έως 250.000 ευρώ.
6. Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υπο-
δομών και του εξοπλισμού θεατρικών και 
κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών 
εικαστικών τεχνών: Η συγκεκριμένη δράση 
αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων 
που στοχεύουν στην αναβάθμιση θεατρικών και 
κινηματογραφικών αιθουσών (που λειτουργούν 
πριν από το 1990) καθώς και αιθουσών τέχνης.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρημα-
τικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 
20.000 έως 400.000 ευρώ.

Άγγελος Μαγκλής, amanglis@atlantisresearch.gr

10 μυστικά για να παίρνεις συστάσεις από τους πελάτες
Η εξεύρεση πελατών είναι πάντα το 

μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε πωλητή. 
Είναι άλλωστε η αρχή κάθε προσπάθειας, 
αφού χωρίς υποψήφιους πελάτες δεν 
μπορεί να γίνει καμία πώληση. Βέβαια 
υπάρχουν πολλών ειδών υποψήφιοι 
πελάτες. Ο καλός υποψήφιος πελάτης 
είναι αυτός που είναι πιο εύκολα προ-
σεγγίσιμος και έχει την ανάγκη αυτού 
που προσφέρει ο πωλητής. O βαθμός 
προσέγγισης παίζει σημαντικότατο ρόλο 
για να καθορίσουμε τον ιδανικό υπο-
ψήφιο πελάτη και είναι η αρχή για να 
κλείσουμε μια συνάντηση γνωριμίας 
και καθορισμού αναγκών.

Ο καλύτερος τρόπος εξεύρεσης κα-
τάλληλων υποψήφιων πελατών ήταν 
και θα είναι πάντα η παροχή συστά-
σεων από ήδη υπάρχοντες πελάτες μας. 
Ελάχιστοι όμως είναι οι πωλητές που 
έχουν αξιοποιήσει αυτή την πηγή όσο 
θα έπρεπε. Αντίθετα πολλοί αναλώ-
νονται στην τηλεφωνική προσέγγιση 
αγνώστων, στην τυχαία γνωριμία ή 
σε άλλες δευτερεύουσες πηγές, ενώ θα 
έπρεπε να είχαν αναγάγει τις συστάσεις 
στον κύριο τρόπο εξεύρεσης πελατών, 
που θα τους προσέφερε:

να γίνει προετοιμασία

Μερικά μυστικά που μπορούν να 
βοηθήσουν στην εκμαίευση συστά-
σεων είναι:
1. Μην ξεχνάς να ζητάς συστάσεις από 
κάθε πελάτη σου όταν τον συναντάς για 
κάποιο λόγο, και αν δεν έχεις λόγο, 
βρες έναν για να τον δεις.
2. Για να σου δώσει συστάσεις ο πελά-
της, πρέπει να είσαι καλός στη δουλειά 
σου και να ενδιαφέρεσαι πραγματικά 

για αυτόν αποδεικνύοντάς το με τις 
πράξεις σου.
3. Δώσε κίνητρο στον πελάτη για να 
σου δώσει συστάσεις. Εξήγησέ του πως 
όλοι οι πελάτες σου δίνουν, πως έτσι 
δουλεύεις εσύ και πως θα ήθελες και 
τη δική του υποστήριξη όπως έχει και 
αυτός τη δική σου.
4. Θυμήσου την αρχή της ανταποδοτι-
κότητας, που λέει πως, για να πάρεις, 
πρέπει πρώτα να δώσεις και μάλιστα 
πρέπει να δώσεις αναπάντεχα και με 
τον σωστό τρόπο. Τότε κάνεις τον πε-
λάτη ευνοϊκά διακείμενο ως προς το 
αίτημά σου.
5. Παρότρυνέ τον να ξεκινήσει να σου 

λέει ονόματα βγάζοντας το στυλό και 
το μπλοκάκι σου έτοιμος να γράψεις.
6. Βοήθησέ τον να φέρει στο μυαλό του 
τον τύπο πελάτη που θέλεις. Δώσ’ του 
κάποια χαρακτηριστικά, π.χ. «ποιον 
ξέρεις που έχει παιδιά» ή «ποιον ξέρεις 
που έχει αυτοκίνητο παλαιότερο από 
10 χρόνια» ή «με ποιον κάνεις παρέα 
συχνά» κ.λπ.
7. Μόλις αρχίσει να σου λέει κάτι, πάρε 
όλα τα στοιχεία που σου είναι χρήσιμα, 
π.χ. ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή 
κατάσταση κ.λπ.
8. Να είσαι προετοιμασμένος για όλα 
με έντυπα και με έτοιμες απαντήσεις 
στις αντιρρήσεις και στις αναβολές του, 

π.χ. «άσε να το δω και πάρε με αύριο», 
«δεν ξέρω αν θα ήθελα να δώσω το 
τηλέφωνό τους» κ.λπ.
9. Όταν αρχίσει ο πελάτης να σου μιλά, 
μην τον κόβεις, γράψε γρήγορα και 
καθαρά.
10. Μόλις αρχίζει να κομπιάζει και 
να σου λέει πως φτάνουν αυτά που 
σου έδωσε, μην σταματάς, ζήτα του να 
συνεχίσει λίγο ακόμα μόλις πιάσει τον 
αριθμό π.χ. 5 ή 8 ή 10 ονομάτων και 
μπορείς να τον αφήσεις να σου δώσει 
τα υπόλοιπα μετά από λίγο καιρό.

Να θυμάσαι πως οι συστάσεις που θα 
πάρεις σημαίνουν και σίγουρο πελάτη 
για σένα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να 
το κάνεις συστηματικά και πολύ επαγ-
γελματικά. 

Από αυτό εξαρτάται η εξέλιξή σου, 
αλλά και η σημασία με την οποία αντι-
μετωπίζεις κάθε πελάτη σου. Μην στα-
ματάς αν δεν πάρεις τις συστάσεις που, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η 
πραγματική αμοιβή σου για τη δουλειά 
που προσφέρεις. Καλή επιτυχία!

Θωμάς Σλάμαρης,  
Εκπαιδευτής Πωλήσεων  

και Business Coach,  
www.iwant2helptraining.com
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Ή ταν το 2011 όταν κάτω από την 
πίεση της αυξανόμενης ανεργίας 
και της κρίσης δημιουργήθηκε 

από τη Λούκα Κατσέλη, τότε υπουργό 
Εργασίας, ο νόμος 4019/2011 για την 
κοινωνική οικονομία και υπεγράφη από 
τον Γεώργιο Κουτρουμάνη, τον επόμενο 
υπουργό.

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνε-
ταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) δεν 
είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά ένα καλό 
εργαλείο που, αν γίνει σωστή χρήση, θα 
βοηθήσει στην επίλυση τοπικών προβλη-
μάτων και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, 
στη δημιουργία βιώσιμου σχήματος και 
θέσεων εργασίας.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν 
είναι ο αυτοσκοπός μιας Κοιν.Σ.Επ., λάθος 
που κάνουν πολλοί, αλλά το αποτέλεσμα 
μιας σωστής στόχευσης στην επίλυση 
προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και, 
μέσα από τις δράσεις αυτές, η ανάπτυξη 
της Κοιν.Σ.Επ. και η αμοιβή των εργαζό-
μενων μελών της.

Δυστυχώς όπως κάθε καλή ιδέα, και 
αυτή έπεσε θύμα επαγγελματιών της εκ-
μετάλλευσης και του καιροσκοπισμού και 
είχαμε και έχουμε δυσάρεστα φαινόμενα 
που έχουν δώσει άσχημη εντύπωση σε 
μια καλή πρόθεση του νομοθέτη.

Έως τώρα σύμφωνα με υπάρχοντα στα-
τιστικά από τα μέσα Μαΐου στο μητρώο 
κοινωνικής οικονομίας έχουν εγγραφεί 
πάνω από 1.054 Κοιν.Σ.Επ. σε όλη την 
Ελλάδα, εκ των οποίων 34 είναι της κα-
τηγορίας ένταξης, 115 της κατηγορίας 
κοινωνικής φροντίδας και 905 της κα-
τηγορίας παραγωγικού σκοπού.

Από την άλλη πλευρά, έως εκείνη την 
ημερομηνία έχουν διαγραφεί σχεδόν 300 
Κοιν.Σ.Επ. και αυτό ήταν αποτέλεσμα 
λάθους στόχευσης, ανικανότητας διακρίβω-
σης κοινωνικού ελλείμματος στην τοπική 
κοινωνία και αποτυχία των προγραμμάτων 
Τοπ.Σ.Α.-Τοπ.Ε.Κ.Ο., που έτρεξαν σε όλους 
τους δήμους της χώρας το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα.

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες που θα 
πρέπει πάνω σε αυτούς να ξεκινήσει το 
χτίσιμό της η κοινωνική συνεταιριστική 
επιχείρησή μας.

που υπάρχει στην τοπική κοινωνία (το 
πρώτο συνθετικό της ονομασίας: κοινωνική)

συνεργάτες μας (το δεύτερο συνθετικό 
της ονομασίας: συνεταιριστική)

-
τητας (το τρίτο συνθετικό της ονομασίας: 
επιχείρηση)

Τότε η αποτυχία είναι σίγουρη, όπως 
και η απογοήτευση των συνεργατών του 
εγχειρήματος.

Λέμε και πάλι ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν είναι 
η λύση, αλλά το εργαλείο που, αν δεν το 
χειριστούμε σωστά, θα έχει τα αντίθετα 
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

Στο χέρι μας είναι να γίνει σωστά ο σχε-
διασμός και η ανάπτυξη του εγχειρήματος 
αυτού και να είναι βιώσιμο και σε βάθος 
χρόνου χρήσιμο στην τοπική κοινωνία.

Ας δούμε στη συνέχεια μερικές χρή-
σιμες επισημάνσεις και συμβουλές πριν 
ξεκινήσουμε την προσπάθεια ίδρυσης της 

δικής μας κοινωνικής συνεταιριστικής 
επιχείρησης.

Τι είναι η κοινωνική οικονομία
Οι ορισμοί που έχουν προταθεί για την 

κοινωνική οικονομία είναι τόσο ετερογενείς, 
όσο και οι πρακτικές που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό της.

Ένας σαφής και κατανοητός ορισμός 
είναι ο ακόλουθος: Η κοινωνική οικονομία 
περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστη-
ριότητες που διεξάγονται από συλλογικές 
πρωτοβουλίες και εμφορούνται από τις 
εξής αρχές:

των αναγκών των μελών τους, καθώς και της 
ευρύτερης κοινότητας και όχι στο κέρδος.

αποφασίζουν αυτόνομα τον τρόπο λει-
τουργίας τους.

λήψης αποφάσεων με βάση την αρχή «ένα 
μέλος μία ψήφος» ανεξάρτητα από τη συ-
νεισφορά του κάθε μέλους στο κεφάλαιο.

έχουν τα μέλη και οι εργαζόμενοι έναντι 
του κεφαλαίου.

Συνεπώς θα λέγαμε ότι η κοινωνική 
οικονομία είναι μια μεγάλη οικογένεια 
που περιλαμβάνει μια πληθώρα πρακτι-
κών, όπως οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνίες 
αλληλοβοήθειας, οι σύλλογοι/ενώσεις 
προσώπων, τα κοινωφελή ιδρύματα και 
οι κοινωνικές επιχειρήσεις.
Οικονομικά κριτήρια:

Κοινωνικά κριτήρια:

καθορίζεται από τη συνεισφορά κεφαλαίου

Ο βασικότερος συντελεστής παραγωγής 
σε μια κοινωνική επιχείρηση είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό της, ιδιαίτερα όταν, 
ως συνήθως, δημιουργείται σε συνθήκες 
έλλειψης κεφαλαίου. Άρα η συγκρότηση της 
ιδρυτικής ομάδας έχει κομβική σημασία για 
την πορεία του όλου εγχειρήματος. Σε αυτή 
την ενότητα θα παρουσιάσουμε ορισμένα 
προαπαιτούμενα για τη συγκρότηση της 
ιδρυτικής ομάδας μιας κοινωνικής επιχεί-
ρησης σύμφωνα με την επισκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας και της εμπειρίας 
ανάλογων παραδειγμάτων στην Ελλάδα 
και διεθνώς.

Δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις
Μια συνεταιριστική επιχείρηση απαι-

τεί ένα σύνολο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 
γνώσεων που συνδέονται άμεσα ή έμ-
μεσα με τη συγκεκριμένη οικονομική 
δραστηριότητα που αναπτύσσεται. Ενώ 
τις περισσότερες φορές τα ιδρυτικά μέλη 
διαθέτουν τις απαιτούμενες για την κύ-
ρια δραστηριότητα ικανότητες και γνώ-
σεις, υποτιμούν την αναγκαιότητα των 
λεγόμενων περιφερειακών, αλλά εξίσου 
σημαντικών, καθηκόντων (π.χ. λογιστική 
παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση, 
συλλογική διαχείριση ανθρώπινου δυνα-
μικού, καθαριότητα/συντήρηση χώρων και 
εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη). Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα είτε να καλύπτονται 
πλημμελώς τα συγκεκριμένα καθήκοντα 
ή/και να τα επιφορτίζονται συστηματικά 
συγκεκριμένα μέλη.
Ερωτήσεις-κλειδιά:

Τι πρέπει να έχουμε ετοιμάσει στο 
τέλος αυτού του βήματος:

λειτουργίας

της επιχείρησης
Πιθανοί κίνδυνοι:

δεν παράγουν αποτέλεσμα.

συγκρούσεις.
Χρήσιμα εργαλεία:

μέγιστο αριθμό συναντήσεων.

-
μη τους.

-
μένους άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων.

 Επιλέγοντας την οικονομική δρα-
στηριότητα
Η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί 

ένα από τα συστατικά στοιχεία που δια-
φοροποιούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
από άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
κερδοσκοπικού τομέα. Συνήθως οι παρα-
γωγικές δραστηριότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται, μεμονωμένα 
ή σωρευτικά, από τα ακόλουθα στοιχεία:

-
νωνικών αναγκών που συνήθως μένουν 
ακάλυπτες ή καλύπτονται πλημμελώς από 
τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα ή/και 
το κράτος.

κοινωνικών αναγκών ή παραγωγή αγα-
θών και παροχή υπηρεσιών με τρόπο ο 
οποίος εισάγει νέες λογικές παραγωγής/
κατανάλωσης.

-
θών και υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή 
με στόχο να γίνει πιο εύκολη η πρόσβα-
ση σε αυτά κοινωνικών στρωμάτων με 
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

θέσεων εργασίας για κοινωνικές ομάδες 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύ-
ρεση εργασίας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά αφενός συγκρο-
τούν την ιδιαίτερη ταυτότητα των κοινωνι-
κών επιχειρήσεων, αφετέρου θέτουν νέες 
προκλήσεις, καθώς απαιτούν προσήλωση 
σε πολλαπλές στοχεύσεις.

Η ιδέα για την οικονομική δραστηρι-
ότητα μπορεί να προκύψει σε μια στιγμή 
έμπνευσης είτε γιατί κλείνει μια επιχείρηση 
στην τοπική κοινότητα είτε γιατί έχει ήδη 
αναπτυχθεί μια παρόμοια ιδέα σε άλλη 
περιοχή είτε γιατί έχει πετύχει σε έναν 
άλλο τομέα και μπορεί να μεταφερθεί.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αρχή γίνεται 
με μια ιδέα που ανταποκρίνεται σε μια 
κοινωνική ανάγκη και έχει πιθανότητες 
να μετασχηματιστεί σε μια οικονομικά 
βιώσιμη επιχείρηση. Σε αυτό το στάδιο 
είναι χρήσιμο να πέσουν πολλές ιδέες 
στο τραπέζι και, αφού ορισμένες εγκατα-
λειφθούν ή τροποποιηθούν, οι τελικές να 
παρουσιαστούν σε φίλους προκειμένου να 
εντοπιστούν έγκαιρα λάθη και αστοχίες.
Τομείς στους οποίους παρατηρείται έντο-
νη ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων:

ενισχυτική διδασκαλία

εξοικονόμηση ενέργειας)
-

ληση ειδών διατροφής

τουρισμός

Η νομική μορφή της Κοιν.Σ.Επ. είναι 
προτιμητέα διότι:

κοινωνικού και οικονομικού σκοπού.
-

λαπλές οικονομικές δραστηριότητες.

να προϋποθέτει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 
ιδρυτικών μελών, όπως στην περίπτωση 
των αγροτικών και των αστικών συνε-
ταιρισμών.

της σύνθεσης των μελών.

με μία ψήφο.

κερδών μόνο στους εργαζομένους, γε-
γονός που αποτελεί επιπλέον δικλείδα 
ασφαλείας για την προσήλωση στις αρχές 
της κοινωνικής οικονομίας.

Koinsep.org

Δημιουργώντας μια βιώσιμη  
κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση



Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 9

Π αλιότερα ο Γιώργος δεν έκανε 
χειραψίες. Δεν συγχρωτιζόταν 
με τους ανθρώπους. Δεν αντάλ-

λασσε εύκολα κουβέντες. Προτιμούσε να 
ζει στον προσωπικό του κόσμο. Τώρα 
ο Γιώργος τείνει το χέρι του, έστω και 
λίγο επιφυλακτικά, σε όποιον του το 
ζητήσει. Βγαίνει από το καβούκι του 
και με ύφος σοβαρού επαγγελματία 
παίρνει παραγγελίες από τους πελάτες. 
Είναι προσεκτικός, ευγενικός, προ-
σηλωμένος στο καθήκον, και για να 
λέμε του στραβού το δίκιο, έχει πολύ 
καλύτερη συμπεριφορά από χιλιάδες 
άλλους σερβιτόρους που δουλεύουν 
χρόνια τώρα σε αντίστοιχα πόστα.

Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες του 
Γιώργου απολαμβάνουν τον καφέ τους, 
το τσίπουρο και τους μεζέδες τους χωρίς 
περίεργα βλέμματα ή διάθεση οίκτου. 
Επιλέγουν συχνά τον «Παντοκαφενέ», 
γιατί είναι μια καλοστημένη και φι-
λόξενη γωνιά ανάπαυλας στο Παλαιό 
Φάληρο, που έχει καταφέρει να ενώσει 
με σεβασμό και αξιοπρέπεια δύο κομ-
μάτια του κόσμου: τον λεγόμενο τυπικό 
πληθυσμό με τα άτομα με αναπηρίες 
και ειδικές δεξιότητες, εν προκειμένω 
με άτομα που πάσχουν από αυτισμό, 
ήπια νοητική υστέρηση και ψυχωτικές 
διαταραχές.

Από τον περασμένο Γενάρη ο Γιώρ-
γος, εννιά ακόμη συνάδελφοί του που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και άλλο 
υποστηρικτικό προσωπικό δέχθηκαν την 
πρόσκληση του Γιώργου Τζώτη και έξι 
ακόμη μελών της Κοινωνικής Συνεται-
ριστικής Επιχείρησης Ένταξης για την 
Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες και 
Ειδικές Δεξιότητες «+Εργάζομαι!» να 
δουλέψουν στον «Παντοκαφενέ»: ένα 
καφενείο, μεζεδοπωλείο και παντοπω-
λείο που μπορεί να είναι επιλογή του 
οποιουδήποτε αναζήτα την ποιότητα 
στα διαλείμματα της ημέρας του. Ένας 
«Παντοκαφενές» που χωρίς τυμπανο-
κρουσίες καταπολεμά τις προκαταλήψεις 
και διακρίνεται για την ανθρωπιά του. 
Μόνο αυτή η διάκριση χωρά στον «Πα-
ντοκαφενέ». Αυτή και ακόμη μία: Στην 
κουβέντα μας με τον Γιώργο Τζώτη, 
συνιδιοκτήτη της επιχείρησης, μιλώντας 
για τους εργαζομένους, παρότι ενήλι-
κες διατηρούσαμε τον χαρακτηρισμό 
«παιδιά» από θαυμασμό και συμπάθεια, 
όχι από οίκτο.

 Με ποιο στόχο δημιουργήσατε 
τον «Παντοκαφενέ»;
Ζούμε σε μια εποχή ματαιώσεων, δεν 

πληρωνόμαστε καλά και σκεφτήκαμε να 
κερδίσουμε άλλα πράγματα, να νιώσουμε 
πιο ανθρώπινοι και ταυτοχρόνως να 
βοηθήσουμε την κοινωνία. Οι περισ-
σότεροι από όσους είμαστε μέλη του 
κοινωνικού συνεταιρισμού εμπλεκόμαστε 
επαγγελματικά με την ψυχική υγεία και 
ξέρουμε ότι μπορούμε να αποδείξουμε 
πως παιδιά που έχουν πιστοποίηση ανα-
πηρίας, είτε είναι αυτισμός είτε νοητική 
υστέρηση είτε ψυχωτικές διαταραχές, 
μπορούν να εμπλακούν στην κοινωνία 
και μάλιστα προς όφελός της, δηλαδή 
να εργαστούν. Υπήρχαν επιχειρήσεις 
που δούλευαν αυτά τα παιδιά, αλλά 
ήταν κλεισμένα, απομονωμένα σε ένα 
δωμάτιο και έφτιαχναν φασόν, τυπο-
ποιημένα πράγματα. Εμείς θέλαμε ένα 
είδος επιχείρησης με δυνατότητα να 
έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο, 
την κοινωνία. 

 Ούτως ώστε να ενωθούν οι δύο 
κόσμοι, δηλαδή ο λεγόμενος τυ-
πικός πληθυσμός και τα άτομα 
με ποσοστό αναπηρίας;
Ακριβώς. Είναι γεγονός πως όλοι 

μας δυσκολευόμαστε να βρούμε δου-
λειά. Πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά. 
Προσπαθήσαμε όλοι μας με πολύ κόπο 
και στέρηση, όχι τόσο σε οικονομικό 

επίπεδο, αλλά ως προς τον προσωπικό 
μας χρόνο. Άξιζε όμως τον κόπο. 

 Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο 
οποίο βασίζεται η λειτουργία του 
«Παντοκαφενέ»;
Ο διακριτικός μας τίτλος είναι «+Εργά-

ζομαι!». Είμαστε Κοινωνική Συνεταιριστι-
κή Επιχείρηση Ένταξης Περιορισμένης 
Ευθύνης για την Απασχόληση Ατόμων 
με Αναπηρίες και Ειδικές Δεξιότητες. Τα 
μέλη του συνεταιρισμού είμαστε επτά. 
Με βάση τον νόμο εμείς δεν έχουμε 
καμία απολύτως αμοιβή και οφείλουμε 
τουλάχιστον το 60% των εργαζομένων 
μας να είναι από τις κοινωνικές ομάδες 
που ανέφερα, το 60% των εσόδων της 
επιχείρησης να καλύπτει τα λειτουργικά 
έξοδα, το 5% να αποτελεί το αποθεμα-
τικό μας και το υπόλοιπο 35% είτε να 
δίνεται στα παιδιά είτε να δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, 
εκτός από τους εργαζομένους που προ-
έρχονται από τον τυπικό πληθυσμό, 
δουλεύουν δέκα άτομα, επτά αγόρια 
και τρία κορίτσια, με ειδικές δεξιότητες.

 Πώς επιλέξατε τα παιδιά που ερ-
γάζονται εδώ;
Τα γνωρίζαμε είτε από τα πλαίσια στα 

οποία εργαζόμαστε είτε από την τοπική 
κοινωνία. Δεν υπάρχει όμως κάποιου 
τύπου περιορισμός και ακόμη κάνου-
με αξιολογήσεις, συνεντεύξεις για να 
δούμε πώς μπορούν να ανταποκριθούν 
στις εργασιακές ανάγκες και φυσικά 
να διαπιστώσουν και τα ίδια εάν τους 
αρέσει να δουλέψουν και μπορούν να 
αντεπεξέλθουν. Μετά από αυτό γίνεται 
πάντα εκπαίδευση των παιδιών, τα 
οποία αποκαλώ «παιδιά» χαϊδευτικά, 
όπως καταλαβαίνετε.

 Προτεραιότητα του «Παντοκαφενέ» 
είναι ο πελάτης ή ο εργαζόμενος;
Σε αυτή τη φάση προτεραιότητά μας 

είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι με τη 
σειρά τους μαθαίνουν να μεταβιβάζουν 
αυτή την προτεραιότητά τους στους 
πελάτες. Ανάλογα με τη λειτουργικό-
τητα του κάθε παιδιού τού δίνεται και 
το πόστο που θα δουλέψει. Υπάρχουν 
παιδιά που δεν μπορούν να σερβίρουν 
ή να εργαστούν στον μπουφέ. Μπορούν 
όμως να δουλέψουν στην αποθήκη 
ή στην καθαριότητα. Αυτό το νόημα 
έχει η αξιολόγηση. Γι’ αυτό έχουμε 
και το παντοπωλείο μέσα στον χώρο 
του καφενείου μας, για να δημιουργη-
θούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Για 
παράδειγμα, στον Γιώργο δεν αρέσει 
πολύ η επαφή με τον κόσμο. Δεν τον 
υποχρεώνει κανείς να το κάνει. Όμως 
σιγά σιγά ζητά μόνος του να σερβίρει. 
Και το κάνει. Εξελίσσεται, ενσωματώνε-
ται. Έτσι με όλους. Κάνουν τη δουλειά 
στην οποία μπορούν να αποδώσουν 
καλύτερα. Μαθαίνουν ότι ο πελάτης 
έχει πάντα δίκιο, εάν προκύψει κάτι, 

ξέρουν πως πρέπει να απευθυνθούν 
στον υπεύθυνο. Έχουν εκπαιδευθεί γι’ 
αυτά. Πάντως, όσο και να είναι προ-
τεραιότητά μας οι εργαζόμενοι, δεν 
θέλουμε να έχουμε πελάτες από οίκτο, 
αλλά για να απολαύσουν τον καφέ τους, 
το τσίπουρό τους, το κρασί τους και 
τους μεζέδες τους. Δεν προσπαθούμε 
να αλλάξουμε τον πελάτη, αλλά εμείς 
να γίνουμε πιο ευέλικτοι. Το ιδανικό 
σενάριό μας είναι να περνούν καλά 
όλοι οι πελάτες του «Παντοκαφενέ» και 
ίσως, όταν φεύγουν, να αντιλαμβάνονται 
ότι εδώ δουλεύουν παιδιά με αυτισμό, 
ήπια νοητική υστέρηση ή ψυχώσεις.

Ποιος είναι ο μισθός των παιδιών;
Ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., που ανα-

λαμβάνει και την ασφαλιστική τους 
κάλυψη, στα 480 ευρώ τον μήνα καθαρά, 
εάν δεν κάνω κάποιο μικρό λάθος. 
Επιπλέον, δεν χάνει κανένα παιδί το 
δικαίωμα είτε σε σύνταξη είτε σε επίδομα 
αναπηρίας. Διατηρεί αυτού του τύπου 
το εισόδημα στο ακέραιο. 

 Παρότι είναι απλουστευτικό να 
επιχειρήσει κάποιος να μιλήσει 
για τις ψυχικές ασθένειες σε λίγες 
λέξεις, θα μπορούσατε να μας 
δώσατε το στίγμα τους;
Ο αυτισμός είναι ασθένεια με την οποία 

γεννιέται κάποιος. Δεν έχει σχέση με 
τη νοημοσύνη, αλλά με την κοινωνική 
επαφή και την έκφραση του συναισθή-
ματος. Όταν υπάρχει αυτισμός σε ήπια 
μορφή, το παιδί το οποίο είναι πολύ 
έξυπνο δυσκολεύεται με τη διαχείριση 
του συναισθήματός του. Αυτός είναι και 
ο δικός μας στόχος: να βοηθήσουμε να 
διαχειρίζονται το συναίσθημά τους. Χα-
ρακτηριστικό των αυτιστικών ανθρώπων 
είναι ότι δεν μπορούν να βγουν από το 
«εγώ» τους. Είναι πολύ κλεισμένοι στον 
εαυτό τους. Υπάρχει βέβαια και το προ-
χωρημένο στάδιο του αυτισμού. Σε αυτή 
την κατάσταση το αυτιστικό άτομο μπορεί 
να στερηθεί ακόμη και την ικανότητα του 
λόγου. Τα παιδιά με νοητική υστέρηση 
μπορεί να γεννηθούν έτσι, η υστέρησή 
τους να οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή 
σε ατύχημα. Είναι σαν να έχει κάποιος 
μπροστά του ένα μικρό παιδί. Για τις 
ψυχωτικές διαταραχές συνήθως υπάρχει 
προδιάθεση, αλλά στα 20, 25, 30 τους 
χρόνια, μετά από κάποιο πολύ στρεσογό-
νο γεγονός, μπορεί να εκδηλώσουν την 
ψύχωσή τους, να μην αξιολογούν σωστά 
την πραγματικότητα, να νομίζουν ότι τους 
καταδιώκουν ή οτιδήποτε άλλο. Με τις 
θεραπευτικές μεθόδους που υπάρχουν 
πλέον όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν 
μια χαρά να εργαστούν. 

 Ομολογώ πως νιώθω αμηχανία 
έχοντας κοντά μου άτομα με ψυ-
χικές νόσους. Μήπως και γίνω 
άθελά μου προσβλητική ή μειωτική 
απέναντί τους.

Ό,τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι 
είναι να μην τους φέρονται διαφορετικά. 
Εγώ έχω ρευματολογικό πρόβλημα και 
δύο φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνω 
ενέσεις. Εάν το έψαχνα περισσότερο, 
μπορεί να διαπίστωνα πως έχω κάποιο 
ποσοστό αναπηρίας. Ο καθένας μας 
γεννήθηκε με κάτι. Δεν διαφοροποιούμαι 
από τα παιδιά που έχουν αυτισμό, με 
την έννοια ότι και εγώ αντιμετωπίζω 
το πρόβλημά μου και εργάζομαι, και 
εκείνα μπορούν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημά τους και να εργαστούν. Δεν 
έχουμε κάτι να κρύψουμε ούτε κάτι να 
ντραπούμε. 

 Ποια ήταν και είναι η αντιμετώ-
πιση του κόσμου ως προς τον 
«Παντοκαφενέ», που βρίσκεται 
στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας;
Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει το στίγμα 

της ψυχικής ασθένειας, προσπαθήσαμε, 
πριν ανοίξουμε το μαγαζί, να προετοι-
μάσουμε τον κόσμο. Εξηγήσαμε στους 
ενοίκους της πολυκατοικίας τι θέλαμε 
να κάνουμε, μιλήσαμε με τους μαγαζά-
τορες της γειτονιάς, ενημερώσαμε τον 
δήμο Παλαιού Φαλήρου, τους φορείς, 
κάναμε συνελεύσεις ξανά και ξανά. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε την υπο-
στήριξη και του δήμου και των φορέων 
και των κατοίκων και των ενοίκων. Οι 
πελάτες μιλάνε με τους υπαλλήλους 
μας, οι φορείς του δήμου κάνουν εκ-
δηλώσεις εδώ.

 Υποθέτετε ότι θα είχατε την ίδια 
αντιμετώπιση και σε οποιονδή-
ποτε άλλο δήμο. Για ποιο λόγο 
επιλέξατε το Παλαιό Φάληρο;
Η αλήθεια είναι πως πριν αποφασί-

σουμε τη γειτονιά όπου θα φτιάχναμε τον 
«Παντοκαφενέ», κάναμε έρευνα αγοράς. 
Το Παλαιό Φάληρο έχει καλό βιοτικό 
επίπεδο, διατηρεί τον χαρακτήρα της 
γειτονιάς, μένουν οι ίδιοι άνθρωποι 
εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά τα στοιχεία 
φαντάζομαι ότι βοήθησαν να πάει πιο 
καλά η επιχείρησή μας. Όντως κάποιες 
γειτονιές της Αθήνας, όπως στο κέντρο 
της πόλης, που είναι δυσλειτουργικές, 
έχουν ετερόκλητο πληθυσμό, γειτονιές 
χωρίς επαφή των ανθρώπων μεταξύ 
τους ίσως να ήταν πιο δύσκολο να 
αποδεχθούν ένα καινούργιο κομμάτι 
πληθυσμού που θέλει να ενσωματωθεί 
κοινωνικά.

 Έχω την αίσθηση πως υπάρχει 
έντονος ρατσισμός στις τοπικές 
κοινωνίες.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον 

χαρακτηρισμό «ρατσισμός». Σίγουρα 
όμως σε μια άλλη γειτονιά θα ήταν πιο 
δύσκολο. Εδώ ο κόσμος έχει καλύτερη 
παιδεία να πω; Δεν ξέρω εάν είναι 
ρατσιστικός ο τρόπος που το αναφέ-
ρω, αλλά έχουμε την υποστήριξη της 
γειτονιάς. Αυτό είναι σίγουρο.

 Εσείς προσωπικά πως αποφασίσατε 
να εμπλακείτε στον «Παντοκαφενέ»;
Είμαι δημόσιος υπάλληλος και συ-

γκεκριμένα νοσηλευτής στο ψυχιατρικό 
τμήμα του Ευαγγελισμού. Ζω με όλα 
τα αρνητικά του δημοσίου υπαλλήλου, 
όπως είναι η καθημερινή ματαίωση ή 
το κυλιόμενο ωράριο. Κοντά στα σα-
ράντα μου χρόνια πια έχω ανάγκη να 
νιώσω παραγωγικός για την κοινωνία. 
Λεφτά (σ.σ. πέραν της μισθοδοσίας 
του αποκλειστικά από το νοσοκομείο) 
δεν πρόκειται να βγάλω. Δουλεύω με 
παιδιά αυτιστικά, με νοητική υστέρη-
ση, με ψυχικές νόσους. Μέσα από τη 
δουλειά μου όλα αυτά τα παιδιά έμμεσα 
με «πληρώνουν» χρόνια τώρα. Είναι 
ηθική η ανταμοιβή μου. 

Ξέρω πολύ καλά πως πολλά από 
αυτά τα παιδιά μπορούν να ζήσουν 
δουλεύοντας (σ.σ. ως μέλη της κοι-
νωνίας και όχι απομονωμένα). Όταν 
λοιπόν τα βλέπω να δουλεύουν στον 
«Παντοκαφενέ» και το μαγαζί να έχει 
κόσμο καθημερινά, νιώθω να έχει πε-
τύχει ο σκοπός ο δικός μου και όλων 
των συνεργατών. Ο ηθικός μισθός μου 
είναι πολύ μεγάλος.

 Ήταν επιλογή σας να ασχοληθείτε 
ως νοσηλευτής με την ψυχική υγεία 
ή τελειώσατε τη σχολή σας, έτυχε 
να προσληφθείτε στο ψυχιατρικό 
τμήμα του νοσοκομείου και απλώς 
το αποδεχτήκατε;
Είχα επιλέξει από φοιτητής να ασχο-

ληθώ με την ψυχική υγεία. Έτυχε το 
διάστημα εκείνο να επισκεφθώ κάποια 
κέντρα ψυχικής υγείας, όπως του Βύ-
ρωνα, όπου έκαναν εξαίρετη δουλειά. 
Έβλεπα πώς υποδέχονταν τους ασθενείς, 
και σε διάστημα δύο, τριών μηνών μέσα 
από τη συνεργασία που είχαν με τους 
αρμοδίους του κέντρου κατάφερναν 
αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς να 
επανενταχθούν στην κοινωνία. Όταν 
βλέπεις έναν ψυχικά άρρωστο άνθρωπο 
σε κατάσταση κρίσης να πιστεύει πως 
είναι ο Χριστός, για παράδειγμα, και 
μετά την κατάλληλη αντιμετώπιση να 
μπορεί να λειτουργήσει στην κοινωνία, 
αυτό είναι σπουδαίο. 

 Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
του «Παντοκαφενέ»;
Πρώτα απ’ όλα να εξακολουθήσει 

να είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Βάσει 
καταστατικού μπορούμε να ανοίξουμε και 
άλλες επιχειρήσεις υποστηρικτικές του 
«Παντοκαφενέ», όπως, για παράδειγμα, 
να καλλιεργούμε σε ένα κτήμα προϊόντα 
που θα πουλάμε στο παντοπωλείο μας. 
Είναι νωρίς ακόμη, αλλά ο σταθερός 
μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε 
όσες περισσότερες θέσεις εργασίας 
μπορούμε γι’ αυτά τα παιδιά.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Γιώργος Τζώτης: Η τιμή τιμή δεν έχει

Συνέντευξη



Τρίτη 21 Μαρτίου 201710 Αγροτική Οικονομία

Μ ε νοικιασμένο mini bus 
επισκέφθηκα το νεοεκλεγέν 
διοικητικό συμβούλιο του 

Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας 
Αττικής «Άγιος Γεώργιος» στην 11η 
Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και 
την Κτηνοτροφία «AgroThessaly» στις 
12 Μαρτίου 2017 (σκεπαστή αγορά 
Νεάπολης Λάρισας), συμμετέχοντας και 
στη συζήτηση για την ανάγκη (ή μη) 
δημιουργίας αγροτικών επιμελητηρίων.

Η «AgroThessaly», ανανεωμένη από 
την τεχνογνωσία και τον ενθουσιασμό 
της έμπειρης «HELEXPO», συγκέντρω-
σε σε 20.000 τ.μ., σε πέντε χώρους, 
167 εκθέτες, που εκπροσωπούσαν 
περισσότερες από 500 επιχειρήσεις 
από 26 χώρες, ενώ σε παράπλευρο 
σκεπασμένο λειτούργησε χώρος συ-
νεδριακών εκδηλώσεων.

Η καθιέρωση study visits, οργανω-
μένων επισκέψεων μελέτης, από τον 
Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής συνε-
χίστηκε μετά την εξίσου επιτυχημένη 
ενημερωτική επίσκεψη στη «Zootechnia» 
(Θεσσαλονίκη) στις 5/2/2017 και την 
επιτυχημένη συμμετοχή του συλλόγου 
στην έκθεση «Meat & Dairy Expo» 
(Metropolitan, Σπάτα Αττικής). 

Στην «AgroThessaly» διακρίνονταν 
ανάμεσα στους 167 εκθέτες πολλά τρα-
κτέρ, πάρα πολλά τρακτέρ, και μεγάλα 
τρακτέρ, πολύ μεγάλα τρακτέρ. Ένας 
τρίτος ανεξάρτητος παρατηρητής θα 
μπορούσε να υποθέσει ότι υπάρχει 
κάποιας μορφής φετίχ με τα μεγάλα 
τρακτέρ στους Έλληνες αγρότες και 
ιδιαίτερα στους αγρότες του κάμπου.

Οι συμμετέχοντες στην «AgroThessaly» 
ήταν: ο Κώστας Μαντζουράνης, η Λέτα 
Δαρσακλή, η Μάγδα Κοντογιάννη, ο 
Δημήτρης Σφέτσας, ο Σπύρος Στα-
θάκος, ο Γιάννης Παπαδημηρίου, ο 
πρόεδρος Γιάννης Κοντογιάννης και 
φιλοξενούμενος ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού 
Αττικής κ. Θάνος Κελμάγερ. 

Προσπέκτους, ιπποδυνάμεις, ευ-
κολίες και φωτογραφήσεις μπροστά 
στα τρακτέρ, πολλές φωτογραφήσεις 
με τα αγαπημένα τρακτέρ από νέους 
αγρότες. Στην Ελλάδα των 180.000 
εν λειτουργία τρακτέρ (άλλοι λένε ότι 
υπάρχουν 240.000 τρακτέρ, αλλά 
δεν λειτουργούν όλα, ίσως μερικά 
υπάρχουν μόνο για τις καταλήψεις, 
παλαιά και χωρίς αριθμούς κυκλο-
φορίας). Χώρες με αντίστοιχη έκταση 
αλλά σαφώς διαφορετικό ανάγλυφο, 
όπως π.χ. η Ολλανδία, έχουν μόνο 
80.000 τρακτέρ!). Και μόνο από αυτή 
τη σύγκριση αντιλαμβάνεται κάποιος 
το δυσβάστακτο κόστος που καθιστά τα 
ελληνικά προϊόντα μη ανταγωνιστικά.

Η προηγούμενη επίσκεψη μελέτης 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττι-
κής είχε γίνει πάλι με mini bus στη 
Θεσσαλονίκη στις 5/2/2017, στη 
«Zootechnia», στην οποία συμμετεί-
χαν οι: Γιάννης Κοντογιάννης, Μάγδα 
Κοντογιάννη, Γιάννης Παπαδημητρίου, 
Λέτα Δαρσακλή, Σπύρος Σταθάκος, 
Δημήτρης Σφέτσας, Κώστας Μαντζου-
ράνης, Δέσποινα Γαζωράκη, Κατερίνα 
Κοντογιάννη, Στέλιος Παπουτσάς, Ερα-
σμία Μουχαλή, Γιάννης Πατσαβούρας, 
Γιάννης Χερουβείμ, Φάνης Λέκας και 
Γιώργος Δεδούσης. 

H 10η Διεθνής Έκθεση για την 
Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία 
«Zootechnia» ήταν από τις μεγαλύτερες, 
καθώς οι εκθέτες ανέρχονται φέτος σε 
939 (έναντι 849 το 2015, διότι γίνεται 
κάθε διετία εναλλάξ με την «Agrotica») 

και οι ξένοι άμεσοι εκθέτες προέρχο-
νταν από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, 
τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την 
Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τουρ-
κία, ενώ συνολικά οι ξένοι εκθέτες 
(άμεσοι και έμμεσοι) εκπροσωπούσαν 
37 χώρες. Στη «Zootechnia» τα μέλη 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής 
επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων τα stands 
της InoxST και της VenderGroup, που 
είναι χορηγοί στην εκπαίδευση των 
κτηνοτρόφων Αττικής.

Ήδη προγραμματίστηκε από τον 
Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής να 
πραγματοποιηθεί επίσκεψη μελέτης 
στη «FOODexpo» (Σπάτα Αττικής, 
19/3/2017), για την οποία εξασφα-
λίστηκαν προσκλήσεις (καθόσον η 
είσοδος είναι με 15 € ανά άτομο). Εκεί 
πρόκειται να γίνει και η παρουσίαση 
του προγράμματος προώθησης της 
κατανάλωσης πρόβειου κρέατος της 
Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Κρέατος, που μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νει την εκδήλωση «Η αξιοποίηση του 
πρόβειου σφαγίου με εύχρηστες κοπές 
για γρήγορο ψήσιμο και προτάσεις 
παρασκευασμάτων πρόβειου κρέα-
τος». Στην εκδήλωση «Meet the lamb» 
(Κυριακή 19/3/2017, 16:00-17:30, 
θα παρουσιαστούν παραδειγματικές 
κοπές από Γάλλο τεχνίτη κρεοπώλη 
και Έλληνα σεφ και θα ακολουθήσει 
συζήτηση για τη δημιουργία νέων ελ-
ληνικών κοπών πρόβειου κρέατος.

Τρίτοι θα μπορούσαν να εκφράσουν 
την απορία ότι αναφέρεται συνεχώς ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής στην 
ανταπόκριση για τις επισκέψεις μελέτης. 
Αυτό συμβαίνει διότι απλούστατα ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας 
Αττικής «Άγιος Γεώργιος» έχει δηλώσει 
ότι πιστεύει στην ανάγκη εκπαίδευσης 
και επαρκούς πληροφόρησης όλων για 
να μπορούν να συμμετέχουν ικανοποιη-
τικά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων 
για το μέλλον του αγροτικού κόσμου. 

δέσμευση του διοικητικού συμβουλίου 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής 
στις επισκέψεις μελέτης ως εργαλείου 
εκπαίδευσης.

από τις λίγες οργανώσεις της κοινω-
νίας των πολιτών που σχεδίασε ένα 

πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης και ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο για τα μέλη του. 

του αδαπάνως για τον Κτηνοτροφικό 
Σύλλογο Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία 
και σε άλλους συμπολίτες και έγκριτα 
μέλη της κοινωνίας μας να το στηρί-
ξουν. Στις τελευταίες δύο επισκέψεις 
μελέτης αρωγός ήλθε η κα Γεωργία 
Μαρτίνου (βουλευτής υπαίθρου Ατ-
τικής), στηρίζοντας τις επιλογές του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής με 
το mini bus. Ακόμα και δήμοι θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν.

προσεχείς δραστηριότητές του και τις 
δημοσιοποιεί ευρέως και εγκαίρως. 

υλοποίησε 114 εκδηλώσεις με πολλές 
να μπορούν να χαρακτηριστούν επι-
σκέψεις μελέτης.

αποτελέσματα και τους συμμετέχοντες 
με πλήρη διαφάνεια.

Τέλος, με πολύ ενδιαφέρον είδα-
με την έκδοση του Actionbook (κάτι 
σαν το Facebook) του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Αττικής και εντοπίσαμε ότι 
ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
πήγε σε πολλά μέρη για να μεταφέρει 
τεχνογνωσία στα μέλη του, μεταξύ 
των οποίων τα Γρεβενά, η Τρίπολη, 
η Σίνδος Θεσσαλονίκης, η Ανατολή 
Λάρισας, η Άρτα, το Παπάδο Λέσβου 
και η Σίφνος Κυκλάδων, ενώ είχαν 
προηγηθεί οι επισκέψεις μελέτης στην 
Καρδίτσα και στο Λεβίδι Αρκαδίας. 

Μάλιστα επιστέγασμα όλων των 
καλών πρακτικών που εφαρμόζει ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής είναι 
ότι περιστασιακά, μετά την πραγματο-
ποίηση μιας επίσκεψης μελέτης, κάνει 
ανοικτή εκδήλωση στην καθιερωμένη 
για φέτος ημέρα συναντήσεών τους, 
που είναι η Τρίτη (όποια Τρίτη) στις 
20:30, όπου δίνει την ευκαιρία σε όλα 
τα μέλη του που πιθανόν θα ήθελαν 
αλλά δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν 
καθώς και σε άλλους συμπολίτες να 
ενημερωθούν για όσα είδαν και εντό-
πισαν οι συμμετέχοντες στην επίσκεψη 
μελέτης.

Η επόμενη ανοικτή ενημέρωση 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττι-
κής θα γίνει την Τρίτη 21 Μαρτίου 
2017 στις 20:30 δίπλα στην έδρα του 

συλλόγου, στο σπίτι της κας Μάγδας 
Κοντογιάννη (Λ. Πορφύρα 2, Αχαρ-
ναί, ktinotrofoiattikis@gmail.com, 
210.24.67.866) με θέμα τις εντυπώ-
σεις από τις επισκέψεις μελέτης στη 
«Zootechnia», στην «AgroThessaly» 
και στη «FOODexpo». 

Το πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης 
του συλλόγου θα ανασταλεί για μερικές 
εβδομάδες προγραμματισμένα λόγω της 
έντασης των κτηνοτροφικών εργασιών 
της άνοιξης, που απαιτούν αλλαγές στα 
σιτηρέσια διατροφής, και βέβαια της 
γιορτής της Ανάστασης, που απαιτεί 
ειδική προετοιμασία. 

Αμέσως μετά στόχος είναι να επισκε-
φθεί ο σύλλογος το κτηνοτροφικό χωριό 
Ανάβρα στον δήμο Αλμυρού Μαγνησίας, 
το οποίο έχει γίνει σημαία πετυχημένης 
τοπικής ανάπτυξης με πρόεδρο τότε τον 
κ. Δημήτριο Τσουκαλά.

Το χωριό Ανάβρα είναι χτισμένο 
στις δυτικές πλαγιές του όρους Όθρυς 
σε υψόμετρο 780 μέτρων. Από το 1999 
έως το 2010, την περίοδο εφαρμογής 
του Σχεδίου «Καποδίστριας», παρέμεινε 
ανεξάρτητη κοινότητα του νομού Μαγνη-
σίας, όπως και πριν την εφαρμογή του 
σχεδίου. Ήταν ξεχωριστή κοινότητα και 
συνόρευε με τους δήμους Αλμυρού από 
την πλευρά της Μαγνησίας, Δομοκού από 
την πλευρά του νομού Φθιώτιδας και 
Ναρθακίου από την πλευρά του νομού 
Λαρίσης. Η περιοχή της Ανάβρας είναι 
δασωμένη, ενώ κοντά στην Ανάβρα 
βρίσκονται οι πηγές του Ενιπέα.

Η Ανάβρα έχει εξελιχθεί σε αγροτικό 
οικισμό-πρότυπο. Έγινε ο πρώτος οικι-
σμός της Ελλάδας που καλύπτει εντελώς 
τις ενεργειακές ανάγκες του από ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα το 
επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων είναι 
ένα από τα υψηλότερα στην Ελλάδα και 
είναι ένα από τα λίγα ορεινά αγροτικά 
χωριά της Ελλάδας όπου ο πληθυσμός 
παρουσιάζει αύξηση.

H Ανάβρα ονομαζόταν μέχρι το 1928 
«Γούρα». Σήμερα στην κοινότητα των 
ανθρώπων που κατοικούν δραστη-
ριοποιείται η εθελοντική οργάνωση 
Ανάβρας Μαγνησίας για την αειφο-
ρία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό 
«Αναβρά-Ζω». 

Μια επίσκεψη μελέτης δεν είναι με-
μονωμένη ευκαιριακή διαδικασία, αλλά 
μια οργανωμένη συνεχής δραστηριότητα 

και προαπαιτεί δέσμευση από την ηγε-
σία μιας συλλογικής δομής. Ο καλός 
σχεδιασμός με την προετοιμασία των 
συμμετεχόντων και ο καθορισμός των 
σημείων προσοχής είναι στα απαραί-
τητα στοιχεία δημιουργίας συνθηκών 
επιτυχίας. 

Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες, ως 
δωρεάν λαμβάνοντες, πρέπει να αι-
σθάνονται την εσωτερική ανάγκη να 
δώσουν δωρεάν τις δικές τους εμπειρίες 
σε όσους το ζητήσουν. Μια οργάνωση 
της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να 
είναι έτοιμη να υποδεχθεί οργανωμένες 
ομάδες για ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, όπως 
μάθαμε, ήδη από πέρυσι επέλεξε ομάδα 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που 
είναι κατάλληλες για να επιδειχθούν 
και μπορούν να δεχθούν επισκέπτες 
για να τους ενημερώσουν γύρω από 
τα θέματα που απασχολούν μια κτη-
νοτροφική εκμετάλλευση. 

Μάλιστα φέτος, έχοντας ήδη τη στοι-
χειώδη αυτή οργάνωση και πρόθεση 
ανταλλαγής εμπειριών, ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Αττικής προτίθεται να υπο-
στηρίξει την προσφορά του Skywalker 
που υλοποιεί με τα «Μονοπάτια Κοινω-
νικής Επιχειρηματικότητας», ειδικότερα 
σε θέματα αγροτικής επιχειρηματικό-
τητας, μετά την Ανάσταση, η οποία 
δημιουργεί ένταση στις κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες.

Πάντα έχοντας στον νου το ποίημα 
του μεγάλου Καβάφη, ο οποίος αναφέ-
ρει: «σαν βγεις στον πηγαιμό για την 
Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύ το 
ταξίδι», σε μια επίσκεψη μελέτης ορ-
γανώνουμε έτσι τη μεταφορά, ώστε να 
είμαστε όλοι μαζί, διότι στο ταξίδι της 
μετάβασης και επιστροφής γίνονται όλες 
οι απαραίτητες κοινωνικές ζυμώσεις, 
που αυξάνουν το κοινωνικό κεφάλαιο. 
Και αυτό, δηλαδή η κοινωνική ζύμω-
ση, είναι πολύ πιο σημαντικό από τον 
εμφανή σκοπό της επίσκεψης μελέτης, 
που βέβαια είναι πάντα σημαντικός 
και ελκυστικός σκοπός. 

Οι επισκέψεις μελέτης είναι μια δι-
αδικασία peer to peer, όπως λένε οι 
σύγχρονοι μελετητές, διότι τις τελικές 
πληροφορίες τις αποκτούν όλοι και είναι 
διαθέσιμες σε όλους όχι για εμπορική 
χρήση, μια σύγχρονη έκφραση της κοι-
νωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 

Οι επισκέψεις μελέτης έφτασαν να 
είναι σήμερα μια μοναδική διέξοδος 
για πρόσβαση στις διαθέσιμες γνώσεις. 
Με το τεράστιο σημερινό κενό στην 
αγροτική εκπαίδευση, οι επαγγελματίες 
αγρότες έχουν τη μοναδική δυνατότη-
τα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
υπεύθυνα από άλλους επαγγελματίες 
αγρότες μέσω των οργανωμένων από 
συλλογικότητες επισκέψεων μελέτης. 

Ενώ για τους νεοεισερχόμενους 
στα αγροτικά επαγγέλματα υπάρχει 
χρόνος διαθέσιμος και εκπαιδευτικά 
προγράμματα κυρίως από ιδιώτες, αλλά 
και από πέντε κρατικές αγροτικές σχο-
λές, καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και τον 
ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» (παλιά ΚΕ.Γ.Ε.), 
για τους ενήλικους επαγγελματίες που 
έχουν κοινωνικές και οικογενειακές 
υποχρεώσεις (ίσον στενότητα χρόνου) 
η μόνη διέξοδος είναι οι επισκέψεις 
μελέτης και η οργανωμένη ανταλλα-
γή εμπειριών, και ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Αττικής αποτελεί πρότυπο 
δραστηριοποίησης σε αυτό τον χώρο. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382-agronea@otenet.gr

Επισκέψεις μελέτης των κτηνοτρόφων Αττικής
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Η κα Αναστασία Μποστανίτη, σύζυγος και 
μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, έχει επα-
νέλθει στο Ελατοχώρι Πιερίας και έχει 

μεταφέρει και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες 
την τελευταία δεκαετία. 

Ιδιοκτήτης του αρχοντικού «Αλθαία» στο μαγευ-
τικό Ελατοχώρι, κοντά στο γνωστό χιονοδρομικό 
κέντρο, η Αναστασία Μποστανίτη (699.72.63.064 
και 699.72.62.500) γρήγορα συνειδητοποίησε 
ότι το μέλλον βρίσκεται στην τοπική ανάπτυξη.

Παρότι με καταγωγή από το Ελατοχώρι έκανε 
οικογένεια και εργάστηκε στο μεγάλο αστικό κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης, που, ενώ φαίνεται από 
τα Πιέρια Όρη, απέχει σήμερα περίπου 100 χλμ.

Με εμπειρίες κυρίως από τον χώρο των πωλή-
σεων και της διοίκησης μικρών επιχειρήσεων στον 
τομέα της επικοινωνίας και αφού συνεργάστηκε 
με υποστηρικτικούς οργανισμούς για τη γυναι-
κεία επιχειρηματικότητα, η αφοσίωσή της στον 
αγροτουριστικό ξενώνα – αρχοντικό «Αλθαία» 
(althaia@hotmail.gr, ktima.althaia@in.gr) ήταν 
μια εξαίρετη περίοδος. 

Ιδιαίτερα διότι, πιστεύοντας η κα Μποστανίτη 
στην τοπική ανάπτυξη, ως πρόεδρος του τοπικού 
συλλόγου επαγγελματιών οργάνωσε όλους τους 
επαγγελματίες της περιοχής για την από κοινού 
προώθηση της περιοχής. 

Την είχαμε συναντήσει σε εκθέσεις και σε εκδη-
λώσεις προβολής του τόπου της. Τη βρήκαμε στο 
«Τουριστικό Πανόραμα» στην Αθήνα πριν δέκα 
χρόνια, μια έκθεση για κρατήσεις τουριστικών 
προορισμών τελευταίας στιγμής, συνήθως τον 
Μάιο, με μια πολύ ωραία συνολική σκηνική παρου-
σία και ενθουσιασμό. Το Ελατοχώρι προβλήθηκε 
συνολικά με έναν ενιαίο χάρτη της περιοχής με 
όλους τους επαγγελματίες και με τις θέσεις των 
επαγγελματικών τους χώρων.

Λίγο αργότερα, το 2011, με ενέργειές της επι-
λέχθηκε το Ελατοχώρι για τη φιλοξενία του 11ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου των Νέων Αγροτών. Τότε 
κατόρθωσε να γίνει περιστασιακό επίκεντρο ευρείας 
δημοσιότητας το Ελατοχώρι φιλοξενώντας τρεις 
υπουργούς και τρεις γενικούς γραμματείς, καθώς 
και πάρα πολλούς νέους αγρότες. 

Το σημαντικό με την άριστη φιλοξενία που ορ-
γάνωσε τότε ο σύλλογος επαγγελματιών είναι ότι 
οι νέοι αγρότες (ηλικίας 18 έως 40 ετών), αφού 
έλθουν και μείνουν ικανοποιημένοι από τη φιλο-
ξενία και τον τόπο, έχουν τα βιολογικά περιθώρια 
να έλθουν και να ξαναέλθουν με τις οικογένειές 
τους και να ξαναέλθουν ως ηλικιωμένοι και να 
ξαναέλθουν τα παιδιά τους καθώς θα μεγαλώνουν 
και θα ανεξαρτητοποιούνται, αλλά πάντα θα έχουν 
τις ευχάριστες μνήμες του Ελατοχωρίου. Και όλα 
αυτά ξεκινώντας από την οξυδερκή ενέργεια του 
συλλόγου των επαγγελματιών με πρόεδρο την κα 
Μποστανίτη.

Και όταν προβλέφθηκαν με τον τότε νόμο 
4019 οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.), η Αναστασία Μποστανίτη οργάνωσε 
μια ομάδα και αφοσιώθηκε στην υποστήριξη της 
κοινωνικής οικονομίας στον τομέα των αρωμα-
τικών φαρμακευτικών φυτών και ειδικότερα στο 
φημισμένο ελληνικό τοπικό τσάι του βουνού, στην 
ποικιλία Scardica.

Μόλις είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των 
μακροχρόνιων ερευνών γερμανικών πανεπιστημίων 
στο Μόναχο, που έδειχναν ότι το συγκεκριμένο 
ελληνικό τσάι του βουνού που φυτρώνει και με-
γαλώνει στον Όλυμπο και τα Πιέρια, δηλαδή η 
ποικιλία Sideritis Scardica, έχει ευνοϊκή επίδραση 
σε πάσχοντες από τη νόσο Αλτσχάιμερ και μάλιστα 
σε μερικές περιπτώσεις εκτός από την αναστολή 
των συμπτωμάτων υπήρξε και βελτίωση της κα-
τάστασης των ασθενών. 

Αυτή η είδηση έδωσε το έναυσμα για σχεδόν 
σάρωση των ελληνικών βουνών από τον Sideritis 
με εκδρομές στα βουνά ειδικά για να μαζέψουν ή 
ακόμα και να ξεριζώσουν τα φυτά, ενώ υπήρξαν και 
περιπτώσεις ξεριζώματος για να τα μεταφυτέψουν 
σε άλλες περιοχές. Η κοινή, συλλογική περιουσία 
της περιοχής κινδύνευε. Μόνο με συλλογικές προ-
σπάθειες θα μπορούσαν οι τοπικοί πληθυσμοί να 
προστατέψουν τη συλλογική τους περιουσία. Και 
μια επιχειρηματική μορφή με βάση τη συλλογική 
δράση θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα. 

Στο ίδιο μήκος κύματος δρούσε και η Περιφερει-
ακή Ενότητα Πιερίας προβάλλοντας τη συλλογική 

τοπική παραγωγή, τονίζοντας τα φημισμένα τοπικά 
προϊόντα της Πιερίας και υποστηρίζοντας τοπικές 
συλλογικές προσπάθειες.

«Είδαμε» μας είπε η κα Μποστανίτη «συλλογικές 
προσπάθειες στο φημισμένο τοπικό λάδι από ντόπιες 
ποικιλίες ελιάς. Είδαμε τη συλλογική προσπάθεια 
των αμπελουργών-οινοποιών. Μάλιστα οργανώνε-
ται για σειρά ετών γιορτή των πιερικών κρασιών 
στο Ελατοχώρι, διότι οι γεύσεις και οι μυρωδιές 
συνδυάζονται τέλεια με το εξαίρετο περιβάλλον». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια 
δομή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
είναι η ύπαρξη επαρκούς κοινωνικού κεφαλαίου και 
αυτό πάλι ευδοκιμεί μόνο μέσα σε λειτουργούσες 
κοινωνίες. Μια Κοιν.Σ.Επ. προαπαιτεί κοινωνία 
ανθρώπων και όχι απλώς συνεύρεση ανθρώπων 
με κοινά συμφέροντα. Η Κοιν.Σ.Επ., που προ-
σπάθησε πολύ η κα Μποστανίτη να στήσει με τη 
βοήθεια φίλων και συνεργατών που προσέτρεξαν 
μετά από πολλές ώρες συζητήσεων και ερευνών, 
δεν μπόρεσε να απογειωθεί. Και ξέρουμε όλοι ότι 
το αεροπλάνο χρειάζεται όλη του τη δύναμη την 
ώρα της απογείωσης. Η συγκεντρωθείσα δύναμη 
δεν ήταν αρκετή συνεργατικά.

Έτσι η κα Μποστανίτη συγκέντρωσε όλη της τη 
δύναμη στην οικογένειά της και τελικά απογείωσε 
το αεροπλάνο των ονείρων της. Καλλιεργεί τσάι του 
βουνού πάνω στα Πιέρια, το αγρόκτημά της είναι 
επισκέψιμο, συλλέγει το τσάι, το προετοιμάζει, το 
συσκευάζει (γνωρίζει από οικοτεχνία) και το δια-
θέτει με το όνομα «τσάι Ολύμπου – κτήμα Αλθαία».

Όπως μας περιγράφει την προσπάθειά της η κα 
Μποστανίτη: «Το 2010 ξεκινήσαμε την παραγωγή 
του τσαγιού Ολύμπου στο κτήμα “Αλθαία”, που 
βρίσκεται στο Ελατοχώρι Πιερίας, βόρεια του 
Ολύμπου, σε έκταση 15 στρεμμάτων. Επεκτείναμε 
την καλλιέργεια τσαγιού και σε άλλα χωράφια σε 
σύνολο 50 στρεμμάτων και πλέον. Ταυτόχρονα 
δημιουργούμε συνεργασίες και με άλλους παρα-
γωγούς της περιοχής.

»Το 2015 δημιουργήσαμε εργαστήρι τυποποίησης 
και συσκευασίας με κύριο προϊόν το τσάι Ολύμπου 
και με στόχο πλέον την πώληση του τσαγιού στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προβάλλουμε το 
παραδοσιακό αλλά και ευεργετικό αυτό προϊόν στο 
ευρύ κοινό και στην τοπική αγορά μας, καθώς και 
στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα καταλύματα 
της πατρίδας μας που προσφέρουν παραδοσιακό 
ελληνικό πρωινό. 

»Το εργαστήρι τυποποίησης είναι ένας χώρος 150 
τετραγωνικών μέτρων ειδικά διαμορφωμένος για 
την ξήρανση, τη διαλογή, την επεξεργασία και τη 
συσκευασία του τσαγιού. Δημιουργούμε βιολογικά 
προϊόντα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση 
της Bio Hellas και με σεβασμό στην ιστορική μας 
μνήμη και στον καταναλωτή.

»Το 2016 διασκευάσαμε το εργαστήριο ως 
επισκέψιμο εργαστήρι και δημιουργήσαμε τον 
εκθεσιακό χώρο “Βοτανολόγιο - Herbarium” των 
φυτών του Ολύμπου - των Πιερίων με ατόφιο 
υλικό και φωτογραφίες.

»Στον χώρο μας ενημερώνουμε για τα πολύτιμα 
φυτά του Ολύμπου – των Πιερίων και τη διαδικασία 
παραγωγής του τσαγιού, προσπαθώντας να γίνουμε 
αρωγοί στην προσπάθεια μετάδοσης της γνώσης 
στις επόμενες γενιές σε θέματα που αφορούν: στον 
πλούτο της φύσης μας, στην ευαισθησία για το 
περιβάλλον, στην προστασία και στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. Ο εκθεσιακός χώρος έχει 
ελεύθερη είσοδο και το ωράριο επίσκεψης είναι 
Σάββατο 17:00-19:00, Κυριακή 11:00-13:00. 
Για τις ομαδικές επισκέψεις-groups εξασφαλίζεται 
καλύτερη φιλοξενία όταν επικοινωνούν μαζί μας.

»Η οικογενειακή μας επιχείρηση λειτουργεί 
αξιοποιώντας τη γνώση της παλαιότερης γενιάς, 
συνδυάζοντας παράλληλα την ενεργή δυναμική 
των νεότερων μελών της οικογένειας. Η αγάπη 
μας για τη φύση και οι ανάγκες της εποχής για 
βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα μας ενέ-
πνευσε να ξαναασχοληθούμε με τη γη και ειδικά 
με το τσάι Ολύμπου.

»Η ιδέα αυτή ξεκίνησε όταν το 2007 επιστρέ-
φουμε στον τόπο καταγωγής μας, στο Ελατοχώρι, 
και, συνδυάζοντας την εμπειρία μας ως ελεύθερων 
επαγγελματιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί 
30 χρόνια, δημιουργούμε έναν θεματικό οικογε-
νειακό ξενώνα, το αρχοντικό “Αλθαία: Φύση και 
άρωμα με θέα τον Όλυμπο” εμπνευσμένο από τα 
αρωματικά και θεραπευτικά φυτά του Ολύμπου.

»Τα σχέδιά μας συνεχίζονται στο “τσάι Ολύ-
μπου - κτήμα Αλθαία” με μικρότερες πειραματικές 
καλλιέργειες για τη δημιουργία ενός επισκέψιμου 
αγροκτήματος, μεταδίδοντας την αγάπη μας για τη 
φύση, τις ευαισθησίες μας για το περιβάλλον, την 
προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
στις επόμενες γενιές».

Το τσάι Ολύμπου (Sideritis Scardica), το βότανο 
των θεών, ήταν ανέκαθεν ένα πολύτιμο φαρμακευτικό 
φυτό. Ο σιδερίτης ήταν γνωστός στους αρχαίους 
Έλληνες από την εποχή του Διοσκουρίδη και του 
Θεoφράστου για τις ποικίλες θεραπευτικές ιδιότη-
τές του, έχει χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή 
ιατρική (εθνοβοτανική) για τη θεραπεία πλειάδας 
παθήσεων, αποτελεί αντικείμενο επιστημονικών 
ερευνών που αναφέρονται σε αυτόν ως έναν θη-
σαυρό υγείας. 

Θεωρείται ότι ευεργετεί σε κρυολογήματα και 
φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστή-
ματος, είναι αντιυπερτασικό, αντιφλεγμονώδες 
και αντιοξειδωτικό, βοηθά στην καταπολέμηση 
της νόσου Aλτσχάιμερ, είναι αγχολυτικό, διουρη-
τικό και αποτοξινωτικό, χρησιμοποιείται για την 
πρόληψη της αναιμίας διότι περιέχει σίδηρο και 
συνεισφέρει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Και συνεχίζει η κα Μποστανίτη: «Το 2010 ορ-
γανώσαμε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 
και τον βοτανικό κήπο του δήμου Σταυρούπολης 
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των εκδηλώσεων των 
απανταχού Ελατοχωριτών έκθεση για τη βιοποι-
κιλότητα της περιοχής τιμώντας το παγκόσμιο έτος 
βιοποικιλότητας. Συμμετείχαμε σε κοινές δράσεις 
και με άλλους παραγωγούς και σε συνεργασία με 

την Αντιπεριφέρεια Πιερίας για την προώθηση του 
τσαγιού Ολύμπου. Κάναμε γευσιγνωσίες στο αρχο-
ντικό μας και δημιουργήσαμε γευστικές συνθέσεις 
με αφέψημα από το τσάι Ολύμπου. Συμμετέχουμε 
εθελοντικά στη φύτευση των κοινόχρηστων χώρων 
του Ελατοχωρίου με τσάι και βότανα της περιοχής 
με την ομάδα εθελοντισμού και σε εκθέσεις τουρι-
σμού για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής μας». 

Η κα Μποστανίτη μετέχει στο Hellenic Excellence 
Gastronomic Culture για τη συνεργασία ελληνικών 
επιχειρήσεων παραγωγικής βάσης με στόχο την 
εύρεση αγορών και την από κοινού προώθηση, 
στο Ινστιτούτο Ελληνικής Γαστρονομίας και στο 
Επιμελητήριο Πιερίας. 

Διετέλεσε και διατελεί πρόεδρος, αντιπρόε-
δρος, γραμματέας του Συλλόγου Επαγγελματιών 
Ελατοχωρίου, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμμα-
τέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελατοχωριτών 
Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας 
Ελατοχωρίου και είναι μέλος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ελατοχωρίου.

Η κα Μποστανίτη συνεχίζει: «Προσπαθούμε 
καθημερινά να αναπτύξουμε το επιχειρηματικό 
μας σχέδιο με όλες αυτές τις αντίξοες συνθήκες, 
είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε, παρόλο 
που η εμπειρία μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα. 
Εκείνο όμως που δεν θέλουμε να αλλάξουμε είναι ο 
βασικός μας γνώμονας, που είναι να προσφέρουμε 
ποιοτικά προϊόντα στον καταναλωτή.

»Ως πρόεδρος ενός κοινωνικού συνεταιρισμού 
που δεν προχώρησε, βλέποντας σήμερα από κάποια 
απόσταση, μπορώ να μιλήσω χωρίς να είμαι συ-
γκλονισμένη για την Κοιν.Σ.Επ. που δεν προχώρησε 
και να πω μετά από δύο χρόνια ότι το όραμα του 
κοινωνικού συνεταιρισμού μπορεί να μην προ-
χώρησε στο επίπεδο που εμείς σκεφτόμασταν, οι 
άνθρωποι προφανώς δεν ήταν έτοιμοι να δεχθούν 
μια τέτοια ιδέα, όμως εγώ χαίρομαι που ο σπόρος 
μιας νέας διάστασης αυτού του προϊόντος φυτεύ-
τηκε, η καλλιέργεια αυξήθηκε κατά πολύ, νιώθω 
χαρούμενη που συνετέλεσα προσωπικά σε αυτή 
την εξέλιξη του προϊόντος και της παραγωγής».

Με κύρια επικοινωνία από τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, η κα Μποστανίτη επικοινωνεί 
μέσα από τα www.facebook.com/tsai.Olympoy2, 
www.teaofolympus.com και www.elatohori.net/
hotels/althaia. 

Και η κα Μποστανίτη συνεχίζει: «Σήμερα μπορώ 
να νιώθω χαρούμενη, γιατί είμαι βέβαιη ότι στο 
μέλλον θα βρει δρόμους και διεξόδους για να μην 
χαθεί όλη αυτή η ενέργεια όλων μας. Οι αξίες μας 
δεν άλλαξαν, συνεχίζουν από άλλους δρόμους. 
Εμείς λοιπόν στην οικογένειά μου συνεχίζουμε με 
το “τσάι Ολύμπου - κτήμα Αλθαία” να προχωράμε».

Και η συνέντευξη έκλεισε με τη φράση: «Ευχα-
ριστώ λοιπόν όλους όσοι στάθηκαν και στέκονται 
κοντά μας στο ταξίδι της ζωής».

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382-agronea@otenet.gr

Αγροτική Οικονομία

Αναστασία Μποστανίτη: η γυναίκα πίσω  
από το «τσάι Ολύμπου-κτήμα Αλθαία»
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Σεμινάριο Adobe Premiere 

Marketing Plan: σχεδιασμός, υλοποίηση & έλεγχος
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανα-
τολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης διοργανώνει το πρακτικό 
εργαστήριο με θέμα ''Marketing Plan: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος''.
Σκοπός & Στόχος μας είναι μέσα από την πρακτική θεματολογία που θα αναπτυχθεί, οι 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές εισαγωγικές έννοιες για την κατάρτιση ενός 
σχεδίου Marketing. Την Πλήρη και αναλυτική διαδικασία σχεδιασμού, παρακολούθησης-
υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός Marketing Plan.
Σε ποιούς απευθύνεται:

επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Θεματολογία Εισήγησης:
1. Το περιεχόμενο ενός πλήρους Marketing Plan
2. Ανάλυσης παρούσας κατάστασης
3. Τμηματοποίηση αγοράς- Επιλογή target group
4. Σχεδιασμός στρατηγικής Marketing & πλάνων υλοποίησης
5. Υλοποίηση & Έλεγχος του Marketing Plan
6. Παραδείγματα και τρόπος εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Εισηγητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος
Κόστος Συμμετοχής: 40 ευρώ
Στο Ενίσχυση πάθους και ένωσης για το αντικείμενο τους και της σχέσης τους με την 
εταιρεία, φορέα.

και ομαδικό επίπεδο.

Κόστος Συμμετοχής για τα 3 Workshops: 120 €

ή 40 € ενότητα. Απαραίτητη η προεγγραφή.
*Στο τέλος της παρακουλήθησης του προγράμματος θα υπάρξει προσωπική αξιολόγηση 
-συμβουλές για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.
Εισηγητές-Εκπαιδευτές:

είναι ένας καλλιτέχνης με αρκετές εκθέσεις και παρουσιάσεις της δουλειάς του, στο εξωτερικό 
και την Ελλάδα. Στην καριέρα του έχει παντρέψει και συμπλεύσει πολλές φορές φορές το 

με γνώμονα τη δημιουργική διαδικασία με στόχο πάντοτε την καινοτομία.

σημειώσεις και βιβλιογραφία. 

Απαραίτητη η προεγγραφή: Περισσότερες Πληροφορίες: keak.gr
Πότε: ώρα
Τόπος Διεξαγωγής: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 104, Καλλιθέα 176 76 

Γενικές Πληροφορίες:

θεματολογίας, πρέπει να μπορέσει να προ-
ελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον και 
την προσήλωση του εκάστοτε κοινού, ώστε 
να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι ανά 
περίπτωση. Επομένως το σεμινάριο στοχεύει 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης, κι-
νητοποίησης ομάδας, διαμόρφωσης υλικού 
και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε κοινό 
(πελάτες ή συναδέλφους). 

Περιεχόμενα:

- Η διαδικασία της προφορικής Επικοινωνίας
- Η έννοια της διαφορετικής αντίληψης
- Αποτελεσματική και ενεργητική ακρόαση

-   Γλώσσα σώματος & Παραγλώσσα-το 93% 
της Επικοινωνίας

-

-   Το Κοινό της παρουσίασης - Know your 

-Τα στοιχεία της επιτυχημένης παρουσίασης

ακροατήριο

Απευθύνεται σε:
Σε εισηγητές σεμιναρίων και εκπαιδευτές 
ενηλίκων (ομάδων εργασίας, συναδέλφων, 
πελατών)

Εισηγητής: Αγγελική Κοτσολάκη,
Κόστος: 340 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνο-

Επικοινωνία: email: 
τηλ. 210 65 40 195
Πότε: 
Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00 
Τόπος Διεξαγωγής: 

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι, κάθε 
σπουδαστής μετά την ολοκλήρωση της εκπαί-
δευσης: Να γνωρίζει το σύνολο των λειτουρ-

να διαμορφώσει την ιδέα και την εικαστική 
προσέγγιση του έργου του. 

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους δη-
μιουργούς που επιθυμούν να μάθουν την 

δημιουργούν τα δικά τους βίντεο αξιοποι-
ώντας προσωπικό και μη, πρωτογενές υλικό 
(εικόνα-ήχος- βίντεο). Η δομή του σεμιναρίου 
είναι τέτοια, που δεν απαιτείται προηγού-

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:
-

συστήματος 

Montage. Τεχνικές Montage 

ήχος). Σχέση συμπίεσης και ποιότητας αρχείων 

Επιλογές και ρυθμίσεις νέας ακολουθίας 

Ανάθεση ατομικής εργασίας 

-

Video effects 

-
σταση φόντου 

Audio effects 

Κόστος: 
Διάρκεια: 22 ώρες
Επικοινωνία: Φάξ: 

, e-mail:
site:
Πότε: 
Τόπος Διεξαγωγής: Αρκαδίας 16Α - Τ.Κ. 
121 32, Περιστέρι

Σεμινάριο ''Art InSide Business-Be Creative on you''
Το ΚΕΑΚ ( Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανατο-
λισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης διοργανώνει για πρώτη φορά 

-
τόμο, κυρίως για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα, που εστιάζει μέσα από την σύμπλευση 

καινοτομία, και στην ενίσχυση των ατομικών χαρακτηριστικών και της καλύτερης συνεργασίας 
με γνώμονα την καινοτομία και βάση τη διαφορετικότητα του καθενός μας.

χρειάζεται νέες μορφές και νέα μονοπάτια, ώστε να οδηγηθούν οι τα στελέχη και οι εργα-
ζόμενοι σε πιο εξελιγμένες και εμπλουτισμένες διαδικασίες, με σεβασμό στο όραμα και τις 
αξίες της κάθε οντότητας.

των αναγκών και στόχων του κάθε συμμετέχοντα, μέσα από καλλιτεχνικές διαδικασίες και 

Η δημιουργική βιομηχανία παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία για την επιτυχία των στόχων 
που έχουν θέσει οι συμμετέχοντες του προγράμματος μέσα από έναν κοινό κώδικα.

Θεματολογία Εκπαίδευσης (20.03.2017)

Θεματολογία Εκπαίδευσης (21.03.2017)

Θεματολογία Εκπαίδευσης (22.03.2017)

Σκοπός των ενοτήτων είναι η:

φορέα.

ομαδικό επίπεδο.

Απαραίτητη η προεγγραφή.

*Στο τέλος της παρακουλήθησης του προγράμματος θα υπάρξει προσωπική αξιολόγηση 
-συμβουλές για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Εισηγητές-Εκπαιδευτές:

είναι ένας καλλιτέχνης με αρκετές εκθέσεις και παρουσιάσεις της δουλειάς του, στο εξωτε-
ρικό και την Ελλάδα. Στην καριέρα του έχει παντρέψει και συμπλεύσει πολλές φορές φορές 

με γνώμονα τη δημιουργική διαδικασία με στόχο πάντοτε την καινοτομία.

Πότε:
Τόπος Διεξαγωγής: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 104, Καλλιθέα 176 76 



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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4 περιοχές που μπορείς 
να φρεσκάρεις άμεσα  
στο βιογραφικό σου

Το νέο έτος 2017 είναι σε πλήρη εξέλιξη και 
η εποχή είναι κατάλληλη για νέα ξεκινήματα. 
Επίσης είναι η καλύτερη στιγμή για να εστιάσεις 
στο φρεσκάρισμα του βιογραφικού σου. Όχι, 
αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα πρέπει να 
απορρίψεις πλήρως το παλιό βιογραφικό σου 
και να ξεκινήσεις από την αρχή, αλλά να του 
δώσεις νέα πνοή. Αυτές είναι μερικές περιοχές 
που μπορείς να εξετάσεις:

Συγχώνευση πληροφοριών
Όσο και αν σου φαίνεται σαν χθες, έχουν 

περάσει 17 χρόνια από το 2000. Το βιογρα-
φικό σου θα πρέπει να αναδεικνύει τα τελευ-
ταία 10-15 χρόνια της καριέρας σου, που 
σημαίνει πως οτιδήποτε πριν από το 2002 (ή 
ακόμη και το 2007) μπορεί να συγχωνευθεί. 
Μετακίνησε τις παλιότερες θέσεις σου σε ένα 
νέο τμήμα «επιπλέον εργασιακή εμπειρία», στο 
οποίο απλώς θα αναγράφεται η επιχείρηση, ο 
τίτλος και τα έτη που εργάστηκες. 

Ενημέρωση του βιογραφικού δεν σημαίνει 
μόνο προσθήκη νέων πληροφοριών, αλλά και 
ξεκαθάρισμα των παλιών.

Ενημέρωση ικανοτήτων
Έχεις αποκτήσει νέες δεξιότητες από την τελευ-

ταία φορά που ενημέρωσες το βιογραφικό σου; 
Ακόμη αναγράφεις ξεπερασμένες δεξιότητες, 
όπως το Microsoft Office; Χτένισε οτιδήποτε 
αναγράφεις στις δεξιότητές σου και επίλεξε 
εκείνες που είναι πιο πρόσφατες και σχετικές 
με το είδος της εργασίας που αναζητείς. 

Θα μπορούσες επίσης να κρατήσεις ένα 
πρωτότυπο βιογραφικό που θα απαριθμεί 
ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, έτσι ώστε, όταν 
θα το προσαρμόζεις σε μια θέση εργασίας, 
θα έχεις περισσότερες επιλογές, αυτό θα σε 
βοηθήσει επίσης να θυμηθείς πληροφορίες 
για μια παλιότερη θέση εργασίας που ίσως 
είχες ξεχάσει.

Ενημέρωση επιτευγμάτων και αριθμών
Η νέα χρονιά σημαίνει πως ένα νέο τρίμηνο 

έχει ξεκινήσει. Τράβηξε τα στοιχεία από το 
τελευταίο τρίμηνο ή το έτος ως σύνολο και 
ενσωμάτωσέ τα στο βιογραφικό σου. 

Με αυτό τον τρόπο θα παρουσιάζεις τα πιο 
πρόσφατα επιτεύγματα και θα μπορείς να συ-
γκρίνεις τα αποτελέσματα ανά έτος. Επίσης 
τόνισε τυχόν μεγάλα projects ή συμφωνίες που 
έχεις αναλάβει πρόσφατα. Μπορείς να αντι-
καταστήσεις τα λιγότερο εντυπωσιακά σημεία 
με τρέχοντα, που θα επιδεικνύουν όμως πιο 
αποτελεσματικά τις ικανότητές σου.

Επανεξέταση προσωπικών πληροφοριών
Αν έχεις μετακινηθεί, άλλαξες αριθμό τηλε-

φώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, είναι μια καλή ιδέα να ελέγξεις ξανά τα 
στοιχεία επικοινωνίας και να βεβαιωθείς ότι 
είναι ενημερωμένα. 

Πρόκειται για μια περιοχή που είναι εύκολο 
να παραβλεφθεί. Δεν θέλεις τους πιθανούς 
εργοδότες να έρχονται σε επαφή με μια διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελέγχεις 
σπάνια ή να προσπαθούν να σε καλέσουν και 
να συνειδητοποιούν ότι έχεις πληκτρολογήσει 
λάθος τον αριθμό τηλεφώνου σου.

Θανάσης Παπαποστόλου,
Career Coach, CV Writer,  

LinkedIn Profile Writer @ Careerpaths.gr

Αγορά εργασίας και 

Το δίλημμα της επαγγΤο πιο κοινό πρόβλημα με το 
οποίο πιθανότατα βρίσκονται 
αντιμέτωποι οι επαγγελματικοί 
σύμβουλοι είναι η δυσκολία στη 
λήψη επαγγελματικής απόφασης 
των πελατών. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 
ο πελάτης δεν έχει τις επαγγελ-
ματικές πληροφορίες που του 
χρειάζονται για να βασίσει την 
απόφασή του.

Ο Ford (2002) υποστηρίζει 
ότι η αυτοεκτίμηση, ο βαθμός 
στον οποίο είναι ικανοποιημέ-
νος κανείς με τον εαυτό του, έχει 
βασική σημασία στην ικανότητα 
λήψης επαγγελματικής απόφασης. 
Η γνώση του εαυτού μέσω της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής 
μπορεί να συμβάλει στην εδραί-
ωση της αυτοεκτίμησης. 

Μερικοί πελάτες ισχυρίζονται 

ότι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους. 
Συχνά ακούμε τη δήλωση «δεν 
ξέρω τις δυνατότητες και τις αδυ-
ναμίες μου».

Η έλλειψη μιας καλά διαφορο-
ποιημένης αυτοαντίληψης μπορεί 
να είναι αναμενόμενη για έναν 
έφηβο πελάτη, καθώς οι έφηβοι 
βρίσκονται στη διαδικασία να 
διαχωριστούν ψυχολογικά από 
τους γονείς τους και να αναπτύ-
ξουν μια ανεξάρτητη ταυτότητα 
(Erikson, 1971).

Όμως και πολλοί ενήλικοι που 
έρχονται για επαγγελματική συμ-
βουλευτική δεν έχουν ξεκάθαρη 
αυτοαντίληψη. Αυτοί οι πελάτες 
συχνά ζητούν βοήθεια για την 
αξιολόγηση των ταλέντων τους, 
έτσι ώστε να είναι καλύτερα εξο-
πλισμένοι για την επαγγελματική 
κατεύθυνση που θα ακολουθή-
σουν.

Άλλοι πελάτες ισχυρίζονται ότι 
δεν τους αρέσει ο εαυτός τους. 
Πιστεύουν ότι έχουν αυτογνωσία, 

αλλά υποφέρουν από χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και χρειάζονται 
βοήθεια για την ανάπτυξή τους. 

Ό λοι μας προετοιμα-
ζόμαστε από μικροί 
για τον επιχειρησια-

κό στίβο σπουδάζοντας, πα-
ρακολουθώντας σεμινάρια, 
μελετώντας επιχειρηματικά 
βιβλία, διευρύνοντας το γνω-
στικό μας πεδίο. Σωστά πράτ-
τουμε, δυστυχώς όμως χωρίς 
πάντα να αναλογιζόμαστε ότι 
τα συγκεκριμένα προσόντα που 
προσδοκούμε να αποκτήσουμε 
συχνά χαρακτηρίζονται από 
την αγορά εργασίας απλώς ως 
τυπικά, minimum ή standard.

Στο σύγχρονο περιβάλλον 
των επιχειρήσεων οι απαιτή-
σεις σε θέματα προσωπικών 
ικανοτήτων και χαρακτηριστι-
κών προσωπικότητας είναι 
εκείνες που κάνουν τη διαφο-
ρά. Πολύ απλά, θα μπορούσαν 
να μετονομαστούν σε «ικανό-
τητες απασχολησιμότητας». 
Εκείνος που τις καλλιεργεί 
και τις αναπτύσσει ξεχωρί-
ζει, διαπρέπει και βλέπει την 
καριέρα του να εκτοξεύεται.

Ας ξεκινήσουμε γνωρίζο-
ντάς τες:

διανοητικές ικανότητες, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για 
την ιεραρχική μας εξέλιξη, 
είναι πρώτα απ’ όλα η δυνα-
τότητα λήψης αποφάσεων σε 
συνθήκες αβεβαιότητας, καθώς 
αυτή είναι και η εργασιακή 
καθημερινότητα πλέον.

σκέψη, δηλαδή το να μπει 
κανείς στα παπούτσια του 
εργοδότη του αναζητώντας 
ευκαιρίες, νέες συμφωνίες, 
συνεργασίες, αύξηση κερδο-
φορίας ή μεριδίου. Για τον 
λόγο αυτό ζητείται η ικανό-
τητα ανάπτυξης στρατηγικών 
σχεδιασμών.

Τι πρέπει να κάνετε για να 
αναπτύξετε τις τρεις παραπά-
νω ικανότητες; Χρησιμοποι-
ήστε μοντέλα επιχειρησιακής 
έρευνας, ανάλυσης κόστους/ 
ωφέλειας και ανάπτυξης στρα-
τηγικών δομών.

Ευρύτατο το φάσμα των αν-
θρώπινων ικανοτήτων. Πρω-
τίστως ζητούνται ικανότητες 
επικοινωνίας, γι’ αυτό και 
προτιμούνται οι εξωστρεφείς, 
ανοικτοί, προσαρμοστικοί και 
ευέλικτοι χαρακτήρες. Άρα, 
αν είστε από τη φύση σας 
συνεσταλμένος, δώστε μεγάλο 
βάρος στις διαπροσωπικές σας 
σχέσεις και συναναστραφείτε 
ακόμα και με ανθρώπους με 
τους οποίους θεωρείτε ότι 
δεν ταιριάζετε.

Απαραίτητες επίσης είναι 
οι ικανότητες ομαδικής ερ-
γασίας, όπως η συμμετοχή 
στο κοινό όραμα και σκοπό. 
Τι πρέπει να κάνετε γι αυτό; 
Ενσωματωθείτε απόλυτα και 
ακολουθήστε τους ιδιαίτερους 
ρυθμούς της ομάδας αντί να 
προσπαθήσετε να τη φέρετε 
με την πρώτη στα μέτρα σας.

Στη συνέχεια απαιτούνται 
ικανότητες χειρισμού συγκρού-
σεων και διαπραγματεύσεων, 
άρα υιοθετήστε την πρακτική 
του win – win κάθε φορά που 
μιλάτε (δηλαδή παραθέτοντας 
τα οφέλη του συνομιλητή σας), 

αναγνωρίστε τις ανάγκες των 
τρίτων και σεβαστείτε τη δια-
φορετικότητα των απόψεών 
τους. Σε διοικητικές θέσεις 
είναι απαραίτητες οι ικανότη-
τες ηγεσίας και παρακίνησης.

Η ικανότητα προσωπικής 
ανάπτυξης είναι η επόμενη, 
καθώς πλέον επιλέγονται μόνο 
τα άτομα που επενδύουν στην 
εξέλιξη των γνώσεών τους.

-
χιστη απαίτηση πρόσληψης 
πλέον είναι η χρήση Η/Υ, άρα 

αποκτήστε και
τις γνώσεις σα
ντε το ίδιο κα
γλώσσες.

Σίγουρα αυ
ζόταν να τα δ
συγκεκριμένο ά
σκεφθείτε. Εκ
όμως απαραίτη
ριέρα σας είνα
μοντέλα διαχε



Φυσικοθεραπευτής
Καθηγητής Πρώτων Βοηθειών

(κωδ.: Sports Physio 316)
Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης του προγράμ-
ματος αθλητικής φυσικοθεραπείας, ζητά να προσλάβει καθηγητή 
μερικής απασχόλησης στο επιστημονικό πεδίο των πρώτων βοηθειών 
σε αγωνιστικούς χώρους, για διδασκαλία στην ελληνική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Επιθυμητά προσόντα:

Το Mediterranean College προσφέρει:

προσωπικού του

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@medcollege.edu.gr. Απα-
ραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός (Sports Physio 316) στο θέμα.

Το Creta Maris Beach Resort

και τηλεπικοινωνιών):

ΙΤ Junior User Administrator

και των πληροφοριακών συστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

ταυτότητας ή διαβατηρίου, στο e-mail: 

Η Βιοκάλ ΑΕ, βιομηχανία ειδικών καλωδίων, ζητεί: 

Μηχανικό Πωλήσεων

Αρμοδιότητες/ικανότητες:

των προϊόντων της εταιρίας

εργαστηριακές μετρήσεις
Απαραίτητα προσόντα:

τμήμα πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές:

ηλεκτρο-
νική διεύθυνση:  αναφέροντας στο θέμα 

Το LYO Boutique Hotel,

Υπάλληλο Γραφείου Eνοικιάσεων 
Aυτοκινήτων & Σκαφών

Απαραίτητα προσόντα: 

Προσφέρονται:

 στο ακόλουθο 
e-mail: 

Myconian Villa Collection, 
Myconian Utopia Resort

Myconian Ambassador Hotel
Myconian Imperial Resort

Royal Myconian Resort
Myconian Kyma Myconian Korali

Myconian Naia :

Λογιστή/Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 

 e-mail: , 



PV Project Manager, Electrical Engineer
Greece-Full-time-Job ID: ProjMgr317

Enhance your career with a company that is continuously developing! A&G specializes in the electrical 
construction of large-scale commercial and industrial projects. It is the leading company in the field 
of electrical engineering in Greece and is currently growing internationally, with a primary focus in 
the turkish market. Our team is compromised of hard working, highly-skilled professionals of various 
fields who believe in teamwork & continuous development. As an equal opportunity employer, we 
recognize that our strength lies in our people and thus strive to be the employer of choice. We maintain 
a positive work environment, while upholding the highest ethical standards. A&G currently seeks 
to employ a highly-skilled and experienced PV Project Manager, that will oversee the successful 
undertaking of various large-scale photovoltaic projects in Turkey. The selected candidate will possess 
extensive technical expertise and experience managing such projects. He/she will report directly to 
the managing director but will be expected to work independently to perform the following activities:

Key responsibilites:

framework, blueprints & engineering drawings, and develop project budget and delivery timeline)

while estimating the work time, daily agendas, and salaries

also provide total income/expense table at the time of project completion

performed, and provide feedback to the company on a daily basis

Desired skills & experience:

with clients, staff and external partners

Benefits:

Please submit your cv at e-mail: angcareer@gmail.com

δοχείο Kivotos

F&B Manager

Η θέση του F&B Manager θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 

Επιθυμητά προσόντα: 

Προσφέρονται:

 e-mail: hr@kivotosmykonos.com. 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καλλυντικών, έμπειρες: 

Μake Up Αrtists
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

: e-mail: a.vatelli@allaboutconcept.gr

Function Software Engineer 
(FSE_03_17)

Kenotom is a software engineering services provider with focus on the automotive electronics 

hardware-in-the-Loop systems. Our young and agile team constantly grows through its partnerships 

the front end of the automotive technology. We are looking immediately to employ a highly motivated 

Overview: ) are placed into vehicles performing numerous automation 
and safety procedures. The development of the control and automation software of such units is a 
demanding procedure, requiring deep understanding of the vehicle dynamics, knowledge in electronics 
and high programming skills. Additionally, testing of the functionalities is a key element to meeting 

the field are an active hazard to human life, so the testing procedures must be rigorous, with a high 
sense of responsibility and with great attention to detail.

The primary responsibilities of this position are:

The candidate will be responsible for working as a part of a large development team with other 
engineers to ensure that program goals are met, schedules are maintained and problems encountered 

Studies:

Skills:

results

Application: Please send your cv along with a motivational letter at e-mail: careers@kenotom.com, 



Η εταιρία μας Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες είναι μία από 
τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών με επιτυχημένη δραστηριότητα στην 
ελληνική αγορά σχεδόν 17 χρόνια. Η εταιρία μας στηρίζει τις 
αρχές της συνέπειας, της οργάνωσης και της καινοτομίας, βάσει 
των οποίων φροντίζουμε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, 
δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και σχεδι-
άζοντας μαζί τους το μέλλον. Η ομάδα της Χρήστος Σερέτης & 
Συνεργάτες, με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία προ-
σφέρει εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες 
και προτείνει λύσεις κερδοφορίας και ανάπτυξης, επενδύοντας 
σε νέες τεχνολογίες που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις ανάγκες των πελατών. Με συστήματα εξειδικευμένης 
μηχανογράφησης, διαχείρισης πελατών και λογιστηρίων, ασφάλειας 
δεδομένων, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης και 24ωρης 
σύνδεσης με το διαδίκτυο παρέχει υψηλού επιπέδου, ποιοτικές 
υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας 
μας, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας με:

Στέλεχος Λογιστηρίου
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δυναμισμό και πάθος 
για διαρκή επιμόρφωση, προσωπική ανάπτυξη και ικανότητα ενα-
σχόλησης με νέα αντικείμενα. Αξίες όπως επαγγελματική συνέπεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες, ομαδικότητα και 
συνεργασία θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
του υποψηφίου.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

(θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρία
 ή λογιστικό γραφείο)

και αποτελεσμάτων

και εφαρμογών Microsoft Office

Η εταιρία μας παρέχει:

Αν πραγματικά πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις 
και επιθυμείτε να ενταχθείτε σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περι-
βάλλον, μέσα στο οποίο μπορείτε να εξελιχθείτε και να αναπτύξετε 
εξαιρετικές επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις, αποστείλετε 
το βιογραφικό σας στο e-mail: dvourna@seretisaccounting.gr. 
Βιογραφικά σημειώματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσό-
ντα, δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας 

τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

ντας εδραιωθεί ως το πλέον αγαπητό brand στη συνείδηση του 
καταναλωτή, αναζητά άτομο για τη θέση του:

Βοηθού Προϊστάμενου 
Τεχνικού Τμήματος

Μερικές από τις αρμοδιότητές του/της περιλαμβάνουν:

για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης

και οργάνωση των απαραίτητων ενεργειών

της επιχείρησης

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

προϋπηρεσία

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: info@terkenlis.gr

Ο όμιλος Rea hotels A.E. επιθυμεί να προσλάβει για το ξενοδο-
χειακό του συγκρότημα Dion Palace Resort & Spa

Guest Relations Agent
Ο ρόλος του Guest Relations Agent:
την παροχή πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης στους επισκέπτες 
εξασφαλίζοντας ότι η παραμονή τους θα είναι μια αξέχαστη 
εμπειρία με βάση τα στάνταρ της εταιρίας και είναι σε θέση ανά 
πασά στιγμή, να προβλέψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
επισκεπτών και να επιλύσει τα όποια προβλήματα προκύψουν.

Τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν:

ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα του ξενοδοχείου 
τηρούνται πάντα

για την επόμενη ημέρα

είτε αυτά γίνονται απευθείας από τους πελάτες 
προς το ξενοδοχείο, είτε αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο

και εξασφαλίζει ότι το αρχείο με τις προτιμήσεις των πελατών 
ενημερώνεται αναλόγως

διοργανώνονται στο ξενοδοχείο

του τμήματος και τη βελτίωσή τους σε συνεργασία με τον front 
office manager

και περιποιητικό τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα 
του ξενοδοχείου

που επισκέπτονται για πρώτη φορά το ξενοδοχείο 
τούς εξηγεί τις υπάρχουσες παροχές. Μέσα στο δωμάτιο
 παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
για την εξασφάλιση της άνεσής τους κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους. Με τους τακτικούς πελάτες μπορεί 
να αναπτύξει μια περαιτέρω συζήτηση

του ξενοδοχείου τόσο για τουρίστες, όσο & για επαγγελματίες 
πελάτες, παρέχοντας πληροφορίες που μπορεί 
να τους ενδιαφέρουν

και αποτελεσματικό τρόπο και τα αναθέτει στους συναδέλφους 
για να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών. 

όταν αυτό είναι απαραίτητο

στο ξενοδοχείο

με το αντικείμενο δραστηριότητας της θέσης) που προκύπτει 
και του ανατίθεται από τον προϊστάμενο του τμήματος
Απαραίτητα προσόντα:

απαραίτητη η γνώση άλλης γλώσσας 
(γαλλικών, γερμανικών ή ρωσικών)

και μάρκετιγκ ή άλλου συναφούς αντικειμένου, 
ιδιαίτερα επιθυμητό

προσαρμοστικότητα, ευελιξία, άριστη επαφή με πελάτες 
και συναδέλφους, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση 
του πελάτη, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Η επιχείρηση προσφέρει:

της περιοχής)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα μπορούν 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: 

Από το πολυτελές ξενοδοχείο Domes of Elounda, μέλος της 

Spa Therapist/Beautician
Masseuse

Προσόντα:

προσόν

και στον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου

συνεργασίας
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία μας προσφέρει:

υποψηφίους)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφα-
τη φωτογραφία, στο ακόλουθο e-mail: hr@ledrahotelsandvillas.com

τημα, Miraggio Thermal Spa Resort στο , στην 
Χαλκιδικής, να καλύψει την ακόλουθη θέση για τη σεζόν 2017:

Οδηγός
(κωδ.: DR2017)

Προφίλ υποψηφίου:

 Η άριστη γνώση της ρωσικής ή της γερμανικής γλώσσας, 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

της γερμανικής ή της γαλλικής, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε μεγάλες 

με πελάτες και συνεργάτες, ευέλικτος και συνεργάσιμος 
χαρακτήρας

και διαχείρισης χρόνου

Η εταιρία προσφέρει:

επαγγελματικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό με 
φωτογραφία, αναφέροντας τον κωδικό, στο e-mail: hr@miraggio.gr. 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή στέλνο-
νται χωρίς φωτογραφία δεν θα αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε 
στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.



Mistral Mare hotel, in area of Agios Nikolaos Crete (www.
mistralmare.gr), is seeking a:

Russian Speaking Front Office 
Attendant/Guest Relations

Main responsibilities:

Essential qualities needed:

Compensation:

e-mail: info@mistral-

Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας  
Βόρεια Προάστια Αττικής

Ποιοι είμαστε:  

RE/MAX Ελλάς

Η εταιρία προσφέρει:

Επιθυμητές ικανότητες και χαρακτηριστικά υποψηφίων 
συνεργατών:

 e-mail: 
 210 8010188.

GFP-Georgiou 
Flexible Packaging,

Γραμματειακής Υποστήριξης 
-Εξυπηρέτησης Πελατών

Προφίλ υποψήφιας:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:  φαξ: 

Γραφίστας/τρια

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Stone Group International 

Human Resources Trainee

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: 

Εγκαταστάτης Μηχανικός 
Ηλεκτρολόγος ή 

Ηλεκτρονικός Δικτύων
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι:

Προσφέρονται

e-mail: 

Φωτογράφος

 e-mail: 



Employment Law Expert
Function: CX (Customer Experience)
Location: Glyfada

Familiar with UK employment law? If yes, please go on reading this ad. Can you see the world as 
customers do? Are you passionate for innovation? Then you have more reasons to keep reading.

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

About the function, CX: Our organisation is customer-centric and we take customer experience very 
seriously! For us, customer experience management is a corporate philosophy and guiding principle, 
shared by every employee across the organisation. Our central CX (Customer Experience) function, 
which we are now looking to expand, is dedicated to be constantly looking at this experience from 
a holistic perspective.

About the role: You are not joining us to act as a lawyer, but your expertise and experience in UK 
employment law is more than welcome! Especially if you can combine it with identifying customers’ 
pains and needs and convert those to solutions!

Key duties & responsibilities:

trained first)

services

and fulfillment

for improvements in the service center

for upselling purposes

innovations and projects
In other words, you will be responsible for our customers’ experience in the area 
of employment law protection, by:

that the benchmark is already high

Key competencies & skills:

(please note that we are an english-speaking organisation)

interpersonal skills

conducting investigations, documenting findings, counseling managers, employees and clients 
on best-practices

recommendations, plans of action and develop frameworks

deadlines

and rigorous follow-through

and other HR applications

e-mail: hrmanagement@hpdlaboratory.
com
be aware that after the screening of the cv’s received for the respective position, we will only contact 

Ο όμιλος εταιριών Brink’s Hellas με κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκ. €, μέλος της αμερικανικής 

τερες από 100 χώρες του κόσμου, πρόκειται να προσλάβει άμεσα:

Προσωπικό Ασφάλειας/Security Officers

Tα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

της χώρας μας

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

e-mail: hr@brinksinc.com

Elton, 

Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών
(κωδ. θέσης: ΑΕ317)

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

Απαραίτητα προσόντα: 

Η εταιρία παρέχει:

 e-mail: hr@elton-group.com



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

Logistics Manager 
(κωδ. θέσης: LM0117)

Περιγραφή θέσης: Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η εταιρία μας σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι τα logistics αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξής της επιβάλλουν τη στελέχωση 
και την ενδυνάμωση του τμήματος με ένα ακόμη διοικητικό στέλεχος. Η θέση αναφέρεται απευθείας 
στο supply chain manager και απαιτεί την ανάληψη της διαχείρισης και του management του τμήματος 
logistics σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας. O κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για την τήρηση όλου του προγράμματος λειτουργίας αποθήκευσης, παραλαβών, picking, διανομής 
κλπ.  Επίσης θα έχει την ευθύνη όλων των projects ανάπτυξης, μηχανογράφησης και διαδικασιών.

Απαραίτητα προσόντα:

εταιρίας ή σε 3PL

Παροχές:

Βιογραφικά στο e-mail: , website: 

Η Domissima Α.Ε. χημικά-δομικά υλικά (www.domissima.gr), αναζητά έμπειρο διοικητικό στέλεχος 
για την κάλυψη της θέσης:

Υποδοχή-Γραμματειακή Υποστήριξη 
Πωλήσεων & Marketing 

.

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες:

Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει: πολύ καλές αποδοχές αναλόγως προσόντων και προοπτικές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας.

σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: . Επιθυμητές συστατικές επιστολές.
όλη τη διαδικασία αξιολόγησης θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

στην εφαρμογή χημικών δομικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, προϊόντων στεγάνωσης-υγρομόνω-
σης, επισκευής και προστασίας κατασκευών, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, έχοντας 

(www.soprema.com www.domissima.gr.

Karma Group 

Holiday Marketing Representatives
Your role:

You must:

Why join us?

Apply to this e-mail: 

 ζητά:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου
Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 



Η γερμανική εταιρία Biofresh Europe GMBH, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Παραγωγής
Για εργασία σε εργοστάσιο παραγωγής χυμών, στην περιοχή της 
Λακωνίας.

Απαραίτητα προσόντα και πληροφορίες:

τροφίμων

τυροκομικών, ντομάτας

(γραπτά και προφορικά)

Βιογραφικά στο  e-mail: administrative@biofresheurope.
de

Η Funky Buddha

Μοντελίστ-Πατρονίστ 
Προσόντα:

Βιογραφικά στο e-mail: 

νίκη, 

Μerchandisers
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

Προσφέρονται: 

αυτοκινήτου

Βιογραφικά στο e-mail: 

Kandia’s Castle 5* στην περιοχή του Ναυπλίου, 

Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα:

θα εκτιμηθεί

εργασίας
Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Kassandra Palace Hotel & Spa 

Πλύντη/Πλύντρια
Δεξιότητες:

στο e-mail: 

Lysistrata

Καθαρίστρια
Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

Βιογραφικά στο e-mail: 

To White Hotels Collection,

Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: 
.

Απόφοιτο 
Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης

ιστοσελίδας 
του ομίλου: 

Lichnos Beach Hotel and Suites

Νηπιαγωγό

Βιογραφικά στο e-mail: 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Auto Marin A.E., αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

EY Club

Υπάλληλος Γραφείου για το Τμήμα Διακίνησης 
(κωδ.: Ε-TRA1/17)

Ο/Η υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: 

B4U

Υπάλληλο Γραφείου για Διοικητική Θέση

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

e-mail: 

Η Aircon Energy Α.Ε.

Πωλητή/Υπάλληλο Γραφείου  
(άνδρα υποψήφιο)

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προαιρετικά προσόντα: 
 

e-mail:   με κωδικό: PO.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Κτήμα Μιχαλάκη

Γραμματέα Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 

e-mail: 

Aegean Melathron 5* 

Γραμματέα Διοίκησης

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Η επιχείρηση προσφέρει:  

 
 

 
 

 

e-mail: 

Radisson Blu Beach 
Resort Milatos Crete,

Γραμματεία Διοίκησης

Προσόντα-εφόδια που απαιτούνται: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Τόπος εργασίας:

e-mail: 

Η Inox Style-Kyriakou

Υπάλληλο Γραφείου  
για Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

e-mail: 

Comig Χ. & Φ. Ανδρικόπουλος & Σια Ε.Ε
 

Γραμματέα-Υπαλλήλου Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

E-shop Operator

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

 e-mail: 

Stone Group International 

Human Resources Trainee

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H Youth Lab

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 e-mail:  

Internal Audit Manager  
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Καθήκοντα: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
Παρέχουμε: 

 
 

 e-mail: 
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ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Store Manager  

Patra

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

What can you expect to be doing day to day: 

 

Jysk turn over targets 

welcoming to our customers 

and competent staff 
 

of sales employees  
How can you make the difference every day? 

in people management, preferably within retail 
 

in challenging situations 

potential 

both written and spoken 

that strives for excellence in customer service  
Why join us? 

development opportunity in a company  
with scandinavian roots 

via scandinavian leadership 

to prepare you for your tasks the best possible 
way 

 
we are here for the long haul 

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

If you wish to learn more about Jysk or send your cv, 
please visit this link: http://job.jysk.gr/ or www.jysk.gr

Jysk group has its base in Scandinavia: The first 
store opened in Denmark in 1979. Today, Jysk group 
has over 2,400 stores and 21,000 employees in 

Dänisches Bettenlager and Jysk in the rest of the 
world. Jysk group aims to provide everyone with a 
great offer and has ambitions of gaining a global 
presence. Behind Jysk group is the company’s founder 
and owner, Lars Larsen, who also owns the furniture 
retail chains Bolia.com, IDEmøbler and Ilva. The 
turnover for Jysk group in the financial year 15/16 
was 3.12 billion euro.

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

Υπάλληλοι/Ταμίες 

Για το σούπερ μάρκετ του ξενοδοχείου.

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

Αποστολή βιογραφικών 
 στο e-mail: info@lamarquise.gr

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Πωλητές/Πωλήτριες

Για πλήρη απασχόληση, στο κατάστημα της Αθήνας.

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

των πωλήσεων 
 

 
 

για τους άνδρες 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις τ 
ης αγοράς 

 
 

και ανάπτυξης

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

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, με 

Διοικητικό Στέλεχος Καταστήματος

και ισχυρή θέληση; Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να 
σου ταιριάζει!

Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους  
καταστήματος είναι: 

 
και την κερδοφορία του καταστήματος 

εξυπηρέτησης των πελατών 
 

του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας 
του, καθώς και για την εξέλιξή της 

 
και οι πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα  
με τα πρότυπα της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
επιχειρήσεων 

των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη 
ομάδας 

προσανατολισμός 

δεξιότητες 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

στην πιο δυναμική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του 
ομίλου Dixons Carphone plc): Η Κωτσόβολος είναι 
η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών 

στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 95 καταστήματα 
και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kotsovolos.gr, 
ενώ απασχολεί και πάνω από 1.950 εργαζομένους. 
Η εταιρία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπο
λογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξο
πλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και 
στις υπηρεσίες παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, 
επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την 
πώληση με τη σειρά υπηρεσιών Support 360.

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα  
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης: 

www.facebook.com/Kotsovolos 
https://twitter.com/KotsovolosOn 

http://www.youtube.com/user/
Kotsovolosgreece 

https://plus.google.com/1160920
04640999302663#116092004640999302663/
posts

είναι διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα: http://
corporate.kotsovolos.gr/

link: http://

Η επώνυμη αλυσίδα ενδυμάτων Pinko, ζητά να προ
σλάβει για τα καταστήματά της: 

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. θέσης: Ret/Sal)

Απαραίτητα προσόντα: 

θέση 

πελατών 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@rakas.gr με απαραίτητες 
συστάσεις.

Η InGroup, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία 

δα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της στα 
δυτικά προάστια:

Πωλητής Καταστήματος  
& Καταστημάτων Λιανικής 

(HR 27968)

Περιγραφή θέσης: Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος 
για το κομμάτι των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης, 
εντός του καταστήματος και θα κληθεί να καλύψει 
τις άδειες και τα ρεπό των άλλων καταστημάτων 
της αλυσίδας:

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 
 

& γρήγορης ανταπόκρισης σε καταστάσεις πίεσης 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, στο ακόλουθο link:  http://www.

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

Boutique Shop Associate  
(in-house)

Qualification standards: 

 

english and one additional language 
  

Skills & competencies: 

environment 

poise, tact and diplomacy 

sensitive 

takes initiative, anticipates needs  
Santa Marina offers: accommodation, meal 
plans, training and career development.

e-mail: 

Η Alouette Α.Ε. με παρουσία 40 χρόνων στο χώρο 
του παιδικού ενδύματος, αναζητά για τον Πειραιά:

Πωλήτρια  
Μερικής Απασχόλησης 

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

 προσωπικότητα

Βιογραφικά στο e-mail: hrm@alouette.gr

Cosset
Mykonos, is seeking a: 

Sales Manager & Sales Assistants 

Qualifications required-personal details: 
 

 
 

 
  

Mandatory skills: 
 

 

it will be considered as asset 

considered as asset

The candidates, who fill the requirements, they can 
e-mail: 

Πωλητές/Πωλήτριες

Για τα καταστήματα στην 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

προσωπικότητα 
 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@petcity.
gr με την 

Πωλητής-τρια/Ταμίας  
μερική απασχόληση-Σαντορίνη

Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: 

όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και 
την προετοιμασία των απογραφών 

και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση  
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή 
 των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα 

 
αναλαμβάνοντας βάρδιες  
Το προφίλ σας: 

πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
 

 
και οι κοινοί στόχοι 

 
του εμπορίου  
Τι προσφέρουμε: 

περιβάλλον, αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη 
εργασία 

μεικτά/ώρα 

ιατρική ασφάλιση 
 

4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε  
τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας,  
ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία  
της εταιρίας μας, ακόμη και αν δεν διαθέτετε  
σχετική εμπειρία

 Οι θέσεις προς κάλυψη αφορούν 4ωρη, 6ωρη και 
8ωρη απασχόληση.

 Θα χαρούμε να λάβουμε 
το βιογραφικό σας στο ακόλουθο link: http://goo.gl/

να προσλάβουμε:

Υπαλλήλους Τμήματος Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
 
 

10



Τρίτη 21 Μαρτίου 2017
25

Η εταιρία προσφέρει -

 link: 
gr κωδικό θέσης: RS0016

Fullah Sugah

Πωλήτριες/-τές

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Adecco HR 

 
Forever 21

Assistant Store Manager 
(ref. code: S-722/70300)

Job description:

Candidate profile:

The company offers:

e-mail address:

Η Funky Buddha

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

-
Απολλώνιον 

ΑΒΕΕ

Πωλήτρια-(κωδ. Π.Χ.)

Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

-
e-mail:

 

KSM Human Resources -

Πωλητή/τρια

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να:

Παροχές εταιρίας:

link http://

Ταμίες Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Εστία Αρτοποιία

-

Πωλητή-τρια-ανατολική Θεσσαλονίκη

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: gr

Πωλητής/τρια Λιανικής 
SAL. 0901-Κεφαλονιά

-

Καθήκοντα θέσης: 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

e-mail:

Υπεύθυνου Σάλας

Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Τερκενλής Α.Ε.

-

Υπεύθυνος Καταστήματος

Η θέση: -

Μερικές από τις αρμοδιότητές:

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

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Υπεύθυνη Καταστήματος-Μελίσσια

Καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

11
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Ο ξενοδοχειακός όμιλος Mayor Hotels & Resorts με 
έδρα την Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματία:

Υπάλληλο Λογιστηρίου 

Για τη στελέχωση του κεντρικού λογιστηρίου του 
ομίλου και για πενθήμερη απασχόληση.

Στα καθημερινά καθήκοντα θα περιλαμβάνονται: 

 
 

  
Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 

 
λογιστικής κατεύθυνσης 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail:  

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive, ανα-
ζητά για τα ξενοδοχεία της κατά τη σεζόν 2017:

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
2 χρόνων 

 
 

 
  

Περιγραφή θέσης: 

 
σε διπλογραφικά βιβλία 

 
 

 
 

  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Application Developer

The role:

Responsibilities:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Experience/knowledge: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Applications
e-mail: 

Vector Marine Software Ltd (VMS Ltd)

Senior & Junior Freelance Java Developers  
(SP-JDEV, JP-JDEV)

Job description: 

Qualifications required: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

PHP & JavaScript Developer

25-8 projects

Your tasks:

Your profile: 
 

 

 
 

 

 
  

Required skills: 

 

 

 

 
 

  
Additional skills: 

 
 

e-mail:  

Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 

-

εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις 

 
επιθυμεί να προσλάβει:

Web Developer & Designer

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
σε αντίστοιχη θέση και εταιρία με εμπειρία  

 

 

 

προφορικής και γραπτής 

 
 

  
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

 
αλλά και με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα  
για ένα σωστό και δημιουργικό αποτέλεσμα 

αποτέλεσμα 
 

και τις νέες τεχνολογίες 

συναντήσεις  
Παροχές 

 
περιβάλλον 

 
και αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail:  

 Royal Paradise Beach Resort & Spa 
 επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2017:

IT Support

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
ξενοδοχείου 

 
 

προς τους πελάτες και στην ομαλή λειτουργία  
του ξενοδοχείου 

 

ικανότητες  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

των τμημάτων σε θέματα δικτύου  
 

ελέγχου είναι σε καλή λειτουργία 
 

 
 

εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου 
 

των συστημάτων τηλεπικοινωνίας του ξενοδοχείου 
  

Παροχές: 
 
 

 
 

συνεργασίας 

βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η West A.E.

-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν την 

Προωθήτριες/Πωλήτριες

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική 

της εμπορικής πολιτικής γνωστής καπνοβιομηχανίας 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

βιογραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προ-
ένδειξη ADPR001ath 

στο εξής e-mail: . Βιογραφικά που 
δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα δεν 

Fruit Pelekis Company Ltd έχει έδρα την 
-

συνεργασία με τους καλύτερους εμπορικούς οίκους 

τιμές της αγοράς. 

Οι παραγγελίες δίνονται καθημερινά και η παραλα-
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Εξωτερικό Συνεργάτη

Με εμπειρία στο αντικείμενο της εύρεσης πελατών 
για την προώθησή τους σε καταστήματα εστίασης στην 
περιοχή της Αττικής. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή κα-
τόπιν συμφωνίας.

Βιογραφικά στο e-mail: fpcltdlogistirio@gmail.com. 
Πληροφορίες στα τηλ.: 6948 283711 & 210 4810039.

Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services. Adecco is currently seeking, on 
behalf of Forever 21, a multinational apparel company, 
for a dynamic professional to cover the following 
position for its new store, in Athens:

Visual Merchandiser  
(ref. code: S-722/70298)

Job description: 
 

and responsibilities 

operational and visual objectives 
 

 

returns and processing 

presentable, in good working order, proper 
positioning and composition 

 
as directed 

associates, managers and customers 
 

and rewarding culture 

periods 
 

merchandise transfer opportunities 
 

  
Candidate profile: 

retail apparel store 

language 
 

 

with result orientation 
  

The company offers: 
 

environment

code, to this e-mail: despina.aeraki@adecco.com, 

 Maroussi. After the screening 
of the cv’s, we will contact the candidates who meet 

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

Εξειδικευμένη εταιρία στο χώρο του promotion, ζητά 
άμεσα να απασχολήσει:

Promoters

Η προωθητική ενέργεια αφορά ηγέτιδα εταιρία στο 
χώρο του καλλυντικού με μεγάλη απήχηση στο κατα-
ναλωτικό κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

των καλλυντικών 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 

και αποτελεσματικότητα 
 

 

Εφόσον πληροίτε τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με φωτογραφία 
σας, στο εξής e-mail: a.vatelli@allaboutconcept.gr 

H εταιρία Trenkwalder JobCentres για λογαριασμό 
μεγάλου πελάτη της που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της κινητής τηλεφωνίας, αναζητά:

Promoters

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης: vsh/ID 
στο e-mail: infogreece@trenkwalder.com. Μετά τη 
συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
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.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρίες αθλη-
τικών-οργάνων γυμναστικής και εποχιακών ειδών, με 
μεγάλο κύκλο εργασιών, ζητά να προσλάβει:

Γραφίστα

Περιοχή: Αθήνα. 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης.  
Καθήκοντα-αρμοδιότητες θέσης: 

 
 

 
 

και ηλεκτρονικούς καταλόγους 
 

καμπάνιας σε social media 
  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 
 

 

εξωτερικών λήψεων  
 

 
 

τα χρονοδιαγράμματα, φιλόδοξος με ομαδικό  
πνεύμα και προσανατολισμένος στους στόχους  
της εταιρίας 

 

πίεσης, ώστε να πετυχαίνει τους στόχους της εταιρίας 
 

με άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: veranis@eldico.gr

Η Elvial Α.Ε. λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον 
κλάδο του αλουμινίου, ζητά νέους συνεργάτες για το 
τμήμα marketing:

Marketing Assistant 
Γραφίστας

Απαιτούμενα προσόντα: 

Illustrator 
 

 
 

 
 

 
 

 
και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Προσφέρονται: 

 
 

 

παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό 

Παντελεήμονας-Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, υπόψη: Προύτσου 
Μαρίας ή στο e-mail: hr@elvial.gr 

Τεχνική Ολυμπιακή, επιθυμεί να 
προσλάβει 

Γραφίστα-(code: GRF)

Κύρια προσόντα: 
 

 
 

επικοινωνιακού υλικού 
 

 
και λογισμικών γραφιστικής 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
-

e-mail: hr@techol.gr
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η Alouette Α.Ε. αναζητά για το δημιουργικό τμήμα:

Γραφίστα/-τρια 

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες: -
στικών για παιδικά ρούχα.

O/Η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει: 
 

και Photoshop 
 

e-mails 

Βιογραφικά στο e-mail: grammateia@alouette.gr

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

Graphic Designer

Key responsibilities: 
 

so as to find the best solution to our clients’ needs 
 

 

corporate identity or other relative material  
Required qualifications:  

 
 

 
in a professional environment 

  
 

 
 
 

 
and effectively 

 

language, both written and spoken  
What we offer:  

 
 

 
 

 
 

 

interested can send their resumes with portfolio and 
a recent photo attached, to the following e-mail: 
careers@generation-y.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά με 
έδρα την Αθήνα, αναζητά:

Marketing & Sales Αssistant

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα εργασίας 
 

και στη διαπραγμάτευση 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@kinsternahotel.gr

Η MLS Πληροφορική αναζητά για τα κεντρικά γρα-
φεία της στη Θεσσαλονίκη:

Έμπειρο Στέλεχος για το Τμήμα Financial 
Investment-Sales Manager 

(κωδικός θέσης: FISM)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
 

κεφαλαιαγορών 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

εργασίας 

σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης

Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την 
παραπάνω θέση, αποστείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
okouvela@mls.gr

Στελέχη Πωλήσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος  
«Ήρων»

Η Net Trust, εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσι-
ών, ζητεί άμεσα συνεργάτες για λογαριασμό του νέου 
μεγάλου προμηθευτή ενέργειας «Ήρων» με σκοπό 
την ανάπτυξη του πελατολογίου του.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 
με άμεση προοπτική πλήρους απασχόλησης 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@nettrust.gr ή στο φαξ: 211 

www.nettrust.gr

Ζητείται από την Χρ. Δήσιος–A. & Θ. Πανδή ΕΠΕ, 
για την περιοχή της Αττικής:

Εξωτερικός Πωλητής 

Προσόντα/προϋπόθεση: 
 

 
 

μεγάλων λογαριασμών με εμπειρία  
άνω του 1 έτους, κατά προτίμηση  

 
 

και διαπραγμάτευσης 
 

 
 

 μηχανής 
 

  
Προσφέρουμε: 

 
 

πωλήσεων 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα πα-

αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ελληνική γλώσσα, 
στο εξής e-mail: info@dissios.com. Θα απαντηθούν 
όσα έχουν την ένδειξη: Εξ. Πωλητής-Ρυθμός: ΧΓΔ. 

Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού 
Αττική-κωδ. θέσης: ΣπΑθ0317

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

-
νες μονάδες κατασκευής πινάκων και ένα σύγχρονο 

& development, το οποίο προσφέρει τεχνολογική 
κατάρτιση στο δίκτυο πελατών της, αλλά και στους 
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συνέχεια στη σελ. 16

εργαζομένους της εταιρίας. Το προσωπικό της εται-
ρίας αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο 
της, απαρτίζεται πλέον από 800+ άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Με γνώμονα το όραμα και 
τις αξίες της εταιρίας μας πορευόμαστε και εξελισ-
σόμαστε συνεχώς θέτοντας υψηλούς στόχους για να 
αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες και 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 to work, true leaders, HR awards, 
business education awards, EFQM-ΑΙΕΝ Αριστεύειν 
κ.ά. Το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από τους 
μεγαλύτερους προμηθευτές στον κλάδο της ηλεκτρολο-
γίας, του φωτισμού και της τεχνολογίας με παγκόσμια 
παρουσία και σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα τμή-
ματα της εταιρίας μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες 
λύσεις στο σύνολο των πελατών μας.

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

Αναζητούμε: Σύμβουλο Πώλησης Ηλεκτρολογικού 
Υλικού που θα έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των 
πελατών, αλλά και της υποστήριξής τους μετά την 
πώληση. Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων, απο-
τελεσματικών τεχνικών πώλησης, προϊόντων, λει-
τουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής-εμπορικής 
πολιτικής της εταιρίας προτεραιότητες του εργασιακού 
εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις 
του εργασιακού ρόλου.

Εάν έχεις… 
 

 
 

 
ικανότητες 

 
σε αντίστοιχη θέση

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

ΙΑΤΡΟΙ
Δερματολογική κλινική στην Κηφισιά, ζητεί ειδικευμένο: 

Δερματολόγο

Παρέχεται: μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ-ΤΣΑΥ.

Βιογραφικά στο e-mail: healthydermaclinics@gmail.com

Η εταιρία Μesogeios νεφρολογικά κέντρα, αναζητά 
για άμεση συνεργασία για τη μονάδα χρόνιας αιμο-
κάθαρσης, στη Χαλκίδα:

Ιατρό Νεφρολόγο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: epaizis@mesogeios.gr. 

Παΐζη, στο τηλ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
O όμιλος Αcrotel A.E. στη Σιθωνία Χαλκιδικής, ζητά να 
προσλάβει για το ξενοδοχείο Athena Pallas Village:

Παιδαγωγό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

και δεύτερης ξένης γλώσσας 
 

-
σεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Παρακαλώ, αποστείλατε 
βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: cv@acrotel.
gr

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online 
εκπαίδευση, ζητεί:

Συνεργάτες/Καθηγητές

διδασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π.

Ειδικότητες: Καθηγητές Οικονομίας  
& Διοίκησης (κωδ. θέσης 3101). 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
(επιχειρηματικότητα και καινοτομία) 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

αντικείμενο  
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 

 
ζωντανών μαθημάτων 

εκπαίδευσης (e-learning) 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@arnos.gr. Προσοχή: Στο 
θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.

Qualified Native/Bilingual-English Teachers 

Are required by international ELT publishing company 
in Athens, for full time permanent morning position.

preferred 

considered an asset

We offer: Accommodation available (fully furnished 
flats, subsidized by the company).

Apply to e-mail: 

Fitness/Yoga Instructors

Greece, Neilson
their prominently UK customers. Our staff is passionate, 

opportunities for future career development and the 
possibility to work in our winter ski resorts after a 
successful summer season.

We are looking for people: who are enthusiastic 
and motivated with professional hotel and hospitality 

is an advantage in customer facing roles and essential 
for management positions.

More information can be found at the following websites: 
  and 

. 
a cv and covering letter (for management roles), to 
this e-mail: 

A swiss multinational healthcare company, is seeking 
to employ:

Regulatory Affairs  
CMC Specialist

Role description summary: The position resides within 
the regulatory affairs department and it involves new 
and marketed products support as it pertains all CMC 
regulatory activities and requirements throughout 
the pre-registration, registration, post-approval, and 
life cycle management of pharmaceutical products. 

regards to regulations, guidelines and policies for the 

advanced skills such as interpreting and advising on the 

Key responsibilities: 
 

with laboratory and manufacturing site  
 

to collect the required data for compilation  
of the CTD dossier, responses to authorities’ 
questions, filling variations, maintaining timelines 

 

and ICH guidelines intended for pharmaceutical 
 

authorizations, by preparing for submission  
of appropriate CMC variations for post approval 
change of the CTD dossiers 

 
of scientific responses to deficiencies raised  
by the regulatory agencies 

regulatory submissions 
 

to manufacturing 

submissions 

Job qualifications & requirements: 

engineering, biology or pharmaceutical studies 
 

(pre & post approval) in CMC position 
 

 

and written english language 
 

 

demanding environment, adhering to strict 
 

This is a full-time position. Only candidates meeting 
the criteria above will be contacted. Candidates are 
kindly requested to send their cv to e-mail: hr@rontis.
com, attention HR department noting: “Candidacy for 

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

Nursing Staff 
(code NS)

Candidate profile & job requirements: 
 

or other higher education nursing schools  
under the ministry of health 

 
 

 

Candidates with a relevant profile are asked to send 
their cv, mentioning the position code to e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. 

For more information please visit our website: www.
peopleatwork-hellas.gr. All candidates receive an 
answer and are being addressed with confidentiality 
and professionalism.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Βαλιάδης-Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες 
ΑΕ, επιθυμεί να προσλάβει στην έδρα της στη Λυκό-
βρυση Αττικής:

Μηχανικό Πωλήσεων  
Εσωτερικού

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

ή συναφούς ειδικότητας 
 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

και διευθέτηση προβλημάτων 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

μέσα

Βιογραφικά στο e-mail: career@valiadis.gr. Ιστοσε-
λίδα: www.valiadis.gr

Η Salvan Μ.Ε.Π.Ε.

Μηχανικό

Προφίλ υποψηφίου: 
 

κατοικιών 
 

σε εβδομαδιαία βάση 
 

 και έρευνα υλικών 
 

Βιογραφικά στο e-mail: sp@salvan.gr, υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Σαλβάνος. Ιστοσελίδα: www.salvan.gr.

Η Fulgor Α.Ε., ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στην 
Κόρινθο:

Μηχανικό Παραγωγής

Αντικείμενο της θέσης είναι: η ορθή εκτέλεση του 
προγράμματος παραγωγής, η επίβλεψη και βελτιστο-
ποίηση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
η μέριμνα για τη διατήρηση της εργονομίας και των 
συνθηκών εργασίας σε υψηλό επίπεδο, καθώς και η 
εκπαίδευση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
στον τομέα ευθύνης.

Οι υποψήφιοι, κατά προτίμηση κάτοικοι  
της ευρύτερης περιοχής, πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 

 
 παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων 

 
 

Η θέση προσφέρει: δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης 
FULΜΗΧ στο εξής e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή 

εχεμύθεια.

AGT Engineering & Operations Services είναι μια 
ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών στους τομείς: facility management, engineering 

environmental κ.ά. 

Δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, με πελατολόγιο που συνθέτουν κορυφαίες 
επιχειρήσεις και οργανισμοί. Η πελατοκεντρική φιλο-
σοφία της, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει στο 
πλαίσιο του total customer solutions, οι εξειδικευ-
μένες και ολοκληρωμένες λύσεις της αναδεικνύουν 

από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του χώρου σε διεθνές 
επίπεδο. Πληροφορίες για την εταιρία μπορείτε να 
αντλήσετε στο site: www.agtgroup.gr. H εταιρία, για 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συνεχίσει 
την αναπτυσσόμενη πορεία της, αναζητά:

Διπλωματούχο Μηχανικό Α.Ε.Ι.

Επιθυμητή ειδικότητα: Πολιτικός ή μηχανολόγος  
ή ηλεκτρολόγος μηχανικός Α.Ε.Ι.  
Θέση: Τομέας δημόσιων έργων  
Τόπος: Αττική και Στερεά Ελλάδα  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
ξένων γλωσσών.

Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους 
συνεργάτες της: άριστες συνθήκες εργασίας και 
δυνατότητες εξέλιξης. 

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail: evrah@agtgroup.
gr. Η διαχείριση των βιογραφικών και των αιτήσεων 
θα γίνει με πλήρη εμπιστευτικότητα.

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

Αρχιτέκτονα

περιοχή του Αμαρουσίου.

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

 
 της εταιρίας στο Μαρούσι 

 
δεδομένων επισκεψιμότητας & τάσεων της αγοράς 

 

(εκδηλώσεις, σεμινάρια κτλ.) 
 

των τμημάτων σχεδιασμού και μεγάλων έργων  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

και επαφής με πελάτες 
 

 
 

 και διαπραγμάτευσης 



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

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!
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Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: -

ΝΟΜΙΚΟΙ
Άρσις

 

Δικηγόρος Πεδίου

Περιγραφή θέσης

Απαραίτητα προσόντα

Επιθυμητά προσόντα

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Διάρκεια σύμβασης:
Τόπος:

-

-
e-mail:

-
-

-

 
 

Παιδιά 
SOS 1056

Νομικός

Απαραίτητα προσόντα:

Περιοχή:

e-mail:
 κωδικό 289

Corporate Attorney

Job description

Requirements:

Responsibilities:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
 ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε., 

Τεχνικός Συντήρησης

Κύριες αρμοδιότητες:

Θα ληφθούν υπόψη:

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:

e-mail:

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε., 

Υπεύθυνο Τμήματος Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων 

Απαραίτητα προσόντα

Προσφέρονται

e-mail:

Nexans Ελλάς-

Υπάλληλο

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται: -

e-mail:

Τεχνικός Εγκαταστάσεων

Περιγραφή θέσης: Saimon Bros
-

Προφίλ υποψηφίου

Παροχές εταιρίας:

 e-mail:
-

-

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
 Συντηρητής Γενικών Καθηκόντων  

(εποχιακή απασχόληση)

-

-

Απαιτήσεις της θέσης:

Ελασματουργός, Τορναδόρος, Συναρμολογητής 
Μηχανών, Τεχνίτης Κατασκευής Εργαλείων, Βαφή 

Μετάλλου
Προφίλ θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

e-mail:

LOGISTICS
Bed&Bath

-

-

Διπλωματούχο Χειριστή Γερανοφόρου  
Οχήματος

e-mail:
 

-

Δενελάβας ΑΕΒΕ,

Υπεύθυνου Προμηθειών Logistics 

-

Απαραίτητες γνώσεις θεωρούνται:

Επιπλέον θα εκτιμηθούν γνώσεις:

Παρέχονται: 

 e-mail:
-

 

Βlue Lagoon Resort 

Βοηθό Αποθηκάριου

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

-

e-mail:
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Η εταιρία πετρελαιοειδών Revoil Α.Ε.Ε.Π., επιθυ-
μεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Διακίνησης  
(έδρα Ασπρόπυργος)-(κωδ. θέσης: REV 55)

Προφίλ εταιρίας: Η Revoil είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 10% 
μερίδιο αγοράς με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτο-
μία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, στην 
κοινωνία και στο περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

το βέλτιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών  
και τον ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους διανομής 

 
των δρομολογίων 

  
Απαραίτητα προσόντα:  

 
με εξειδίκευση στον τομέα logistics) 

 
στον κλάδο των πετρελαιοειδών 

 
και μηχανογραφικών εφαρμογών 

 
 

και αναλυτική σκέψη 
 

διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα  
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ
Mykonos Palace Beach Hotel 

Hotel Driver

Positon requirements: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
The company offers: 

 

to e-mail: 

Drivers
Responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

Qualifications: 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel, 

Driver/Porter

Qualifications/desired skills & expertise: 
 

 

 

e-mail: 

ΕΣΤΙΑΣΗ
εστιατόριο Aelia Beach Bar & Restaurant, που βρίσκεται 

Head Waiter-Αρχισερβιτόρο 
 (κωδ. θέσης: Waiter 2A)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

πολυτελείας απαραίτητη 
 

και επικοινωνιακά χαρίσματα  
Παρέχονται: 

 
 

φωτογραφία, στο e-mail: 

Σεφ-Μάγειρας 
Άγιος Νικόλαος, Kρήτη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
παραγωγής 

 
 

του τμήματος της κουζίνας 
 

 
 

και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 
 

προδιαγραφών 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Μελινικόν-the Greek Pancake House με έδρα το 

Ζαχαροπλάστη-Μάγειρα

-
πλαστεία.

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 
 

 
σε πλατό 

 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  

Χαμόγελα ΕΠΕ

Barman  
& Barwoman

Προσφέρεται: ασφάλιση, διαμονή και διατροφή.

Απαραίτητη προϋπόθεση: η καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο e-mail: 
. Επιθυμητή η φωτογραφία στο βιογρα-

 Αθήνα.

 Adelais Bay στον  
ενδιαφέρεται να εργοδοτήσει:

Chef de Cousin

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 
 

 

προσόν 

εγκατάσταση

Προσφέρεται: 
εργοδότησης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
. Θα γίνει επιλογή των υποψηφίων μετά 

Aegean View Aqua Resort, 
 αναζητά για να προσλάβει άμεσα:

Μπουφετζή
Προσφέρονται: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: . Tηλ.: 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive, αναζητά 

Μπουφετζή
Προσόντα: 

 
 

 
δεξιότητες 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Katikies Luxury Boutique Resorts,

Waiter/Waitress

Location: 

Position summary:

Position requirements: 

 

 
 

 
 

 
  

Education: 

 

  
Katikies luxury boutique resorts offer: 

 

e-mail: 

Bella Mare  ζητά για 

Σερβιτόρο/Σερβιτόρα

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

τους με μία φωτογραφία στο e-mail: 

Η Newrest Ελλάς, με ηγετική θέση στο χώρο της εστίασης, 
αναζητά για πλήρη απασχόληση, για υποκατάστημά της 
στο κέντρο της Αθήνας:

Βοηθό Μπουφετζή

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
 

 
 

-
κό τους σημείωμα με φωτογραφία, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

Barman

 

 
 

Βιογραφικά στο εξής e-mail: 

Από το πολυτελές ξενοδοχείο La Μarquise Luxury 
Resort Complex

στις εξής ειδικότητες:

Σερβιτόροι Α’/Σερβιτόρες Α’  
Εστιατορίων & Bar

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Guest Relations Officer

Vedema Standards.

Job description:

Responsibilities: 
 

 

 
 

 
 

 

  
Skills: 

 
 

 

  
Other position details:

  
An attractive package of benefits is offered: 

 

 e-mail: 

Royal Olympic 5* στην Αθήνα, επιθυμεί 

Front Office Agent

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες: 
 

ή τουριστικής σχολής 

17
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Παροχές:

 
e-mail: th.margaritis@royalolympic.com

,

Γερμανόφωνη Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα:

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

Παρέχουμε:

e-mail:

Front Desk Υπάλληλοι

e-mail:

Camping Armenistis

Boηθό Hλεκτρολόγου 

Προϋποθέσεις για τη θέση:

e-mail: mkasitskas@yahoo.gr

Skiathos Palace

Προϊστάμενο Κρατήσεων

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Welcome Service

Company description

Location:

Job description:

Your responsibilities will include:

programs

Requirements:

e-mail:

Front Office Agent
(ref. code GSA.17)

Costa Navarino 

Being part of our Front Office team you will:

To be successful in this role you will:

Navarino Dunes offers:

Please note:

  e-mail: 

Yria Boutique Hotel & Spa

Υπάλληλο Υποδοχής 

Με τα ακόλουθα προσόντα:

 
 e-mail: 

 Χαμόγελα Ε.Π.Ε.

Manager Παραθαλάσσιου Μαγαζιού

Προσφέρεται:

Απαραίτητη προϋπόθεση:

e-mail:

.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 People at work - Hellas

Διευθυντής Παραγωγής & Συντήρησης
(κωδ. ΔΠ-16)

Το έργο:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:
gr

Τερκενλής ΑΕ

Τεχνολόγος Τροφίμων/Επόπτης Κουζίνας

Η θέση:

Μερικές από τις αρμοδιότητες  
του/της περιλαμβάνουν:

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

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Fulgor Α.Ε.

Μηχανικό Παραγωγής

Αντικείμενο της θέσης είναι:

Οι υποψήφιοι, κατά προτίμηση κάτοικοι  
της ευρύτερης περιοχής, πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα:

Η θέση προσφέρει: 

 κωδικό θέ-
σης FULΜΗΧ e-mail:

GFP-
Georgiou Flexible Packaging,

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου:
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Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@gfpack.
gr  

Junior Product Manager

Mobiplus

Requirements:

Remuneration package:

 e-mail: 
 

SECURITY
Προσωπικό Ιδιωτικής  
Ασφάλειας (Security) 

Νέα Γνώση

e-mail: με θέμα ΚΕΜΕΑ 
  

Πόρτες Μέλαθρον Α.Ε.
 

  

Υπάλληλο Φύλαξης-Security
(κωδ. θέσης: PWSHPP-Sec)

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Αrte Μare

Φύλακα Security

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχεται:

 e-mail:

ΜΟΔΑ
Aegialis Hotel & Spa 

Βοηθό Κομμώτριας
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

 

Αltex SA

Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια Μόδας

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

e-mail:

Yellowsub 

Πατρονίστ
Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει

e-mail:

 

Groomer 

e-mail: 
gr 

Απόφοιτους Σχολής Κομμωτικής

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται

  ηλεκτρονική διεύθυνση:
κωδικό: Promoters.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Εονία, 

Αισθητικός Τ.Ε.Ι. (κωδ. θέσης: ΕΑ 31)

Προφίλ υποψηφίων:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

Blue Bay Hotel 4*

Spa Therapist

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων:

Το ξενοδοχείο προσφέρει:

e-mail:

Βionome Health Club

Αισθητικoύς-Νοσηλεύτριες
(κωδικός: ΒΑ1)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

Προφίλ υποψηφίου:

Προσφορά:

E-mail:

Petasos Beach Resort & Spa

Αισθητικούς
Προσόντα:

e-mail:

Castello Boutique Resort & Spa

Αισθητικό 
Θεραπευτή/-τριαSpa

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail:

Lesante Collection Luxury Hotels & 
Resorts  

Spa Manager

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Kensho’s Boutique Hotel & Suites,

Massage Therapist

Position requirements:

Kensho Hotel offers:

 e-mail: 



04/2
Σάββατο

HR Community
Conference

& Awards 2017

18/5
Πέμπτη

www.skywalker.gr

Athens 
#JobFestival

29-30/9
Παρασκευή - Σάββατο

Μονοπάτια
Απασχολησιμότητας

9-11 Δράσεις

Μονοπάτια
Κοινωνικής

Επιχειρηματικότητας

9-11 Δράσεις

GR Bossible
Festival

Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας

25-26/11
Σάββατο - Κυριακή

TADHACK
Global

13-15/10
Παρασκευή - Κυριακή

Μονοπάτια
Επιχειρηματικότητας

9-11 Δράσεις

#JobDay Social Media
Ένθετο στο

6th e-Business
& Social Media World

15/6
Πέμπτη
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Festival Εθελοντισμού

23-24/6
Παρασκευή - Σάββατο

Education Festival

08-09/9
Παρασκευή - Σάββατο

TADHACK Athens
Ένθετο στο

9th Connected World
& 7th Infocom Mobile World

16/3
Πέμπτη

#HobbyFair Play

17-18/3
Παρασκευή - Σάββατο

Thessaloniki 
#JobFestival

31/3-01/4
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Stay Tuned

www.jobfestival.gr

09/2
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www.jobfestival.gr

www.hrcommunity.gr www.jobfestival.gr www.voluntaryaction.gr
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www.hobbyfestival.gr
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#JobDay
«Ποιότητα Ζωής» Νέας Σμύρνης

#JobDay Hotel Tech
Ένθετο στο 1st Hotel Tech

www.tadhack.com/2016/global/athens
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Πώς να κάνεις  
την καλύτερη εντύπωση 
σε μια συνέντευξη  
εργασίας

Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος, και 
για να βρεθεί ο σωστός τρόπος, για να εντυπω-
σιάσετε σε μια ενδεχόμενη συνέντευξη, πρέπει 
να είστε οπλισμένοι και με τα σωστά εφόδια. 
Ένας υποψήφιος πρέπει πάντα να ακολουθεί 
μια σειρά από βήματα για τη σίγουρη επιτυχία, 
ιδιαίτερα όταν ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. 
Πιο αναλυτικά:

Ντυθείτε σωστά: Το εξεζητημένο ντύσιμο θα 
πρέπει να αποφεύγεται, όπως και τα φανταχτερά 
αξεσουάρ και το βαρύ μακιγιάζ. Δώστε σημασία 
στη λεπτομέρεια και στην καθαριότητα για να 
κάνετε μια καλή πρώτη εντύπωση.

Προετοιμαστείτε καλά: Μάθετε κάποια 
πράγματα για την εταιρία που σας ενδιαφέ-
ρει. Ξαναδιαβάστε το βιογραφικό σας για να 
θυμηθείτε αυτά που έχετε γράψει. Καλό είναι 
να έχετε ένα αντίγραφο του βιογραφικού μαζί 
σας στην περίπτωση που σας ζητηθεί.

Μια πιθανή αργοπορία προκαλεί άσχημες 
εντυπώσεις: Μάθετε από πριν τη διεύθυνση 
της εταιρίας και ξεκινήστε νωρίτερα από το 
κανονικό. Είναι προτιμότερο να περιμένετε 
λίγο παρά να αργήσετε.

Δείξτε ενθουσιασμό: Χαιρετίστε με χαμό-
γελο και εγκάρδια χειραψία.

Να είστε ο εαυτός σας: Δεν υπάρχει συγκε-
κριμένη συνταγή για μια επιτυχημένη συνέντευξη, 
μόνο κάποιες συμβουλές που μπορούν να σας 
βοηθήσουν. Βασικό είναι να προετοιμαστείτε 
καλά για τη συνάντηση για να είστε σε θέση 
να προβάλετε τις αρετές σας και να δείξετε τη 
χρησιμότητά σας στους πιθανούς εργοδότες σας.

Να απαντάτε στις ερωτήσεις που σας 
κάνουν χωρίς να πλατειάζετε: Μην διστά-
σετε να κάνετε και εσείς κάποιες ερωτήσεις 
σχετικά με τη θέση ή την εταιρία γενικότερα. 
Να θυμάστε ότι η παντελής έλλειψη ερωτήσεων 
θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν αδιαφορία. 
Μην απαντάτε μονολεκτικά. Εξηγείτε όπου 
είναι εφικτό. Στην αρχική συνέντευξη καλό 
είναι ο ενδιαφερόμενος να μην ρωτά πράγματα 
σχετικά με τις αποδοχές, τις παροχές κ.λπ. Αν 
ρωτηθεί, αναφέρει ενδεικτικά τι μισθό έπαιρνε 
στην προηγούμενη εργασία του και τι προσδοκά 
από την επόμενη.

Να είστε προετοιμασμένος να μιλήσετε για τον 
εαυτό σας, για τις σπουδές και τα επιτεύγματά 
σας, για τα προτερήματα αλλά και τα ελαττώ-
ματά σας, τι σας ενδιαφέρει περισσότερο σε 
σχέση με την εταιρία.

Να είστε προετοιμασμένος να ρωτήσετε τι 
προσδοκά η εταιρία από εσάς στη θέση εργα-
σίας που άνοιξε ή ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις αυτής της θέσης.

Σημεία που μπορεί να προκαλέσουν 
αρνητική εντύπωση: Ακατάλληλη εμφάνιση, 
επιθετική ή εγωιστική συμπεριφορά, παθητικότητα 
και έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενθουσιασμού, 
έλλειψη συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης, 
νευρικότητα, εμμονή σε ερωτήσεις σχετικά με τις 
αποδοχές, έλλειψη τακτ, ωριμότητας, ευγένειας, 
κακή προετοιμασία για τη συνέντευξη, έλλειψη 
πληροφόρησης για την εταιρία.

Κλείνοντας τη συνέντευξη: Ευχαριστήστε 
τον συνομιλητή σας και δείξτε ενθουσιασμό για 
τη θέση και την εταιρία. Αν εξηγήσετε επαρκώς 
γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση και τι μπορείτε 
να προσφέρετε, έχετε κάνει το μεγαλύτερο βήμα.

Καλή επιτυχία!

Φιλίτσα Αρβανίτη ΒSc, MA, Επικοινωνιολόγος, 
Career Office Manager-New York College

καριέρα

γελματικής επιλογής

Άλλα προβλήματα λήψης από-
φασης που μπορούν να αποκα-
λυφθούν κατά την επαγγελματική 

συμβουλευτική (O’Connell, 1998) 
είναι:

κατεύθυνση.

και ο συμβατικός εαυτός.
-

λήψη απόφασης.

-

-
γεί παράλληλα με τον φόβο της 

καλείται να βοηθήσει τον πελά-

-

απόφασης. 
-

αναλάβει την ευθύνη της λήψης 

της σύναψης του συμβολαίου να 

-
τα, η οποία εμφανίζεται συχνά 

-
γελματικής απόφασης, αλλά και 

του πελάτη, απαιτεί παραπομπή 

(Nathan & Hill, 2006). 

Καλλιόπη Σωτηράκη, 
Ψυχολόγος,  

MSc Συμβουλευτική  
& Επαγγελματικός  
Προσανατολισμός

kalliopisotiraki@yahoo.gr

ι πιστοποιήστε 
-

-

είνο που είναι 
-

-

-

-

-

άτομα που προσανατολίζονται 

ζητήστε να πληροφορηθείτε 
-

στο τμήμα σας, αντλήστε και 
κρατήστε τα αριθμητικά στοι-
χεία, κοινοποιήστε σε όλους 

μακροπρόθεσμους και βρα-
χυπρόθεσμους στόχους του 
τμήματός σας.

Επόμενο χαρακτηριστικό 

όχι φυσικά όταν τα πράγματα 
-

να κάνετε; Βάζετε παντού την 

την άποψή σας με επιχειρή-

στοιχεία.
-

-

εντιμότητα, ψυχραιμία, αύρα/
μαγνητισμό. 

να ήταν ότι οι επιχειρήσεις 

να αποθαρρυνθήκαμε λιγάκι 

σκεπτόμενοι τους τομείς στους 
οποίους σήμερα πιθανόν να 

-

λίγο καλύτεροι, σοφότεροι και 

-

από αύριο;
-

φανοι για τον εαυτό σας: Σκε-

σήμερα, θυμηθείτε πόσο κόπο 
καταβάλατε γι’ αυτό, ποιες 

-
σατε για να φτάσετε να είστε 

-

πολύτιμο θησαυρό και στη-

-

πιο γρήγορα για να φτάσετε 

που αγαπάτε και σας βγαί-
νει αβίαστα, στηριχθείτε στις 

πιο κοντά.
-

ότι ακόμα και το πιο μεγάλο 

Κώστας Στάμκος,
Business Development 

Director-City Unity College
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Ε υελιξία, συνεργατικότητα, εξειδί-
κευση είναι απαραίτητα συστατικά 
για να εργάζεται κάποιος εν καιρώ 

κρίσης, μας λέει η κα Ιωάννα Ντανάκα, 
διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού 
της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, στη 
συνέντευξη που μας παραχώρησε.

Η κα Ντανάκα, μας μιλάει για την 
αγορά εργασίας στον ασφαλιστικό κλάδο 
σήμερα, τα βασικά στοιχεία για την 
επιτυχημένη πορεία των εργαζομένων 
και της επιχείρησης αλλά και το σημα-
ντικό ρόλο της διοίκησης ανθρωπίνου 
δυναμικού. 

 Κα Ντανάκα, η Ευρωπαϊκή Πίστη 
από το 2009 έως το 2015 έχει αυ-
ξήσει θεαματικά την παραγωγή της 
κατά 50%. Επιπλέον οι διακρίσεις 
και οι βραβεύσεις της εταιρίας τα 
τελευταία έτη είναι αρκετές. Από 
πλευράς ανθρώπινου δυναμικού 
ποια είναι τα στοιχεία της προσω-
πικότητας των στελεχών της που 
οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα;
Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει σημειώσει 

εξαιρετικές επιδόσεις την τελευταία 7ετία 
και έχει λάβει πολλές και σημαντικές 
διακρίσεις. Τα συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα, τα οποία μας χαροποιούν ιδιαί-
τερα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας 
κάνουν να εφησυχάζουμε, οφείλονται 
στην κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί 
σε ολόκληρη την εταιρία. 

Τα στελέχη μας έχουν ενστερνιστεί 
πλήρως το όραμα, τις αξίες και τους 
στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί 
από τη διοίκηση της εταιρίας. Όλοι μαζί 
ως μια ισχυρή ομάδα σε ένα άριστο 
εργασιακό κλίμα προσανατολιζόμαστε 
στη συνέχιση της αναπτυξιακής και επι-
τυχημένης πορείας των τελευταίων ετών.

 Ποιο είναι το ιδανικό προφίλ του 
υποψήφιου εργαζομένου για την 
Ευρωπαϊκή Πίστη;
Ο ιδανικός εργαζόμενος για την Ευρω-

παϊκή Πίστη θα πρέπει να ενστερνίζεται 
το όραμα, τις αξίες και τους στρατηγι-
κούς στόχους της εταιρίας και να δια-
θέτει ενθουσιασμό και πελατοκεντρική 
αντίληψη. Επίσης, εξίσου σημαντικό 
θεωρούμε να έχει δυνατότητες εξέλι-
ξης, να μην εφησυχάζει και να ψάχνει 
πάντα για νέα γνωστικά αντικείμενα και 
επαγγελματικές εμπειρίες.

 Τι σημαίνει για εσάς η πρώτη 
εντύπωση σε μια συνέντευξη επι-
λογής προσωπικού; Ποιο είναι 
εκείνο το χαρακτηριστικό ενός 
υποψηφίου που θεωρείτε το πιο 
σημαντικό;
Δεν μας εκφράζει η δήλωση «η πρώτη 

εντύπωση μετράει». Σίγουρα ένα βιο-
γραφικό αποτελεί την πρώτη εικόνα 
του υποψηφίου, που δεν το προσπερνά 
κανείς ως στάδιο. Θετικές ενδείξεις 
αποτελούν η ακρίβεια, η ευγένεια και η 
καλή επικοινωνία, αλλά δεν συνιστούν 
το μόνο παράγοντα στη διαδικασία πρό-
σληψης. Κατά τη διάρκεια μίας πρώτης 
συνέντευξης προσπαθώ να μην κρίνω 
τον υποψήφιο, αλλά να τον ακούω 
προσεκτικά, ώστε να βρω τόπο κοινής 
επαφής. Όλα τα υπόλοιπα βήματα της 
διαδικασίας πρόσληψης (συνεντεύξεις 
με υπευθύνους τμημάτων, συγκεκριμένα 
τεστ ανά θέση εργασίας) είναι εκείνα 
που συμβάλλουν και χτίζουν την εικόνα 
ενός υποψηφίου. 

 Ποιο είναι το γενικότερο επίπεδο 
του προφίλ του ατόμου που θα 
βρει εργασία σε περίοδο ποσο-
στών ανεργίας-ρεκόρ και θα έχει 
επαγγελματική ανέλιξη;
Πιστεύω πολύ ότι η εξειδίκευση, είτε 

μέσω σπουδών είτε μέσω εργασιακής 
εμπειρίας, αποτελεί το κλειδί της επι-

τυχίας, προκειμένου να γίνει κανείς 
αξιόλογος και περιζήτητος επαγγελματίας 
στον τομέα του.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό 
είναι η ευελιξία, η ικανότητά του να 
ανταποκριθεί στις ποικίλες καθημερινές 
εργασιακές προκλήσεις σε μια εποχή 
που γίνεται ολοένα πιο απαιτητική και 
ανταγωνιστική. Όλα αυτά σε συνδυασμό 
με την ικανότητα συνεργασίας και το 
ομαδικό πνεύμα συντελούν στα κυριότερα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει 
ένας εν δυνάμει νέος εργαζόμενος.

 Μέσα από τη σελίδα μας πα-
ρατηρούμε ότι η ανταπόκριση 
υποψηφίων σε αγγελίες θέσεων 
εργασίας στον ασφαλιστικό κλάδο 
είναι μειωμένη. Ποια η δική σας 
εξήγηση;
Η αλήθεια είναι πως στις δικές μας 

αναζητήσεις υποψηφίων μέχρι τώρα 
δεν έχουμε εντοπίσει παρόμοιο φαινό-
μενο. Καθημερινά λαμβάνουμε πολλά 
βιογραφικά υποψηφίων,οι οποίοι είτε 
έχουν σχέση με τον χώρο είτε όχι και 
επιθυμούν να εισχωρήσουν σε αυτόν 
για πρώτη φορά. Ίσως η ανταπόκρι-
ση των υποψηφίων σε αγγελίες στον 
ασφαλιστικό κλάδο να μην είναι τόσο 
έντονη λόγω της ανασφάλειας που έχει 
ανακύψει από την αναστολή λειτουργίας 
ασφαλιστικών εταιριών.

Αυτό που χρειάζεται να γίνει κατανοητό 
στον κάθε υποψήφιο είναι πως μετά 
την εφαρμογή της οδηγίας Solvency 
II, δύσκολα μια ασφαλιστική εταιρία 
μπορεί να αναστείλει τη δραστηριότητά 
της, κάτι που ίσως το ευρύ κοινό να 
μην το γνωρίζει και άρα να εκφράζει 
επιφυλάξεις να γίνει μέλος της.

 Η κρίση στην ελληνική αγορά 
σίγουρα δεν έχει αφήσει ανεπη-

ρέαστο τον ασφαλιστικό κλάδο. 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην 
ψυχολογία των εργαζομένων σας 
και ποια η στάση από πλευράς της 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμι-
κού στην εταιρία σας;
Όπως επεσήμανα και νωρίτερα, η 

Ευρωπαϊκή Πίστη έχει σημειώσει εξαι-
ρετικές επιδόσεις την τελευταία 7ετία.
Οι επιδόσεις αυτές είναι αποτέλεσμα 
εξαιρετικής συνεργασίας, συλλογικής 
προσπάθειας και συνοχής της διοίκη-
σης, του ανθρώπινου δυναμικού και 
του δικτύου πωλήσεων. 

Ως τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 
φροντίζουμε με συχνές συναντήσεις 
του προσωπικού να ενημερώνονται 
οι εργαζόμενοί μας από μέλη της διοί-
κησης αναφορικά με τα αποτελέσματα 
της εταιρίας μας, ενισχύοντας έτσι το 
αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας 
για την πορεία της. Επίσης με βραβεύσεις 
και ετήσια μπόνους επίτευξης στόχων 
επιβεβαιώνουμε και επιβραβεύουμε 
την προσπάθεια όλων.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, 
καθώς ενδυναμώνει τους ανθρώπους 
μας και τους καθιστά άξιους επαγγελ-
ματίες, έτοιμους να ανταποκριθούν σε 
οποιαδήποτε ανάγκη. 

 Θα θέλατε να μας πείτε ποιος 
είναι ο ρόλος του recruiter στην 
ασφαλιστική αγορά και στην Ευ-
ρωπαϊκή Πίστη ειδικότερα;
Ο ρόλος ενός recruiter είναι πολλα-

πλός. Η αναζήτηση για τη στελέχωση 
θέσης είναι πλέον πολύπλευρη μέσω 
των διαφορετικών καναλιών που υπάρ-
χουν σήμερα (CareerSite, LinkedIn, 
Facebook κ.λπ.).

Αφενός χρειάζεται να είναι σε θέση 
να διακρίνει σε πρώτο στάδιο την κα-

ταλληλότητα ενός υποψηφίου από το 
βιογραφικό του και αφετέρου μέσω της 
συνέντευξης να μπορεί να ξεχωρίσει 
τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς 
του τα οποία θα τον αναδείξουν ως τον 
ιδανικό υποψήφιο.

Ως υπεύθυνη του ανθρώπινου δυνα-
μικού της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη 
υιοθετώ πλήρως την ανθρωποκεντρική 
μας κουλτούρα και στόχος μου είναι η 
εμπειρία όλων των υποψηφίων από τη 
διαδικασία στελέχωσης να είναι όσο 
δυνατόν πιο θετική, είτε προσληφθούν 
τελικώς είτε όχι.

 Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί 
πυλώνες στον τομέα της διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού για την 
Ευρωπαϊκή Πίστη;
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε ένα 

όνειρο στο οποίο έχουμε όλοι δεσμευ-
τεί: Θέλουμε μία κοινωνία εργαζομέ-
νων που θα ζει, θα δημιουργεί και θα 
αναπτύσσεται σε συνθήκες ασφάλειας, 
ανεμπόδιστων προοπτικών εξέλιξης, 
ιδανικού περιβάλλοντος και δίκαιης 
ανταμοιβής της προσφοράς τους.

Ένας σημαντικός πυλώνας είναι η 
συνεχής εξέλιξη της διαδικασίας στε-
λέχωσης για την προσέλκυση ταλέντων 
για τον εμπλουτισμό της ομάδας μας με 
τους καλύτερους.

Ένας άλλος είναι ενδυνάμωση και η 
βέλτιστη κατάρτιση των εργαζομένων 
μας μέσω κατάλληλων σεμιναρίων που 
ενισχύουν την ήδη κεκτημένη εμπειρία 
τους. Μας ενδιαφέρει να αξιοποιού-
νται οι άνθρωποί μας με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ανταποκρίνονται όσο δυνατόν 
καλύτερα στην προβλεπόμενη θέση ή 
και σε οποιαδήποτε θέση παραστεί ως 
έκτακτη ανάγκη. 

Επιπλέον, στόχος μας είναι να ευαι-
σθητοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό 

μας με δράσεις κοινωνικού περιεχομένου 
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης.

 Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε στην Ελλάδα σήμερα;
Μία από τις βασικότερες προκλή-

σεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
είναι το ασταθές πολιτικοοικονομικό 
περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμα-
στε, όπως είναι οι συνεχείς αλλαγές 
στον φορολογικό-ασφαλιστικό τομέα, 
η γραφειοκρατία κ.ά.

Η αποδυνάμωση του εργατικού δυνα-
μικού της χώρας μας με τη μετακίνηση 
των νέων μας στο εξωτερικό είναι μία 
πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε 
μελλοντικά. Επίσης, η γήρανση του 
πληθυσμού θεωρώ ότι είναι ένα θέμα 
που θα απασχολήσει πολύ στο μέλλον.

 Και οι επόμενοι στόχοι σας σε 
θέματα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού;
Ένας από τους βασικότερους στόχους 

μας είναι τα προγράμματα ανάπτυξης για 
άτομα που επιθυμούμε να εξελιχθούν 
στην εταιρία, κάτι που ήδη έχουμε αρ-
χίσει να υλοποιούμε και είμαστε αρκετά 
χαρούμενοι γι’ αυτό.

Ακόμα, εξελισσόμαστε συνεχώς στον 
τομέα της επιβράβευσης των εργαζομέ-
νων μας, εντάσσοντας νέες μεθόδους 
αναγνώρισης της καλής απόδοσης.

Τέλος, ένας ακόμη στόχος μας είναι 
η εισαγωγή περισσότερων εργαλείων 
στη διαδικασία στελέχωσης νέας θέσης, 
τα οποία να είναι ικανά να αναδείξουν 
πιο σύντομα και εύκολα τον ιδανικό 
υποψήφιο.

Μίνα Βασιλοπούλου,
Υπεύθυνη Δημοσιογραφικού 
Περιεχομένου Skywalker.gr

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ομαδική κουλτούρα

Συνέντευξη

Ο ιδανικός εργαζόμενος για την Ευρωπαϊκή Πίστη θα πρέπει να ενστερνίζεται 
το όραμα, τις αξίες και τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και να διαθέτει 
ενθουσιασμό και πελατοκεντρική αντίληψη. Επίσης, εξίσου σημαντικό θεωρούμε 
να έχει δυνατότητες εξέλιξης, να μην εφησυχάζει και να ψάχνει πάντα 
για νέα γνωστικά αντικείμενα και επαγγελματικές εμπειρίες.
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Η γραφιστική ασχολείται με τη δημιουργία 
της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης, 
με την επαγγελματική επεξεργασία εικόνας 

και φωτογραφίας, με τη δημιουργία διαφημιστι-
κών εντύπων και γραφικών, όπως διαφημιστικές 
αφίσες, έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες, εξώφυλλα 
βιβλίων, dvd, λογότυπα εταιριών και προϊόντων, 
συσκευασίες και διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Σκοπός:
Η εξοικείωση με τα σύγχρονα προγράμματα γραφι-
στικής, η δημιουργία και ο σχεδιασμός γραφικών 
και κινούμενων εικόνων.
Το σεμινάριο απευθύνεται:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους 
τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες που θέλουν 
να εξοικειωθούν στη δημιουργία σχεδιαστικών 
παρουσιάσεων, όπως λογότυπα και χάρτες με 
υψηλή ποιότητα.
Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου

Πρόγραμμα επεξεργασίας της ψηφιακής εικό-
νας και φωτογραφίας που δίνει τη δυνατότητα 
στον χρήστη να δημιουργεί και να επεξεργάζεται 
φωτογραφίες σε επαγγελματικό επίπεδο. Μας 
βοηθάει στην επεξεργασία φωτογραφίας είτε από 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, είτε από φωτο-
γραφίες που έχουμε σκανάρει. Χρησιμοποιώντας 

δικές μας φωτογραφίες από μια αρχική, αλλάζο-
ντας τα χρώματα και τοποθετώντας ειδικά εφέ με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση 
του πιο δημοφιλούς προγράμματος ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας, έτσι ώστε 
ο σπουδαστής να μπορεί να κάνει βελτιώσεις, 
αλλαγές και προσθήκες στα χρώματα και στις 
φόρμες και να δημιουργεί φωτογραφίες υψηλού 
επιπέδου.
Το σεμινάριο απευθύνεται: Σε όσους ασχολούνται 

-

για παρουσιάσεις ή διαφημίσεις και επιθυμούν να 
γνωρίσουν τις δυνατότητες του δημοφιλέστερου 
προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.
Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου:

περιβάλλον του, θέση εργαλείων, οθόνη επεξερ-

χρωμάτων

ζωγραφικής, εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων

εικόνας

-
τογραφία μας

-
νομική θέση κειμένου-κουμπιών-φωτογραφιών

διαχείρισής του στην εικόνα
-

μανση των εικόνων

-
λυμέσα και ιστό

-

πίνακα «εργαλεία»
-

λείων σχεδίασης

-
γαλείων ανασχεδίασης

εργαλείων δημιουργίας
-

μάτων, νέο έγγραφο

νέου εγγράφου από πρότυπο 

σχεδίαση απλών γραμμών και σχημάτων

πλεγμάτων

μολυβιού

εργαλείο πένας

χρωματισμού

-
σματα και περιγράμματα, δημιουργία γραμμών 
με κουκκίδες ή με παύλες

εργαλείο πινέλου συγχώνευσης

επιπέδων, εικονογράφηση

γραφήματος.

κειμένου

μετακίνηση ή αναστροφή κειμένου κατά μήκος 
διαδρομής, εφαρμογή εφέ κειμένου σε διαδρομή

τη δημιουργία-σελιδοποίηση βιβλίων, περιοδικών, 

συνδυάσουμε τα δικά του εργαλεία με τις εικόνες 
και τα γραφικά που επεξεργαστήκαμε ή σχεδιάσαμε 

και να πετύχουμε μια ολοκληρωμένη και άρτια 
μορφή του εντύπου μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

τις απαραίτητες γνώσεις, είτε να αναβαθμίσουν 
τις γνώσεις τους στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του 

βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων.
Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου

-

μονάδων μέτρησης
-

στροφή, στρέβλωση

περιγράμματος

γραμματοσειράς, παραγράφων
-

τάσταση γραμματοσειρών

διαχείριση εικόνων

-

-
ραγράφων

ευρετηρίου

υπερσύνδεσης

εξαγωγής
-

ότητες εκτύπωσης

Σκοπός: Βασικός σκοπός του σεμιναρίου εί-
ναι κάθε σπουδαστής, μετά την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης, να γνωρίζει το σύνολο των 
λειτουργιών και δυνατοτήτων που προσφέρει 

θέση να διαμορφώσει την ιδέα και την εικαστική 
προσέγγιση του έργου του.
Το σεμινάριο απευθύνεται: Το σεμινάριο απευ-
θύνεται σε νέους δημιουργούς που επιθυμούν να 

να δημιουργούν τα δικά τους βίντεο, αξιοποιώντας 

που δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση πάνω στο 

Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου: 

-

ατομικής εργασίας

φόντου

γραφικής σχεδίασης και σελιδοποίησης που 
συνδυάζει πολλά εργαλεία και εφέ. Ο χρήστης 
μαθαίνει να δημιουργεί λογότυπα, γραφικά στο 

πόστερ, ημερολόγια, επιστολόχαρτα κ.λπ.
Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε λογότυπα, γραφικά στο 

σελίδες, ελκυστικά πόστερ, ημερολόγια, επι-
στολόχαρτα και πολλά άλλα, με την εκμάθηση 

Το σεμινάριο απευθύνεται: 
όσους επιθυμούν να γνωρίσουν σε σύντομο χρό-

μαθαίνοντας τα μυστικά της κατασκευής μακε-
τών, πώς να διαχειρίζονται τα αντικείμενα, τα 
χρωματικά μοντέλα, το κείμενο, τα γραφικά, 
καθώς και τις συσκευές εισόδου και εξόδου.
Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου: 

σελίδας

οδηγοί, μπάρες κύλισης-χρωμάτων, περιοχή 
εργασίας

μετακίνηση, αλλαγή διαστάσεων, αναλογιών

σχεδίασης, μετακίνηση σε αυτά

διαδρομές και υποδιαδρομές
-

λέτες χρωμάτων

-
γράμμιση, στοίχιση

-
φωση παραγράφου κειμένου σε στήλες

ειδικά εφέ, έλεγχος περιγραμμάτων αντικειμένων
-

οπτική, αναμείξεις

Ημερομηνίες έναρξης: 
Πληροφορίες φορέα: 
Διεύθυνση: -

Diploma in Graphic Design
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Η συμβολή του ΙΕΑΕ επικεντρώνεται 
στους εξής δύο βασικούς άξονες:

1. Στην ενημέρωση της κοινωνίας για 
τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας γενικώς, και για τους ασθενείς 
με αιματολογικά νοσήματα ειδικότερα.
2. Στη στήριξη και ανάπτυξη των κρατι-
κών υποδομών για αυτάρκεια της χώρας 
σε αίμα και τα παράγωγά του, έτσι ώστε 
όλοι όσοι έχουν ανάγκη μετάγγισης αί-
ματος ή παραγώγων να αντιμετωπίζονται 
απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Η έλλειψη 
αίματος και παραγώγων είναι ηθικά 
απαράδεκτη. Αντιθέτως, η αυτάρκεια 
αίματος και παραγώγων του έχει ως 
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων μετάδοσης νοσημάτων.

Γενικά περί εθελοντισμού
Εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα 

των ατόμων τα οποία εργάζονται για λο-
γαριασμό άλλων, χωρίς να υποκινούνται 
απο οικονομικό ή υλικό όφελος. Ο εθε-
λοντισμός γενικά θεωρείται μια αλτρουι-
στική δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων (http://eu.wikipedia.org/
wiki/volunteering). Ο εθελοντισμός, εάν 
είναι στάση ζωής, είναι ένα αντίδοτο στον 
ατομισμό, στην εσωστρέφεια, στην κοι-
νωνική υποκρισία. Το άτομο που διέπεται 
από τον εθελοντισμό χαρακτηρίζεται απο 
σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανοεί 
τις όποιες ανάγκες των συνανθρώπων 
του, ανεξαρτήτως χρώματος, γένους, 
φυλής ή θρησκείας και προσπαθεί να 
βοηθήσει ανιδιοτελώς. 

Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα 
του εθελοντισμού έχουν κατοχυρωθεί από 
επίσημους φορείς σε θέματα υγείας και 
περίθαλψης (Συμβούλιο της Ευρώπης 
κ.ά.). Στην εποχή του καταναλωτισμού και 
της αφθονίας είναι εύκολο να βρεθούν 
ευημερούντες καλοθελητές. Είναι όμως 
σπάνιο να υπάρξουν γνήσιοι εθελοντές 
με αφοσίωση και ζήλο. Συνεπώς, όλοι 
οι φορείς της κοινωνίας προσπαθούν να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα 
εθελοντικό κίνημα που θα αποτελείται 
απο γνήσιους εθελοντές, από άτομα που 
θα προσφέρουν απλά και πηγαία, χωρίς 
αίσθηση υπεροχής, χωρίς επιτηδευμένη 
συγκατάβαση και δίχως οποιασδήποτε 
μορφής άμεσο ή έμμεσο καταναγκασμό. 
«Ο εθελοντής προσφέρεται οικειοθελώς» 
όρισε η συμβουλευτική επιτροπή για 
θέματα νοσηλείας του Διεθνούς Ερυ-
θρού Σταυρού μισό αιώνα πριν. (Guide 
on red Cross Volunteer Service: The 
League of Red Cross Societies, Geneva 
1952:5.) Στις μέρες μας ο εθελοντισμός 
πολλές φορές επικρίνεται. Και όμως «ο 
εθελοντισμός έχει αναγνωριστεί και κα-
τοχυρωθεί από την Επιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης». (Council 
of Europe - Committee of Ministers: 
Recommendation No R (85) 9 of the 
Committee of Ministers to Member States 
of Voluntary work in Social Welfare 
Activities: 1/1, A:4).

 Η σπουδαιότητα του εθελοντισμού 
στην αιμοδοσία
Ας έλθουμε στα καθ' ημάς: στην αιμο-

δοσία, η ιδέα του εθελοντισμού βρίσκει 
μια απο τις ωραιότερες και ιερότερες 
εκδηλώσεις της. Η αιμοδοσία είναι φυ-
τώριο εθελοντών και «ο εθελοντισμός 
στην υγεία και την περίθαλψη, ανάγεται 
σε ελπίδα του μέλλοντος» (Barondess, 
J.A. 1983: Voluntary Clinical Faculty, 
The Hope of the Future Arch. Intern, 

Med. Vol. 143: 338-340). Θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε πολλά επιχειρήμα-
τα για να τεκμηριώσουμε την αξία του 
εθελοντικού έργου. Αρκούμαστε όμως 
σε ένα παράδειγμα: «οι εθελοντές είναι 
πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που δεν 
επιτρέπεται να μείνει ανεκμετάλλευτο» 
διαβάζουμε στο περιοδικό «Archives of 
Internal Medicine». Είναι λοιπόν, το 
εθελοντικό έργο ανεκτίμητο κεφάλαιο 
για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
Ύστερα από αυτές τις θεμελιώδεις, νο-
μίζουμε, διευκρινίσεις ερχόμαστε στην 
παρουσία του εθελοντή μη αμειβόμενου 
αιμοδότη στον χώρο της αιμοδοσίας: 
σε έναν χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που 
καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να 
πλησιάσει το κοινό και να εξασφαλίσει 
τη συμπαράστασή του. Διότι η αιμοδοσία 
βασίζεται στον άνθρωπο και την ανθρωπιά 
του, σε αυτό το άτομο που χαρακτηρίζεται 
ως εθελοντής μη αμειβόμενος αιμοδότης. 
Αν δεχτούμε ότι ποιότητα ζωής είναι 
μια έννοια δυναμική που συνίσταται 
στη διαρκή μεταβολή των αξιών του 
ατόμου, τότε η εθελοντική αιμοδοσία 
αντιπροσωπεύει σταθμό στην πορεία της 
ζωής. Και αυτό διότι το άτομο καλείται να 
ενστερνιστεί την αξία της αλληλεγγύης. Η 
εθελοντική αιμοδοσία εντάσσεται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο που αφορά σε όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέλη της ελληνικής 
κοινωνίας, όπως μεταγγιζόμενα άτομα, 
την επιστημονική κοινότητα, εθελοντές 
μη αμειβόμενοι αιμοδότες. Ο εθελοντής 
μη αμειβόμενος δότης αίματος, ιστών, 
οργάνων είναι ο πιο ευαισθητοποιημέ-
νος πολίτης, ο οποίος με την κοινωνική 
ευαισθησία του και τον αλτρουισμό του 
δεν προσφέρει μόνο ζωή στους έχοντες 
ανάγκη, αλλά και το κυριότερο, με την 
προσφορά του περιφρουρεί το πολυτιμό-
τερο αγαθό, αυτή την ίδια τη ζωή. Όσο 
μεγαλύτερο επίπεδο συνειδητότητας και 
ευθύνης για την προσφορά του έχει ο 

εθελοντής μη αμειβόμενος αιμοδότης, 
τόσο συνεπέστερος είναι στη συνεχή 
συμβολή του στο κοινωνικό σύνολο. 

Ολόκληρος ο μηχανισμός λειτουργίας 
της αιμοδοσίας επιδιώκει την όσο το 
δυνατό καλύτερη ασφάλεια του δέκτη 
(άτομο που έχει ανάγκη μεταγγίσεως), 
προστατεύοντας ταυτόχρονα και την υγεία 
του αιμοδότη. Πολλοί συνάνθρωποί μας 
χρειάζονται καθημερινά αίμα (ατυχήματα 
κ.λπ.). Η μετάγγιση παραγώγων αίματος 
αποτελεί πολύτιμο θεραπευτικό μέσο για 
την αντιμετώπιση πολλών παθολογικών 
καταστάσεων. Το αίμα δεν μπορεί να 
παρασκευαστεί, δεν υπάρχει δηλαδή 
τεχνητό αίμα. 

Το αίμα είναι ζωντανός ιστός, με 
περιορισμένη διάρκεια ζωής. Εάν τα 
αποθέματα των υπηρεσιών αιμοδοσίας 
δεν ανανεώνονται διαρκώς με τη συ-
στηματική εθελοντική αιμοδοσία, δεν 
είναι δυνατόν να έχουμε επάρκεια - 
και πόσο μάλλον αυτάρκεια - αίματος. 
Με την αιμοδοσία σε ώρα ανάγκης δεν 
λύνεται το πρόβλημα. Στην εθελοντική 
αιμοδοσία δεν υπάρχουν διακρίσεις 
μεταξύ των ανθρώπων. Ο εθελοντής 
αιμοδότης προσφέρει ένα ανεκτίμητο 
δώρο ζωής σε όποιους συνανθρώπους 
του το έχουν ανάγκη. Η εθελοντική αι-
μοδοσία είναι ένα έμπρακτο μήνυμα 
ζωής και αλληλεγγύης.

 Χαρακτηριστικά του εθελοντή  
αιμοδότη
Ποιος είναι λοιπόν εν συντομία ο 

εθελοντής μη αμειβόμενος αιμοδότης; 
Είναι ένα άτομο ευαισθητοποιημένο και 
υπεύθυνο ως άνθρωπος και ως πολίτης, 
όπως είπαμε. Ως άνθρωπος επιτελεί ιερό 
καθήκον, σώζοντας ζωές και ως πολίτης, 
συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των 
συνανθρώπων του. Επιπλέον:

για τον άγνωστο πάσχοντα.

πραγματικότητα.

προσπάθεια για αυτάρκεια σε αίμα και 
παράγωγα αίματος.

Γενικές πληροφορίες για το Ε.Κε.Α.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κε.Α.) 

είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
και υπάγεται στο υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιδρύθηκε το 
2005 (Νόμος 3402/2005) με σκοπό την 
ανάπτυξη και προαγωγή του εθνικού 
συστήματος αιμοδοσίας. 

Στις αρμοδιότητές του υπάγεται ο 
κεντρικός σχεδιασμός και ο συντονι-
σμός για τον έλεγχο και την εποπτεία 
όλων των υπηρεσιών αιμοδοσίας της 
χώρας, καθώς και την εκπαίδευση του 
προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επάρκεια και η ασφάλεια του αίματος και 
των παραγώγων του, με την εξεύρεση 
και συλλογή αίματος απο εθελοντές μη 
αμειβόμενους αιμοδότες και την εφαρ-
μογή των κατάλληλων διαδικασιών για 
τον έλεγχο, την αποθεματοποίηση, την 
κατεργασία και διακίνησή τους.

Ας μην ξεχνάμε:
Η εθελοντική προσφορά αίματος, 

ως έκφραση πίστης και αγάπης στον 
άνθρωπο, ως συμμετοχή και συμπαρά-
σταση στην ανθρώπινη ανάγκη, χωρίς 
διακρίσεις και αναστολές, συμπυκνώνει 
σε μια απλή χειρονομία το βαθύτερο 
νόημα του εθελοντισμού.

Ευγενία Ε. Πιτταδάκη, Εκπαιδευτικός- 
Προϊστ. Εθελ. Νοσηλεύτρια  

Α΄ Τάξεως ΕΕΣ (με ειδικότητα  
στην αιμοδοσία), Μέλος του Συλλόγου 

Προστασίας των Ελλήνων  
Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ),  

Μέλος της Επιτροπής Εθελοντισμού  
της Ι.Ε.Α.Ε.

Η συμβολή του ΙΕΑΕ για  
την εθελοντική αιμοδοσία



Το voluntarywork. gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, 
από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. 
Με τη δημοσίευση και πρόσβαση αγγελιών, χωρίς χρέωση επιτρέπει σε δυνητικούς εθελοντές 
και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα, 
λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών. www.voluntarywork.gr
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Οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης διαμορφώνονται 
στο +9% και εμφανίζονται 
βελτιωμένες κατά 2 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο.

-

-

-

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 

-

-

-

Αναλυτικά: Συγκρίσεις 
ανά Τομέα Οικονομικής 
Δραστηριότητας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Συγκρίσεις ανά μέγεθος 
οργανισμού 

-

-

-

-

-

-

Διεθνείς Συγκρίσεις

-

«Ποια πιστεύετε ότι θα 

Έρευνα προοπτικών απασχόλησης   

«Η σαφήνεια της στρατηγικής και επιχειρηματικής κατεύθυνσης που έχουν αναγνωρίσει οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην τοπική αγορά αντα-
νακλάται στις προθέσεις προσλήψεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες σε υψηλή ζήτηση 
είναι το κλειδί για την εξέλιξη του θετικού προσήμου των προοπτικών προσλήψεων σε αντίστοιχο αριθμό πλήρωσης θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη 
των καίριων δεξιοτήτων και η αναβάθμιση υπαρχόντων συσχετίζονται θετικά με την μετατροπή της πρόθεσης πρόσληψης σε γεγονός καθώς και με 
τον περιορισμό του τοπικού brain drain» σημειώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.
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είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό 
των ατόμων που απασχολούνται στον 
οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης 
σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, 
μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2017, σε σχέση 
με το τρέχον τρίμηνο;»

-

-

-
-

-

-

-

στην 
Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Ρουμανία

-
-

-

οι 
εργοδότες στην Ταϊβάν καταγράφουν την 
πιο αισιόδοξη πρόβλεψη σε περιφερεια-
κό - αλλά και παγκόσμιο επίπεδο - ενώ 
για τέταρτο επίσης διαδοχικό τρίμηνο, 
οι εργοδότες στην Κίνα αναφέρουν την 
πιο αδύναμη πρόβλεψη της περιφέρειας.

  για το Β’ τρίμηνο 2017
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Ψηφιακό βιογραφικό
Το βιογραφικό, στα χρόνια της ψηφιακής οικονομίας και των social media, δεν βρίσκεται 
μόνο στο χαρτί. Παρέχονται χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για να δημιουργήσετε μια 
ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία για την επαγγελματική σας ταυτότητα. Η στρατηγική 
των social media, η παρουσία και το περιεχόμενο που θα μοιραστείτε με το επαγγελματικό 
σας περιβάλλον, αλλά και μικρά dos και don’ts που κάνουν τη διαφορά. Από το LinkedIn στο 
Instagram και από το Pinterest στο about.me - διαφορετικές πλατφόρμες και κανάλια επικοι-
νωνίας, αξιοποιήσιμα για τη βέλτιστη παρουσίαση της δουλειάς σας στον κόσμο.
Σχεδιασμός-υλοποίηση: SOCIALINNOV-Πάνος Λαδάς, Οnline Μarketing Εxpert
Είσοδος ελεύθερη (έως 15 συμμετοχές)
Ημερομηνία: 23 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Αίθουσα Υπολογιστών, 2ος όροφος ΕΒΕ
Ώρα: 18:00-20:00
Πληροφορίες: www.snfcc.org/visitors-center/events/2017/03/digital-cv-233/?lang=el

17th SciFY Academy:  
Εισαγωγή στο Digital Marketing
Την Παρασκευή 24 Μαρτίου, στις 19:00, η 
SciFY, η Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνί-
ας Sociality και το INNOVATHENS (Κόμβος 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τε-
χνόπολης Δήμου Αθηναίων), σας προσκαλούν 
στη 17η SciFY Academy με θέμα, «Εισαγωγή 
στο Digital Marketing».
Η SciFY Academy είναι μία ανοιχτή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο σειρά σεμιναρίων, από τo 
μη-κερδοσκοπικό οργανισμό SciFY, για την 
ελεύθερη διάχυση της γνώσης.
Τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο η SciFY Academy 
αφιερώνεται στο Digital Marketing.
Για τον μήνα Μάρτιο, ο Σπύρος Τζώρτζης, 
απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και μέλος της Κοοπερατίβας 
Ψηφιακής Επικοινωνίας Sociality (ΚοινΣΕπ) 
θα μας εκπαιδεύσει σε όλα όσα χρειαζόμαστε, 
για να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το 
Digital Marketing.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει έναν 
«οδικό χάρτη» για να καταλάβουμε τις βασικές 
αρχές και τα εργαλεία του Digital Marketing.
Οι θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούμε 
στη 17η SciFY Academy είναι:

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες 
στον χώρο της διαφήμισης (digital marketers), 
φοιτητές σχολών διαφήμισης και οικονομικών 
σχολών, άτομα που ασχολούνται ή που θέλουν 
να ασχοληθούν με το digital marketing - επαγ-
γελματικά ή και ερασιτεχνικά - δημοσιογράφους, 
bloggers, κ.λπ. Επίσης είναι ιδανική και για νέους 

επιχειρηματίες που θέλουν να προωθήσουν τη 
δουλειά τους μόνοι τους ή ακόμα και γι’ αυτούς 
που έχουν ήδη διαχειριστή της διαδικτυακής 
τους εικόνας, αλλά θέλουν να γνωρίζουν τα 
βασικά. Φυσικά, η εκδήλωση είναι ανοιχτή 
και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.
Όπως κάθε μήνα, πριν την έναρξη της SciFY 
Aacademy θα προηγηθεί μία μικρή παρουσίαση. 
Αυτόν τον μήνα ο Βασίλης Σαλαπάτας θα μας 
μιλήσει για τη νέα εφαρμογή Memori Studio, 
της SciFY όπου επιτρέπει στον οποιοδήποτε 
να φτιάξει το δικό του ηλεκτρονικό παιχνίδι, 
χωρίς γνώσεις πληροφορικής.
Στο δεύτερο σεμινάριο αυτής της ενότητας, 
τον Απρίλιο, θα εμβαθύνουμε στους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τη 
διαδικτυακή μας παρουσία.
Δηλώσεις συμμετοχής: Για να δηλώστε συμμε-
τοχή στο σεμινάριο της 18ης SciFY Academy 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 
Απριλίου, στις 19:00, στο INNOVATHENS, 

gr/sfacIN17Tickets
Είσοδος ελεύθερη. Βεβαίωση παρακολούθησης 
ηλεκτρονικά.

sfacIN17Progr

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Δέσποινα Χαλβα-

4004192
Περισσότερες πληροφορίες για τη SciFY: 
www.scify.org
Ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: ΙΝΝΟVATHENS - Κόμβος Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας, Πειραιώς 100
Ώρα: 19:00-21:00
Πληροφορίες: go.scify.gr/sfacIN17Info

20o Μονοπάτι Απασχολησιμότητας
Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας συνεχίζουν την προσπάθεια στήριξης των μη απασχολουμέ-
νων, αλλά και των εργαζομένων, με άξονα την κινητοποίησή τους προς την ενεργή αναζήτηση, 
τη διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
To Skywalker.gr διοργανώνει το 20ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας, το οποίο θα διεξαχθεί 
από τις 27 έως τις 31 Μαρτίου, 10:00 με 16:00.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης 
με κύρια θέματα τους δείκτες απασχολησιμότητας και τις απαραίτητες ήπιες δεξιότητες (soft 
skills), σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του εργασιακού χώρου.
Το πρόγραμμα των 30 ωρών (πέντε ημέρες), περιλαμβάνει ομαδικό εργαστήριο συμβου-
λευτικής σταδιοδρομίας και εισηγήσεις που θα διερευνήσουν μεταξύ άλλων ήπιες δεξιότητες 
όπως: διαχείριση μετάβασης και σύγκρουσης, συναισθηματική νοημοσύνη, ένταξη σε ομάδα, 
στοχοθεσία/επαγγελματικό πλάνο δράσης και εργαλεία λήψης απόφασης. Επιπρόσθετα, θα 
διεξαχθούν εργαστήρια σχετικά με: Strategic plan for CV, ανάδειξη δεξιοτήτων στη συνέντευξη 
και την εργασιακή ζωή, καθώς και τεχνικές αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης. Η συμμετοχή 
στα Μονοπάτια είναι χωρίς χρέωση.
Λόγω της δομής του προγράμματος, προϋπόθεση για την ένταξη στο 20ο Μονοπάτι είναι η 
παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου (5 ημέρες) και όχι τμήματος αυτού.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career Design. 
Οι καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
σκέπτονται το www.footstep.gr. Για σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 
τηλέφωνο 210 9730280 με την κα Καρατζή Τάνια έως τις 22 Μαρτίου.
Το Μονοπάτι διεξάγεται με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct του Δήμου Αθηναίων, στον χώρο του οποίου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο.
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct του δήμου Αθηναίων: 
Ακαδημίας 50, Αθήνα, (είσοδος από Σόλωνος).

Μαθήματα υπολογιστή για άτομα 65+
Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει και την ίδια στιγμή κατακλύσει τη σύγχρονη καθημερι-
νότητά μας, το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Τα μαθήματα υπολογιστών 
απευθύνονται σε χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν τις 
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, τη χρήση βασικών προγραμμάτων και την πλοήγηση 
στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στη διεκπεραίωση απλών εργασιών. Μέσα 
από απλά και πρακτικά βήματα εκμάθησης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες 
ηλικίας 65+ και σε όσους επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου. Τα μαθή-
ματα έχουν συνολική διάρκεια μίας ώρας και πραγματοποιούνται στο ισόγειο της ΕΒΕ όπου 
διατίθενται σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Για αρχάριους: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11.00 πμ-12.00 μμ
Ελεύθερη είσοδος. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364
Ώρα: 11:00-12:00
Πληροφορίες:www.snfcc.org/visitors-center/events/2017/03/computer-training-for-all-
2403/?lang=el

Presentation & Communication skills: 
Developing interview skills
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους 
τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή 
στo σεμινάριο «Developing interview skills» που 
θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2017 
στο INNOVATHENS, τον Κόμβο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του 
Δήμου Αθηναίων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσ-
σεται στον κύκλο σεμιναρίων «Presentation 
& Communication skills», έχει συνολική δι-
άρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται σε 

σεμιναρίου είναι να προσφέρει εφόδια στον 
υποψήφιο, ώστε να αναδείξει το βιογραφικό 
του σημείωμα και τα ταλέντα του, αλλά και να 
ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης 
εργασίας στην αγγλική γλώσσα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18 έως 25 
χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους), 
με γνώσεις Αγγλικών Β2 level (επίπεδο Lower 
ή αντίστοιχο).
Δηλώσεις συμμετοχής: Δηλώστε συμμετοχή, 

για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει, εδώ: 

Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την 
επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, 
τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στην 
περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο 
θα ενημερωθείτε με δεύτερο e-mail (ενδεικτι-
κά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι 
αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, 
απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε 
προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 27 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: ΙΝΝΟVATHENS - Κόμβος Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας, Πειραιώς 100
Ώρα: 16:00-18:00
Πληροφορίες: 
presentation-communication-skills-developing-
interview-skills-duplicate-2

Δωρεάν Εκπαίδευση

Σεμινάριο «Market Yourself»
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους 
τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμε-
τοχή στo σεμινάριο «Market Yourself» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2017 στο 
INNOVATHENS, τον Κόμβο Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δή-
μου Αθηναίων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει 
διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τη δυναμική εταιρία Στρατηγικών 
Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
People for Business (PfB).
Με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε το βιογραφικό 
και το προφίλ σας στο LinkedIn τόσο ελκυστι-
κά, ώστε εργοδότες της επιλογής σας να σας 
προσέξουν; Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα 
να εξοικειωθείτε με τεχνικές αυτοαξιολόγησης, 
εντοπισμού και αξιοποίησης των επαγγελματικών 
και προσωπικών σας χαρακτηριστικών, αλλά 
και να μάθετε «έξυπνους» τρόπους εύρεσης 
εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέ-
χοντες εξοικειώνονται με τεχνικές δομημένης 
στρατηγικής αναζήτησης στην αγορά εργασίας 
και προσέγγισης εργοδοτών επιλογής. Μαθαί-
νουν πώς να διαβάζουν πίσω από τις «γραμμές», 
να εντοπίζουν θέσεις που δεν ανακοινώνονται 
σε ευρεία κλίμακα και να μεγιστοποιούν την 
πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, 
μαθαίνουν τεχνικές προετοιμασίας, διεξαγωγής 
συνεντεύξεων και follow-up, ώστε να διεκ-
δικούν αποτελεσματικά τις θέσεις που τους 
ενδιαφέρουν, αλλά και να διαπραγματεύονται 
τις αποδοχές τους, ακόμα και σε δύσκολες 

οικονομικές περιόδους. Δηλώσεις συμμετο-
χής: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ: 

Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την 
επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, 
τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στην 
περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο 
θα ενημερωθείτε με δεύτερο e-mail (ενδεικτι-
κά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι 
αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, 
απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, 
προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές, σπου-
δαστές και ανέργους, η παρακολούθηση είναι 
δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν 
σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: ΙΝΝΟVATHENS - Κόμβος Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας, Πειραιώς 100
Ώρα: 16:30-18:30
Πληροφορίες:
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Hoop dance: ένα χόμπι 
για το σώμα και την ψυχή

Το hoop dance ξεκίνησε από την 
Αμερική και αποτελεί μια ολοκλη-
ρωμένη μέθοδο γυμναστικής με τη 

χρήση μεγάλων στεφανιών, των γνω-
στών hoops. Είναι ένα παιχνίδι ενηλίκων, 
ένας τρόπος έκφρασης, ένας χορός για 
το σώμα και την ψυχή που απευθύνεται 
σε όλες τις ηλικίες.

Η Δέσποινα Σωτηρίου είναι το πρωί 
αρχιτέκτονας και το απόγευμα αλλάζει το 
όνομά της σε Sunny Diz, παραδίδοντας 
μαθήματα hoop dance με την ομάδα 
που έχει δημιουργήσει, την κοινότητα 
«Hoop It». Πρόκειται για την πρώτη 
hoop dance κοινότητα στην Ελλάδα που 
μοιράζεται τις εμπειρίες του hooping 
μέσα από μαθήματα hoop dance και 
hoop fitness. Η Sunny μάς μίλησε για 
γυμναστική, χορό και ταμπού, αλλά και 
για το επάγγελμά της που έγινε χόμπι.

 Πότε μπήκε το hula hoop στη 
ζωή σου και πώς αποφάσισες 
να ασχοληθείς με αυτό;
Το «Hoop It» ήρθε πολύ τυχαία, όταν 

είχα πάει για ένα μεταπτυχιακό πάνω 
στην αρχιτεκτονική στην Αγγλία. Και 
μάλιστα ήρθε σε μια περίοδο που εγώ 
ψαχνόμουν επαγγελματικά. Επειδή το 
μεταπτυχιακό δεν με ικανοποιούσε και 
έψαχνα να βρω δουλειά στην Αγγλία, 
αναζητούσα θέσεις εργασίας σε ένα site. 
Εκεί βρήκα και τα μαθήματα του hula 
hoop. Και λέω: «δεν πάω;». Ούτως ή 
άλλως είχα ένα background γυμναστικής. 
Πάντα γυμναζόμουν και θεωρώ πως 
η γυμναστική πρέπει να βρίσκεται σε 
καθημερινή βάση μέσα στη ζωή μας, 
είτε κάνουμε μια καθιστική δουλειά 
είτε όχι. Είχα κάνει πολλά πράγματα 
μέχρι να μπει το hula hoop στη ζωή μου. 
Ασχολήθηκα με ενόργανη γυμναστική, 
κολύμβηση, capoeira για πολλά χρόνια, 
belly dance, πάνω στο οποίο παρέδιδα 
και μαθήματα. Κάπως έτσι λοιπόν πήρα 
το hoop στα χέρια μου και η δασκάλα 
μας είπε: «Θα σας δείξω τι είναι το hoop 

dance». Έκανε για ένα μονόλεπτο και 
εγώ κατενθουσιάστηκα. Στις πρώτες 
δύο στροφές που έκανα με το hoop στη 
μέση αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι 
η γυμναστική πέρα από το σώμα είναι 
στο μυαλό. Με καθηλώνει και καταλα-
βαίνω τα πάντα. Αυτό άλλωστε ήταν 
και το κίνητρό μου για να ασχοληθώ 
σε βάθος χρόνου.

 Γιατί το hula hoop και όχι κά-
ποιο άλλο άθλημα; Ποια είναι 
τα στοιχεία εκείνα που το κάνουν 
ξεχωριστό για σένα;
Αρχικά, είναι μια πολύ καλή γυμναστι-

κή, την οποία όμως δεν την καταλαβαίνεις 
κατευθείαν. Δηλαδή δεν είναι σαν το 
γυμναστήριο, που με το που θα βγεις 
νιώθεις πως γυμνάστηκες τρομερά και 
τους μύες σου να έχουν πιαστεί. Είναι 
μία μορφή ήπιας γυμναστικής. Δεν φαί-
νεται άμεσα, φαίνεται σε βάθος χρόνου. 
Επιπλέον, γυμνάζει όλο το σώμα, γιατί 
πρόκειται για μια μορφή χορού. Δεν 
κινείς μόνο ένα μέρος του σώματος 
συγκεκριμένα, σου δημιουργεί μια γενική 
σωματική ευεξία. Εκτός από αυτά κάνει 
και το μυαλό σου να λειτουργεί. Για να 
κουνήσεις δηλαδή το ένα σου χέρι και 
το άλλο σου πόδι, κινητοποιείται πρώτα 
από όλα το μυαλό και δίνει την εντολή. 
Νομίζω πως αναπτύσσει πολύ τη σκέψη, 
με την έννοια της συνειδητοποίησης του 
σώματός σου. Αρχίζεις να συνειδητο-
ποιείς πώς το σώμα σου στέκεται, τη 
δομή του σώματος με λίγα λόγια.

 Θεωρείς πως είναι ένα άθλημα 
που συνδυάζει το παιχνίδι με τη 
γυμναστική;
Από μόνο του ως έννοια το hula hoop 

είναι συσχετισμένο με το παιχνίδι. Ου-
σιαστικά είναι ένα παιχνίδι. Επομένως 
μπαίνεις αυτόματα στη διαδικασία να 
παίξεις. Επικρατεί το στερεότυπο ότι 
είναι ένα παιχνίδι, είναι για παιδιά. 
Από την άλλη, το παιχνίδι νομίζω πως 

είναι αυτό που σε απορροφά 100% 
και βρίσκεσαι εκεί 100%. Αυτό είναι 
που κάνει και το hula hoop. Επειδή σου 
βάζει το μυαλό να σκέφτεται το σώμα 
σου, το αντικείμενο αυτό σε απορροφά. 
Το παιδικό στοιχείο δεν είναι μόνο η 
χαρά, είναι πιο συγκεκριμένα η χαρά 
που βρίσκομαι σε μένα και μόνο, στο 
σώμα μου. Δεν με αποσπά τίποτα και 
είμαι συγκεντρωμένος σε κάτι. Επίσης 
μόνο και μόνο από την εμφάνισή του 
το hoop σού μοιάζει με παιχνίδι. Είναι 
χρωματιστό, είναι ένα τέλειο αντικείμενο 
που κάνει για παιχνίδι.

 Το hoop dance ως τρόπος εκγύ-
μνασης δεν είναι τόσο διαδεδο-
μένο στην Ελλάδα όσο είναι στο 
εξωτερικό. Πόσο δύσκολο ήταν, 
ή και είναι, να δημιουργήσεις μια 
ομάδα τέτοιου είδους γυμναστικής 
στην Ελλάδα;
Το πρώτο στάδιο της δυσκολίας ήταν 

να το πιστέψω εγώ ίδια ότι αυτό το 
πράγμα μπορεί να γίνει. Ακόμη κι αν 
το πίστευα ως άθλημα και ως είδος 
γυμναστικής και έβλεπα ότι σε μένα 
είχε επιρροή, έπρεπε σε πρώτη φάση 
να το πιστέψω. Από τη στιγμή που το 
πίστεψα και άρχισα να το παρουσιάζω 
και στους άλλους με αυτή την έννοια, 
ότι δηλαδή είναι κάτι που εμένα προ-
σωπικά με βοηθάει, άρχισε όλο αυτό 
να εξελίσσεται. Ο κόσμος παίρνει το 
παράδειγμα που δίνεις εσύ, δεν μπο-
ρεί να πάρει κάτι που δεν το βλέπει. 
Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι 
κάτι καινούργιο, που δεν το γνωρίζει ο 
κόσμος, και οτιδήποτε καινούργιο περνά 
από μια κριτική. Πλέον έχει μπει σε μια 
σειρά, έχει μια ανοδική τάση και ξεκινά 
να μαζεύει περισσότερο κόσμο.

 Ως μέθοδος εκγύμνασης το hoop 
dance πώς ακριβώς ωφελεί και 
ποιες μυϊκές ομάδες γυμνάζει; 
Ακριβώς επειδή είναι ένα είδος χορού, 

όπως είπαμε, και ο χορός συμπεριλαμ-
βάνει βήματα, γυμνάζει συνολικά. Στην 
αρχή αυτό που παρατηρεί κάποιος είναι 
ότι γυμνάζει κοιλιακούς κάτω και άνω, 
γιατί ξεκινάμε με τις πιο βασικές κινήσεις. 
Σκοπός είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά 
να το συνηθίζουμε σαν ένα αντικείμενο 
μέσα στο σώμα μας, να δούμε πώς αυτό 
το αντικείμενο μπορεί να κινείται μέσα 
στο σώμα μας και εμείς να κινούμαστε 
παράλληλα με αυτό. Επομένως το πρώτο 
πράγμα είναι οι κοιλιακοί. Ωστόσο δεν 
υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος που 
γυμνάζεται περισσότερο. Γυμνάζεται όλο 
το σώμα και περιλαμβάνεται και πολλή 
εκγύμναση για τα χέρια. Είναι συνολικό 
το αποτέλεσμα, είναι χορός.

 Διοργανώνεις συχνά events που 
συνδυάζουν τη φύση αλλά και 
άλλα είδη γυμναστικής, όπως τη 
yoga, με το hoop dance. Μίλησέ 
μας λίγο γι’ αυτό.
Κάνω διάφορα events. Υπάρχουν 

events που είναι περισσότερο hoop 
oriented, σχετίζονται δηλαδή με το να 
δοκιμάσει ο κόσμος το hoop, να παίξει 
και να βρεθεί σε ομάδες. Οι πιο έμπειροι 
μαθητές μου παίζουν με αρχάριους και 
αρχίζει να αναπτύσσεται μια κοινότητα 
στην οποία ο ένας δείχνει στον άλλο. 
Κάπως έτσι διαδίδεται όλο αυτό, ουσια-
στικά σαν τρόπος ζωής. Εξάλλου πολλοί 
από τους μαθητές μου συνειδητοποιούν 
ότι όντως είναι ένας τρόπος ζωής. Το 
hoop δεν είναι μόνο για το μάθημα, 
πολλοί το παίρνουν και στις διακοπές 
τους επειδή τους αρέσει. Αυτά είναι ενός 
τύπου events. Υπάρχουν βέβαια και τα 
workshops. Τώρα τελευταία κάνω και 
πολλές συνεργασίες με ανθρώπους που 
κάνουν yoga σε events που έχουν και 
hula hoop και yoga, αλλά συνδυάζο-
νται και μεταξύ τους. Δηλαδή κινήσεις 
της yoga και πώς αυτές μπορούν να 
μεταφραστούν και να γίνουν με ένα 
hoop. Επιπλέον, είναι και το κομμάτι 

της ροής της yoga, το γνωστό και ως 
flow. Πώς δηλαδή μπορείς να κάνεις, για 
παράδειγμα, ένα χορευτικό hula hoop 
χρησιμοποιώντας αναπνοές και στάσεις 
της yoga. Αυτό είναι και το τελευταίο, 
καινούργιο μου πείραμα.

 Στα μαθήματα του «Hoop It» συ-
ναντά κανείς και άνδρες;
Οι άντρες είναι σπάνιοι. Αλλά δεν 

νομίζω πως φταίει η φύση του hula hoop 
γι’ αυτό, γενικά οι άνδρες είναι λιγότε-
ρο ανοιχτοί σε καινούργια πράγματα. 
Υπάρχουν άντρες hoopers, όμως είναι 
διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο το 
προσεγγίζουν, τους αρέσει να κάνουν 
άλλα πράγματα λόγω της φύσης τους. 
Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα άθλημα 
μόνο για γυναίκες, αλλά γενικότερα οι 
άνδρες δεν ασχολούνται με τον χορό. 
Είναι σαν να μην τους επιτρέπεται. Δεν 
θα πει κανείς εύκολα «κάνω hula hoop» 
ή «κάνω μπαλέτο». Υπάρχουν τόσο χο-
ρευτές μπαλέτου όσο και hoopers άνδρες 
που είναι καταπληκτικοί στη δουλειά 
τους. Είναι θέμα ταμπού.

 Το hoop dance για τον κόσμο 
είναι ένα χόμπι και κατ’ επέκταση 
μία μέθοδος εκγύμνασης. Πώς 
προτιμάς εσύ να αξιοποιείς τον 
ελεύθερο χρόνο σου;
Τον ελεύθερο χρόνο μου κάνω hula 

hoop. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με 
τον οποίο θα κάνω για να στήσω ένα 
μάθημα και να διδάξω ή να κάνω ένα 
workshop και διαφορετικός ο τρόπος 
που θα κάνω εγώ στον ελεύθερο χρόνο 
μου. Είναι εντελώς διαφορετικό. Για μένα 
περισσότερο είναι η δική μου, προσωπική 
έκφραση. Όταν δεν με βλέπει κανένας, θα 
κάνω τελείως άλλα πράγματα με τελείως 
άλλη μουσική. Είναι το χόμπι που έγινε 
επάγγελμα και το επάγγελμα που έγινε 
χόμπι, είναι κάπως ταυτόσημα αυτά.

Didee.gr
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n Αττική
Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Σαράφη 6, Νέα Ερυ-
θραία 146 71. Τηλ: 210 6252634

Αισχύλειος Δημοτική  
Βιβλιοθήκη Ελευσίνας 
Διεύθυνση: Παγκάλου και Κίμωνος 
11, Ελευσίνα. Τηλ: 2105565601

Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας «Ν. Χαχλάκης» 
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αγία Βαρ-
βάρα. Τηλ: 2105699423

Βιβλιοθήκη Δήμου  
Ραφήνας Πικερμίου 
Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 
και Έλλης Αλεξίου, Ραφήνα 09
Τηλ: 2294026349

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων 
Αυγουλέα-Λιναρδάτου 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 
112-114, Περιστέρι
Τηλ: 2115002300 (εσωτ.132)

Βιβλιοθήκη «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» 
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βραυρώνος, 
5η Στάση Αρτέμιδα Αττικής 
Τηλ: 2294045565

Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρου «Χρήστος Μπέκας» 
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 
Διεύθυνση: Μπέκα 7, Σπάτα 
Τηλ: 2106633124

Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρου Θρακομακεδόνων 
Διεύθυνση: Πλ. Αριστοτέλους 
& Ορφέως, Θρακομακεδόνες, 
Αχαρνές. Τηλ: 2132140322

Βορέειος Βιβλιοθήκη  
Δήμου Αμαρουσίου 
Διεύθυνση: Δραγούμη 30  
& Μιλτιάδου, Μαρούσι
Τηλ: 2106147181

Βρεφική-Νηπιακή Βιβλιοθήκη 
ΟΠΑΝ, Δήμου Αθηναίων 
Διεύθυνση: Λάμψα & Τριφυλίας, 
Αμπελόκηποι, Αθήνα 
Τηλ: 2108829735

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
Διεύθυνση: Μπιχάκη 15,  
Αγ. Ιωάννης Ρέντης 
Τηλ: 2104838374

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αυλώ-
να, «Δημήτριος Λιακούρης» 
Διεύθυνση: Τέρμα Ρήγα Φεραίου, 
Αυλώνα 

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Γλυφάδας 
Διεύθυνση: Επαμεινώνδα 30, 
Γλυφάδα. Τηλ: 2109641298

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης 
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, 
Δάφνη. Τηλ: 2109711141

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Δήμου Μεταμόρφωσης 
Διεύθυνση: Δημαρχείου 3,  
Μεταμόρφωση. Τηλ: 2132012903

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Διονύσου
Διεύθυνση: Πλαστήρα 50, Διόνυσος 
Τηλ: 2132139935

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Αγωνιστών  
Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, 
Δραπετσώνα
Τηλ: 2132004097

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Νικομάχου 18,  
Ηλιούπολη. Τηλ: 2109948344

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυ-
βίων Δήμου Σαρωνικού
Διεύθυνση: Αθηνών & Ρήγα  
Φεραίου (Δημαρχείο), Καλύβια 
Τηλ: 2299048509

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 
70, Κερατσίνι. Τηλ: 2104003116

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
Παράρτημα Ευγένειας
Διεύθυνση: Βύρωνος 79  
& Πλάτωνος, Κερατσίνι.  
Τηλ: 2104003116

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Κορωπίου
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπασιδέρη 
13, Κορωπί. Τηλ: 2106626295

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Λυκόβρυσης-Πεύκης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 4  
& Μουστακλή, Πεύκη
Τηλ: 2106128825

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Μεγάρων
Διεύθυνση: Σχινά 2, Μέγαρα
Τηλ: 2296300544

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Μοσχάτου
Διεύθυνση: Πίνδου 36, Μοσχάτο
Τηλ: 2109414314

Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας
Διεύθυνση: Αρκαδίου 23, Νίκαια
Τηλ: 2104936680

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 
22, Πειραιάς. Τηλ: 210 4126751

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Σκρα 62 &  
Αδριανουπόλεως, Περιστέρι.  
Τηλ: 2105716057

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Πνευματικού Κέντρου  
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αλέκου Παναγούλη 13, 
Ασπρόπυργος. Τηλ: 2105577191

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ταύρου
Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 16, Ταύρος 
Τηλ: 2103417939

Δημοτική Βιβλιοθήκη Τμήμα 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδέλφειας  
& Κεφαλληνίας, Αχαρναί.  
Τηλ: 2102322878

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Φιλοθέης-Ψυχικού
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 
13, Ψυχικό. Τηλ: 210 6724307

Κεντρική Δημοτική  
Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
Διεύθυνση: Δομοκού 2, Αθήνα 
Τηλ: 2108236635

Οργανισμός Άθλησης  
και Πολιτισμού Δήμου  
Κορυδαλλού-Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη  
& Καρυταίνης, Κορυδαλλό
Τηλ: 2104965784

Παιδική Βιβλιοθήκη  
«Μίμης Βασιλόπουλος»  
Δήμου Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Αβέρωφ & Σόλωνος, 
Χαλάνδρι. Τηλ: 2106801654

Παιδική-Εφηβική ΟΠΑΝ 
Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Λάμψα & Τριφυλίας, 
Αμπελόκηποι Αθήνα
Τηλ: 2106929736

n Θεσσαλονίκη
Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθή-

κη Δήμου Καλαμαριάς
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 15, 
Καλαμαριά. Τηλ: 2310480916

Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλι-
οθήκη Δήμου Καλαμαριάς
Διεύθυνση: Καρολίδου 14,  
Καλαμαριά
Τηλ: 2310456658

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Βασιλικών
Διεύθυνση: Βασιλικά, Θέρμη
Τηλ: 2396022225

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Ευκαρπίας
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 
24, Ευκαρπία. Τηλ: 2313502154

Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης
Διεύθυνση: Δημητρίου & Καραολή 
- Καπετάν Χάψα, Θέρμη 
Τηλ: 2310463423 (εσωτ: 106)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κ.Π.Ν. 
Ραιδεστού
Διεύθυνση: Ν.Ραιδεστός, Θέρμη
Τηλ: 2310465607

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κ.Π.Ν. 
Ρυσίου
Διεύθυνση: Ν.Ρύσιο, Θέρμη
Τηλ: 2392071373

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολί-
χνης, «Θεόκλητος Καρυπίδης»
Διεύθυνση: Ίμβρου 2, Πολίχνη
Τηλ: 2310640244

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Σταυρούπολης
Διεύθυνση: Λαγκαδά 221,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2313302836

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Ταγαράδων
Διεύθυνση: Ταγαράδες
Τηλ: 2392072165

Κεντρική Δημοτική  
Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 27, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2313318570

Παιδική Βιβλιοθήκη  
Άνω Πόλης
Διεύθυνση: Κρίσπου 7,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310200537

Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών 
Διεύθυνση: Δελφών 208 και Ορε-
στιάδος 3, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310324090

Παιδική Βιβλιοθήκη 
Καλλιθέας 
Διεύθυνση: Αρχαιοτήτων 13, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310616076

Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς
Διεύθυνση: Σολωμού 10,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310434987

Παιδική Βιβλιοθήκη  
Ξηροκρήνης 

Διεύθυνση: Γρ.Κολωνιάρη 23, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310514780
Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου 
Διεύθυνση: Ορέστου 33  
& Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη.  
Τηλ: 2310852384

Παιδική Βιβλιοθήκη  
Συν/σμού Φοίνικα
Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως  
& Θησέως 8, Καλαμαριά
Τηλ: 2310471250

Παιδική Βιβλιοθήκη  
Συνοικισμού Καραμπουρνάκι
Διεύθυνση: Κούσκουρα  
32 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310421752

Παράρτημα Σιδηροδρομικού 
Σταθμού
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 93Β, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2313318394

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
40 Εκκλησιών 
Διεύθυνση: Γεωργίου Βιζυηνού 57, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310203443

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Άνω Πόλης
Διεύθυνση: Κρίσπου 7, Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ: 2310219329

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Άνω Τούμπας 
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 
187, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310950370

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Κάτω Τούμπας
Διεύθυνση: Πυλαίας 59, Θεσσα-
λονίκη. Τηλ: 2310919039

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Κωνσταντινουπόλεως 
Διεύθ.: Κωνσταντινουπόλεως 45,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310315100

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Τριανδρίας
Διεύθυνση: Αμοργού 29,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310921660

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου 
Διεύθυνση: Νικάνορος 3,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310324666

Πρότυπη Σχολική  
Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Κασσάνδρου 17-19, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310274708

n Θράκη
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Αίνου 46, Αλεξαν-
δρούπολη. Τηλ: 2551089690

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου 
Ξάνθης - Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Πλατεία Διοικητηρίου 
1Α, Ξάνθη. Τηλ: 2541022415

n Μακεδονία
Δημόσια Κεντρική  

Βιβλιοθήκη Βέροιας
Διεύθυνση: Έλλης 8, Βέροια
Τηλ: 2331024494

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Γρεβενών
Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 27, 
Γρεβενά. Τηλ: 2462023056

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Δράμας
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 5, 
Δράμα. Τηλ: 2521033382

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου  
Νικολάου 6, Ελευθερούπολη
Τηλ: 2592022545

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Σερρών
Διεύθυνση: Νικολάου 20, Σέρρες
Τη: 2321098550

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα»
Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 9, Φλώ-
ρινα. Τηλέφωνο: 2385023118

Δημόσια Κεντρική  
Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας 
«Μανούσεια»
Διεύθυνση: Πλατεία  
Τσιστοπούλου 3, Σιάτιστα.  
Τηλ: 2465021261

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
«Θ. Ζωγιοπούλου» ΚΕΠΑ  
Δήμου Βέροιας
Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 
5, Βέροια. Τηλ: 2331024879

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Φιλίππου 61 Αλεξάν-
δρεια. Τηλ: 2333026806

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Καστοριάς
Διεύθυνση: Βαλαλά 58, Καστοριά
Τηλ: 2467028195

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Κατερίνης
Διεύθυνση: 7ης Μεραρχίας 3, 
Κατερίνη. Τηλ: 2351024594

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Κορινού
Διεύθυνση: Τασιάκου 2, Κορινός
Τηλ: 2351350919

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Λιτοχώρου
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 15, 
Λιτόχωρο. Τηλ: 2352350127

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Νάουσας Ημαθίας
Διεύθυνση: Αφών Λαναρά  
και Πεχλιβάνου 1, Νάουσα
Τηλ: 2332350025

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Πολυκάστρου Παιονίας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 3,  
Πολύκαστρο. Τηλ: 2343024166

Δημοτική Παιδική & Εφηβική 
Βιβλιοθήκη Βελβεντού
Διεύθυνση: Βελβεντού, Κοζάνη
Τηλ: 2464032563

Κοβεντάρειος Δημοτική  
Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 7, 
Κοζάνη. Τηλ: 2461350434

n Θεσσαλία
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Διεύθυνση: Ρόδου 9, Καλαμπάκα
Τηλ: 2432023041

Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρο Δ. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1,  
Καρδίτσα. Τηλ: 2441350898

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Λαμίας
Διεύθυνση: Αινιανων 6-8, Λαμία
Τηλ: 2231050570

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Λάρισας,  
«Κωνσταντίνος Κούμας»
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, 
Λάρισα. Τηλ: 2410531973

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Αμπελώνα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου  
& Γρ. Λαμπράκη, Αμπελώνας
Τηλ: 2492033317

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Δομοκού
Διεύθυνση: Πλατεία Μουσών, 
Δομοκός. Τηλ: 2232350221

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Δομοκού Παράρτημα Νέου 
Μοναστηρίου
Διεύθυνση: Νέο Μοναστήρι,  
Δομοκός. Τηλ: 2232071288

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Νίκαιας Κιλελέρ
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 
3, Νίκαια Κιλελέρ
Τηλ: 2410922633

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Ραψάνης Δήμου Τεμπών
Διεύθυνση: Ραψάνη, Λάρισα
Τηλ: 2495061259

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Τρικάλων
Διεύθυνση: Γαριβάλδη 8,  
Τρίκαλα. Τηλ: 2431353563

Παιδική Βιβλιοθήκη  
«Αγγελική Βαρελλά»,  
Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Κώστα Βέλη 18,  
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη «Αγίου 
Νικολάου», Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Σαμαροπούλου,  
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη «Αρτε-
σιανού», Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Αρτεσιανού,  
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη  
«Λάκας Μαντζάρα» Δ.Ο.Π.Α. 
Καρδίτσας
Διεύθυνση: Λαχανά και Ιθάκης, 
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη  
«Παλαιοκκλησίου»,  
Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Παλαιοκκλήσι,  
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη  
«Στέκι Παιδιού»
Διεύθυνση: Περραιβού 11 
& Πολυμέρη, Βόλος. Τηλ: 
2421031456

Παιδική Βιβλιοθήκη  
Δημοτικού Διαμερίσματος 
Καρδιτσομάγουλας,  
Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδιτσομάγουλα, 
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη ΚΔΑΠ 
Νεάπολης
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 76, Βόλος
Τηλ: 2421064336

Παιδική Βιβλιοθήκη Παυσι-
λύπου, Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Γαρδικίου, Καρδίτσα
Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη 

συνοικίας Αγίας Παρασκευής, 
Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Δραγατσανίου  
& Ευζώνων, Καρδίτσα.  
Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη  
συνοικίας Αγίου Νικολάου, 
Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Παναγίας Πελεκητής, 
Καρδίτσα. Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη  
συνοικίας Αγίου Φανουρίου, 
Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας
Διεύθυνση: Σκιάθου 3 Εργατικά, 
Αγίου Φανουρίου, Καρδίτσα
Τηλ: 2441071346

Παιδική Βιβλιοθήκη  
συνοικίας Σεισμόπληκτα -  
Καμινάδων
Διεύθυνση: Αισώπου 1, Καρδίτσα
Τηλ: 2441071346

n Ήπειρος
Δημόσια Κεντρική  

Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Διεύθυνση: Χώρος Δημοτικής Αγο-
ράς, Κόνιτσα. Τηλ: 2655022298

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Πρέβεζας, «Γυμνασιάρχης  
Χρ. Κοντός»
Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 10, 
Πρέβεζα. Τηλ: 2682029889

n Πελοπόννησος
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας

Διεύθυνση: Βυτίνα 
Τηλ: 2795022017

Δημόσια Βιβλιοθήκη  
Μολάων, «Ρουμάνειος»
Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής, 
Μολάοι. Τηλ: 2732023080

Δημόσια Ιστορική  
Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
Διεύθυνση: Ανδρίτσαινα, Ηλεία
Τηλ: 2626022242

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Πύργου
Διεύθυνση: Γερμανού & Μυρτί-
λου, Πύργος. Τηλ: 2621022762

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Σπάρτης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λυκούργου 
135, Σπάρτη. Τηλ: 2731026853

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Τρίπολης
Διεύθυνση: Δολιανών 1, Τρίπολη
Τηλ: 2710224238

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου, 
«Γεώργιος Παναγόπουλος»
Διεύθυνση: Βασιλέως Κωσταντίνου 
76, Αίγιο. Τηλ: 2691026694

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Ακράτας-Πολιτιστικού  
Συλλόγου Αναγέννησης
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
Ακράτα Αιγιάλειας
Τηλ: 2696360300

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιό-
νης, «Απόστολος Γκάτσος»
Διεύθυνση: Ερμιόνη
Τηλ: 2754032416

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Κορίνθου
Διεύθυνση: Πυλαρινού 84,  
Κόρινθος. Τηλ: 2741028048

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Λεβιδίου Αρκαδίας
Διεύθυνση: Λεβίδι, Αρκαδία
Τηλ: 2796022489

Καψάλειος Δημοτική  
Βιβλιοθήκη Γυθείου
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου  
Β & Αρχαίου Θεάρτου, Γύθειο
Τηλ: 2733023888

Σχολική Βιβλιοθήκη  
Γενικού Λυκείου Μεθώνης
Διεύθυνση: Παυσανίου 5,  
Μεθώνη. Τηλ: 2723031405

n Αιγαίο
Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Λειψών, «Οδυσσέας Ελύτης»
Διεύθυνση: Λειψοί
Τηλ: 2247041410

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου
Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος
Τηλ: 2247024294

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου 
«Γιάννης Γκίκας» - Δημόσιο 
Κέντρο Πληροφόρησης
Διεύθυνση: Παροικία, Πάρος
Τηλ: 2284028233

n Κεντρική Ελλάδα
Αιάντειος Δημόσια  

Βιβλιοθήκη Αταλάντης
Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 
Αταλάντη. Τηλ: 2233080016

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
Διεύθυνση: Εθνική οδός Καρπενη-
σίου-Αγρινίου, Καρπενήσι
Τηλ: 2237080269

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
Διεύθυνση: Κάδμου 7 & Δαιδάλου, 
Λιβαδειά. Τηλ: 2261089970

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθή-
κη Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μιχ. Κακαρά 2,  
Χαλκίδα. Τηλ: 2221022031

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Αμαρύνθου Δ. Ερέτριας
Διεύθυνση: Θεόδωρου  
Κολοκοτρώνη & Αγγελή Γοβιού 
Αμάρυνθος. Τηλ: 2229037172

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Αμφιλοχίας, «Π. Κόκκαλη»
Διεύθυνση: Νικ. Στρατού 1,  
Αμφιλοχία. Τηλ: 2642023917

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
Διεύθυνση: Ηλία Τρίγκα 47, Ιτέα
Τηλ: 2265351117

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
Διεύθυνση: Καθενοί Ευβοίας
Τηλ: 2228071630

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων,  
Ψαχνά. Τηλ: 2228025140

Δημοτικός Οργανισμός  
Θήβας Ν.Π.Δ.Δ. Τμήμα  
Πολιτισμού - Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Αμφίονος 33Α, Θήβα
Τηλ: 2262027400

Παπαστράτειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Αγρινίου
Διεύθυνση: Τέρμα Παπαστράτου 
και Βάρναλη, Αγρίνιο
Τηλ: 2641022393

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Διεύθυνση: Κοζώνη 7, Ναύπακτος
Τηλ: 2634027388

n Ιόνιο
Δημόσια Κεντρική  

Βιβλιοθήκη Ληξουρίου
Διεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 1, 
Ληξούρι. Τηλ: 2671091325

Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Κερκύρας
Διεύθυνση: Αγγλικοί Στρατώνες, 
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα
Τηλ: 2661038583

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 
Αργοστολίου
Διεύθυνση: Κοργιαλένειος  
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου

Ξενοπούλειος Παιδική  
Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Γαήτα 4, Ζάκυνθος
Τηλ: 2695045078

n Κρήτη
Βιβλιοθήκη Ιεράπτερας 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Ιεράπετρας & Μορφωτικής 
Στέγης Μαρία Λιουδάκη
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρα-
τίας Κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 
Ιεράπετρα. Τηλ: 28420 20000

Δημόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, 
Ρέθυμνο. Τηλ: 2831029215

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σητείας, 
«Ο Βιτσέντζος Κορνάρος»
Διεύθυνση: Κονδυλάκη 16, Σητεία
Τηλ: 6974473482, 2843023775

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Σταλού Χανίων
Διεύθυνση: Σταλός Χανίων
Τηλ: 2821099787

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
Διεύθυνση: Υψηλαντών 30, Χανιά
Τηλ: 2821341662

Kέντρο Παιδικής Δημιουργίας 
Αγ. Ιωάννη, ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου 
Χανίων
Διεύθυνση: Πολογιώργη 24,  
Χανιά. Τηλ: 2821059903

Κέντρο Παιδικής Δημιουργί-
ας Παχιανών ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου 
Χανίων
Διεύθυνση: 16ο Δημοτικό Σχολείο 
Αναγνώστου Μάντακα 111, Χανιά
Τηλ: 2821090580

Κουνδούρειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίου  
Νικολάου
Διεύθυνση: Καπετανάκη 18, Άγιος 
Νικόλαος. Τηλ: 2841026899

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθή-
κη Δημοτικής Ενότητας Σούδας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 87 
Σούδα, Χανιά. Τηλ: 2821341221

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη 
Δημοτικού Κήπου - Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Χανίων
Διεύθυνση: Δημοτικός Κήπος  
Χανίων, Χανιά.  
Τηλ: 2821341774

Σακορράφειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Καστελλίου
Διεύθυνση: Καστέλλι 
Τηλ: 2891031824

Δημοτικές βιβλιοθήκες
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21 Μαρτίου
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Οι εκδόσεις Πατάκη 
και ο IANOS μας προσκαλούν να γιορτάσουμε 
την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με δυο ποιητές 
του κόσμου που ύμνησαν τον έρωτα, τον Φεδε-
ρίκο Γκαρθία Λόρκα και τον Πάμπλο Νερούδα, 
με αφορμή τα βιβλία «Χίλιες ερωτικές στιγμές» 
στο έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και «Τα 
πόδια σου αγγίζω στο σκοτάδι» και άλλα ανέκδο-
τα ποιήματα που έχει μεταφράσει και επιμεληθεί 
η Αγαθή Δημητρούκα. Θα μιλήσουν οι: Γιάννης 
Βρεττός, Δάσκαλος-ποιητής, Αναστασία Γρηγο-
ριάδου, Δημοσιογράφος, Δήμητρα Μήττα, Φιλό-
λογος-συγγραφέας.
Τοποθεσία: Αριστοτέλους 7-Ιανός. Ώρα: 19:00

22 Μαρτίου
Έκτη εβδομάδα αφρικανικού κινηματογράφου: 
Ένα ταξίδι στην Αφρική. Με τη ματιά και κυρίως 
με την ψυχή των αφρικανών σκηνοθετών, η έκτη 
εβδομάδα αφρικανικού κινηματογράφου φέρνει 
στη μεγάλη οθόνη γοητευτικές εικόνες από την 
αφρικανική ήπειρο: Αστικοί μύθοι, εξωτισμός από 
το παρελθόν, μεγάλες προσωπικότητες, σύγχρονες 
ανθρώπινες ιστορίες. Η έκτη εβδομάδα αφρικανικού 
κινηματογράφου αποτελεί μια συνδιοργάνωση 
των διαπιστευμένων στην Ελληνική Δημοκρατία 
Πρεσβειών και Επίτιμων Προξενείων των Αφρι-
κανικών Χωρών με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Η Αφρική, αλλά και οι λιγότερο γνωστές πλευρές 
της, αποκαλύπτονται μέσα από ένα ψηφιδωτό, 18 
ταινιών από 9 χώρες.

Τοποθεσία: Πλατεία Αριστοτέλους 10 - Ολύμπιον 
- Αίθουσα «Παύλος Ζάνας». Ώρα: 19:00, 21:30

23 Μαρτίου
Το Mediterranean Cosmos μας προσκαλεί στο 
«The Food Experience», μια μοναδική γαστρο-
νομική πανδαισία. Για τους μικρούς φίλους του 
Mediterranean Cosmos, το εμπορικό κέντρο φιλοξενεί 
παιδικά διαδραστικά εργαστήρια μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία 
να ταξιδέψουν μέσα από φαγητά και γλυκά και να 
μάθουν τι τρώνε τα παιδιά σε άλλες χώρες. Ταυτό-
χρονα, θα πραγματοποιηθούν παιδικά διαδραστικά 
εργαστήρια εικαστικών στα οποία τα παιδιά θα 
δημιουργήσουν τα πιο χαριτωμένα καπελάκια του 
σεφ και πρωτότυπα τρισδιάστατα φρούτα.
Τοποθεσία: Mediterranean Cosmos (Κίτρινη 
πλατεία, επίπεδο 1). Ώρα: 18:00 με 21:00

24 Μαρτίου
Έκθεση: «Ελληνίδες των αρχών του εικοστού αιώ-
να». Με αφορμή τους εορτασμούς της Παγκόσμιας 
Hμέρας για τη Γυναίκα (8 Μαρτίου - Διεθνής Ημέρα 
των δικαιωμάτων των γυναικών), η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
έκθεση για τις «Ελληνίδες των αρχών του 20ού 
αιώνα». Ανάμεσα στα εκθέματα, σημαντικά τεκμήρια 
από το σπουδαίο αρχείο του Γεώργιου Κωνστα-
ντινίδη, μουσικού-πιανίστα, ενεργού δικηγόρου, 
συλλέκτη και Γενικού Γραμματέα της Φ.Α.Α.Θ., 
αναδεικνύονται οι γυναίκες του 20ού αιώνα: γυ-
ναίκες λόγιες, γυναίκες καλλονές, γυναίκες της 
τέχνης, γυναίκες της Θεσσαλονίκης, γυναίκες στον 
πόλεμο, γυναίκες και φιλανθρωπία.
Τοποθεσία: Αγίας Σοφίας 38-Αίθουσα Τέχνης 
Φ.Α.Α.Θ. Ώρα: 10:00 με 14:00 και 18:00 με 21:00

25 Μαρτίου
Έκθεση ζωγραφικής του Σάββα Πουρσανίδη. Ο 
κριτικός τέχνης, καθηγητής Μάνος Στεφανίδης 
γράφει: 
«Υστερόγραφο για την έννοια του Υψηλού: Ο 
Σάββας Πουρσανίδης πιστεύει σε μια ζωγραφική 
ακατάλυτη και προαιώνια που υφίσταται έχοντας 
λόγο ύπαρξης και σήμερα, παρά τους συρμούς και 
τις μόδες της κάθε εποχής. Μια ζωγραφική που 
έχει ως αποστολή να αποκαλύπτει μαγικά στους 
ανθρώπους το αόρατο».
Τοποθεσία: Τσιμισκή 111-113 - Γκαλερί Tsatsis 
Projects Artforum. Ώρα: 11:00 με 15:00

26 Μαρτίου
Έκθεση έργων του Βασίλη Γκόκα με τίτλο 
«Rέtapestry». Ο Βασίλης Γκόκας δημιουργεί 
έργα, ανακυκλώνοντας παλιά σταμπωτά κεντή-
ματα (tapestries), συνθέτοντας κολάζ στα οποία 
εξυφαίνεται μια νέα αφήγηση, με φόντο ένα φα-
νταστικό τοπίο. 
Ο καλλιτέχνης σπούδασε αρχικά στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Ιωαννίνων και στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το 2007, αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσειολογία, στο 
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη δημόσια πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση και διετέλεσε συντονιστής στο 
Γενικό Προξενείο της Μελβούρνης, ως υπεύθυνος 
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία 
και τη Ν. Ζηλανδία.
Τοποθεσία: Κασσάνδρου 91-93 - Αλατζά Ιμαρέτ. 
Ώρα: 10:00 με 18:00

27 Μαρτίου
Εικαστική έκθεση του Πολύκλειτου Ρέγκου (1903-
1984). Ο Χρύσανθος Α. Χρήστου, Καθηγητής 
Ιστορίας της Τέχνης-Ακαδημαϊκός, αναφέρει: «Για 
κάθε μελετητή της καλλιτεχνικής δημιουργίας του 
Ρέγκου ιδιαίτερη εντύπωση κάνει η έκταση και ο 
χαρακτήρας των ενδιαφερόντων του, η πολλα-
πλότητα και η συνέπεια των αναζητήσεών του. Με 
περισσότερα από εξήντα χρόνια καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας ο Ρέγκος ποτέ δε σταμάτησε να 
ενδιαφέρεται για ό,τι γινόταν γύρω του και μέσα 
του, ποτέ δεν περιόρισε τις αναζητήσεις του, τις 
προσωπικές έρευνες, ποτέ δεν πίστεψε ότι έπρεπε 
να μείνει στις κατακτημένες θέσεις του. 
Αυτό ακριβώς τον βοήθησε στο να διευρύνει τα 
ενδιαφέροντά του, να βαθαίνει τις αναζητήσεις 
του και να πλουτίσει τις διατυπώσεις του. Από τις 
πρώτες ακόμη προσπάθειές του, ενδιαφέρεται για 
όλες τις θεματογραφικές περιοχές και για όλες 
τις τεχνικές, για την παράδοση αλλά και την ανα-
νέωση, για τις καθιερωμένες τάσεις αλλά και τις 
πειραματικές κατευθύνσεις. 
Αυτά τόσο στη θεματογραφία όσο και στο μορ-
φοπλαστικό του λεξιλόγιο, τη σύνθεση και την 
απόδοση του χώρου, τον χαρακτήρα του χρώματος 
και την ποιότητα του σχεδίου. 
Έτσι ενδιαφέρεται για την προσωπογραφία και 
την τοπιογραφία, τα ιστορικά και τα θρησκευτι-
κά θέματα, τη Νεκρή Φύση και το γυμνό, όπως 
και στα σύνθετα. Χρησιμοποιεί την ελαιογραφία 
αλλά και την υδατογραφία, την τέμπερα και το 
γκουάς, τη νωπογραφία, το σχέδιο με διάφορες 
τεχνικές του - μολύβι, κάρβουνο, πενάκι, κιμωλία, 
σαγκουίνα, σέπια, σινική μελάνι - και επιδίδεται 
ιδιαίτερα στην ξυλογραφία».
Τοποθεσία: Αριστοτέλους 7-Ιανός. Ώρα: 9:00 
με 21:00

ΑΘΗΝΑ
21 Μαρτίου
Για 11η συνεχόμενη χρονιά, ο IANOS και περισσότεροι από 70 άν-
θρωποι του πνεύματος (ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφοι, συνθέτες, 
τραγουδιστές και δημοσιογράφοι), διοργανώνουν το μεγάλο αφιέρωμα 
στην ποίηση. Ο καθένας επιλέγει και απαγγέλει το ποίημα που αγαπά, 
ενώ παράλληλα στη σκηνή του ΙΑΝΟΥ θα ερμηνευθούν μερικά από 
τα σημαντικότερα τραγούδια μελοποιημένης ποίησης.
Στη φετινή εκδήλωση συμμετέχουν αλφαβητικά: Κατερίνα Αγγελάκη 
- Ρουκ, Ποιήτρια, Λένα Αλκαίου, Ερμηνεύτρια, Ηλίας Ανδριόπουλος, 
Συνθέτης, Γιάννης Αντιόχου, Ποιητής, Στέλλα Αντύπα, Ηθοποιός, 
Κώστας Αρκουδέας, Συγγραφέας, Βασίλης Βασιλικός, Συγγραφέας, 
Γιάννης Βασιλόπουλος, Στιχουργός, Μηνάς Βιντιάδης, Δημοσιογράφος 
- συγγραφέας, Άρης Βλάχος, Συνθέτης, Γιούλη Βολανάκη, Ποιήτρια, 
Δημήτρης Βουτσάς, Ερμηνευτής, Θανάσης Βούτσας, Ερμηνευτής, Ματίνα 
Γαρεδάκη, Προϊσταμένη της Επιτροπής της Βουλής για τον έλεγχο του 
πόθεν έσχες, Βαγγέλης Γερμανός, Τραγουδοποιός, Πόπη Γκανά, Εκδότρια, 
Μιχάλης Γκανάς, Ποιητής, Στέφανος Δάνδολος, Συγγραφέας, Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος, Συγγραφέας, Αιμίλιος Έδεν, Ποιητής, Αναστασία 
Έδεν, Ερμηνεύτρια, Γιάννης Ευσταθιάδης, Ποιητής, Μαρία Ζαχαρή, 
Ηθοποιός, Άλκη Ζέη, Συγγραφέας, Σόνια Θεοδωρίδου, Σοπράνο, 
Χρήστος Θεοδώρου, Συνθέτης, Χρήστος Θηβαίος, Τραγουδοποιός, 
Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Συνθέτης, Μιχάλης & Παντελής Καλογε-
ράκης, Τραγουδοποιοί, Γιάννης Καλπούζος, Συγγραφέας (μαζί του το 
συγκρότημα «Κρανίδες»), Πολυξένη Καράκογλου, Ερμηνεύτρια, Μάνος 
Καρατζογιάννης, Ηθοποιός - σκηνοθέτης, Μαρία Κίτσου, Ηθοποιός, 
Κώστια Κοντολέων, Συγγραφέας, Μάνος Κοντολέων, Συγγραφέας, 
Ηλίας Λογοθέτης, Ηθοποιός - σκηνοθέτης, Γιάννης Μαντζάκος, Βιβλιο-
δέτης, Ανδρέας Μαράτος, εικαστικός – συγγραφέας, Άρτεμις Ματαφιά, 
Μουσικός, Νότης Μαυρουδής, Συνθέτης, Καρολίνα Μέρμηγκα, Συγ-
γραφέας, Σόνια Μηλιώνη, Δικηγόρος, Ανδρέας Μήτσου, Συγγραφέας, 
Τέσυ Μπάιλα, Συγγραφέας, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Τραγουδοποιός, 
Ισμήνη Μπάρακλη, Συγγραφέας, Ιωάννα Μπουραζοπούλου, Συγγρα-
φέας, Κωνσταντίνος Μπούρας, Συγγραφέας - κριτικός λογοτεχνίας, 
Πάνος Μπούσαλης, Τραγουδοποιός, Χρήστος Ναούμ, Γιατρός-συγ-
γραφέας, Γιώτα Νέγκα, Ερμηνεύτρια, Θοδωρής Οικονόμου, Συνθέτης, 
Θοδωρής Ορφανίδης, Συνθέτης, Βασίλης Παλαιολόγος, Ηθοποιός, 
Λουκία Παπαδάκη, Ηθοποιός, Σπύρος Παρασκευάκος, Συνθέτης, Μαρία 
Παυλοπούλου, Συγγραφέας, Απόστολος Ρίζος, Τραγουδοποιός, Έρη 
Ρίτσου, Συγγραφέας, Μαρία Σαββάκη, Ποιήτρια - γιατρός, Δήμητρα 
Σελεμίδου, Ερμηνεύτρια, Μαρία Σκιαδαρέση, Συγγραφέας, Γιώγια 
Σιώκου, Ποιήτρια, Μαρία Στασινοπούλου, Συγγραφέας, Δημήτρης 
Στεφανάκης, Συγγραφέας - μεταφραστής, Γιώργος Συμπάρδης, Συγ-
γραφέας, Πέτρος Τατσόπουλος, Συγγραφέας- πολιτικός, Τίμος Τζάνες, 
Επιχειρηματίας, Κώστας Τζάνος, Συνθέτης Τάμμυ Τσέκου, Στιχουργός, 
Μάκης Τσίτας, Συγγραφέας, Κώστας Φασουλάς, Ποιητής, Νεφέλη 
Φασούλη, Ερμηνεύτρια, Λάκης Χαλκιάς, Ερμηνευτής, Σωτήρης Χα-
τζάκης, Σκηνοθέτης, Γιώργης Χριστοδούλου, Τραγουδοποιός, Νίκος 

Χρυσικόπουλος, Ποιητής, Γρηγόρης Ψαριανός, Βουλευτής, Κατίνα 
Ψαριανού, Συγγραφέας.
Τοποθεσία: Σταδίου 24, Αθήνα. Ώρα: 19:00

22 Μαρτίου
Τελευταία μέρα για την έκθεση ζωγραφικής - γλυπτικής «25 χιλιόμετρα 
μόνο!» από την Ακτ-ειν στον χώρο πολιτισμού «Γιαπί». Συμμετέχουν 
με τα έργα τους: Άγγελος Αντωνόπουλος, Μιχάλης Μανουσάκης, 
Τάσος Μισούρας, Παναγιώτης Τανιμανίδης. Χρησιμοποιώντας δια-
φορετικά υλικά και υβριδικού τύπου τεχνικές, οι εν λόγω καλλιτέχνες, 
αμετανόητοι καινοτόμοι, παντρεύουν τη ζωγραφική με τη γλυπτική.
Τοποθεσία: Ερμή Σουρλατζή 14, «Γιαπί» - εντευκτήριο της Ακτ-
ειν, Μαρκόπουλο. Ώρα: 17:00-21:00

23 Μαρτίου
Εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση φωτογραφίας του Γεράσιμου 
Ρήγα με τίτλο «0.7 to infinity». Ο Γεράσιμος Ρήγας παρουσιάζει 
φωτογραφικά έργα με θέμα το γυμνό, επιλεγμένα από το σύνολο 
της δουλειάς του των τελευταίων επτά ετών. Αφετηρία αποτελεί 
η ανθρώπινη μορφή και πιο ειδικά το γυναικείο σώμα. Φωτογρα-
φίζοντας με φόντο τις Κυκλάδες, με έναν ευρυγώνιο φακό και 
σε κοντινή απόσταση, ανασυνθέτει το γυμνό σώμα, παρουσιάζο-
ντάς το κατακερματισμένο, παραμορφωμένο, ασαφές. Το σώμα 
στα έργα του αποδίδεται ως γεωμετρική φόρμα, αλληλένδετο με 
το κυκλαδικό τοπίο που παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο. Η 
ασυμμετρία του εκάστοτε σώματος οδηγεί τον θεατή μέσα από 
την αφαίρεση στην ταύτιση.
Τοποθεσία: Σκουφά 4, Skoufa Gallery. Ώρα: 19:30

24 Μαρτίου
Η Αναστασία Σπύρου παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ την πρώτη της δι-
σκογραφική δουλειά, με τίτλο «Να γιατί ακόμα σ’ αγαπώ» (Ankh, 
2016) και μαζί με τον Δαυίδ Ναχμία, επανασυστήνουν στο κοινό, 
τραγούδια που δεν τα θάμπωσε η σκόνη του χρόνου, αλλά συγκι-
νούν το ίδιο και σήμερα. Ένα μουσικό ταξίδι σε μια εποχή που τα 
τραγούδια ήταν κυρίως βιωματικά, ανάβλυζαν γνήσιο συναίσθημα 
και άγγιζαν τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής. Μαζί 
τους στο τραγούδι ο Θάνος Πολύδωρας.
Τοποθεσία: Σταδίου 24, Αθήνα. Ώρα: 21:00

25 Μαρτίου
Το Schoolwave συναντάει την παράδοση. Τα σχολικά και νεανι-
κά συγκροτήματα Jungle Whisper, Bailemos και Emperor Tamarin 
διασκευάζουν, κατ’ ανάθεση του ΚΠΙΣΝ, δημοτικά και κλέφτικα 
τραγούδια που έχουν τις ρίζες τους στη λαϊκή παράδοση, αλλά και 
στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, συνδέοντας μουσικά 
αλλά και νοηματικά το 1821 με το σήμερα.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 20:30

26 Μαρτίου
Η επιτυχημένη σειρά των Social Ballrooms συνεχίζεται! Κάθε μήνα, 
αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές κάθε ηλικίας συγκεντρώνο-
νται στο ΚΠΙΣΝ σε ένα μάθημα χορού ανοιχτό για όλους. Το Social 
Ballroom φέρνει χορούς και μουσικές από όλο τον κόσμο, ενώ δίνει 
την ευκαιρία σε όλους να τους δοκιμάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποι-
ούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων δασκάλων, ενώ μετά το σεμινάριο, 
ακολουθεί πάρτι στο οποίο όλοι οι χορευτές, ανεξαρτήτως επιπέδου, 
μπορούν να δοκιμάσουν τις κινήσεις τους. Το πάρτι θα απογειώσει ο 
πολυπλατινένιος DJ και μουσικός παραγωγός Inspiro, που έχει παίξει 
σε δημοφιλή clubs στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 11.00-12.00, 
13.00 (πάρτι)

27 Μαρτίου
Mat Pilates. Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης, εμπνευσμένος 
από τον Joseph Pilates που μας βοηθάει στη διατήρηση της σωστής 
στάσης σώματος και συντελεί στη βελτίωση της ευλυγισίας, της 
δύναμης, της ελαστικότητας και της ισορροπίας. Πραγματοποιείται 
πάνω σε στρώματα και με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, 
λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση 
του κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται στους κοιλιακούς, 
ραχιαίους και την πλάτη. Οι ασκήσεις pilates, εκτός από την σωματική 
εκγύμναση, βοηθούν στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατά-
στασης, στη μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης, στην αποβολή 
του στρες, στοιχεία που απορρέουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 08.00-09.00
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31 Μαρτίου - 1 Aπριλίου 2017
10:00 - 18:00

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 4, Θεσσαλονίκη 546 36

Το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το έργον» διοργανώνει το Thessaloniki #Job Festival 2017

Thessaloniki #Job Festival 2017

Για τη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις δεν υπάρχει καμία χρέωση. Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο www.jobfestival.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Έλα στο Thessaloniki #JobFestival

Δήλωσε συμμετοχή 
σε workshop

Αναζήτηση εργασίας
Απόκτηση επαγ/τικών 
δεξιοτήτων

Απαραίτητη η προεγγραφή

Πάρε μέρος 
σε συνεντεύξεις 

με εταιρίες 
που αναζητούν 

προσωπικό

Θα βγείς μια 
επαγγελματική 

φωτογραφία για να 
τη χρησιμοποιήσεις 

στο βιογραφικό 
σου ή στο Linkedin 

προφίλ σου!

Κατάθεσε ιδιοχείρως 
το βιογραφικό σου στα 
σταντ των εταιριών που 

σε ενδιαφέρουν.

Έχε μαζί σου ένα 
extra βιογραφικό 

και εξειδικευμένοι 
σύμβουλοι θα 
αναλάβουν τις 

διορθώσεις του.

Food partners:


