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Τ ο 2016 μας έδωσε σαφείς εν-
δείξεις για το ποιες θα είναι οι 
νέες τάσεις του digital marketing 

στον χώρο των ξενοδοχείων και του 
τουρισμού. Ένας από τους μεγαλύτερους 
προβληματισμούς για ένα ξενοδοχείο 
παραμένει πώς θα μπορέσει να αυξή-
σει τα ποσοστά των direct bookings. 
To 2017 τα ξενοδοχεία θα πρέπει να 
επενδύσουν στο digital marketing προ-
κειμένου να ενισχύσουν την παρουσία 
τους έναντι των O.T.A., των agents και 
των tour operators. Ας εξετάσουμε ποιες 
θα είναι οι τάσεις που θα επηρεάσουν 
το ξενοδοχειακό ψηφιακό μάρκετινγκ.

1. Παραγωγή video περιεχομένου
Αποδεικνύεται πως το video έχει αρ-

χίσει να κυριαρχεί στο digital marketing 
και στη μέσω social media παρουσία 
των ξενοδοχείων. Η πρώτη πλατφόρμα 
που έδωσε τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη 
χρήση video μεταξύ των χρηστών της 
ήταν το Snapchat. Αυτό που ξεχώρισε 
όμως στο video περιεχόμενο ήταν η 
δυνατότητα για live αναμετάδοση που 
έδωσε για πρώτη φορά το Facebook 
μέσα από την ίδια του την πλατφόρμα 
(πρώτο ήταν το Twitter, άλλα έδινε 
αυτή τη δυνατότητα μόνο μέσα από την 
εξωτερική εφαρμογή Periscope). Δεν 
άργησε να ακολουθήσει το Instagram 
και βέβαια το Twitter. Αυτό που δια-
πιστώθηκε μετά την πρώτη υπηρεσία 
live video ήταν μια μεγάλη αύξηση του 
reach και του engagement για λογαρια-
σμό του πελάτη. Το video περιεχόμενο 
προσέλκυσε μεγάλο αριθμό χρηστών, οι 
οποίοι αλληλοεπίδρασαν με αυτό μέσω 
likes ή σχολίων. Επίσης αυτό που έχει 
διαπιστωθεί, ειδικά στο Facebook, είναι 
ότι πριμοδοτεί τη χρήση video περιε-
χομένου εμφανίζοντάς το πιο εύκολα 
στο newsfeed των χρηστών (κάτι που 
δεν συμβαίνει για τα υπόλοιπα posts 
των pages). Τέλος, ένα από τα trends 
του video περιεχομένου είναι τα 360 
video. Με αυτά ο χρήστης αποκτά μια 
ολοκληρωμένη εικόνα και εμπειρία 
του χώρου.

2. Mobile version για το website
Σύμφωνα με έρευνα της Google το 

65% των χρηστών ξεκινά την έρευνά 
του από μια mobile συσκευή και το 
υπόλοιπο 60% συνεχίζει στον desktop ή 
στον laptop υπολογιστή του. Άρα είναι 
φυσικό και επόμενο η Google να δίνει 
μεγάλη βαρύτητα:
α. Στη συμβατότητα του website σας 
για πρόσβαση από κινητά και tablet. 
Εάν δεν έχετε φροντίσει το website να 
είναι συμβατό, θα πρέπει να προχω-
ρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες το 
συντομότερο δυνατόν.
β. Στην ταχύτητα φόρτωσης (download) 
του website σας σε κινητές συσκευές. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν 
χρήστη που χρησιμοποιεί δεδομένα 
κινητής τηλεφωνίας να εμφανίζεται 
σε άμεσο χρόνο το website σας στην 
οθόνη του κινητού του.

Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο κύριοι 
λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να 
προσέξετε ιδιαίτερα το mobile version 
του website σας:
α. Η Google, εάν διαπιστώσει ότι το 
website δεν είναι συμβατό, θα σας 
«τιμωρήσει» με πολύ χαμηλή θέση εμ-
φάνισης στις σελίδες αποτελεσμάτων 
μέσω κινητού.
β. Ο αριθμός των direct bookings που 
γίνονται μέσω κινητών συσκευών αυξά-
νεται συνεχώς. Σύμφωνα με παλαιότερη 
έρευνα περίπου το 21% του συνόλου 
των απευθείας κρατήσεων έγινε από 
κινητό ή tablet.

Επίσης, το ξενοδοχείο θα πρέπει να 
προϋπολογίσει στις διαφημιστικές του 
δαπάνες τη διενέργεια διαφημιστικών 
καμπανιών στα mobile κανάλια.

3. Content marketing
To content marketing είναι το μοντέρ-

νο S.E.O. (Search Engine Optimization) 
για τα websites. Για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να δημιουργήσετε ένα blog το 
οποίο θα ενημερώνεται συχνά με πλη-
ροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο 
σας, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος 
και σχετικές τοπικές εκδηλώσεις που 
αφορούν τον πιθανό πελάτη σας. Δη-
μιουργώντας και δημοσιεύοντας καλής 
ποιότητας περιεχόμενο, βοηθάτε τη 
βελτίωση της θέσης κατάταξης στις 
σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών 
αναζήτησης. Αυτό συμβαίνει διότι το 
S.E.O. δεν στηρίζεται πλέον μόνο στην 
εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών 
(όπως π.χ. να έχετε ένα domain name 
που να ταιριάζει με το κύριο keyword 
στο οποίο στοχεύετε). Οι μηχανές ανα-
ζήτησης γίνονται ολοένα και πιο έξυ-
πνες διαβάζοντας τα περιεχόμενα του 
website σας και κατανοώντας πλήρως 
αυτά που γράφετε. Έτσι μπορούν να 
γνωρίζουν τη φύση της επιχείρησής 
σας, άλλα και σε τι μορφές ερωτήσεων 
από τους διάφορους χρήστες μπορούν 
να φέρουν τη σελίδα του website σας 
ως καταλληλότερη απάντηση.

4. Social media marketing
Το 2017 θα είναι μια ακόμα ισχυρή 

χρονιά για το social media marketing των 
ξενοδοχείων. Η συνεχώς αυξανόμενη 
χρήση των social media προσελκύει το 
ενδιαφέρον των marketeers να πλησι-
άσουν το συγκεντρωμένο αυτό κοινό. 
Άρα η παρουσία του ξενοδοχείου σας 
σε αυτά είναι επιβεβλημένη, αλλά και 
ολοκληρωμένη (και όχι αποσπασματική 
σε ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο, λ.χ. 
μόνο στο Facebook). Βέβαια αυτό δεν 
σημαίνει ότι το ξενοδοχείο θα πρέπει 
να διατηρεί λογαριασμό σε οποιοδή-
ποτε κοινωνικό δίκτυο υπάρχει, αλλά 
να συμμετέχει σε αυτά που βρίσκονται 
πιο κοντά στο κοινό-στόχο του.

To social media marketing, πέραν 
της εμφάνισης και της ενημέρωσης του 
λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα, πε-
ριλαμβάνει τη διεξαγωγή διαφημιστικών 
καμπανιών. Αυτό όμως που είναι πάρα 

πολύ σημαντικό είναι ότι οι πλατφόρμες 
παρέχουν εργαλεία υψηλής στόχευσης 
για τη διεξαγωγή διαφημιστικών κα-
μπανιών. Συγκεκριμένα στο Facebook 
υπάρχει η δυνατότητα στόχευσης, πέραν 
των γεωγραφικών στοιχείων του χρήστη, 
σε πολύ εξειδικευμένα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά του, όπως ενδιαφέροντα 
και οικογενειακή κατάσταση (παντρεμέ-
νος, αρραβωνιασμένος, εργένης κ.λπ.). 
Εξαιτίας των έξτρα δυνατοτήτων διαφη-
μιστικής στόχευσης που δίνουν κάποιες 
πλατφόρμες θεωρούμε ότι θα αλλάξει 
και ο επιμερισμός των διαφημιστικών 
κονδυλίων, κλίνοντας περισσότερο προς 
την πλευρά των social media.

5. E-mail marketing
Το e-mail marketing πρέπει να απο-

τελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 
επικοινωνίας του ξενοδοχείου με τους 
πελάτες του. Προτείνεται προσεκτική 
ανάλυση και κατηγοριοποίηση των 
e-mail λιστών του ξενοδοχείου. Με-
γάλη βοήθεια αποτελεί η εξαγωγή στοι-
χείων από το P.M.S. του ξενοδοχείου 
προκειμένου να κατηγοριοποιήσετε 
και να προσωποποιήσετε τα e-mails 
που θα αποστείλετε. Προσπαθήστε να 
δημιουργήσετε διαφορετικά newsletters 
για κάθε κατηγορία εγγεγραμμένων 
στη λίστα χρηστών. Παραδείγματος 
χάριν, μπορείτε να δημιουργήσετε μια 
first comers προσφορά για πελάτες 
που εγγράφηκαν στη newsletter λίστα 
σας ή κάποια άλλη προσφορά για τους 
τακτικούς επισκέπτες σας. Βέβαια δεν 
χρειάζεται να περιοριστείτε σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά μόνο. Μπορείτε να εκμε-
ταλλευτείτε τον εορτασμό συγκεκριμένων 
γεγονότων, π.χ. την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, για να διαμορφώσετε μια 
ειδική προσφορά.

 6. Μεγαλύτερη επεξεργασία δε-
δομένων
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 

του digital marketing είναι η δυνατότητα 
συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 
στοιχείων. Η επεξεργασία όλων αυτών 
των στοιχείων θα σας οδηγήσει στον 
σχηματισμό personas, δηλαδή στη δη-
μιουργία ενός ή περισσότερων τύπων 
δυνητικών πελατών για το ξενοδοχείο. 
Σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να επιστήσετε 
την προσοχή σας:

Στατιστικά website: Ένα από τα 
πιο σημαντικά metrics αφορούν στην 
επισκεψιμότητα και στη χρήση του 
website. Ο αριθμός επισκεπτών, ο 
αριθμός σελίδων και ο χρόνος που 
καταναλώνεται ανά επίσκεψη είναι κά-
ποια από τα στοιχεία που θα πρέπει να 
παρακολουθείτε. Επίσης σας δίνεται 
η δυνατότητα να παρακολουθείτε από 
ποιο μέσο έχουν έλθει οι επισκέπτες 
σας (π.χ. από τα διάφορα social media 
ή μια e-mail καμπάνια), όπως και ποια 
ήταν τα κυριότερα σημεία εισόδου και 
εξόδου από το website.

Στατιστικά social media: Οι ίδιες 
οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 
παρέχουν τα εργαλεία με τα οποία μπο-
ρείτε να βγάλετε σαφή συμπεράσματα 
σχετικά με τον τύπο περιεχομένου άλλα 
και τις ώρες δημοσίευσης που λειτουρ-
γούν καλύτερα για εσάς.

Στατιστικά newsletter: Οι πλατ-
φόρμες αποστολής newsletter (όπως 
Mailchimp, Moosend κ.ά.) σας πα-
ρέχουν μια σειρά στατιστικών μέσω 
των οποίων, εάν τα συνδυάσετε με τα 
υπόλοιπα στοιχεία σας, θα μπορέσετε να 
κατανοήσετε ακόμα περισσότερα σχετικά 
με τον τύπο πελάτη που θα πρέπει να 
προσεγγίσετε για το ξενοδοχείο σας.

Στοιχεία P.M.S.: Τα στοιχεία του 
P.M.S. σε συνδυασμό με τα παραπάνω 
εργαλεία θα λειτουργήσουν συμπληρω-
ματικά για την πλήρη κατανόηση της 
persona που θα πρέπει να στοχεύσετε. 
Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω 

στατιστικών θα σας βοηθήσει να ανα-
γνωρίσετε ποια κοινά θα πρέπει να 
προσεγγίσετε και να προσαρμόσετε 
ανάλογα τις digital marketing ενέρ-
γειές σας.

 7. Έμφαση στην εκπαίδευση του 
προσωπικού και εισαγωγή της 
digital κουλτούρας στο ξενοδοχείο
Η digital παρουσία του ξενοδοχείου 

σας δεν αφορά μόνο το τμήμα marketing. 
Ενημερώστε το προσωπικό ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα για το πώς λειτουργεί 
η digital marketing στρατηγική και τι 
αποτελέσματα έχει φέρει. Βοηθήστε τους 
εργαζομένους της επιχείρησής σας να 
κατανοήσουν πώς η digital παρουσία 
επηρεάζει τις πωλήσεις του ξενοδο-
χείου και πώς αυτοί θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν. Για τον λόγο αυτό στην 
αρχή της σεζόν διοργανώστε ένα mini 
σεμινάριο παρουσιάζοντας τα σημεία της 
digital παρουσίας του ξενοδοχείου, τους 
στόχους που θέλετε να επιτύχετε, καθώς 
και πώς οι πελάτες αλληλοεπιδρούν 
με τους social media λογαριασμούς 
και τα review sites. Επίσης θα πρέπει 
να ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους του 
ξενοδοχείου να προωθούν την ψηφιακή 
παρουσία του. Οι συζητήσεις μεταξύ των 
επισκεπτών σας και των υπαλλήλων 
(σε διάφορες θέσεις εργασίας) είναι 
ένα συχνό φαινόμενο και μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για να περάσουν το 
μήνυμα ότι το ξενοδοχείο δίνει μεγά-
λη βαρύτητα στην ψηφιακή παρουσία 
του. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να 
αναγράψετε το hashtag του ξενοδο-
χείου τυπώνοντάς το στις κονκάρδες 
του προσωπικού. Σίγουρα το μάτι των 
επισκεπτών θα πέσει επάνω του και θα 
το αναζητήσει, αρκεί να έχετε φροντίσει 
το ξενοδοχείο να έχει μια ολοκληρωμένη 
digital παρουσία.

Αυτές είναι οι 7 top ψηφιακές τάσεις 
που θα επικρατήσουν στον χώρο του 
hotel digital marketing και θα βοηθή-
σουν το ξενοδοχείο σας να ενδυναμώ-
σει την ψηφιακή παρουσία του, άλλα 
και να πετύχει την αύξηση των direct 
bookings του.

Neamesa.com

Οι 7 top τάσεις του ξενοδοχειακού 
digital marketing για το 2017
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M ε στόχο τη στήριξη της νεανικής 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
η Eurobank σε συνεργασία με 

το Corallia συνεχίζουν δυναμικά για 5η 
χρονιά να προσφέρουν τη δυνατότητα 
σε φιλόδοξους νέους και νέες να υλο-
ποιήσουν τα καινοτόμα επιχειρηματικά 
σχέδιά τους μέσω του προγράμματος 

Σε συνέντευξη τύπου, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 20/2/2017, ανακοινώθηκε 
η έναρξη του 5ου κατά σειρά κύκλου του 

πλαίσιο αυτό νέοι και νέες 18-49 ετών 
που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική 
ιδέα και επιθυμούν να τη μετατρέψουν 
σε επιτυχημένη επιχείρηση έχουν την 
ευκαιρία να υποβάλουν την υποψηφιότητά 
τους για συμμετοχή στο πιο αναγνω-
ρισμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης στην Ελλάδα μέχρι τις 10 

Βασική καινοτομία του 5ου κύκλου 

την υποδοχή προτάσεων είτε από Έλλη-
νες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες 
δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και 
νόμιμης συμμετοχής στο πρόγραμμα 

Η θετική αλληλεπίδραση, οι νέες 
προσλαμβάνουσες παραστάσεις και η 
δυναμική όλων των στελεχών μίας νε-
οφυούς καινοτόμου επιχείρησης είναι 
οδηγός για την αλλαγή νοοτροπίας και 
την ανάγκη για εξωστρέφεια, που έχουν 

Οι ομάδες που θα επιλεγούν μέσα 
από τη διαγωνιστική διαδικασία θα 
έχουν στη διάθεσή τους για 12 μήνες 
συνολικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
επιχειρηματικής επώασης (incubation), 
επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργα-

ολοκληρωμένη σειρά από υποστηρικτικές 

να υποβληθούν προτάσεις από όλους 
τους κλάδους της οικονομίας οι οποίες 
πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας 

-
αίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία 
συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και ανα-
δυόμενες επιχειρηματικές τάσεις της 
οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

και εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση 
καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και 
διακρίνονται από σημαντικής έκτασης 

τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορι-
κής και επικοινωνιών, βιοτεχνολογία, 
Ιnternet οf Τhings) ή/και συμβάλλουν 
στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της 

O αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-

δήλωσε: «Η χώρα μας αντιμετωπίζει 
μια μακροχρόνια πλέον διαρροή των 
πιο ικανών και ταλαντούχων νέων μας 

πολλές διεθνείς και εγχώριες μελέτες 
ως μία από τις πλέον αρνητικές συνέ-
πειες της κρίσης, αλλά και ως βασικός 
παράγοντας μείωσης των ευκαιριών 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

φυγής ικανού ανθρώπινου δυναμικού στο 
εξωτερικό θα πρέπει να αποτελεί διαρκή 
και πρωταρχικό στόχο για όλους μας, 
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας είναι επιλογή, προτεραιότητα 
και κύριο μέλημα και εντάσσεται στην 

Στόχος μας είναι με ένα πλέγμα πρωτο-
βουλιών, βασικό μέρος του οποίου είναι 
το “egg”, να ενθαρρύνουμε τους νέους 
ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά, να 
αναπτύξουν τις ιδέες τους στην Ελλάδα 
και με την υλοποίηση των δικών τους 
σχεδίων να συμβάλουν αποφασιστικά και 
ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής 

νέα γενιά ανταποκρίνεται κάθε χρόνο 

Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για το 

 Στην ομιλία του ο γενικός διευθυντής 
και group chief digital & technology 

-

συνεχή χρονιά το “egg” ανοίγει τις πύλες 
του και υποδέχεται τις καινοτόμες ιδέες 
ομάδων που έχουν ως στόχο να κάνουν 

να μετουσιώσει μέσα από την εκκόλαψή 
τους τις τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις 
της επιχειρηματικότητας και της οικο-
νομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

έτσι ώστε να συμβάλει έμπρακτα τόσο 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 

από τη μια ανοιγόμαστε σε ομάδες εκτός 
Ελλάδας και από την άλλη, αναγνωρί-
ζοντας την υπεραξία που δημιουργείται 
μέσα από την αλληλεπίδραση και τη 
συνεργασία, δίνουμε έμφαση στον χώρο 
του fintech, καθώς φέρνουμε πιο κοντά 
στο “egg” το δεύτερο “Eurobank Beyond 

ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας τη 
δυνατότητα να έρθουν κοντά μας, καθώς 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από 
την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 
ομάδων με διαφορετικές προσεγγίσεις, 
εμπειρίες και επίπεδο τεχνογνωσίας θα 
μπορέσουμε να πετύχουμε μια πραγμα-
τική καινοτομία με τη δημιουργία ενός 
ακόμα πιο ισχυρού και πολύπλευρου 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το 
οποίο θα μπορέσει να ταξιδέψει την 
ελληνική επιχειρηματικότητα και τε-

Ο γενικός διευθυντής του Corallia, 
καθηγητής Βασίλειος Μακιός τόνισε: 
«Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώ-
νουμε τον 5ο βελτιωμένο κύκλο του “egg” 
και καλούμε όλους τους υποψηφίους με 
νέες και καινοτόμες ιδέες και με όρεξη 
να τις πραγματοποιήσουν βάζοντας όλη 
την προσπάθεια, τη φαντασία και την 
αφοσίωσή τους για να τις εκκολάψουν, 

να καταθέσουν το επιχειρηματικό σχέ-

-
μερα καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα, 
που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα μας:

-
ρηματικές ομάδες έχουν ενταχθεί στο 

χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και 
7 εταιρίες βρίσκονται στη διαδικασία 

-
λεία του προγράμματος περιλαμβάνουν:

από διακεκριμένα, καταξιωμένα πρόσω-
πα από όλο το φάσμα των κλάδων της 

-
τουργικούς και άρτια εξοπλισμένους 
συνεργατικούς γραφειακούς χώρους 

-
σης (one-stop-shop) για όλα τα καίρια 
θέματα εκκίνησης και λειτουργίας μιας 
επιχείρησης (όπως υπηρεσίες λογιστικής 
και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης 
ανθρώπινων πόρων, εταιρικής ταυτό-
τητας και επικοινωνίας, προστασίας 
πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικής 
κατοχύρωσης και τεχνικής υποστήριξης 

προκαθορισμένου 3μηνου εντατικού 
προγράμματος εκπαίδευσης (business 
bootcamp) με στόχο να εφοδιαστούν οι 
συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά 

-
χειρηματική δικτύωση για τη στήριξη 
της επιχειρηματικής λειτουργίας και 
ανάπτυξης των νέων ομάδων και την 
ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς 
τους κατά τα στάδια εκκόλαψης εντός 

που υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, από 
τα clusters και τα θεματικά InnoHubs 
μέχρι τις διεθνείς συνεργασίες και τα 
προγράμματα νεανικής επιχειρηματικό-
τητας που υλοποιούνται στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, αποδεικνύει έμπρακτα 
ότι μόνο μέσα από συνεργασία επιτυγ-

Το πρόγραμμα “egg”, ο πιο αποτελε-
σματικός επιταχυντής της χώρας, θα 
συνεχίσει να συμβάλλει στην αλλαγή 
της επιχειρηματικής κουλτούρας και 
στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με 

και η φόρμα υποβολής υποψηφιότητας 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Theegg.gr

Προτεραιότητα η νεανική επιχειρηματικότητα

Προκήρυξη του 5ου κύκλου  
του προγράμματος νεανικής  

καινοτόμου επιχειρηματικότητας  
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Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι 
είναι κεφάλαιο και ποιες είναι 
οι δυνατές παραλλαγές του ή 

από τι επηρεάζεται και πώς μπορεί 
να αυξηθεί.

Κεφάλαιο
Αν ρωτήσετε τον διπλανό σας τι ση-

μαίνει η λέξη «κεφάλαιο», τότε η πρώτη 
αυθόρμητη απάντηση που θα λάβετε θα 
είναι «τα λεφτά» ή «τα πολλά λεφτά». 
Από οικονομική άποψη δεν θα έχει 
άδικο. Το πώς δημιουργείται αυτό το 
κεφάλαιο το έχει αναλύσει αρκετά ο Καρλ 
Μαρξ. Ας δούμε όμως πού χρειάζεται 
το κεφάλαιο αυτό ή τι μπορούμε να 
κάνουμε με αυτό.

Χρήση
Σε πρώτη φάση θα απαντούσαμε 

«να περνάμε καλά» ή «να μπορούμε 
να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε» ή «να 
δημιουργούμε ό,τι μας ενδιαφέρει». 
Το χρήμα όμως είναι ένα ανταλλακτικό 
μέσο. Μήπως θα μπορούσαν και άλλα 
πράγματα να είναι κεφάλαιο;

Συνθήκες παραγωγής κεφαλαίου
Αν κάποιος έχει εργοστάσια, πλοία, 

πετρελαιοπηγές, ακίνητα, καταστήματα, 
συνήθως τον λέμε και αυτόν κεφαλαι-
ούχο, μικρό ή μεγάλο. Δεν είναι χρή-
ματα, αλλά είτε έχουν τη δυνατότητα να 
μετατραπούν σε χρήμα ή κυρίως διότι 
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πε-
ρισσότερο κεφάλαιο. Άρα αν κάτι, υλικό 
ή όχι, έχει τη δυνατότητα να παράγει 
περισσότερο κεφάλαιο, μπορούμε να το 
χαρακτηρίσουμε και αυτό ως κεφάλαιο.

Εκπαίδευση
Αν δύο πόλεις έχουν τον ίδιο πλη-

θυσμό, αλλά στη μία υπάρχει χαμηλής 
στάθμης εκπαίδευση και στην άλλη 
υψηλής στάθμης εκπαίδευση των κατοί-
κων, τότε η δεύτερη έχει περισσότερες 
πιθανότητες και δυνατότητες παραγωγής 
πλούτου και καλύτερης ζωής. Επομένως 
η ύπαρξη γνώσεων και εκπαίδευσης 
μπορεί να είναι και αυτή ένα κεφάλαιο.

Κεφάλαιο περιοχής
Αν σε μια περιοχή υπάρχουν κάποια 

στοιχεία, όπως παραλίες, ιαματικές 
πηγές, ορυκτός πλούτος, αρχαιολογικοί 
χώροι, βλάστηση, νερά, καλές καιρι-
κές συνθήκες, αξιοθέατα, που έχουν 
τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν, τότε 
αυτή η περιοχή έχει κεφάλαιο ικανό 
να καλυτερεύσει τη ζωή των πολιτών.

Ιδιωτικό και κοινωνικό κεφάλαιο
Κάποια από τα παραπάνω κεφάλαια 

είναι στην κατοχή ιδιωτών και άλλα 
είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες. 
Αυτά τα δεύτερα μπορούμε να τα πούμε 
κοινωνικά αγαθά ή κοινωνικό κεφάλαιο.

Πληροφορίες, δικτύωση
Ένα άλλο κεφάλαιο, ειδικά στη σημε-

ρινή εποχή, είναι οι πληροφορίες και 
ειδικότερα η δυνατότητα ανταλλαγής και 
χρήσης πληροφοριών μεταξύ ατόμων 
και ακόμη μεταξύ μελών μιας ομάδας. Η 
ανταλλαγή ή η διακίνηση πληροφοριών 
γίνεται μέσω της δικτύωσης ατόμων, 
μελών ή φορέων. 

Επομένως η ύπαρξη δικτύωσης απο-
τελεί και αυτή ένα μεγάλο κοινωνικό 
κεφάλαιο, αφού αφορά πολλούς, για 
όσους την έχουν.

Συνεργατισμός, συνεταιρισμός
Αν η κατανομή των κεφαλαίων είναι 

σε μικρές ποσότητες, π.χ. μικρές ιδιοκτη-
σίες γης, τότε η δυνατότητα παραγωγής 
αγαθών και πλούτου είναι μικρότερη 
από την περίπτωση ύπαρξης μικρότερου 
αριθμού εκτάσεων στο ίδιο σύνολο, που 
θα μπορούσε να γίνει με τη συνεταιρι-
στική και συνεργατική διαδικασία. Άρα 
η ύπαρξη συνεργατικότητας αποτελεί 
κεφάλαιο.

Κοινωνικές οργανώσεις
Οι άνθρωποι προσπαθούν να διαφυ-

λάξουν κάποια από τα κοινωνικά αγαθά 
(περιβάλλον, πολιτισμός, ιστορία, υγεία) 
είτε από τη φθορά είτε από κάποιους 
που τα επιβουλεύονται. Επειδή μόνοι 
τους δεν μπορούν, φτιάχνουν ομάδες, 
ενώσεις, συλλόγους, πολιτιστικούς, 
περιβαλλοντικούς, αλληλεγγύης, σωμα-
τεία, συνεταιρισμούς. Βασικό στοιχείο 
για τη δημιουργία τους είναι η συνερ-
γατικότητα, η αλληλοεμπιστοσύνη, η 
δημοκρατικότητα. Έτσι δημιουργούνται 
οι κοινωνικές οργανώσεις.

Αύξηση κοινωνικού κεφαλαίου
Οι δυνατότητες και οι δυνάμεις 

που έχουν οι οργανώσεις είναι πολύ 
περισσότερες από το απλό άθροισμα 
των δυνατοτήτων των μελών τους, με 
συνέπεια και το δυνητικό κεφάλαιο που 
θα μπορούν να κάνουν ή να έχουν να 
είναι πολλαπλάσιο. 

Η ύπαρξη κεφαλαίου λόγω συνερ-
γατικότητας μαζί με την ενδυνάμωση 
της δικτύωσης αυξάνει κατά πολύ το 
διαθέσιμο κοινωνικό κεφάλαιο.

Θα αναφέρω ένα απλό και υπαρκτό 
παράδειγμα: Στην Πάτρα υπάρχει μια 
Κοιν.Σ.Επ. που έχει 175 μέλη, ασχολεί-
ται με την ανακύκλωση και τα μέλη της 
δίνουν πληροφορίες για την ύπαρξη και 
τον χώρο των ανακυκλώσιμων υλικών, 
τα οποία συλλέγει η οργάνωση, και από 
τα έσοδα πληρώνονται 2 υπάλληλοι. 

Μια άλλη οργάνωση έχει ένα μεγαλύ-
τερο δίκτυο, 1.800 μελών ή φίλων, που 
εθελοντικά έχουν δηλώσει ότι θέλουν 
να λαμβάνουν πληροφόρηση (μέσω 
e-mail) για τις ενδιαφέρουσες δρα-
στηριότητες που υπάρχουν. Αν υπήρχε 
συνεργασία των δύο δικτύων, τότε ο 
αριθμός των δυνητικών ανθρώπων που 

θα μπορούσε να στέλνει πληροφορίες 
για την ύπαρξη ανακυκλώσιμων προς 
συλλογή θα έφτανε τις 2.000 και φυσικά 
ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην 
Κοιν.Σ.Επ. θα μεγάλωνε. Δεν έγινε 
καμιά αλλαγή στις δύο οργανώσεις. 
Η αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου 
στο παράδειγμα θα προέρχεται μόνο 
από τη δικτύωση.

Δίκτυα οργανώσεων
Όταν κοινωνικά αγαθά καταστρέφο-

νται και δικαιώματα καταπατούνται από 
τους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς 
ή δεν προστατεύονται από κρατικούς 
φορείς που έχουν την ευθύνη, τότε μια 
μεμονωμένη οργάνωση που μάχεται 
για τους κοινωνικούς στόχους της δεν 
μπορεί συνήθως να φέρει αποτέλεσμα. 
Όταν όμως υπάρχει δίκτυο τέτοιων 
οργανώσεων, πράγμα που σημαίνει 
ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πολύ 
μεγαλύτερο, τότε και τα αποτελέσματα 
είναι πολύ καλύτερα.

Μορφές κοινωνικού κεφαλαίου
Επομένως:

περισσότερο κεφάλαιο μπορούμε να το 
χαρακτηρίσουμε και αυτό ως κεφάλαιο.

-
σύνη, η δημοκρατικότητα, οι κοινωνικές 
οργανώσεις.

-
νάμωση της δικτύωσης.

όργανα.
Όλα είναι μορφές κοινωνικού κε-

φαλαίου.

Κοινωνική οικονομία και Ε.Σ.Π.Α.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-

δας, στο Ε.Σ.Π.Α, υπάρχει ένα ποσό 
4.000.000 για την κοινωνική και αλ-
ληλέγγυα οικονομία και τις ανάγκες, 
τις δραστηριότητες ή τα προγράμματα 
των φορέων της. Και τα προηγούμενα 
χρόνια υπήρχαν αντίστοιχα ποσά (και σε 
κάθε περιφέρεια). Όμως οι κυβερνήσεις 
με διάφορα νομοθετήματα περνούσαν 
αυτά τα χρήματα στη διαχείριση άλλων 
φορέων, που όμως είναι φορείς του 

δημοσίου και όχι της κοινωνικής οι-
κονομίας. Αυτό μπορούσε εύκολα και 
χωρίς αντιστάσεις να περνά, αφού δεν 
υπήρχε κάποιο όργανο των φορέων 
της κοινωνικής οικονομίας να επέμβει.

 Ανάγκη ύπαρξης δευτεροβάθμιου 
οργάνου κοινωνικής οικονομίας
Για να μην συμβεί αυτό και στο πρό-

γραμμα 2014-2020, θεωρώ ότι είναι 
αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των ορ-
γανώσεων (Κοιν.Σ.Επ., συνεταιρισμών, 
συλλόγων, σωματείων, Μ.Κ.Ο.) για τη 
δημιουργία δευτεροβάθμιων φορέων 
της κοινωνικής οικονομίας.

Περιφερειακό όργανο
Δεν θα συνιστούσα πανελλήνιο όρ-

γανο ούτε κατά νομό, αλλά περιφε-
ρειακό όργανο, διότι τα χρήματα για 
την κοινωνική οικονομία είναι στα 
Περιφερειακά Προγράμματα.

Νομική διαδικασία
Στον νόμο 4430/2016 και στο άρθρο 

9 ορίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα 
της ύπαρξης δευτεροβάθμιου φορέα 
των οργανώσεων της κοινωνικής οι-
κονομίας με το όνομα «Ένωση» και με 
ελάχιστο αριθμό 10 οργανώσεων, που 
θα έχουν πάρει και αριθμό μητρώου 
της κοινωνικής οικονομίας.

Τριτοβάθμιο όργανο
Όργανο στο οποίο θα μετέχουν Ενώ-

σεις θα αποτελέσει το τριτοβάθμιο πα-
νελλήνιο όργανο της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας και θα λάβει 
μία θέση στην Ο.Κ.Ε. για να προστατεύει 
και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
και τα δικαιώματα της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

 Διαδικασία δημιουργίας Ένωσης 
στην Π.Δ.Ε.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

έχει ήδη διερευνηθεί η δυνατότητα, 
η πρόθεση φορέων για τη δημιουργία 
Ένωσης. 

Πάνω από 45 φορείς της Π.Δ.Ε. 
τοποθετήθηκαν θετικά. Μέσα στον 
Μάρτιο 2017 προβλέπεται να υπάρξει 
πρόσκληση για μια πρώτη συνάντηση 
(πιθανόν στην Πάτρα), στην οποία θα 
γίνει μια πρώτη γνωριμία των φορέων 

και η δημιουργία (από τους ίδιους) μιας 
προσωρινής επιτροπής εκπροσώπων, 
η οποία:

νομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για κάθε νομικής μορφής οργάνωση, 
ώστε να γίνουν οι σχετικές ενέργειες 
από τις οργανώσεις.

μετέχοντες.

προτάσεις (από τους φορείς) για τους 
στόχους της Ένωσης, ώστε να συνταχτεί 
μια πρώτη μορφή καταστατικού.

-
τούμενες διαδικασίες για τη σύσταση 
της Ένωσης.

Εμπειρικές υποδείξεις
Αν ζητούσατε από κάποιον να κά-

νει μια προσπάθεια για τη δημιουργία 
ενός δευτεροβάθμιου οργάνου, θα σας 
ανέφερε πλήθος δυσκολιών που θα 
παρουσιάζονταν:

και ποια είναι τα στοιχεία τους για να 
απευθυνθείς σε αυτούς. Η αναζήτηση στο 
διαδίκτυο δίνει σε μεγάλο βαθμό λύση.

Η πρότασή μου είναι πρώτα πρώτα 
τηλεφωνικά, για να ξέρουν με ποιον 
επικοινωνούν και ποια είναι τα στοι-
χεία του, και μετά με e-mail, όπου θα 
δίνονται περισσότερα στοιχεία για την 
ιδέα και την πρόταση που παρουσιάζεις.

 Πρώτον, πρέπει να καθοριστεί (συ-
νήθως δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους) τι 
εννοούμε με τον όρο «κοινωνική οικο-
νομία» και ποιοι φορείς εντάσσονται σε 
αυτή, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι 
ο φορέας τους ανήκει σε αυτή και έτσι 
να μπορεί να συνεχιστεί η συνομιλία.

Δεύτερον, θα πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν ότι θα κερδίσουν κάτι από 
την πρότασή σου, καταρχάς ο φορέας 
τους και μετά η κοινωνία.

Επειδή υπάρχει πάντα η καχυποψία 
ότι η ενέργειά σου αποβλέπει σε προ-
σωπικό όφελος, θα πρέπει να δηλώ-
σεις τα στοιχεία σου και τις προθέσεις 
σου, ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι 
στο παρασκήνιο και πολύ περισσότερο 
ότι δεν εξαρτάσαι από κομματικούς 
μηχανισμούς.

Να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα φτιάξεις 
εσύ την Ένωση, αλλά οι εκπρόσωποι 
των φορέων και ο μόνος ρόλος σου 
είναι να τους φέρεις σε επαφή.

Να ξεκαθαριστεί ότι, όταν γίνει η 
πρόταση για την πρώτη συνάντηση των 
εκπροσώπων, θα σταλεί η πρόσκληση 
με e-mail και με συνημμένη τη λίστα 
των φορέων που θα συμμετέχουν με 
όλα τα στοιχεία επικοινωνίας.

Αν υπάρχει αρνητική στάση από 
καχυποψία, δεν επιμένεις. Αναφέρεις 
ότι μπορεί κανείς να συμμετάσχει και 
μετά την ίδρυση.

Αποτέλεσμα
Με αυτή τη διαδικασία πάνω από 45 

φορείς της Π.Δ.Ε. έχουν ήδη δηλώσει 
την πρόθεσή τους για τη δημιουργία 
Ένωσης. Αρνητική στάση είχαν μόνο 
δύο φορείς και καμιά δεκαριά ακόμη 
δεν έχουν πάρει έγκριση από το Δ.Σ.
Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Χρει-
άζεται επιμονή και υπομονή.

dimosiografia-politon.blogspot.gr

Ο ρόλος των ομοσπονδιών και των δικτύων
στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου
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Εκτιμάται ότι όλα τα προβλήματα στον αγρο-
τικό χώρο προκύπτουν από τη στρεβλή 
θεώρηση ότι τα θέματα του αγροτικού 

τομέα μπορούν να λυθούν με εργαλεία του αστι-
κού χώρου. Τα θέματα αυτά έχουν την ποιοτική 
τους προσέγγιση, την ποσοτική και τη νομική.

Στην ποιοτική προσέγγιση μπορεί κάποιος 
να διακρίνει:
1. Διαφορά στην αμοιβή εργασίας, που κα-
θιστά τα συστήματα μέτρησης της εργασίας 
αδόκιμα: Στον αστικό χώρο μονάδα εργασίας 
είναι ο εργαζόμενος. Άλλη εργασία ο πατέρας 
και άλλη αμοιβή, άλλη εργασία η μητέρα και 
άλλη αμοιβή, άλλη εργασία το παιδί ή παιδιά 
και άλλη αμοιβή. Στον αγροτικό χώρο η μονάδα 
εργασίας είναι η οικογένεια, περίπου 2,5 αστικές 
μονάδες εργασίας.
2. Διαφορά στη μονάδα εργασίας: Στον αστικό 
χώρο η εργασία είναι 8/5, δηλαδή οκτώ ώρες 
εργασίας ημερησίως για πέντε ημέρες την εβδο-
μάδα. Στον αγροτικό χώρο η εργασία είναι 24/7, 
δηλαδή 24 ώρες διαθεσιμότητα εργασίας ή/και 
εργασία ημερησίως για επτά ημέρες την εβδο-
μάδα. Η διαφορά είναι τεράστια και αγεφύρωτη 
τεχνικά. Είναι άλλος τρόπος ζωής.
3. Διαφορά στον τόπο κατοικίας και εργα-
σίας: Στον αστικό χώρο συνήθως αλλού είναι η 
εργασία και αλλού ο τόπος κατοικίας. Μάλιστα 
πολλές φορές υπάρχει και πρόβλεψη πολεο-
δομική (χώρος κατοικίας, χώρος παραγωγής, 
χώρος βιομηχανίας κ.λπ.). Στον αγροτικό χώρο 
ο τόπος εργασίας και ο τόπος κατοικίας πρέπει 
να συμπίπτει. Είναι αδιανόητο ο κτηνοτρόφος 
να ζει μακριά από τα ζωντανά του. Το περίεργο 
μοντέλο των τελευταίων ετών ο κτηνοτρόφος 
να ζει μακριά από τη στάνη του, αφήνοντας στο 
πόδι του κάποιον εργάτη, συνήθως αλλοδαπό, 
καθιστά τον κτηνοτρόφο-αγρότη να προσομοιάζει 
περισσότερο με επενδυτή ή επιχειρηματία παρά 
με πραγματικό αγρότη. Ένας τέτοιος αγρότης 
προσομοιάζει με αστό και επιτείνει τη σύγχυση 
ή «βοηθά» να επιβάλλονται μοντέλα αστικά.
4. Διαφορά στον ρυθμό εργασίας: Στον αστικό 
χώρο η εργασία είναι πενθήμερη με σύνηθες 
weekend. Στον αγροτικό χώρο η εργασία είναι 
συνεχής και το Σαββατοκύριακο είναι ενδεικτικό, 
αλλά όχι ημέρες αργίας. Η εργασία στον αγρο-
τικό χώρο σταματά μόνο όταν συγκεντρωθεί ο 
καρπός ή ολοκληρωθεί ο κύκλος, οπότε γλεντάμε 
όλοι μαζί με τριήμερες γιορτές, που συνήθως 
συμπίπτουν με γιορτές θρησκευτικές. 
5. Διαφορά στα συστήματα μάθησης: Στον 
αστικό χώρο τα σχολεία είναι πενθήμερα και οι 
δάσκαλοι είναι από κάπου αλλού και πληρώνονται 
από κάπου εκτός της κοινότητας. Στον αγροτικό 
χώρο τα σχολεία έπρεπε να είναι μορφής μα-
θητείας δίπλα σε αγρότες-παραγωγούς και μαζί 
με τις γνώσεις να μεταφέρεται και δεοντολογία 
και τρόπος ζωής. Τα παιδιά των αγροτών, 
πηγαίνοντας σε σχολεία αστικού τύπου, 
χάνονται από την αγροτική κοινωνία 
και γίνονται ιμιτασιόν αστοί, εξού 
και τα σημερινά προβλήματα. 
6. Διαφορά στην αυ-
τάρκεια: Στον 

αστικό χώρο οι εργαζόμενοι είναι πλήρως εξαρ-
τώμενοι από το χρήμα και όλα υπολογίζονται με 
βάση το χρήμα. Ο αστός είναι πλήρως εξαρτώμενος 
από άλλους, από τους παραγωγούς προϊόντων 
και υπηρεσιών. Στον αγροτικό χώρο ο αγρότης 
έχει μεγάλο βαθμό αυτάρκειας, ιδιοπαραγωγής 
και ιδιοκατανάλωσης. 
7. Διαφορά στην αξία του χρήματος: Στον 
αστικό χώρο όλα αποτιμώνται σε χρήμα που 
προκύπτει από τη μισθωτή εργασία. Στον αγρο-
τικό χώρο απαιτούνται σαφώς λιγότερα χρήματα 
για να επιβιώσεις, αλλά περισσότερος χρόνος 
απασχόλησης για ποικιλία δραστηριοτήτων. Και 
αυτοί οι χρόνοι μέχρι σήμερα δεν μπορούν να 
υπολογίζονται με αστικά πρότυπα. 
8. Διαφορά στην εξειδίκευση: Στον αστικό 
χώρο υπάρχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση και 
σχεδόν απουσία κάθε άλλης γνώσης και ικανό-
τητας. Στον αγροτικό χώρο, μαζί με την υψηλή 
εξειδίκευση στα του επαγγέλματος, απαιτούνται 
και γνώσεις και ικανότητες για ένα πολύ μεγά-
λο εύρος δραστηριοτήτων και ενεργειών, που 
καλύπτουν τόσο το επάγγελμα, όσο και τη ζωή. 
Για παράδειγμα, ο γεωργός δεν αρκεί να ξέρει 
να οδηγεί τρακτέρ, αλλά εκεί που είναι ίσως 
απαιτηθεί να μπορεί να κάνει σχετικά απλές έως 
συνθετότερες εργασίες συντήρησης της μηχανής 
και των παρελκομένων. Δεν αρκεί να ξέρεις να 
ρυθμίζεις τον υπολογιστή του θερμοκηπίου, αλλά 
να μπορείς να εγκαταστήσεις μια παροχή νερού, 
να κάνεις μια επέκταση ηλεκτροφωτισμού, να 
συντηρήσεις μια ξυλοκατασκευή, να συγκολ-
λήσεις με ηλεκτροσυγκόλληση και τόσα άλλα. 
Και ο κτηνοτρόφος δεν αρκεί να ταΐζει και να 
αρμέγει, αλλά και να ξεγεννά και να διαπιστώνει 
δυσλειτουργίες και προβλήματα στα ζωντανά, να 
κάνει ενέσεις, να κάνει μείγματα διατροφής και 
να συντηρεί τροφές (χωρίς να αναπτύσσονται 
τοξίνες κ.λπ.).
9. Διαφορά στον υστέρηση επένδυσης: Στον 
αστικό χώρο σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων 
απλώς κλείνεις την επιχείρηση, και όταν οι 
συνθήκες είναι ευνοϊκές, απλώς ξεκινάς αμέσως 
μια νέα επένδυση. Στον αγροτικό χώρο, εάν 
οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων είναι 
δυσμενείς, οι αποφάσεις έχουν υστέρηση. Εάν 
οι τιμές γάλακτος δεν πάνε καλά και σφάξεις τις 
αγελάδες, μόλις οι τιμές γίνουν ευνοϊκές, θέλεις 
τουλάχιστον δύο χρόνια για να παραγάγεις μο-
σχίδες και να τις κάνεις ικανές για παραγωγή 
γάλακτος. Εάν οι τιμές ροδάκινων δεν πάνε 
καλά και εκριζώσεις τις ροδακινιές, μόλις οι 
τιμές γίνουν ευνοϊκότερες για να φυτέψεις νέα 
δέντρα και να πάρεις ικανοποιητική παραγωγή, 
θέλεις τουλάχιστον πέντε χρόνια.

10. Διαφορά στον οικονομικό κύκλο: Στον 
αστικό χώρο ο οικονομικός κύκλος είναι ετήσιος 
και έχει οριστεί στην αδιάφορη 1η Ιανουαρίου. 
Στον αγροτικό χώρο ο ισορροπημένος οικο-
νομικός κύκλος είναι πενταετής για τη φυτική 
παραγωγή και τριετής για τη ζωική παραγωγή. 
Στον αγρότη (γεωργό, κτηνοτρόφο, ψαρά και 
δασοκόμο) η παραγωγή είναι «μια μήλα, μια 
φύλλα», όπως λέει η ελληνική θυμοσοφία. Στην 
οικονομία υπάρχουν οι τριαντακονταπενταετείς 
κύκλοι Κοντράντιεφ, στο κλίμα έχουμε τους 
εξαετείς κύκλους του El Ninio, στην ενέργεια 
από τον ήλιο έχουμε τους ενδεκαετείς κύκλους 
των ηλιακών κηλίδων και από τη στατιστική 
του RICA (σύστημα εξωλογιστικής στατιστικής 
παρακολούθησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
που τηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην Ελλάδα) προκύπτει ότι η φορολόγηση των 
αγροτών θα έπρεπε να στηρίζεται σε κυλιόμενο 
μέσο όρο συνεχούς πενταετίας. Κάθε τι άλλο 
είναι μια μορφή αδικίας εις βάρος των αγροτών. 
11. Διαφορά στην κοινωνική δομή: Ο ελ-
ληνικός αστικός χώρος χαρακτηρίζεται από τη 
συγκατοίκηση πολλών ανθρώπων στην ίδια περι-
οχή. Δεν παρατηρούνται χαρακτηριστικά αστικής 
κοινωνίας, αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται 
πολλές συντονισμένες προσπάθειες βελτίωσης της 
κατάστασης με τη δημιουργία αστικών εταιριών, 
τη δημιουργία μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
με την υποστήριξη πολιτιστικών σωματείων 
κ.λπ. Στον αγροτικό χώρο λειτουργούσε, μέχρι 
πρότινος, πλήρως η αγροτική κοινωνία και 
υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα της λειτουργίας 
της αγροτικής κοινωνίας. Όλοι θυμούνται τις 
συνεργατικές προσπάθειες στην Πελοπόννησο 
για να μαζεύουν όλοι μαζί οι χωρικοί τη σοδειά 
χωράφι προς χωράφι.
12. Διαφορά στο μοντέλο οικονομικής δια-
χείρισης και στον προσανατολισμό: Ο αστικός 
χώρος εξυπηρετείται ικανοποιητικά από την 
ιδιωτική οικονομική, αν και μετά την κρίση του 
2008 γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για 
επέκταση την κοινωνικής οικονομίας και στον 
αστικό χώρο. Κύριο χαρακτηριστικό της ιδιωτικής 
οικονομικής είναι η επίτευξη εκχρηματισμένου 
κέρδους και κύριος εκπρόσωπός της είναι οι 
εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Μ.Κ.Ε. 
κ.λπ.). Ο αγροτικός χώρος και η αγροτική κοι-
νωνία εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα από 
την κοινωνική οικονομία, ή, όπως τη λένε στην 
Ελλάδα μετά τον νόμο 4430/2016, κοινωνική 
και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο). Κύριο 
χαρακτηριστικό της Κ.ΑΛ.Ο. είναι η ικανοποί-
ηση των αναγκών των ανθρώπων και κύριοι 
εκπρόσωποί της είναι οι συνεργατισμοί (coops 
και Νεοελληνικά: συνεταιρισμοί), τα αλληλόχρεα 
κεφάλαια, τα ιδρύματα και οι ηθικές τράπεζες. 

13. Διαφορά στα χρηματοπιστωτικά: Από 
σύμπτωση τα χρηματοπιστωτικά έτυχε να 

είναι το δέκατο τρίτο θέμα. Για τους 
αστούς οι τράπεζες και οι τραπεζικές 

ευκολίες και ταλαιπωρίες είναι 
κάτι το σύνηθες. Αλλά για τους 

αγρότες τα χρηματοπιστω-
τικά δεν θα έπρεπε να 

είναι αντικείμενο τραπεζών. Άλλωστε η λεγόμενη 
Αγροτική Τράπεζα ήταν παλαιότερα δημόσια 
υπηρεσία και όχι τράπεζα. Τράπεζα ήταν το 
όνομά της, όχι η ιδιότητά της. Μετά έγινε Α.Ε. 
της ιδιωτικής οικονομικής, και όταν πουλήθηκε 
στην Τράπεζα Πειραιώς, από τον κύκλο εργασιών 
της μόνο το 15% των συναλλαγών της γινόταν 
με αγρότες. Η Α.Τ.Ε. είχε πλήρως αστικοποιηθεί 
και παρεκκλίνει του κύριου ρόλου της. Ο αγρο-
τικός κόσμος χρειάζεται ένα χρηματοπιστωτικό 
εργαλείο μορφής ηθικής τράπεζας. 

Στην ποσοτική προσέγγιση μπορεί κάποιος 
να ανατρέξει στο συνέδριο που οργάνωσε στις 
13 Μαρτίου 2013 η τότε Πανελλήνια Ένωση 
Νέων Αγορών, που σήμερα δεν εκπροσωπείται 
ούτε νομιμοποιείται να εκφράζεται από κανέναν 
παρά μόνο από όσους συμμετείχαν τότε, και την 
ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. (Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας). Στο 
συνέδριο παρέθεσαν απόψεις και μετρήσιμα και 
μετρημένα στοιχεία ο καθηγητής Ν. Μαραβέγιας, 
ο καθ. Κ. Τσιμπούκας, ο καθ. Α. Κουτσούρης, ο 
καθ. Π. Παναγόπουλος, ο Δ. Μιχαηλίδης, ο Ε. 
Αποστόλου και πολλοί άλλοι έγκριτοι ερευνητές 
και υπεύθυνοι, εκπρόσωποι φορέων. 

Όσον αφορά στη νομική προσέγγιση των αγρο-
τικών θεμάτων θα μπορούσε να γίνει μια πολύ 
καλή προσπάθεια μεταφοράς των θεμάτων στο 
γήπεδο των αστών με τα εργαλεία των αστών. 
Πρόκειται για μια παρακινδυνευμένη κίνηση, 
σίγουρα καινοτόμα, αλλά στο γήπεδο των αστών 
χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος πολύ καλούς παίκτες 
από μεταγραφή, που όμως θα ενστερνίζονται τη 
διαφορετικότητα του αγροτικού κόσμου, θα τον 
αγαπούν και θα τον σέβονται. 

Στο μεγάλο αυτό στοίχημα των αγροτών πολύ 
σημαντική προσφορά θα είχαν οι «εραστές» 
του αγροτικού κόσμου, που βρίσκονται στις 
περιαστικές περιοχές, οι οποίοι, χωρίς να στα-
ματήσουν να εργάζονται στον αγροτικό τομέα, 
έχουν εξοικειωθεί με τα αστικά συστήματα και 
μπορούν ευκολότερα να εντοπίσουν τα ευπαθή 
σημεία των νόμων που προβλέπεται να εφαρ-
μοστούν ή ήδη εφαρμόζονται στην ασφάλιση 
και στη φορολόγηση των αγροτών με αστικά 
πρότυπα, αλλά και σε άλλα σημεία. 

Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτά 
που δεν μπορέσαμε να διασφαλίσουμε στον 
αγροτικό τομέα είναι: 

εφαρμογή του και τη συνεχή, στοχευμένη προσαρ-
μογή του στις συνθήκες που ο ίδιος δημιουργεί.

καλυφθεί και να καταστεί διαθέσιμο στη δι-
αδικασία της παραγωγής μεγαλύτερο μέρος 
του απεριόριστου δυναμικού των φυτών με 
τη μετατροπή των ευρημάτων της έρευνας σε 
εφαρμόσιμες γνώσεις και την ενσωμάτωση των 
γνώσεων αυτών στις γεωργικές εισροές και στην 
γεωργική εργασία. 

«Η αγροτική παραγωγή στηρίζεται στο βιολογικό 
φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, υπόκειται στον 
νόμο της μη ανάλογης απόδοσης και συνιστά 
παραγωγή χωρίς ελεγχόμενη στέγη, επομένως 
είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού 
αβεβαιότητας και με τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
της πιθανολογούμενης κλιματικής αλλαγής και 
της λειψυδρίας εκτιμάται ότι θα καταστεί υψηλού 
κινδύνου δραστηριότητα. 

»Η φύση και ο πολυδιάστατος ρόλος του αγροτικού 
τομέα, κυρίως ο διατροφικός και ο οικολογικός, 
τεκμηριώνουν την υποχρέωση της πολιτείας για 
τη στοχευμένη προστασία του. Η εκπλήρωση της 
υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέμβαση ύψιστου 
δημόσιου συμφέροντος και, για να είναι αποτε-
λεσματική ως προς το κόστος που συνεπάγεται 
και ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, 
χρειάζεται σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να 
υπάρξει στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποία 
οι κοινωνικοί εταίροι θα εντάξουν με αμοιβαι-
ότητα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους» 
(δρ. Φώτιος Βακάκης, 2010). 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382 - agronea@otenet.gr

Παλαιάς μορφής φόροι σε νέα προβλήματα
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Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέ-
ρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος», 
μια οργάνωση της κοινωνίας 

των πολιτών, δεν προσκλήθηκε μέχρι 
σήμερα να συμμετάσχει στις λεγόμενες 
«εσωτερικές» διαδικασίες του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρά 
τη γραπτή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος και αντίθετα με κάθε δεοντολογία 
και σωστή λειτουργία. 

Πρόκειται για μια περίεργη αντίληψη 
με κρυψίνοα διάθεση των λειτουργών της 
δημόσιας διοίκησης, που μοιάζει σαν να 
μετατρέπει τους απλούς λειτουργούς σε 
αυταρχικούς δυνάστες των κτηνοτρόφων, 
που θεωρητικά προσλήφθηκαν για να 
εξυπηρετήσουν. Σήμερα αυτή η εξυπη-
ρέτηση καταντά οικονομικά ασύμφορη.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
ζήτησε πάρα πολλές φορές να συμμετά-
σχει ή έστω να βοηθήσει, όπως μάθαμε. 
Άλλωστε ως οργάνωση της κοινωνίας 
των πολιτών θα έπρεπε να μπορεί να 
το κάνει. Και το κάνει όπου δεν της 
απαγορεύεται ρητώς.

Τελευταίο χαρακτηριστικό περιστατικό 
(ή μήπως πάγια πρακτική) είναι η μη 
έκδοση μιας διευκρινιστικής εγκυκλίου, 
την οποία απαιτούν οι υπάλληλοι των 
εντελλομένων για υλοποίηση περιφερει-
ών και τοπικών αυτοδιοικήσεων (χωρίς 
να αποκλείεται «εσωτερική» προφορική 
εντολή για συστηματικό σαμποτάζ του 
ελληνικού κοινοβουλίου ή ακόμα και 
της ελληνικής κοινωνίας).

Η απαιτούμενη (κακώς κατά την 
άποψη ενός απλού πολίτη) από τους 
υπαλλήλους εγκύκλιος (θα έπρεπε να 
εφαρμόζουν τον νόμο με ό,τι εργαλεία 
διαθέτουν) αφορά τον νόμο 4.351/4-
12-2015 που έχει σχέση με την αδειο-
δότηση των στάβλων των επαγγελματιών 
κτηνοτρόφων. Ενώ ο νόμος προβλέπει 
την «άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης» των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων σε όσες υφίσταντο στις 
12-3-2012, η συνεχής κωλυσιεργία 
ακυρώνει την ελληνική νομοθεσία και 
ανάγει τους απλούς (πιθανόν επιστήμο-
νες, αλλά…) υπαλλήλους σε ρυθμιστές 
και σφετεριστές μιας εξουσίας που δεν 
τους παραχωρήσαμε εμείς οι πολίτες. 

Στο Φ.Ε.Κ. Α164/4-12-2017, στον 
νόμο 4.351, στο άρθρο 12 προβλέφθη-
κε και ψηφίστηκε από τους βουλευτές 
της ελληνικής Βουλής η τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4.056/2012 (A' 52), 
που έχει ως εξής (σ.σ. με εν μέρει απο-
κατάσταση του περί δικαίου αίσθημα 
όλων των πολιτών):
1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατά-
στασης των κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων όλων των κατηγοριών της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4.056/2012, 
η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4.056/2012, παρα-
τείνεται για δέκα οκτώ (18) μήνες από 
τη λήξη της και λήγει στις 12.9.2016. 
Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 
αναφέρεται η αρχική προθεσμία των 
τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία 
που λήγει στις 12-9-2016.
2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4.056/2012 
προστίθεται νέο άρθρο 17α, το κείμενο 
του οποίου έχει ως εξής:
Άρθρο 17α: Συνέχιση λειτουργίας υφι-
στάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών: 
Ι. Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με 
δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που 

καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικεί-
ων περιφερειαρχών για τη διατήρηση 
οικόσιτων ζώων, οι οποίες κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (σ.σ. 
προφανώς του νόμου 4.056/12-3-2012) 
ήταν εγκατεστημένες είτε εντός ορίων 
κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον 
αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2 και διέθεταν ζωικό 
κεφάλαιο, χορηγείται:
α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης
β) κωδικός εκμετάλλευσης από την αρ-
μόδια κτηνιατρική αρχή
Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται και δεν 
τροποποιείται, ανακαλείται δε όταν για 
οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία 
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
ΙΙ. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρη-
σης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει 
να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου να έχουν ιδρυθεί και να λειτουρ-
γούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε 
εντός ορίων κατοικημένων περιοχών 
είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις 
μικρότερες από εκείνες που ορίζονταν 
στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήμα-
τος του άρθρου 20, όπως αυτές είναι 
δυνατόν να προσαρμοστούν με βάση τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του 
άρθρου 5 για τη μείωση των ελαχίστων 
αποστάσεων. 
β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δια-
τηρούν τη δυναμικότητα που έχουν κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% 
των ανωτάτων ορίων της κατηγορίας 
Β', όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 
1.958/13-1-2012 (Β' 21) απόφαση του 
υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, 
οι οποίες μειώνουν τη δυναμικότητά 
τους στο ως άνω ποσοστό.
ΙΙΙ. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοι-
κημένων περιοχών, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 
εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους, υποχρεούνται να υπο-
βάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.) εντός προθεσμίας δύο (2) 
ετών (σ.σ. προφανώς από 4-12-2015, 
δηλαδή μέχρι τις 4-12-2017, διότι, αν 
θεωρηθεί ότι η ισχύς της παραγράφου 
3 ανατρέχει στις 12-3-2012, θα έχει 
λήξει πριν αρχίσει να ισχύει!) από την 
έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.
IV. Μετά την παρέλευση της παραπάνω 

προθεσμίας διακόπτεται με απόφαση του 
οικείου περιφερειάρχη η λειτουργία των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν 
έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα μετά 
από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 
σταβλισμού.

V. Η διαδικασία, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για τη χορήγηση της 
άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, καθώς 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται 
με απόφαση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τυχόν 
συναρμόδιων υπουργών.
VI. Παραβάσεις οι οποίες έχουν δια-
πιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος άρθρου και δεν έχουν εξεταστεί 
μέχρι την έναρξη ισχύος του εξετάζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στην απόφαση της 
παραγράφου 5.
VII. Αποφάσεις των Δ.Α.Ο.Κ. που αφο-
ρούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων που λειτουργού-
σαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του 
άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων 
περιοχών και δεν έχουν εκτελεστεί ανα-
καλούνται εφόσον οι κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2.
VIII. Ενστάσεις επί αποφάσεων Δ.Α.Ο.Κ. 
που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λει-
τουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος 
αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κα-
τοικημένων περιοχών και εφόσον πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
2 τίθενται στο αρχείο και οι σχετικές 
αποφάσεις ανακαλούνται οριστικά από 
την αρχή που τις εξέδωσε.

Οι δύο ευκαιρίες ανταλλαγής εμπει-
ριών των κτηνοτρόφων, που υφίστανται 
τις ανεξέλεγκτες επιθυμίες ή απόψεις 
υπαλλήλων, με στελέχη του Υπ.Α.Α.Τ. 
ήταν ανισοβαρείς. Από τους κτηνοτρό-
φους, από όσο μάθαμε, μετείχαν έμπειροι 
επαγγελματίες κτηνοτρόφοι που ζουν 
τα προβλήματα καθημερινά, ενώ από 
το Υπ.Α.Α.Τ. πιθανόν έμπειρα στελέχη 
στη γραφειοκρατία δημόσιας διοίκησης 
χωρίς όμως προσανατολισμό σε τελικό 
αποτέλεσμα ικανοποιητικής υποστή-
ριξης παραγωγής ζωικών προϊόντων 
στην Ελλάδα. 

Πιθανότατα η έλλειψη σαφούς συμ-
φωνημένης αγροτικής αναπτυξιακής 
πολιτικής να δίνει αρκετό χώρο στον 
καθέναν που διαθέτει μια καρέκλα στο 
κτήριο της οδού Αχαρνών 2 να περνά 
τις απόψεις του ως εντολές και επιταγές 
ενός ευνομούμενου κράτους χωρίς προ-
σανατολισμό, αφού δεν υπάρχει πυξίδα. 

Αν και η κύρια σύγκρουση της ιμπερια-
λιστικής επεκτατικής διάθεσης του αστικού 
χώρου συμβαίνει ίσως στη Σαντορίνη 
και κυρίως στην περιαστική Αθήνα, ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογός Αττικής φαί-
νεται ότι δεν αναγνωρίζεται ακόμα ως ο 
κυριότερος φορέας που υφίσταται εισβολή 
των κυρίως μη παραγωγικών αστών μέσω 
ενός real estate, που έχασε τα δόντια 
του κατά 88% τα χρόνια της κρίσης. 
Και ενώ είναι μοναδική ευκαιρία για τη 
συγκράτηση της λαίλαπας που κατέστρε-
ψε τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας, 
μεταξύ άλλων και της κτηνοτροφίας, 
οι κτηνοτρόφοι της Αττικής υφίστανται 
τη βίαιη αλλαγή του πατροπαράδοτου 
τρόπου ζωής τους και την άδικη και 
ανήθικη αλλαγή του status, καθώς και 
του τρόπου ζωής των κτηνοτρόφων, αλλά 
ταυτόχρονα μια περίεργη μορφή μίσους 
από τους υπαλλήλους των υπουργείων. 

Μέχρι σήμερα η όποια τάση βελτίωσης 
του αστικού ιστού φαίνεται να γίνεται 
αποκλειστικά σχεδόν εις βάρος των 
κτηνοτρόφων και χωρίς έναν δίκαιο, 
συμφωνημένο τρόπο επιβάρυνσης όλης 
της ωφελούμενης κοινωνίας, τουλάχι-
στον για τις υφιστάμενες προ του νόμου 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Αδυνατεί κάθε νοήμων άνθρωπος να 
καταλάβει τους λόγους που η μακρόσυρ-
τη καθυστέρηση νομοθέτησης από την 
πολιτεία του νόμου 4.351/4-12-2015 
ακόμα δεν έχει την απαιτούμενη από 
τους δημόσιους υπαλλήλους ερμηνευτική 
εγκύκλιο, που ισοδυναμεί με άρνηση 
εφαρμογής του νόμου του ελληνικού 
κοινοβουλίου από τους λειτουργούς και 
εκτελεστικούς (ή μόνο συντεχνιακούς;) 
υπαλλήλους και καταστρέφει με ακροβα-
τικά τον πλουτοπαραγωγικό μηχανισμό 
της κτηνοτροφίας.

Αν μάλιστα υπενθυμίσουμε ότι το 
ισοζύγιο προϊόντων ζωικής παραγωγής 
είναι ελλειμματικό στην Ελλάδα της κρίσης 
κατά 2,6 δις. ευρώ, δηλαδή πληρώνουμε 
στο εξωτερικό για να φέρουμε ζωικά 
προϊόντα, που θα μπορούσαν πιθανόν 
να καλυφθούν έστω και μερικώς από 
την εγχώρια παραγωγή, η συνεχής άρνη-
ση των επιστημονικών συντεχνιών και 
των δημοσιοϋπαλληλικών καταχραστών 
εξουσίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
από έναν τρίτο παρατηρητή ακόμα και 
εγκληματική εις βάρος και των κτηνο-
τρόφων και του ελληνικού λαού.

πλέον ικανοποίηση του περί δικαίου 
αισθήματος των Ελλήνων πολιτών.

παραγωγική δραστηριότητά τους όσες 
κτηνοτροφικές μονάδες παρήγαγαν στις 

12/3/2012, όπου και αν ήταν εγκατε-
στημένες, μέχρι τη συνταξιοδότηση των 
επαγγελματιών κτηνοτρόφων.

η αποκατάσταση όσων επαγγελματιών 
κτηνοτρόφων υπέστησαν την καταστρο-
φική εκποίηση του ζωικού κεφαλαίου 
των εκμεταλλεύσεών τους και να γίνει 
άμεση διακοπή κάθε ενέργειας που 
οδηγεί σε εκποίηση ζωικού κεφαλαίου 
λειτουργούσας κτηνοτροφικής εκμε-
τάλλευσης σήμερα, όπως σαφέστατα 
γράφει ο ψηφισθείς από την ελληνική 
Βουλή νόμος 4.351, που δεν δέχονται 
να εφαρμόσουν ή βρίσκουν τρόπους 
ισοδύναμου αποτελέσματος οι υπάλληλοι.

μετά τη 12/3/2012 λειτουργούντων 
στάβλων πρέπει να γίνει με δαπάνη 
της ωφελούμενης κοινωνίας και όχι εις 
βάρος μόνο των κτηνοτρόφων, καθόσον 
οι αλλαγές του περιβάλλοντος άσκησης 
του επαγγέλματός τους συνέβη μετά την 
έναρξη του επαγγέλματός τους (κωδικός 
εκτροφής).

-
στούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην 
αυτάρκεια, έστω και μερικώς, της ελλη-
νικής κοινωνίας.

-
νωνίας των πολιτών πρέπει να μπορούν 
να εκπροσωπούν και να συμμετέχουν 
σε κάθε τι που αφορά τα μέλη τους. Η 
μέχρι σήμερα τεκμαιρόμενη εκπροσώ-
πηση από τους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα 
αναποτελεσματική και βλαπτική για τα 
συμφέροντα της κοινωνίας. 

Με λύπη, που πολύ εύκολα, ανεπαί-
σθητα, μπορεί να μεταβληθεί σε οργή, 
διαπιστώνεται ότι η ανυπαρξία επαρκούς 
νομοθετικού πλαισίου άφησε απροστά-
τευτη την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, αλλά 
το χειρότερο είναι ότι η εκ των υστέρων 
προσπάθεια επιβολής νόμων, που δεν 
εκφράζουν την κοινωνική δυναμική της 
εποχής μας, δολοφονούν εν ψυχρώ την 
κτηνοτροφία. 

Και όλα όσα γίνονται μέχρι σήμερα 
μοιάζει να γίνονται μόνο για να υπο-
στηριχτούν συντεχνιακά επαγγελματικά 
προνόμια ή «αποστειρωμένες», απόλυτες 
(αυταρχικές;) αντιλήψεις, αφού από τις 
περίπου 125.000 κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις, μετά από πέντε πλήρη χρόνια 
εντατικής εφαρμογής του υφιστάμενου 
πλέγματος νόμων, σήμερα μόνο ένα πολύ 
μικρό ποσοστό στάβλων κατόρθωσε 
να «νομιμοποιηθεί», αφού συντήρησε 
οικονομικά ένα απροσδιόριστο πλήθος 
άλλων επαγγελματιών (τοπογράφοι, 
δασολόγοι, συμβολαιογράφοι, δικηγό-
ροι, δικαστικοί κλητήρες, σύμβουλοι, 
γεωτεχνικοί, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.) 
και έδωσε άλλοθι για αύξηση εισπρά-
ξεων σε πλήθος εμπλεκομένων (μέλη 
επιτροπών, μέλη συμβουλίων, μέλη 
αυτοδιοίκησης κ.λπ.). 

Οι πιθανές λύσεις πρέπει να προβλέ-
πουν ουσιαστική και όχι προσχηματική 
μόνο συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερό-
μενων πολιτών, και στην προκείμενη 
περίπτωση εκπροσώπων του Κτηνοτρο-
φικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής 
«Άγιος Γεώργιος», για συμφωνημένους 
τρόπους συνέχισης και επαύξησης της 
συμβολής του κτηνοτροφικού τομέα στην 
εθνική οικονομία. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Αγροτική Οικονομία

Βλαπτικές αδικαιολόγητες καθυστερήσεις  
σε βάρος των κτηνοτρόφων της Αττικής
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Σεμινάριο «Ο Κύκλος Ηγετών-H Eπόμενη Γενιά»Βασικές αρχές πωλήσεων & εξυπηρέτησης πελατών 
Το σεμινάριο είναι μια συνεύρεση ανερχόμε-
νων επιχειρηματιών και στελεχών που ενδια-
φέρονται για την επιχειρηματική εξέλιξη, την 
επαγγελματική ανάπτυξη και την προσωπική 
εναρμόνιση.
«Πρόκειται για ένα forum ηγετών όπου οι 
συμμετέχοντες φροντίζουμε την άνθιση της 
επιχείρησής μας καθώς οδηγούμε τους εαυτούς 
μας στους νέους ρόλους που επιλέγουμε»
Σας προσκαλούμε σε αυτό το διαδραστικό, 
πληροφοριακό και βιωματικό retreat όπου:
1. Θα αποσαφηνίσετε τους προσωπικούς και 
επαγγελματικούς στόχους και θα τους φέρετε 
σε αρμονία με τους στόχους της ζωής σας.
2. Θα χαρτογραφήσετε τις δεξιότητες και 
τα χαρακτηριστικά που θα επενδύσετε στην 
επαγγελματική σας ζωή – θα βρείτε τι σας 
κινητοποιεί και τι σας συγκρατεί.
3. Θα βουτήξετε σε ένα εύρος θεμάτων αιχ-
μής, τεχνικών και εργαλείων που θα απο-
σαφηνίσουν το ηγετικό στυλ που θέλετε να 
έχετε, θα αυξήσουν τη διαπροσωπική σας 

δεξιοτεχνία, και θα σας βοηθήσουν να επι-
τύχετε τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς 
σας στόχους.
4. Θα αντλήσετε υποστήριξη από ένα νεοσύ-
στατο Κύκλο Ηγετών ώστε να δημιουργήσετε 
τη δυναμική δράσης που θα διαλέξετε.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε για το αναλυ-
τικό πρόγραμμα
Συντονιστές: Άγγελος Δερλώπας, PCC και 
Θανάσης Στεφάνου.
Ένα άτομο σε δίκλινο 1,815€
Δύο άτομα σε δίκλινο 2,865€
Οι τιμές περιλαμβάνουν διαμονή 4 βράδια, 
πρωϊνό, γεύμα, δείπνο και όλα τα εργαστήρια 
με τα coffee breaks για όλες τις μέρες.Οι 
τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%
Περισσότερες πληροφορίες στο 210 6515376 
(Δε-Πα: 10 π.μ.-2 μ.μ.)

Πότε: 15-19 Μαρτίου 2017
Τόπος Διεξαγωγής: «Βίλλα Αβέρωφ» στη 
βόρεια Εύβοια.

Σκοπός & Στόχος μας είναι 
μέσα από την πρακτική θεμα-
τολογία που θα αναπτυχθεί, να 
δοθούν όλα τα εφόδια για την 
πώληση Προιόντων/Υπηρεσι-
ών. Πώς όμως θα διατηρησω 
τον πελάτη μου; Που θα είναι 
το «Ανταγωνιστικό μου πλεο-
νέκτημα»; Πώς θα τον βρω;

Θεματολογία Εισήγησης
Τι είναι πώληση;
Οργάνωση προσωπικού 
πωλήσεων

Πολιτικές Διαχείρισης  
Λογαριασμών
Στάδια διαδικασίας  
προσωπικής πώλησης
Αναζήτηση Πελατών
Εξυπηρέτηση πελάτη
Ποσοτική ανάλυση τζίρου
Διατήρηση πελατών
Check List Πωλήσεων -  
Case Study

Εισηγητής: Γεράσιμος 
Τζαμαρέλος, PhD.
Κόστος Συμμετοχής:  

30 ευρώ
Απαραίτητη η προεγγραφή: 
info@keak.gr 
Περισσότερες  
πληροφορίες:  
Τηλέφωνο: 2109589558,  
Email: info@keak.gr

Πότε: Παρασκευή  
17 Μαρτίου,  
ώρες 18:00-20:00
Τόπος Διεξαγωγής: KEAK-  
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 104 
Καλλιθέα 17676

Σεμινάριο Google+ - YouTube  
& YouTube Advertising - Hootsuite
Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, στο πλαίσιο του Social Media Marketing, τους 
τρόπους με τους οποίους οι νέες δυνατότητες του Google+ και του YouTube μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την εμπειρία του καταναλωτή με την προβολή ενημε-
ρώσεων και προωθήσεων, με συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο αλλά και εκδηλώσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο ή με ομάδες μέσω της συζήτησης με βίντεο. 
Η ζωντανή παρουσίαση στον θεατή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας εταιρίας ενισχύει 
το πρόσωπο της εταιρίας και βελτιώνει την οικοδόμηση του εμπορικού της σήματος. 
Το Video marketing προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθείτε με το κοινό σας, 
παρέχοντας άμεση διαφήμιση μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που προσελκύει χρήστες 
οι οποίοι ταυτόχρονα διαμοιράζονται. 
Το YouTube κυριαρχεί στην αγορά του Video marketing διαθέτοντας την μεγαλύτερη και 
πιο ποικιλόμορφη επισκεψιμότητα από ανθρώπους όλων των ηλικιών. 

Το σεμινάριο απευθύνεται
Το Σεμινάριο «Εκμεταλλευτείτε το Google+ και τις νέες δυνατότητες του YouTube» απευ-
θύνεται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες , διαφημιστές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αλλά και το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων όλων των εταιριών, που θέλουν να γνωρίσουν 
τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται από τις αναβαθμισμένες πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης του Google+ και του YouTube με σκοπό να τις εκμεταλλευτούν για την προβολή 
και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ρυθμίσεις 

Search, Case studies 
-

ριήγηση καναλιού και εισαγωγή πληροφοριών 

κοινότητας, Case studies 

Λεπτομέρειες
Κόστος: 150 € ευρώ
Εισηγητής: Σειραγάκη Κλειώ
Το Σεμινάριο προσφέρεται και με εξ αποστάσεως φοίτηση e-learning μέσω της υπερσύγ-
χρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Πότε: Πέμπτη 16 Μαρτίου 
Τόπος Διεξαγωγής: Αρκαδίας 16Α - Τ.Κ. 121 32 - Περιστέρι  
(Στάση Μετρό: Άγιος Αντώνιος)

Σεμινάριο «Αναπτύσσοντας δεξιότητες 
Coaching για Managers»

στελέχη, Managers που διαχειρίζονται ομά-
δες και που θέλουν να εντάξουν ικανότητες 
Coaching στο ενεργητικό τους, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ομάδων 
τους.

σε Coach Managers αναδεικνύοντας τον 
καλύτερο εαυτό τους.

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Coaching, της 
Θετικής Ψυχολογίας και στην οποιαδήποτε 
προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων.

Περιεχόμενα του workshop:
 Εισαγωγικές έννοιες Coaching 

- Τι είναι και τι δεν είναι Coaching 
- Οι βασικές αρχές του Coaching 
- Τι προσφέρει ο Coach 
- Ο Manager Coach
- Προσέγγιση και κουλτούρα Coaching σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς

 Self-Management
- Αξίες 
- Πεποιθήσεις 
- Θετικά-δυνατά σημεία

- Εμπιστοσύνη & οικειότητα (Trust & Intimacy)
- Παρουσία Coaching (Coaching Presence)
- Εστίαση (Focus)

- Ανατροφοδότηση (Feedback)
- Ενσυνειδητότητα (Mindfulness)

 Αποτελεσματική Επικοινωνία & το μοντέλο 
επικοινωνίας NLP

- Τα 5 επίπεδα ακρόασης
- Άμεση επικοινωνία (Direct Communication)
- Μοντέλο επικοινωνίας NLP
- Αισθητηριακή οξύτητα

- Συστήματα Αναπαράστασης
- Επαναπλαισίωση

 Στοχοθεσία και αποτελέσματα 

- Ανάληψη ευθύνης και δέσμευση
- Σχεδιασμός ενεργειών και πλάνο δράσης
- Διαχείριση προόδου πλάνου δράσης
- Διατήρηση υπευθυνότητας για το αποτέλεσμα 
(Accountability)

-
χοντες θα είναι σε θέση να:
- Έχουν τη γνώση και το βίωμα πάνω στις 
ικανότητες Coaching όπως αυτές ορίζονται από 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (International 
Coach Federation)

- Δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης 
για την ομάδα τους.
- Κάνουν συζητήσεις με τις ομάδες τους, που 
να βασίζονται στην παρουσίασή τους, στην 
ενεργητική τους ακρόαση και στις κατάλληλες 
ερωτήσεις τους.
- Βοηθούν τα άτομα της ομάδας τους στο 
να βλέπουν τις καταστάσεις / θέματα από 
διαφορετικές οπτικές.
- Εμπνέουν τα άτομα της ομάδας τους όσον 
αφορά τη δέσμευσή τους στην επιχείρηση 
αλλά και στον εαυτό τους.
- Επικοινωνούν καλύτερα και να κατανοούν 
περισσότερο τους άλλους και οι άλλοι εκείνους.

- Βοηθούν τα άτομα της ομάδας τους να 
εστιάζουν στη λύση και όχι στο πρόβλημα
- Ενθαρρύνουν τα άτομα της ομάδας τους 
όταν πρόκειται να αναλάβουν νέες θέσεις, 
ρόλους και αρμοδιότητες.

βιωματικές ασκήσεις και εξάσκηση των ικα-
νοτήτων Coaching από τους συμμετέχοντες.

τις 9:00-17:00, το κόστος είναι 490€ και 
μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 

ανοικτές συμμετοχές (15-16 Μαρτίου 2017) 
και μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησι-
ακά (custom on demand). Τόπος διεξαγωγής 

Βασιλίσσης Σοφίας 51, 1ος όροφος, στάση 
μετρό Ευαγγελισμός. Περισσότερες πληρο-

τηλ. 210-9484800.

-
μένος Associate Certified Coach (ACC) από 
την International Coach Federation (ICF), 
Certified Professional Coach (CPC) από 
την International Coach Academy (ICA), 

Federation (ICF Global) και της International 

Γραμματέας για το έτος 2017.

Πάλλα, Κοινωνιολόγος, Life Coach, απόφοιτος 

Federation (ICF Global) και της International 

https: 

Πότε: Τετάρτη 15 Μαρτίου 
Τόπος Διεξαγωγής: Βασιλίσσης Σοφίας 
51, Αθήνα



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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Τ α στατιστικά του κλάδου υγείας 
που παρουσιάζονται σε αυτό το 
άρθρο είναι αποκαλυπτικά των 

τάσεων που σύντομα προβλέπεται να 
κάνουν την εμφάνισή τους και στην 
Ελλάδα. Η χλιαρή έως αδιάφορη στάση 
των Ελλήνων επαγγελματιών του κλά-
δου υγείας απέναντι στις προκλήσεις 
που γεννά η νέα τεχνολογία έχει την 
εξήγησή της, αλλά δεν αποτελεί δι-
καιολογία. Κράτος, επαγγελματίες του 
κλάδου υγείας και πελάτες/χρήστες 
του διαδικτύου καλούνται από κοινού 
να αντιμετωπίσουν άγνωστες έως σή-
μερα προκλήσεις και να διορθώσουν 
επικίνδυνες στρεβλώσεις της αγοράς. 

Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 

του 2008 δεν έκανε εξαιρέσεις. Χτύπησε 
το ίδιο βάναυσα και τον ιατρικό κλάδο 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα έντονα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον επαγγελματίες 
του κλάδου υγείας όλων των ειδικοτήτων 
βρέθηκαν να χάνουν σημαντικό αριθμό 
πελατών και εσόδων. Για να αντισταθ-
μίσουν αυτή την απώλεια, πολλοί εξ 
αυτών των επαγγελματιών επέλεξαν να 
στραφούν στο διαδικτυακό marketing 
και στα κοινωνικά δίκτυα. 

Έτσι σήμερα πάρα πολλοί επαγγελ-
ματίες υγείας του εξωτερικού αξιοποι-
ούν αυτά τα μέσα κατά κόρον για την 
προβολή τους.

Τα παρακάτω στατιστικά είναι απο-
καλυπτικά των τάσεων σε χώρες όπως 

η Η.Π.Α. Τάσεις που σύντομα προβλέ-
πουμε να κάνουν έντονη την εμφάνισή 
τους και στην Ελλάδα. 

Πώς συμπεριφέρονται διαδικτυακά 
οι καταναλωτές υγείας: Το 80% των 
χρηστών του διαδικτύου ψάχνει πληρο-
φορίες για θέματα υγείας διαδικτυακά. 
66% για ασθένειες, 56% για ιατρική 
περίθαλψη, 44% για γιατρούς.

H Google επεξεργάζεται πάνω από 
ένα δισεκατομμύριο αναζητήσεις την 
ημέρα, ποσό 3 φορές επάνω από τον 
πληθυσμό των Η.Π.Α. 85% των μηνιαίων 
χρηστών χρησιμοποιοεί την Google ως 
μηχανή αναζήτησης. 81% των χρηστών 
κάνει κλικ σε διαφημιζόμενο link όταν 
ψάχνει για πληροφορίες σχετικές με την 
υγεία. Οι αναζητήσεις σε θέματα υγείας 
στην Google έχουν αυξηθεί κατά 47% 
από την περασμένη χρονιά.

Αυξάνεται η χρήση των social media 
και των κινητών στη φροντίδα υγείας:
 Νοσοκομεία: 26% των νοσοκομείων 

στις Η.Π.Α. χρησιμοποιεί τα social 
media (46% YouTube, 64% Twitter, 
84% Facebook, 12% blogs).

Γιατροί: Το 60% των γιατρών πιστεύει 
ότι τα social media βελτιώνουν την 
ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται 
στους ασθενείς.

Καταναλωτές: Ένας στους τρεις κατα-
ναλωτές χρησιμοποιεί τα social media, 
όπως το Facebook, το Twitter, το 

YouTube και online φόρουμ, για θέματα 
υγείας. Παρακολουθεί και μοιράζεται 
πληροφορίες, συμπτώματα, απόψεις 
σχετικά με γιατρούς, φάρμακα, θεραπείες, 
ιατρικές συσκευές και πλάνα υγείας.

Το 45% των ατόμων ηλικίας 45-64 θα 
μοιραζόταν θέματα υγείας μέσω social 
media. Το 56% πιθανόν θα μοιραζόταν 
θέματα υγείας στα social media.

Πάνω από τους μισούς χρήστες μεγα-
λύτερης ηλικίας είναι έτοιμοι να χρησι-
μοποιήσουν το διαδίκτυο προκειμένου 
να διαχειριστούν θέματα υγείας και να 
επικοινωνήσουν με τους θεραπευτές τους.

Πάνω από το 80% των ατόμων ηλικίας 
18 έως 24 είναι πιθανόν να μοιραστεί 
πληροφορίες για θέματα υγείας μέσω 
των social media και σχεδόν το 90% 
εμπιστεύεται τις πληροφορίες που βρί-
σκει σε αυτά.

Όταν ρωτήθηκαν ασθενείς ποιον 
εμπιστεύονται από αυτούς που δημο-
σιεύουν θέματα σχετικά με την υγεία 
στα social media, απάντησαν:

46%.

το 25%.

Ποσοστό ερωτηθέντων που πιθανόν 
θα μοιράζονταν θετική ή αρνητική 

εμπειρία:

νοσοκομείο ή ιατρική μονάδα: 
44% θετική, 40% αρνητική.

τής ή πάροχος ιατρικής φροντίδας: 
42% θετική, 35% αρνητική
Το 41% δηλώνει πως τα social 

media θα επηρέαζαν την επιλογή του 
για συγκεκριμένο γιατρό, νοσοκομείο 
ή ιατρική μονάδα.

Υγεία στο κινητό 
Από τους ενήλικες με κινητό τηλέ-

φωνο το 31% έχει ψάξει πληροφορίες 
σχετικά με θέματα υγείας, ποσοστό 

διπλάσιο αν το συγκρίνει κανείς με 
το 17% δύο χρόνια πριν. Από τους 
ενήλικες με smartphone ένας στους 
δύο το χρησιμοποιεί για πληροφορίες 
σχετικά με θέματα υγείας. Το 19% των 
κατόχων smartphone έχει τουλάχιστον 
μια εφαρμογή υγείας στο τηλέφωνό 
του. Εφαρμογές άσκησης, διατροφής 
και βάρους είναι οι πιο δημοφιλείς.

Γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 με 
ανώτερη/ανώτατη μόρφωση και ετήσιο 
εισόδημα άνω των 75.000 δολαρίων 
είναι πιο πιθανό να έχουν κατεβάσει 
μια εφαρμογή για θέματα υγείας.

Ο ελληνικός κλάδος υγείας
Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο εξωτε-

ρικό, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο 
και στην Ελλάδα. Οι λόγοι θα μπορούσαν 
να είναι πολλοί, αλλά όλοι υποθετικοί. 
Και αυτό γιατί στάθηκε αδύνατο να 
βρούμε μια ελληνική έρευνα που απα-
ντά σε καίρια ερωτήματα, όπως «πόσοι 
Έλληνες επαγγελματίες του κλάδου της 
υγείας διαθέτουν ιστοσελίδα και social 
media account». Αν μετράει η δική μας 
εμπειρία, με βάση μια μικρή έρευνα που 
τρέξαμε το 2016, οι Έλληνες επαγγελ-
ματίες της υγείας μόλις τα τελευταία 3-4 
χρόνια άρχισαν να συνειδητοποιούν 
τη σημασία του διαδικτύου. Ελάχιστοι 
όμως είναι αυτοί που αξιοποιούν τις 
δυνατότητες που προσφέρει σωστά. Μια 
νεκρή ιστοσελίδα και ένας Facebook 
ή Linkedin λογαριασμός δεν αρκούν 
για να φέρουν νέους πελάτες ή φήμη 
και αναγνωρισιμότητα. Χρειάζεται και 
δομημένη στρατηγική marketing.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Κατά την άποψή 
μας, όντας καλοί επαγγελματίες (στην 
πλειοψηφία τους), οι επαγγελματίες του 
χώρου της υγείας κάνουν το αυτονόητο: 
δίνουν όλη τη βαρύτητα στη δουλειά 
τους (π.χ. διαρκής επιμόρφωση, παρα-
κολούθηση συνεδρίων, βελτιστοποίηση 
υπηρεσιών κ.λπ.). Έτσι όμως απομο-
νώνονται και αφήνουν το περιθώριο 
σε κακούς επαγγελματίες, που έξυπνα 

Τα social media στον χώρο 

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε το θέμα των 
ορίων σε σχέση με τις δικές μας ανάγκες και 
τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε από το περι-
βάλλον μας. Τα οφέλη των ορίων είναι πολλά, 
και όσο πιο συνεπείς είμαστε με τις επιθυμίες 
μας, τόσο πιο ουσιαστικές είναι οι σχέσεις 
που διαμορφώνουμε στην προσωπική και στην 
επαγγελματική ζωή μας.

Η σημασία της ισορροπίας
«Δεν μπορείς να είσαι ή να κάνεις τα πάντα 

για όλους τους ανθρώπους»: κάπως έτσι ξεκινά 
το άρθρο της Lindsay Holmes (deputy healthy 
living editor, «The Huffington Post») με τίτλο 
«10 σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν όταν 
θέτεις όρια».

Η αλήθεια είναι πως η ισορροπία στις σχέσεις 
των ανθρώπων (προσωπικές και επαγγελματι-
κές) είναι κάτι που επιτυγχάνεται με καταβολή 
ενέργειας, ουσιαστική προσπάθεια και συνεχή 
τήρηση των καλών πρακτικών της συνύπαρξης. 

Συχνά λοιπόν τείνουμε να στεκόμαστε σε μια 
άλλη θέση. Και τα όρια είναι το στοιχείο που 
μας βοηθά να επανέλθουμε στη δική μας και να 
διατηρήσουμε την ισορροπία μας. Χωρίς αυτά 
καταλήγουμε να λέμε «ναι» σε όλα, να βάζουμε 
σε πρώτη προτεραιότητα μόνο τις ανάγκες των 
άλλων και να ερχόμαστε τελικά σε σύγκρουση 
με τον εαυτό μας. Καταστάσεις τέτοιου είδους 
μπορούν να μας απογοητεύσουν και να μας 

εξουθενώσουν. Μάλιστα, όπως αναφέρει η 
Lindsay Holmes, ενδέχεται να οδηγηθούμε 
ακόμα και σε κατάσταση burnout, δηλαδή σε 
φυσική ή πνευματική εξάντληση με εξαιρετικά 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας.

Τα οφέλη των ορίων
Τα όρια που θέτουμε στους άλλους δεν μας 

περιορίζουν, αλλά αντιθέτως μας απελευθε-
ρώνουν. Ας δούμε μερικά από τα οφέλη που 
προκύπτουν μέσω των ορίων σύμφωνα με τον 
Chad Buck, κλινικό ψυχολόγο στο Vanderbilt 
University, ο οποίος ασχολείται με θέματα 
ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσω-
πικής ζωής.

1. Ενισχύεται η αυτογνωσία
Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα να ανα-

γνωρίζουμε την κυριότητα των σκέψεων, των 
αναγκών και των συναισθημάτων μας χωρίς 
να τα συνδέουμε ή να τα αποδίδουμε σε κά-
ποιον άλλον. Όπως λέει και ο δρ. Buck: «Όταν 
θέτεις ένα όριο, σημαίνει ότι τιμάς την ανάγκη 
για υγιή διαχωρισμό μεταξύ των σκέψεων και 
των συναισθημάτων σου και των σκέψεων και 
συναισθημάτων των άλλων». Θέτοντας όρια 
λοιπόν, ερχόμαστε σε μεγαλύτερη επαφή με τον 
εαυτό μας και αποδεχόμαστε τις ανάγκες του.

 2. Γίνεσαι καλύτερος συνεργάτης, φίλος, 
σύντροφος
Τα όρια μας επιτρέπουν να βρούμε χρόνο 

για να αναστοχαστούμε, να αξιολογήσουμε 
τις καταστάσεις, αλλά και να ανακτήσουμε 
την ενέργειά μας. Έτσι παίρνουμε καλύτερες 
αποφάσεις, είμαστε πιο ήρεμοι και μπορούμε 
να αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο στους άλλους. 
Όπως συμπληρώνει και ο δρ. Buck: «Εάν δεν 
θέσεις εσύ όρια, τότε είτε θα τα θέσουν οι άλλοι 
για εσένα ή θα αγνοήσουν εξ ολοκλήρου την 
ανάγκη για όρια». Και αυτή η κατάσταση μόνο 
επιζήμια μπορεί να είναι για τον ρόλο μας ως 
συνεργάτη, φίλου ή συντρόφου.

3. Φροντίζεις περισσότερο τον εαυτό σου
Όταν οι υποχρεώσεις είναι οριοθετημένες, 

εξοικονομούμε περισσότερο χρόνο για τον 
εαυτό μας και για τη φροντίδα του. Η προσωπική 
ευημερία μας έρχεται στο προσκήνιο και δίνουμε 
σημασία στους παράγοντες που βελτιώνουν τη 
φυσική και την πνευματική μας κατάσταση, τους 
οποίους υπό άλλες συνθήκες θα αγνοούσαμε 
λόγω έλλειψης χρόνου ή ενέργειας.

4. Έχεις λιγότερο άγχος
Όλοι βιώνουν άγχος σε κάποιο βαθμό. 

Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι που επωμίζονται 
και το στρες του περιβάλλοντός τους. Και αυ-
τοί συνήθως είναι όσοι δεν θέτουν τα όρια 
και αφήνουν να εισέλθουν στον προσωπικό 
τους χώρο προβλήματα και υποχρεώσεις που 
ανήκουν σε άλλους. Η απουσία ορίων ενέχει 
το ρίσκο βίωσης υπερβάλλοντος άγχους με 

παράλληλο αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό 
της προσωπικής μας ευτυχίας.

5. Επικοινωνείς καλύτερα
Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα 

όρια που θέτουμε, πρέπει να εκφραστούν. 
Συνεπώς χρειάζεται να αναπτύξουμε την ικα-
νότητα έκφρασης της άποψής μας με τρόπο που 
δεν προσβάλλει. Χρειάζεται ακόμα να είμαστε 
ακριβείς και εύστοχοι στα μηνύματά μας. Οι 
άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να μαντεύουν 
τις ανάγκες μας (αυτό είναι ένα παράδειγμα 
των δικών τους ορίων) και ο τρόπος για να 
τις μάθουν είναι να τις ακούσουν από εμάς 
σύντομα και κατανοητά.

 6. Εμπιστεύεσαι πε
θρώπους
«Οι άνθρωποι φοβο

σουν όρια θα πληγώσο
τους άλλους» λέει ο δ
θεωρούμε ότι με το να 
πυροσβεστικά και συνα
αγάπη και την αποδοχ
είναι εν μέρει αλήθεια, ω
και αποδέχονται; Τον 
ή αυτόν που υποδυόμ
αρεστοί; Και τελικά πώς
ή αδικημένοι και θυμωμέ
υποχωρήσεων; Τελικά π

Τι συμβαίνει ότα



Η εταιρία Δημ. Γαβριήλ & Σία Ε.Π.Ε., με πολυετή δράση στο 
χώρο των γεωργικών λιπασμάτων, ζητά: 

Γεωπόνο ως Υπεύθυνο 
Πωλήσεων Εξαγωγών

(Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Εργάτη Γενικών Καθηκόντων 
στο Τμήμα Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε:

 
e-mail: 

Η εταιρία Ιόνιαν Καλκ Α.Ε

Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.-Χειριστής 
Βάρδιας Παραγωγής-Εργοστασίου

(κωδ. θέσης: ΧΒΠ)
Αρμοδιότητες-στόχοι εργασίας:

στην παραγωγή

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

στο e-mail: 

 

Η Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.

 

Χειριστή Περονοφόρου 
Μηχανήματος

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

 
 e-mail: 

Η Mega Sprint Guard

40 Φύλακες
Τόπος εργασίας: 

Προφίλ υποψηφίων:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 



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

Job purpose: We are currently seeking highly motivated people for our advisory practice, which is a leading 
provider of services to financial industry and large corporate clients of all industries. Being part of our 
data & analytics center of excellence you will work with multi-disciplinary teams across the entire EMEIA 
region to support global clients. You will identify appropriate modeling techniques to answer the most 
critical business questions and use your analysis to infer well substantiated business insights in support 
of your clients’ decision making. To do that, you will use clients’ in-house data as well as appropriate 
external data-sources. You will also resort to various data management and visualization techniques 
to provide insight into the data. Your portfolio of skills covers a wide range of advanced statistical and 
machine learning techniques for classification, prediction, recommendation, clustering, forecasting, as 
well as data management, data visualization, and optimization, applied in a commercial context. You will 
build valued relationships with external clients and internal peers and contribute to the development of 
a portfolio of business by focusing on high-impact opportunities. You will contribute to presentations of 
modeling results and project proposals. Bringing experience and unique insight on one or more industry 
sectors, such as for example: telecommunications, consumer products, retail, healthcare/life sciences, 
financial services, oil & gas, power & utilities, government & public sector, automotive and on at least 
one of the following functions: finance, supply chain, customer, social media, risk & compliance, you will 
use your knowledge and experience to shape solutions to client problems. As a respected professional, 
you will communicate effectively with EY engagement partners and managers and contribute to building, 
managing and motivating high-performing teams.

Prerequisites of the role:

science, business analytics, statistics, mathematics, econometrics, engineering, operational 
research, computer science, or other related field with strong quantitative focus

in a commercial/industrial context and particular focus on the following: data modeling 

semi-structured or unstructured), predictive modeling and optimization

of statistical and other quantitative techniques

skills in english for both technical and business audiences

Additionally, the following will be considered a strong asset:

generation of automatic & scalable visualizations that will facilitate extraction of business insights

 link: 

Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Για την εμπορική διεύθυνση χειρουργικής, με βάση την Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@vamvasmedicals.gr

Το Κτήμα Μιχαλάκη www.michalakis.gr

Υπεύθυνο Εξαγωγών 
. 

e-mail: cv@michalakis.gr

Commercial Finance Analyst

to hire a dynamic and talented commercial finance analyst to work from their offices in Athens. 
This is a unique opportunity to work with global brands and gain experience with a market leader. 

Benefits-the company offers:

Responsibilities: As a financial sales controller, you will be responsible for the proper monitoring 
and controls of pharmacy commercial policy. You will lead the designing of processes & systems 
for consolidating sales data, monitoring & reporting. You will support sales management with sales 
analytics and decision support systems. In addition, you will: 

of the monthly and annual reporting

and assist performance management and decision making

of assigned quotas

Requirements:

 in an accounting dept

Contact information link: https://www.

screening of all the cv’s received, we will only contact the candidates who meet the requirements 
of the job to arrange an interview.  All applications are considered strictly confidential. 



Σύμβουλοι Εμπορικών 
& Λογιστικών Εφαρμογών 

SingularLogic
Η IT Force Ο.Ε. είναι μια σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσό-
μενη εταιρία υποστήριξης λογισμικού, registered partner της 
SingularLogic. Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της, αλλά και 
της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες της, 
ζητά συμβούλους με εμπειρία σε εμπορολογιστικές εφαρμογές, 
κατά προτίμηση:

Βασικά καθήκοντα:

Προσόντα:

ή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 e-mail: geg@itforce.gr

Η Φουρναράκης Α.Ε.

Στέλεχος Πωλήσεων & Μarketing
Αρμοδιότητες: 

Απαραίτητα προσόντα:

και γραπτό επίπεδο

και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Η εταιρία προσφέρει:

επαγγελματικής εξέλιξης

 e-mail: notas@fournarakis.gr

Η Κάρυο ΕΠΕ, εταιρία παροχής υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας 
ανάλυσης γενετικού υλικού στους λειτουργούς της υγείας, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας 

Στέλεχος Τμήματος 
Ιατρικής Ενημέρωσης

Περιγραφή θέσης:

συνεργασιών.

Αρμοδιότητες:

 και την ευρύτερη περιοχή

σε νέους, όσο και σε υφιστάμενους εταιρικούς συνεργάτες

και τις υπηρεσίες που παρέχουμε
Προσόντα (απαραίτητα):

Προσόντα (επιθυμητά):

Προσφέρουμε:

και ευχάριστο περιβάλλον

e-mail:  
.

 H Αction Line
 

Team Leader Collection
Αρμοδιότητες:

αναγκών

Προσόντα:

Παροχές:

 link: 
, αναγράφοντας 

Λαγκαδά Θεσσαλονίκης:

Συγκολλητής Argon (TIG)

 e-mail: 

Senior Java Developer
Job description: ESTeam AB

Who we are  i

What you will do:

Skills & requirements:

What we offer:

 e-mail: 

Η Sysco A.E. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους 

 για τις 
δραστηριότητές της στον ξενοδοχειακό τομέα.

Yπεύθυνος/-η Πωλήσεων 
Τμήματος Hotel Business
Εφαρμογών Λογισμικού

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:
γάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, ανάλογα με την εμπειρία και την απόδοση.

 e-mail: 
 



Mid-Senior-Drupal Web Developer
Thessaloniki, Makedonia Thraki, Greece

Description: We are currently looking to recruit a high caliber, 
energetic individual to join our team as a full-stack Drupal Developer, 
to work on a multitude of tasks supporting our core business.

The role will require:

Requirements-required skills:

engineering or computer engineering

Preferred/desired skills:

or related area

data, display, and information architecture

will be considered as an asset

Benefits
training & evolution perspectives, great opportunities for 

link: 

Είστε έτοιμοι για ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα; Εάν 
μιλάτε ξένες γλώσσες, σας αρέσει να ταξιδεύετε, επιθυμείτε να 
αναπτύξετε τα ταλέντα και τις δεξιότητές σας μέσα σε ένα υψη-
λής ποιότητας πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να ζήσετε μια 
μοναδική επαγγελματική εμπειρία, το Club Med αναζητά για την 

 για 

Πωλητής/Πωλήτρια Καταστήματος
(κωδ. θέσης: Υπάλληλος Μπουτίκ)

Κύρια καθήκοντα θέσης:

εργασιών του καταστήματος

Προφίλ υποψηφίου:

σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

σχέσεις
Η εταιρία προσφέρει:

και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη δραστηριότητα 

link: www.clubmedjobs.
! 

 τα προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Η βιομηχανία εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας GFP-Georgiou 
Flexible Packaging, ζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κά-

Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας Παραγωγής

(Αυλώνας)
Προφίλ υποψηφίου:

της ποιότητας του τελικού προϊόντος 

Η εταιρία προσφέρει:

δυναμικού, στο e-mail: hr@gfpack.gr  

Το ξενοδοχείο Athena Pallas Village

Κηπουρό
Απαραίτητα προσόντα:

  
 ακόλουθο e-mail: cv@acrotel.gr 

Το Porto Carras Grand Resort
πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 

E-Commerce Officer 
(code: ECM)

Απαραίτητα προσόντα:

στο e-commerce & hospitality sales-marketing

σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες

πελατών

 e-mail: hr@
portocarras.com

Προϊστάμενοι Υλοποίησης 
(κωδ. SVR)

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

απαραίτητα

Προσφέρουμε:

περιβάλλον

στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν το 

e-mail: hr@greenpromotions.gr



Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το υποκατά-
στημά της στη Λαμία:

Διοικητικό Στέλεχος Καταστήματος
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα και ισχυρή θέληση; Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί 
να σου ταιριάζει!

Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους καταστήματος είναι:

της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:

ομάδας

Προσφέρονται:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του oμίλου Dixons Carphone plc):
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1950 από ένα 

www.
kotsovolos.gr

εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την πώληση με τη σειρά 
υπηρεσιών Support 360ο.

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

posts

.

link: 

Legal Associate
Marousi, Attiki, Greece-Compliance & Legal

Description

Job responsibilities:

Requirements:

Benefits:

 link: 

Αντιπρόσωπος Πωλήσεων (B2B)
Το Douleutaras.gr

Περιγραφή του ρόλου:

κατηγορίες

Απαιτούμενα:

Θα συνεκτιμηθούν (αλλά δεν είναι απαραίτητα):

Benefits:

στο ακόλουθο link: 

Marketing Assistant

Qualifications:

 link: 



IPTV-Commercial Specialist
Cyprus

The role: We are looking for an IPTV Commercial Specialist, who will be accountable and responsible 
for the design and delivery of an optimized TV product experience for our customers through the 
design, development and management of products and services in line with the agreed functional 
and commercial requirements. Hands on experience is required to follow-up partners deliveries and 
validate proof of concept results. Experience with agile way of working is an asset.

Responsibilities:

and segment

deployment

product portfolio

features and benefits and where appropriate, recommend the pricing structure

items

productς

products and services for our customers

Essential skills/qualifications:

background to understand the specifics of the market. The position’s responsibilities however 
assume a mostly commercial role

in a european context and preferably across multiple geographies

results

experts

Applications e-mail: lkasouli@mtn.com.cy

Α swiss multinational healthcare company, is looking to hire:

Formulation Development Scientist

Role description summary:
execution of all developmental, scale-up & tech. Transfer activities including planning of trials & 

Key responsibilities:

a patent-non infringing, robust and commercially viable formulation

complex problems

to the in-house or contract commercial manufacturing site

of contract development activities

to the formulation activities

batch records, manufacturing and packaging instructions, stability protocols, and any other 

with analytical development team to evaluate trends and improvements

Job qualifications & requirements:

timescales

 Candidates 
are kindly requested to send their cv to this e-mail: hr@rontis.com,  

Chef de Partie 
(Αθήνα)

Η/Ο ιδανική/-ός υποψήφια/-ος θα πρέπει να έχει:

Η επιχείρηση προσφέρει:

 e-mail: office@vezene.gr

Η ManpowerGroup Greece

Εξωτερικό Πωλητή
Περιγραφή εργασίας:

Προφίλ υποψηφίου:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Η εταιρία παρέχει:

 link: 



One Pharma S.A., member of pharmanel pharmaceuticals and 
one of the fastest growing pharmaceutical manufacturers in 
Greece, is seeking to recruit:

Research & Development 
Formulation Scientist

Location: Schimatari Viotia.

Role profile: The Research and Development Formulation Scientist 
is responsible for R&D of generics pharmaceutical products. 
For every new pharmaceutical product and in a timely manner, 
he/she is responsible for:

stability studies

from R&D to production

of robust products and processes that are scalable, stable 

as addressed by health authorities during dossier 
submissions

Qualification profile:

in a R&D department in a generic pharmaceutical industry

One Pharma offers:

We look forward to receiving your application and curriculum vitae 
to this e-mail: hr@pharmanel.gr reference 
code: R&D FS
Website: www.onepharma.gr

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

σλάβει άμεσα:

Προσωπικό Ασφάλειας
Security Officers

.

Τα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

της απασχόλησής σου

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, 

CRC
 

Φυσιοθεραπευτή
Προσόντα:

 e-mail: info@crcenter.eu. Θα θέλαμε να σας 

Operations/Excursions Agent
TUI Destination Services

Job reference number: TDSHO00296
Location: Santorini
Country: Greece
Business Area: Destination services

of capacity to ensure profitability and compliance with the service 

times and pickup points, with the criteria of profitability and 

tourism business. But right now, we’re building a new team to 
accelerate our journey and deliver ambitious growth plans. We 
are uniting and enabling our source market clusters to deliver 
significant benefits through leveraging the scale we have as 

What you will be doing
working in a team and make the correct planning of all the 

suppliers, representatives and clients in the destination and will 

What we are looking for:

be an advantage

 and written skills in english, german language would 
be advantageous

to delight customers

while spreading smiles across the globe

attitude

Working within TUI group
created business unit that is responsible for delivering the 

the world’s number one integrated tourism business operating 

with a passion for holidays, work hard to deliver our customer 
promise ”discover your smile”. Website: www.tuigroup.com

How to apply

and attach a cv in English, to this link: http://www.tuitravelplc.

Skin Center που ανήκει στον όμιλο 

Δερματολόγους
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail: hr@kord.gr με κωδικό: PD4

 

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
& Τμήμα Συμβάσεων

Ο όμιλος εταιριών New Health System N.H.S.

στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου και στο τμήμα συμβάσεων, για 

Επιθυμητά προσόντα:

 e-mail: hr@newhealthsystem.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, αναζητά εργαζόμενο 
για το υποκατάστημα της Αθήνας (περιοχή αεροδρο-
μίου), για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Υπάλληλος  
για το Τμήμα Ενοικιάσεων

Θα εκτιμηθεί εργασιακή εμπειρία στο RAC.

Προσφέρεται: ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση.

Περιοχή: Αεροδρόμιο Αθηνών.

Βιογραφικά στο εξής e-mail: athens@drive-hellas.
gr ή στο φαξ: 210 6617866.

Η Drive AE εταιρία εκμισθώσεων αυτοκινήτων, ανα-
ζητά άτομα για εργασία στο κεντρικό της κατάστημα 
και στα υποκαταστήματα.

Υπάλληλοι Εταιρίας Εκμισθώσεων  
Αυτοκινήτων

Δεξιότητες/προσόντα: 
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
Υπευθυνότητα και συνέπεια 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

ή/και γερμανικής γλώσσας 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Μs Office 
Δίπλωμα οδήγησης 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο  

του RAC, θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση και bonus 
Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευσ

Βιογραφικά στο e-mail: info@drive-hellas.gr  
ή στο fax: 2310 478897.

Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου  
για Προώθηση Κάρτας Υγείας  

(Περιστέρι)

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

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
στην επίτευξη στόχου 

 
θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

δώρα-επιδόματα 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: TELECON23@GMAIL.COM, 
υπεύθυνη κα Ανδριοπούλου, τηλ: 210 9853333. 

Από εισαγωγική εταιρία με πολυετή παρουσία στο χώρο 
του εμπορίου φρούτων και λαχανικών στο Μόναχο 
Γερμανίας, ζητείται: 

Υπάλληλος Γραφείου

Απαραίτητα:  

και της αγγλικής γλώσσας 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Ελλάδα: +30 694 2511595 

e-mail: fruitterragr@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Άτομο  
για Γραμματειακή Υποστήριξη

Περιγραφή εργασίας: 
 

αλληλογραφίας και διεκπεραίωση  
στα αντίστοιχα τμήματα 

 
  

Προφίλ υποψήφιου: 
 

 
(Ms Office, internet)

Δεξιότητες υποψήφιου: Ανεπτυγμένες οργανωτικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες, ευχέρεια στον προφορικό 
και γραπτό λόγο, επικοινωνιακό άτομο.

Βιογραφικά στο e-mail: athensjobs@gmail.com. Λόγω 

επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους 
τους υποψηφίους.

έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων 
παγκοσμίως με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία και 
παρουσία σε πέραν των 105 χώρες ανά τον κόσμο. Το 
Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete, αναζητά 
για 12μηνη απασχόληση:

Γραμματεία Διοίκησης

Προσόντα-εφόδια που απαιτούνται: 
 

διοικητικών θεμάτων 
 

και σε ανάλογη πρόσφατη θέση 
 

(προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας,  
καθορισμός προτεραιοτήτων, εργαλεία διαχείρισης 
εκκρεμοτήτων-προγραμματισμού) 

Gmail Calendar, Microsoft Office) 
 

συσκέψεων, αρχειοθέτησης και δημοσίων σχέσεων 
 

 
και συνεργατών 

 
 

 
(προφορικά και γραπτά) 

Τόπος εργασίας: Ηράκλειο και Μίλατος. Προτεραιότητα 
θα δοθεί σε κατοίκους Ηρακλείου.

Απαραίτητη η αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας με το 
e-mail: hr.milatos@radissonblu.

com. Τα άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα 
ενημερωθούν μέσω e-mail.

Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να 

16:00-20:00):
Γραμματεία  
(code 4SEC)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
ως γραμματέας 

 
 

 

δακτυλογράφησης 
 

 
 

αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό (υπ’ όψη τμήματος 
προσωπικού), στο e-mail: hr@techol.gr -
φικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, υπερπο-
-

ζητά για τη σεζόν 2017:

Personal Assistant to the General Manager  
(Γραμματέας Διεύθυνσης)

Η θέση αναφέρεται στο γενικό διευθυντή του ξενο-
δοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση 
 

 
 (γραπτός και προφορικός λόγος) 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Προσφέρουμε: 

 
 

 

-
ώματος με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου 

e-mail: Loula.
metaxa@maris.gr

Το Tennis Club στην Ανθούσα, ζητά:

Κοπέλα για Γραμματειακή Υποστήριξη

Γενική περιγραφή θέσης:
τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και παρέχει 
πληροφορίες στους ενδιαφερομένους. Αρχειοθετεί 
και πρέπει να έχει τον έλεγχο του καθημερινού προ-
γράμματος και των δραστηριοτήτων.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 διοίκησης ή διεύθυνσης 
 

οργανωτική

Βιογραφικά στο e-mail: dimitratouri@gmail.com, τηλ.: 
http://www.acetennisclub.gr/

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Club Med boasts 70 resorts, located in the most 
beautiful sites in the world, and has been the world 

Human Resources Trainee

For our resort Club Med Gregolimano, in the island 
of Evia (for the period 01/03/2017-15/10/2017).

Candidate profile: 

resources 
 

(level C2) 
 

 

Accommodation and meals are offered within the village 
and other benefits related to the Club Méditerranée 
group’s business activities.

 
to e-mail: ioanna.vlahou@clubmed.com

Ελληνική εταιρία ενδυμάτων με δυναμική παρουσία 
στο χώρο και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, 

στη Θεσσαλονίκη:

E-shop Operator

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 πωλήσεων και φορτώσεων, σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

από ένα (1) έως τρία (3) έτη 

 

 
 

 

και γραπτή  
Παροχές: 

 
 

 
και αναπτυσσόμενη εταιρία
Βιογραφικό στο e-mail: m.gesiou@accessfashion.gr. 
Απαραίτητη μια πρόσφατη φωτογραφία σας μαζί με 

Η εταιρία Αdvance Products, που δραστηριοποιείται 
στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού και αναλώσιμων ιατρικών υλικών, αναζητά:

Υπεύθυνο Δημόσιων Σχέσεων

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

 
 

των στόχων 
 

σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές  
Προφίλ-προσόντα υποψηφίου: 

 
 

στο συγκεκριμένο κλάδο 

 

ικανότητες 
 

πνεύμα 
  

Προσφέρονται: 
 

 

εταιρία στον ιατρικό χώρο

Βιογραφικό στο e-mail: hr@advanceproducts.gr. 

επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Θα τηρηθεί πλήρης 
εχεμύθεια.

General Director of Médecins Sans Frontières  
(MSF) - Greece

Background: Médecins Sans Frontières (MSF) is an 
international independent medical and humanitarian 

to populations in distress, to victims of natural or 
man-made disasters and to victims of armed conflict, 
without discrimination and irrespective of race, religion, 
creed or political affiliation. 

Barcelona (OCBA) through an operational partnership 

and to advocate for improved medical treatments 
and protocols.

Purpose of the position: Under the oversight of the 

participating in, and contributing to, the effective 
provision of medical humanitarian assistance to 

or man-made disasters, or exclusion from health care, 

Through establishing a clear vision and strategic 

goals and objectives. 

Main duties and responsibilities: 

and promoting the effective, efficient, and ethical 

and human resources, as well as for developing 
 

 

and executive plan, together with the management 
 

 
 

the development, implementation and regular 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Εταιρία πληροφορικής στο χώρο των CRM, ζητά:

Junior+Web Developer

Επιθυμητά προσόντα: η γνώση php, mysql, Javascript, 
jquery.

Βιογραφικά στο e-mail: bmdafni@gmail.com

Athens Technology Center (ATC), seeks for a: 

C# Developer  
(ref: CDENG1)

The key responsibilities of the candidate 
include: 

 

applications 

documentation in support of applications  
Candidate qualifications/profile-minimum 
requirements: 

information technology or equivalent 
 

 
 

 

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

 
 

  
Other skills: 

and results orientated 

describe problems and solutions 

environment

Interested candidates should send their cv’s in english 
 e-mail: hr@atc.

gr

Front-end Web Developer

25-8 projects 

the benefits of an established company. If you feel 

offer above market average compensation and a 

Your tasks:
contribute to the further development of our front 
end systems.

Your profile: 
 

practices and standards 

 
 

 
 

are important to you 

and value your personal development 
  

Required skills: 
 

 

 
 

  
Additional skills: 

 

 

e-mail: 

Το Creta Maris Beach Resort

ΙΤ Junior User Administrator

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
  

Επιθυμητά προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης.

Stglobe 

company’s uses advanced technology for its products. 

Developer

Job description: 
 

 
 

in such a position professional  
As a Developer your main duties will be: 

 
 

to be ready and live 
 

 
to technical specifications needed  
In order to be successful for this role you need: 

implementation 

of settings against difficult deadlines 

 
 

to handle multiple tasks  
Proven ability to the following programming 
languages/topics: 

 
 

 
 

 

e-mail: jobs@stglobe.com

Adecco HR

and selection services and temporary placement. 
 is currently seeking, on behalf of its client, 

Junior Key Account Manager  
(ref. code: 722/70313)

Job description: 
 

and monitoring of national accounts included  
 

developing force of the specific channel and have 

performance of the accounts 
 

  
Candidate profile: 

or similar field 

 
 

 
 

 
 

 

The company offers: 
 

 e-mail: , 

adecco.gr and register your cv in our database to 

applications are considered as strictly confidential.

Embedded System Developer

Empelor GmbH

Education, experience & profile: 
 

 
or other relevant field 

 
 

 

drivers 
 

and data sheets for components 

 
 

and creativity 
 

 
 

  
Additional relevant skills that would 
 be considered an advantage: 

system 

 
 

and specifications 

 
 

 

team 

We offer:

innovation, quality and value.

e-mail: career@empelor.ch

Web Developer

Key responsibilities:

Skills and experience: 

information technology or related field 
 

  
Experience on the following  
will be appreciated: 

 
 

 

services 

 

 

Personal characteristics: 
 

as independently 
 

deadlines 
 

Cv’s to e-mail: hr@istopolis.gr

Vector Marine Software Ltd (VMS Ltd) is a company 

and challenging carrier opportunities in a demanding 

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

Job description: 

of highly motivated professionals and be involved 
in the design, production and implementation of the 

Qualifications required: 

engineering or other relevant discipline 
 

and programming 
 

is required 
 

 

 
 

 

 
 

and related device interface protocols 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: personnel@vector.gr

Forthnet, 

να εκπαιδεύσει και να απασχολήσει άμεσα:

Ασκούμενους Σπουδαστές Ι.Ε.Κ.  
για 6μηνη πρακτική άσκηση 

στο τμήμα LAB-Customer Equipment 
Development  

της Διεύθυνσης Σταθερού Δικτύου

Στo πλαίσιo της πρακτικής  
σου θα έχεις καθήκοντα όπως: 

 
εξοπλισμού 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: skou@forthnet.gr

10
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Customer Experience Analyst 
Athens, Attiki, Greece  

(code: CEA 002)

Description: In Wind we are committed to becoming 
an outstanding independent telecommunications 
company in the european market, delivering unique 
value for money services to our customers. 

Our ambitious commitment mobilizes us to keep 
evolving, to seek out new challenges and to change, 
without fear, in a creative and empowering environment! 
All these elements create a high performance culture, 
characterized by the passion, talent and competencies 
of our employees. 

We see each new colleague as a unique team member 
and a major investment for our company’s future, 
and now we are looking for a talented and highly-
motivated Customer Experience Analyst, to join a 
team of bright professionals.

Main tasks: 

metrics to meet on-going organization’s needs 

sources and clearly indicate quality of final 
analysis 

 
on departmental needs 

 
 by providing advanced statistical analysis 

 
(decision trees, logistic regression, etc) as well  
as unsupervised models  
(Cluster Analysis, etc), in order to develop 
departmental strategy 

 
to design, check and establish the procedures 
improvements between business units, 
technology teams and support teams 

 
as well as insights to organization  
Requirements: 

mathematics, engineers or closely related field 
 

telecommunication systems, will be considered  
a strong plus 

 
 

(for example Genesys-Interactive Insights) 
 

manipulate and analyze raw data, draw 
conclusions and develop actionable 
recommendations using statistical modelling 
techniques 

 
with ability to apply critical thinking 

link:  
https://wind-ellas.workable.com/jobs/357373 

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση, επι-
θυμούμε να προσλάβουμε:

Μηχανικό Λογισμικού  
για Ανάπτυξη web Εφαρμογών

Βασικά καθήκοντα: Ο/η υποψήφιος θα ενταχθεί στην 
ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών που αναλύει, σχεδιά-
ζει και υλοποιεί νέες καινοτόμες online υπηρεσίες.

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 

jquery, bootstrap) 
 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
 

προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:  

 
 

Η εταιρία προσφέρει -
γραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης 
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο link:  
gr  με κωδικό θέσης: MCS07. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης 
της σχολής πληροφορικής, ζητά να προσλάβει για 
μερική απασχόληση:

Καθηγητή  στο επιστημονικό πεδίο 
Distributed Networks 
(κωδ. θέσης: NETW16)

Για διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα: 

και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
 

σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
 

σε σχετικό αντικείμενο 

σε σχετικό αντικείμενο 

Net Working και κατανεμημένα συστήματα 
  

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

δεξιότητες 
 

 
εργασίας 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

αντικείμενο 
  

Το Mediterranean College προσφέρει: 

προσωπικού του 
 

επίπεδα

e-mail: hr@medcollege.
edu.gr

Mobile Analytics

Mobiplus, the most leading and dynamically developing 
mobile services company, requests a freelancer with 

Requirements: 
 

to detail, ability to prioritize effectively, 
commercially numerate, proactively and forward 
planning 

https://drive.google.

view?usp=sharing
στο e-mail: kpapageorgiou@media-plus.gr  με τον 

IT System Analyst for e-Government Projects 
(ref: ITSA/03/17)-Athens, Greece

European Dynamics (www.eurodyn.com) is a 
leading software, information and communication 
technologies company, operating internationally 

develop software applications using state-of-the-art 

. 

institutions, international organizations, european 
agencies and national government administrations 
internationally. We currently have a vacancy for 

an expert in various international e-Government 

out at the premises of the company in Athens. In the 
context of this assignment, the successful candidate 
will be integrated with the implementation and 
maintenance teams of the company, interfacing and 
closely cooperating within the client’s management, 
business and technical responsible teams.

Your tasks: 

meetings with clients 

requirements 

 

of functional testing 

 
(user manuals, reports, etc) 

services to end-users 
 

and reporting  
Your skills: 

 
or information technology 

and collaboration skills 
 

 
and spoken 

analysis, web development/testing, databases 

Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where you 
can expect real chances to make a difference, please 
send us your detailed cv in english, quoting reference: 

e-mail: hr@eurodyn.
com. We offer a competitive remuneration (either on 
a contract basis or on a full benefits package), based 
on qualifications and experience. All applications will 

all our other open vacancies by visiting the career 
section of our web site (www.eurodyn.com) and follow 

) 

Adecco HR

and selection services and temporary placement. 
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, 
a well-known multinational company, for a dynamic 
professional to cover the following position:

System Administrator  
(ref. code: S- 722/70570)

Job description: 
 

 

segments, Internet and intranet systems 
 

integration and testing of data links 

end-user support 
 

or operational needs 
  

Candidate profile 
 

as a system/network administrator 
 

will be a plus 

science 
 

 
and experience in linux administration 

 
(Cisco certification is not mandatory) 

capabilities 

supervision 
 

and eagerness to learn new technologies 
 

(both oral and written) 

frequently  
The company offers:  

 
 

environment

code, by e-mail to the following e-mail address: 
infoath@adecco.com

 we will 
contact the candidates who meet the profile’s 
requirements to arrange an interview. 

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.

.Net Developer

25-8 projects is a boutique software house that has 
been operating out of Greece and Germany for the last 
5 years and is now about to launch a groundbreaking 
new service that will take over the gaming market. We 
are at the stage now of building a team of pioneers 
that will help us achieve our goal. We are team of 
forward thinking engineers and innovators, passionate 
about disruptive software services, eager to make a 
strong statement while mixing work and fun in a great 

startup, but we have the benefits of an established 
company. If you feel that you have what it takes to be 
a trailblazer in this exciting trip, please get in touch! In 
return we offer above market average compensation 
and a great team working environment.

Your tasks:
to the further development of our back end systems.

Your profile: 
 

our company culture of sharing knowledge, best 
practices and standards 

develop thread demanding apps and optimize 
software with modern methods 

 
are important to you 

and value your personal development 
  

Required skills: 
 

 

 

 
 

 
  

Additional skills: 
 

Apply to this e-mail:  

Η Axel Accessories -
ρία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, η 
γνώση, η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και η θετική 
στάση ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία 
που την έχουν διατηρήσει σε μία, συνεχώς, ανοδική και 
εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας, μπορείς να εργαστείς 
στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα 
σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο 
και ταυτόχρονα διεθνές περιβάλλον. Η εταιρία για τα 
κεντρικά της γραφεία στην Θεσσαλονίκη, επιθυμεί:

Web Developer & Designer

Προφίλ υποψηφίου: 
 

θέση και εταιρία με εμπειρία στην κατασκευή  
και σχεδίαση websites, microsites, e-mail κλπ. 

 

 

προφορικής και γραπτής 

αποτελεσματικότητα ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύ-
θεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδικότητα, 
οργάνωση, ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης 
διαφορετικών έργων και συνεργατών  
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

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

τεχνικά προσαρμογή των εικαστικών  
και ένα άψογο αποτέλεσμα 

 
και τις νέες τεχνολογίες 

  
Παροχές 

 
περιβάλλον 

 
και αναπτυσσόμενη εταιρία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@axelaccessories.com 
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with the operational center (OCBA) and the MSF 
movement.  

 

of MSF Greece with development of collective 
 

 

 

 
 

 

 

  
Requirements-skills: 

 

 
 

etc.  

 

 

Competencies:

Conditions:

Annual gross salary:

Starting date:

e-mail: 

contacted for interview.

Digital Marketing Executive

Optimal HR Group
 

Responsibilities: 

 

 

 

media 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
Requirements: 

 
 

 

 
 

 

e-mail:  

Digital Marketing Manager 
(MARK 1801)-Thessaloniki

Description:

The role

Administration includes but is not limited to: 

 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 

 
 

 

 
 
 

to implementation 
 

 link: 

Στελέχη Τμήματος Επιδοτήσεων

Η GAIA Επιχειρείν αναζητά στελέχη για τη διεύθυνση 
υποστήριξης επιδοτήσεων της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Pennie αναζητά: 

Λογιστή

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

οδηγιών 
  

Η εταιρία παρέχει: 
 

 
 

 
 

e-mail:  

Η εταιρία Tottis Bingo Α.Ε.Β.Ε., μέλος του oμίλου με 

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

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

συνεργασίας σε περιβάλλον ομάδας

Παρέχονται:

e-mail: 

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 

βιβλία 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

σε περιβάλλον ομάδας 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

Andronis Exclusive αναζητά 

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 
 

  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

 
 

e-mail:  

Η Rainbow Waters®

Βοηθός Λογιστή  
(κωδικός θέσης: ACC15)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

βιβλία 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν:

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
περιβάλλον εργασίας

 
εξής e-mail:  

Accounts Payable Specialist

Function:  
Location: 

About HPD Innovation Lab

About the function & the role: Innovation, operational 

Key accountabilities: 

 

 

report 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
into the financial area 

  
Key competencies & skills: 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Are you the one we are looking for?
e-mail: 

com
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innovative organisation and an amazing team! Kindly 
be aware that after the screening of the cv’s received 
for the respective position, we will only contact the 
candidates who meet the requirements of the job 
to schedule an interview. HPD Innovation Lab is an 
equal opportunity employer.

Etem is seeking for its plant in Sofia:

Cost Accountant

The object of the position is to construct data 
accumulation system for a cost accounting system, 
coordinate physical inventory counts and cycle counts, 
update standard costs in the bill of materials, prepare 
financial forecasts, reporting, analyzing investment 
projects, cost analysis & modeling, report on margins by 
product and division, develop presentations regarding 
the annual budget, monthly and quarterly actual to 
forecast analysis and cost standards.

The candidates, able to relocate in Sofia, should 
have: 

 
(preferably on an industrial company) 

analysis 
 

Office 
 

would be an asset

The position offers: dynamic work environment, 
continuous training and development opportunities.

e-mail: hr@
steelmet.vionet.gr, quoting the code CA
be treated as confidential.

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

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 
 

 
 

 και μεθοδικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail:  

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Alouette Α.Ε.

Γραφίστα/-τρια 

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες:

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

 

και Photoshop 
 

 

 e-mail: grammateia@alouette.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
 Funky Buddha

Πωλητές-Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
στην πώληση 

 
 

e-mail: 

Απολλώνιον 
Α.Β.Ε.Ε.

Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: info@cookieland.gr ή στο  

Dexim, 

Πωλητές/Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

στο e-mail: 

Lichnos Beach Hotel & Suites 

Υπάλληλο  
για Mini Market

 e-mail: info@lichnosbeach.gr

Funky Buddha,

Πωλητές & Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

στην πώληση 
 

 

 e-mail: 

Διευθυντής 

  
 : .

e-mail: helenbikou@gmail.com

Market In

Διευθυντές-Υποδιευθυντές 
(κωδ. θέσης: MG2017)

 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

λιανεμπορίου 
 

 
 

ικανότητες  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία

e-mail:  ή στο 

Πωλητή Φαρμακείου

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

του φαρμακείου

Η εταιρία προσφέρει: 
και μπόνους, αυτοκίνητο, κινητό.

e-mail: info@epsilonb.gr

Πωλητής/τρια Λιανικής 
(SAL. 0901)-Κεφαλονιά

Καθήκοντα θέσης: 

Απαραίτητα προσόντα: 

εμπειρίας σε κατάστημα λιανικής  
 

 
 

 
 

ομάδας 

e-mail: hr

Εστία Αρτοποιία

να προσλάβει:

Πωλητή/Πωλήτρια

Προσόντα: 
 

στον κλάδο 

υπηρεσιών 
 

συνθήκες 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

e-mail: hr@estiabakery.gr

Υπεύθυνου Σάλας

Γενική περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 

 

  
Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

του καταστήματος 
 

 
 

 
από την εταιρία σε όλους τους τομείς  

  
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
  

Διαπροσωπικές ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 

του πελάτη  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: jobs@paulgreece.com

 

Πωλητή Κάβας & Delicatessen  
Προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
του πελάτη 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
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συνέχεια στη σελ. 16

e-mail: work@mykonos-flora.gr

Υπαλλήλους Τμήματος  
Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει -

 link: 
gr κωδικό θέσης: RS0010

Η Funky Buddha

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Aircon Energy Α.Ε.

Πωλητή/Υπάλληλο Γραφείου  
(άνδρα υποψήφιο)

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Προαιρετικά προσόντα:

e-mail: κωδικό: PO.

Axel Accessories -

 

Προσωπικό Πωλήσεων 
(κωδ. θέσης: ΠΠΚ03)

Προφίλ υποψηφίου/-ας:

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Παροχές:

 e-mail:

-
Απολλώνιον 

ΑΒΕΕ

Πωλητή-Πωλήτρια

Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

-
e-mail: hr@

 

Υπεύθυνη Καταστήματος  
Μελίσσια

Καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Τερκενλής Α.Ε.

Υπεύθυνος Καταστήματος

Η θέση: -

-

Μερικές από τις αρμοδιότητές  
του/της περιλαμβάνουν:

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

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

KSM HR -

Yπάλληλο Ταμείου

Απαραίτητα προσόντα:

link:

 
-

Πωλητή-Βοηθό Μαναβικής

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: work@mykonos-flora.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
West A.E., 

-

Πωλητές/Πωλήτριες

Περιγραφή θέσης: -

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ένδειξη SOT002TH
e-mail:

Sales Assistant

Day to day responsibilities will involve:

Requirements & skills:

…and as a plus:

Preferred qualifications:

What we offer:

 e-mail: 

Domotel Hotels & Resorts

Στέλεχος Πωλήσεων 
(Αθήνα)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail: hr@



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

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!
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H Κ. Τζάνος Α.Ε.Β.Ε. με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττι-
κής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 
1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει 
είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών. Η εταιρία δι-
αθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας 
ολόκληρη την ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη 
Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση 
των πελατών της στη βόρεια Ελλάδα. Για την κάλυψη 
των αναγκών της η εταιρία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή/Οδηγό

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.

Αρμοδιότητες: 
 

πελατειακής βάσης της εταιρίας 
 

τις ενέργειες του ανταγωνισμού και τα παράπονα 
των πελατών 

 
 πρόγραμμα επισκέψεων στους πελάτες,  
υλοποιώντας το πλάνο των πωλήσεων ανά πελάτη 
και κατηγορία προϊόντος 

 
 

 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 και στη διαπραγμάτευση 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 
 

παραστάσεων, πινάκων και γρήγορων 
 υπολογισμών  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
συνεργασίας 

 
 

-
φέροντας τον κωδικό θέσης ΠΩΛ-ΟΔ στο ακόλουθο 
e-mail: hr@tzanos.gr ή στο φαξ: 210 2819210.

Στελέχη Πωλήσεων  
Εθνικής Ασφαλιστικής

Παρεχόμενη εξειδίκευση: Asfalisi Top Team

-

εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας και πωλήσεων, 
την εξυπηρέτηση των πελατών τους, την ανάπτυξη 
και τη διερεύνηση του πελατολογίου.

Αναλυτική επαγγελματική περιγραφή:  
 

προώθησης της υπηρεσίας που υποστηρίζει 
 
 

 
με διαφορετικούς τρόπους

για λογαριασμό του και της εταιρίας του. Ο ρόλος 
του είναι να υλοποιεί τη στρατηγική πωλήσεων που 
του διδάσκεται σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, 
εφαρμόζοντας καθημερινά το πρόγραμμα πωλήσεων.

Αντικείμενα απασχόλησης: 
 

του με μεθόδους ορισμένες από την εταιρία, 
 οι οποίες εξελίσσονται μέσα από το πρόγραμμα 
εργασίας 

 

και για την αύξηση των πωλήσεων με την πρόταση 
 

 
μέσω συστάσεων από τις επαφές που δημιουργεί 
και διαπραγμάτευση για τη μεγιστοποίηση  

-

επαγγελματικό βηματισμό τους, διαθέτουν όρεξη για 
μια δουλειά καριέρας και δεν θέλουν να εμπλακούν σε 

ώστε να διασφαλίζει την ουσιαστική εκπαίδευση των 

δημιουργώντας σταθερό εισόδημα με τον κανονισμό 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ανάπτυξη της 

καλύτερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους, 
να αναπτύξουν τις επαγγελματικές ικανότητές τους 
και να εξασφαλίσουν τη μελλοντική πρόοδό τους. Η 

Εθνική Ασφαλιστική, θα σας δώσει τη δυνατότητα να 
μάθετε να εργάζεστε και να δημιουργείτε αξίες για 
τους πελάτες σας, αλλά και για εσάς. Εάν πιστεύεις 
και εσύ στα δικά μας οράματα και θέλεις να αποτελείς 
μέρος της εξειδικευμένης ομάδας Asfalisi Top Team, 
μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου, το οποίο 
θα αξιολογηθεί με από συγκεκριμένες και πιστοποιη-
μένες διαδικασίες. Η Εθνική Ασφαλιστική επιδιώκει 

και νέους ανθρώπους, φιλόδοξους, με ικανότητες, 

την εξέλιξή τους σε sales managers.

Υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας με τον κω-
δικό: Sales job asfalisi top team 010 στο e-mail: 
hum-res@otenet.gr

των νομικών και φορολογικών εκδόσεων, για τη στε-

αναζητά:
Εξωτερικούς Πωλητές 

(κωδικός: επ-13)

Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
περιβάλλον 

 

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 

στο εξής e-mail: dlaios@sakkoulas.gr ή στο φαξ: 210 

 
Στελέχη Πωλήσεων 

(Θεσσαλονίκη)

Απαιτήσεις:

Βιογραφικά στο e-mail: info@e-ferries.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία Advance Products, που δραστηριοποιεί-

εξοπλισμού, αναζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη

Περιοχή:

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

  
Προφίλ-προσόντα υποψηφίου: 

 
 

 

ικανότητες 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@advanceproducts.gr. 
Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Θα τηρηθεί πλήρης 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία Power Electronics Control Ε.Π.Ε., που 

ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοματισμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, 
του τμήματος πωλήσεων B2B:

Μηχανικό Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: 
 

 

ολοκληρωμένων λύσεων  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

των πωλήσεων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

 
 

 
ικανότητες και προσανατολισμός στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων 

 
  

Παροχές: 

κάλυψη 
 

 
σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα 

Βιογραφικά στο e-mail: admin@pelc.gr

Η Βιοκάλ ΑΕ

Μηχανικό Πωλήσεων

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες/ικανότητες: 
 

των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας 
 
 

σε πελάτες 
 

πωλήσεων 
 

 
σεμιναρίων σε κοινό 

εργαστηριακές μετρήσεις  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

ή αυτοματισμού 
 

 
 

εκτός έδρας 
 

για άνδρες 
 

σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

διεύθυνση: hr-

MHXANIKOI
επώνυμων συστημάτων κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης 

Μηχανολόγο Μηχανικό  
(κωδ. θέσης: SENG02)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 έργων κεντρικού κλιματισμού 

 
 

ικανότητες 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η δια-

αναφέρεται στο διευθυντή έργων της εταιρίας.

Παράκληση: μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 

Θεσσαλονίκης: 
e-mail: skywalker@createandact.

gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 

Η Alumil, ένας από τους μεγαλύτερους και περισ-

ομίλους στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην 
Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Μηχανικός Συντήρησης 
(κωδ. θέσης: ΠΜ-17) 

Περιγραφή θέσης:
παραγωγής, αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση και 

στον προϊστάμενο συντήρησης.

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 

διοίκησης απόδοσης 
 

 

Επισύναψη βιογραφικών στο link: .alumil.

τον κωδικό της θέσης.

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε., εξουσιοδοτημένος έμπορος 

Μηχανικό Αυτοκινήτων  
για ζυγοσταθμίσεις-ευθυγραμμίσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
και ευθυγραμμίσεων και αλλαγής ελαστικών 

 
 κύκλου σπουδών 

Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: -

Τόπος: 

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία επίβλεψης 

Καθήκοντα θέσης: 
 

 των έργων 

λύσεων και εξοπλισμού 
 

 και κτηριακών ηλεκτρολογικών 
 και αυτοματιστικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα  
με διεθνή standards 

 
δημοπράτησης 

 
εγκαταστάσεων 

 
 

μετρήσεων 
 

 και συντήρησης

Η εταιρία: -
αση και στην κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 
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έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο www.
sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους ο ηλεκτρολόγος  
μηχανικός δραστηριοποιείται, περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά: 

με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
 

τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών 

 
 

 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr
210 6084942, με τον κωδικό: SY-ELE-1

Salvan Μ. ΕΠΕ

Πολιτικό Μηχανικό  
ΑΕΙ-ΤΕΙ

-

Προφίλ υποψηφίου:  

βιομηχανικών κτηρίων 
 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: gr

AGT Engineering & Operations Services είναι 
-

-

-

Διπλωματούχο  
Μηχανικό Α.Ε.Ι.

Επιθυμητή ειδικότητα:  
  

Θέση:   
Τόπος:   
Απαραίτητα προσόντα: 

 
προϋπηρεσία, σε ανάλογη θέση 

 
 

 
 

 
 

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
ξένων γλωσσών.

-

εξέλιξης. 

Βιογραφικά στο e-mail: -

Salvan Μ.Ε.Π.Ε.

Πολιτικό Μηχανικό  
ΑΕΙ-ΤΕΙ

εργοταξίων. 

Αρμοδιότητες τμήματος:

Προφίλ υποψηφίου:  

βιομηχανικών κτηρίων 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: .  

Oxyzed 

Sound Engineer

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Digimark ΑΕ -

Μηχανικούς Η/Υ & Δικτύων 
κωδ. θέσης: JNSE)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 και στις επικοινωνίες 
 

 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

 
 

 
  

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη: 

 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

  
Για την παραπάνω θέση απαιτείται: 

 

περιβάλλον εργασίας 

link: 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τερκενλής Α.Ε.

Βοηθού Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος

Μερικές από τις αρμοδιότητές  
του/της περιλαμβάνουν: 

 

της επιχείρησης 

και οργάνωση των απαραίτητων ενεργειών 
 

των εργασιών 
 

των εργασιών 

της επιχείρησης 
  

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

 
 
-

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: 

Camping Armenistis

Boηθό Hλεκτρολόγου 

Προϋποθέσεις για τη θέση: 
 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Lenovo -

 

-

-

 με γραφεία στο εμπορικό κέντρο 
«

TechnicianMobile Devices Expert  
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 ικανότητα επικοινωνίας 
 

 

Βιογραφικά στο  e-mail: 
gr -

 
, 

Τεχνικός Υποστήριξης

-

-

-

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

γλώσσας 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 

 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 
 

 
περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά στο e-mail: .  

 Auto Marin A.E.

Υπεύθυνο Διαχείρισης Μεταχειρισμένων  
Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 
 

Βιογραφικά στο e-mail: -

LOGISTICS
Elton, -

-

Εργάτη Αποθήκης 
(κωδικός: ΕΑΑ317)

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

με εμπειρία σε φορτοεκφορτώσεις 
 

 
τροφίμων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

 
 

 
 

 

εργασίας

Η εταιρία παρέχει:

e-mail: 

GFP-
Georgiou Flexible Packaging,

Χειρίστριες Συσκευαστικών Μηχανών

Προφίλ υποψήφιας: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

17
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Αποστολή βιογραφικού σημειώματος (υπ’ όψιν τμήματος 
ανθρώπινου δυναμικού), στο e-mail: hr@gfpack.gr 
ή στο φαξ: 22950 42810.

Η Famar Α.Β.Ε., ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στην Ευρώπη με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής 
φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για 
το εργοστάσιό της στον Άλιμο:

Εργάτη Παραγωγής  
(Στείχου Χώρου)-(κωδ. : ΕΠΣΧ ΑΛ_032017)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον προϊστάμενο 
βάρδιας και θα είναι υπεύθυνος/-η για την εύρυθμη 
λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της.

Αρμοδιότητες: 
 

των οδηγιών παραγωγής και τη σωστή 
 συμπλήρωση των εντύπων που τα συνοδεύουν 

αποκλίσεις ή εν δυνάμει προβλήματα,  
ως προς την παραγωγική διαδικασία 

 
των μηχανών 

 
ασφαλείας, GMPs και υγιεινής του χώρου εργασίας 
του/της. Εργάζεται πάντα παίρνοντας τα κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας για τον εαυτό του/της,  
τους συναδέλφους του/της και του χώρου 

 
 του χώρου του/της 

 
 της εργασίας του/της  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
(κλάδος μηχανολογίας) & πτυχίο ανώτερης σχολής 
(ΤΕΙ μηχανολογίας) 

αντικείμενο 
 

 

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

ΟΔΗΓΟΙ
Η HotelBrain είναι μια ανεξάρτητη εταιρία που εξειδι-
κεύεται στη διαχείριση και στην ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Ζητείται σε συγκρότημα βιλών πολυτελείας 
που διαχειρίζεται η εταιρία στη Μύκονο, να καλυφθεί 
η παρακάτω θέση:

Oδηγός Luxury Mini Bus   
Mykonos 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε ξενοδοχείο 5* ή 4* 
 

 
 

Προσφέρονται: πακέτο αποδοχών, διαμονή και άρι-
στες συνθήκες σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και 
πολυτελές περιβάλλον.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Hotel Brain, παρα-
καλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με μία φωτογραφία, στο ακόλουθο link: http://www.
hotelbrain.com/hr. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο  όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura αναζητεί κατάλ-
ληλους υποψηφίους, για την κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στα καταστήματα Θεσσαλονίκης:

Αισθητικός 
(κωδ. θέσης: FT 31)

Προφίλ υποψηφίων: 
 

του κλάδου 
 

σώματος και προσώπου 
 
 

 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: hr@figurabody.gr. 
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών 

σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τις υποψήφιες 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

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

Spa Therapists

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

ή αισθητικού 
 

 

γλώσσας 

γλώσσας, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 

& την πώληση προϊόντων καλλυντικών 
 

λόγου 
 

με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 

 

εκτός Κω 
 

 

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

Skiathos Princess Hotel, member of Santikos 
Collection, is looking for the Summer ‘17:

Spa Manager

The role: Responsible for managing and supervising 
all areas of the spa, including its programs, services, 
hours of operation, facilities and staff. Coordinates 
the delivery of spa services including: salon, skin care, 
fitness and wellness, massage, program coordinating, 
reservations, reception desk and locker room areas. 
As a department head, directs and works with the 
hotel management team and spa employees to 
successfully execute all spa operations. Strives to 
continually improve guest and employee satisfaction and 
maximize the financial performance of the department.

Core work activities: 

and monitoring of fiscal budgets, division 
operations, and marketing strategies to produce 
both short-term and long-term profitability 

within the spa environment. Works closely  
with the hotel management to ensure  
the establishment of sound operational business 
practices that produce positive methods to ensure 
all projects/assignments produce quality results, 
remains within budgetary constraints, and meets 
targeted deadlines 

standards 

consistent with the annual business/marketing 
plan 

 
to ensure set revenue goals are met or exceeded 

 
and cost estimates for equipment, changes 
 to the spa environment and allocation  
of resources, as needed. 

inventories, controls purchases concerning  
the department. 

operations and manages contract agreements 
which have been approved by the hotel 
management 

requirements, and safety guidelines, while 
maintains confidentiality of department affairs 

and equipment  
Candidate profile: 

language 

french, italian, russian, spanish, etc.) will be valued 
accordingly 

desired 
 

and of at least one PMS software 

manager, in high-volume yet prestigious spa 
facilities within a 5* hotel environment 

 
of at least 5 members 

management skills 

leadership and team-building skills, with good 
accounting skills and able to maximize revenue 

appearance, professionalism, and ability  
to demonstrate passion and to transmit exquisite 
service standards to guests and spa personnel 

effectively with other company personnel 
 

and safety regulations and procedures  
and capable of adhering to and even exceeding  
of operating and maintenance company standards
We are an equal opportunities employer. All applications 
will be considered as confidential. Follow us on the 
website “workathlon” and on facebook “workathlon”, 
for more company news and job updates. Apply to 
e-mail: hr@santikoscollection.com

Spa Sales Specialist

For Crete region, Greece.

Description: Blue Palace, a luxury collection resort 
& spa, member of Marriott international, is seeking to 
hire a Spa Sales Specialist. The new associate’s key 
duty is to entail sales promotion with the hotel and 
at the spa reception and to provide consultation and 
recommendations to guests. The Spa Sales Specialis 
reports to the spa.

Requirements: 

to develop spa sales 
 

 
will be an advantage 

qualifications, will have an advantage 

with people  
Benefits: 

 

Submit to link: https://blue-palace-a-luxury-collection-
resort-and-spa.workable.com/jobs/444456

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Naturalia S.A. is seeking to recruit a dynamic 
professional to undertake the position of:

Customer Service & Sales Administrator  
Consumer Healthcare Products

Location: Gerakas, Attiki.

Role profile: Receives and manages customer orders 
and inquiries. Acts as a liaison and maintains strong 
professional relationship with customers and sales. 
Provides administrative support to the commercial 
department.

Qualification profile: 

experience in CHC 

systems 
 

 

communication, interpersonal & problem solving 
skills 

effectively  
Naturalia S.A. offers: 

opportunities 

environment 

package

We look forward to receiving your application and 
cv to this e-mail: hr@pharmanel.gr. Please quote 
the reference code: Naturalia CS. All applications 
are considered strictly confidential. Website: www.
naturalia.gr

H εταιρία Relate A.E., από τις δυναμικά αναπτυσσό-
μενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για 
πλήρη απασχόληση σε προώθηση ασφαλιστικών 
συμβολαίων αυτοκινήτου:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
Ασφαλειών

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
προϊόντων/υπηρεσιών 

 
αγορά (γνώση σε ασφάλειες αυτοκινήτου) 

 
 υπολογιστών 

 
και προφορική 

  
Προσφέρονται: 

 
και πριμ αποδοτικότητας 

 

από κορυφαία στελέχη της αγοράς 
 

και λεωφορεία

Βιογραφικά στο e-mail: hr@relate.gr ή στο φαξ: 210 
2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ΑΣΦ01-2017.

Yπάλληλος Tμήματος Εξυπηρέτησης  
Τουρκική Γλώσσα

Η KS Sportnet Services είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρία που ειδικεύεται στον τομέα του online marketing 
και της διαφήμισης. Οι υπηρεσίες που προσφέρου-
με στους πελάτες μας περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
και την εκτέλεση στρατηγικού σχεδιασμού, υπηρεσίες 
διαδικτυακού και ψηφιακού μάρκετινγκ, συμβουλευτι-

της επέκτασής μας αναζητούμε έναν/μία υπάλληλο 
γραφείου με άριστη γνώση, γραπτά και προφορικά, 
της τουρκικής γλώσσας για το τμήμα εξυπηρέτησης 
της εταιρίας μας.

Τι θα περιλαμβάνει η εργασία σας: 
 

 των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, e-mail και live chat) 

τις υπηρεσίες της εταιρίας μας και να προσφέρετε 
στους πελάτες μας ακριβείς πληροφορίες 

 
διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειές μας 

εταιρικού λογαριασμού στα social media 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 (σε επίπεδο μητρικής γλώσσας) και πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής (γραπτά και προφορικά) 

 
 

είναι πλεονέκτημα, ωστόσο η θέληση για μάθηση 
είναι απαραίτητη και υποχρεωτική 

 
(γραπτή και προφορική) 

προσόν 
 

 
 

θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
Παροχές: 

 
 

των ιδεών σας και συνεχής εκπαίδευση 

εταιρία 

Οι συνεντεύξεις όλων των υποψηφίων θα γίνουν στα 
Αγγλικά και στα Τουρκικά. Βιογραφικά στο ακόλουθο 
e-mail: info@kssportnet.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Διανεμητές/-τριες Εντύπων  

(κωδ. D2D)

Ο διανεμητής είναι υπεύθυνος για τη σωστή διανομή 
εντύπων των πελατών της εταιρίας στον τομέα ευθύνης 
του, σε όλη την Αττική.

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρουμε: 
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-

 e-mail: hr@greenpromotions.gr

 Τερκενλής

Άτομα για Delivery

-

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: info@terkenlis.gr

SECURITY
Scorpios Security,

Προσωπικό Ασφαλείας

Για τις περιοχές: -

Απαιτήσεις:

Η εταιρία προσφέρει:

-

 e-mail:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Viofar Ε.Π.Ε.,

Παρασκευαστές  
Φαρμακευτικών Προϊόντων

e-mail: info@viofar.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Sphinx Wine Restaurant  

Chef

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Ψήστης

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail: @whitesantorini.gr

Waiters/Waitresses 
Samos

e-mail:

-
Διάλογος

Βοηθός Μάγειρα (για πρακτική άσκηση)  
Γερμανία-(κωδ. θέσης: ΕΒΜ2017)

Προφίλ υποψηφίων:

Προσφέρουμε:

 διεύθυνση:

HotelBrain

Cook B’  
Paros

Qualifications:

  
link: 

Kyrimai  

Food & Drink  
Waiters/Waitresses

Desired skills & experience:

environment

The company offers:

e-mail:

Lichnos Beach Hotel & Suites 
:

Sous Maitre

Απαραίτητη προϋπόθεση: -

 e-mail: .gr

Poco Loco Mexican Cantina
. 

Cook B’  
& Kitschen Assistant

e-mail: m

Royal Paradise Beach Resort & Spa 
5*

Bοηθούς Σερβιτόρων
(κεντρικό εστιατόριο-a la carte)

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

Μελινικόν, 

Ζαχαροπλάστη-Μάγειρα

-

Απαραίτητα προσόντα: 

e-mail:

-

Μάγειρας
Προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Παροχές:

e-mail:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Amada Colossos Resort

 

Housekeeper Assistants

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

-

 διεύθυνση:

Skiathos Palace

-

Προϊστάμενο Κρατήσεων

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

-
e-mail:

Anemi hotel

Receptionist

The hotel offers:

e-mail:

Ikos Resorts

Grooms/Bell Boys
Ref: GRB017

Location:

Responsibilities:

Skills:

 link: 



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

Voluntary Action
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
Παρασκευή - Σάββατο

Stay Tuned

www.jobfestival.gr

09/2
Πέμπτη

www.jobfestival.gr

www.hrcommunity.gr www.jobfestival.gr www.voluntaryaction.gr

www.festival.edu.gr/ www.jobfestival.gr www.tadhack.com www.bossible.gr

www.footstep.gr www.footstep.gr www.footstep.gr

www.hobbyfestival.gr

www.jobfestival.gr

#JobDay
«Ποιότητα Ζωής» Νέας Σμύρνης

#JobDay Hotel Tech
Ένθετο στο 1st Hotel Tech

www.tadhack.com/2016/global/athens
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επενδύουν στο διαδίκτυο (και όχι στην 
επιμόρφωσή τους), ώστε να βγαίνουν 
μπροστά, ενώ δεν το αξίζουν. 

 Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα 
από προσωπική έρευνα διαπιστώσαμε 
πως μέτριοι έως κακοί επαγγελματίες 
εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των 
οργανικών αναζητήσεων. Αντίθετα επαγ-
γελματίες υψηλού επιστημονικού κύρους 
χάνονται στα αζήτητα των μηχανών 
αναζήτησης, στη 2η, 3η ή και 5η σελίδα 
(που σπάνια οι χρήστες μπαίνουν στον 
κόπο να ψάξουν), χάνοντας παράλληλα 
και έναν σημαντικό αριθμό δυνητικών 
πελατών. 

Για να καταλάβει κανείς την πραγμα-
τική διάσταση του προβλήματος, αρκεί 
να σκεφτεί πως οι μηχανές αναζήτησης 
δεν είναι άνθρωποι/δικαστές για να 
ξεχωρίσουν έναν καλό επαγγελματία 
από έναν κακό. Είναι ρομπομηχανές 
που χρησιμοποιούν μαθηματικούς αλ-
γορίθμους. Αξιολογούν δεδομένα με 
βάση προκαθορισμένα μηχανιστικά 
κριτήρια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
σημαντικές παραμέτρους που χαρακτη-
ρίζουν έναν καλό επαγγελματία, όπως 
το βάθος επιστημονικής κατάρτισης, η 
τήρηση της δεοντολογίας, η εμπειρία 
κ.ά. Για τις μηχανές αναζήτησης, αν 
δεν εμφανίζεται ένας επαγγελματίας 
στο διαδίκτυο (έστω και ως όνομα σε 
λίστες τηλεφωνικού καταλόγου), απλώς 
θεωρείται ανύπαρκτος.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις 
εύκολα γεννάται το ερώτημα: «δηλα-
δή βαδίζουμε σε μια εποχή όπου οι 
τεχνολογικά κατηρτισμένοι (και όχι 
απαραίτητα καλοί επαγγελματίες) θα 
αναδειχθούν και οι τεχνολογικά αναλ-
φάβητοι (αλλά υψηλού επιστημονικού 
κύρους) θα εξαφανιστούν»; Στην ερώτηση 
αυτή θα απαντούσαμε ανεπιφύλακτα 
«ναι». Δυστυχώς για όλους μας. Για 
τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας, 
αλλά και για τους πελάτες/ασθενείς, 
που σερφάρουν αφελώς στο διαδίκτυο, 
πιστεύοντας πως οι μηχανές αναζήτησης 

θα τους προτείνουν τους καλύτερους 
επαγγελματίες. Και αυτό δεν πρέπει 
να το αφήσουμε να συμβεί.

Τα πράγματα δείχνουν να είναι ακόμη 
δυσκολότερα αν συνυπολογίσει κανείς το 
ασαφές αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο 
(Ν. 3418/2005), που θέτει αυστηρούς, 
περιοριστικούς κανόνες στην προβο-
λή και στη διαφήμιση των Ελλήνων 
επαγγελματιών υγείας. Ο φόβος μιας 
«καμπάνας» ή ενός προστίμου, π.χ. από 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, οδηγεί 
πολλούς επαγγελματίες υγείας να μην 
ρισκάρουν το άνοιγμά τους στο ευρύ 
κοινό και στις νέες τεχνολογίες, γεγο-
νός που τους καθιστά ευάλωτους στον 
ανταγωνισμό (που επενδύει χρηματικά 
στο διαδίκτυο).

Μία πρόταση
Παρά τις παραπάνω δυσοίωνες 

προβλέψεις πιστεύουμε ότι υπάρχουν 
περιθώρια αποτροπής μιας τέτοιας ανε-
πιθύμητης εξέλιξης, όπου κακοί επαγ-
γελματίες καπηλεύονται τις δυνατότητες 
του διαδικτύου για να εξαφανίσουν από 
τον χάρτη τους καλούς (αλλά τεχνολο-
γικά αναλφάβητους επαγγελματίες). Και 
μπορούν να συμβάλουν όλοι.

Προτάσεις για αυστηροποίηση των 
ποινών όσων καταπατούν τους κανόνες 
δεοντολογίας κατά την άποψή μας δεν 
μπορούν να αποτελέσουν τη λύση στις 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν οι Έλληνες επαγγελματίες του 
κλάδου της υγείας. Η νοοτροπία του 
περιορισμού και της αυστηροποίησης 
των κανόνων δεοντολογίας το μόνο 
που θα καταφέρει είναι να απομονώ-
σει ακόμη περισσότερο τους Έλληνες 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. 
Έτσι θα χάσουν τις τεράστιες ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται χάρις στο διαδί-
κτυο τόσο στη χώρα μας, όσο και στο 
εξωτερικό.

Εξάλλου αυτή η πρακτική του περιο-
ρισμού δοκιμάστηκε ήδη στο εξωτερικό 
και απέτυχε παταγωδώς. Ενδεικτικά, 

κανείς δεν ξεχνάει πώς ένας από τους 
κορυφαίους φορείς παγκοσμίως, το 
American Medical Association, ήταν 
από τους πρώτους που αντιμετώπισε τα 
social media ως πηγή προβλημάτων. 
Σύντομα όμως μπόρεσε να αντιληφθεί 
πως τα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζουν 
και τεράστιες ευκαιρίες. Σήμερα αυτές 
οι ευκαιρίες όχι μόνο αξιοποιούνται 
ανάλογα, αλλά ο Α.Μ.Α. έχει συναινέσει 
στην ένταξη μαθήματων social media 
στις ιατρικές σχολές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παρα-
πάνω, πιστεύουμε ότι η λύση είναι 
πολύπλευρη και μπορεί να δοθεί από 
3 μεριές.

Από το ελληνικό κράτος με τον εκ-
συγχρονισμό των κανόνων που διέπουν 
την προβολή και τη διαφήμιση των 
επαγγελματιών υγείας και την παράλ-
ληλη προσαρμογή του νομικού (και 
εκπαιδευτικού) πλαισίου στις ανάγκες 

της νέας εποχής. Από τους ίδιους τους 
επαγγελματίες υγείας με την υιοθέτηση 
των νέων τεχνολογιών και την προσαρ-
μογή των παροχών τους στις ανάγκες 
των σύγχρονων χρηστών. 

Όπως αναφέρει έκθεση της Deloitte 
με τίτλο «Προοπτικές του κλάδου υγει-
ονομικής περίθαλψης για το 2015: 
Κοινοί στόχοι και αντικρουόμενες προ-
τεραιότητες», υιοθετώντας την ψηφιακή 
καινοτομία, οι πάροχοι υπηρεσιών 
υγείας θα αυξήσουν την αποδοτικό-
τητά τους. 

Τέλος, από τους ίδιους τους πελάτες 
του κλάδου υγείας και χρήστες του δια-
δικτύου. Συμμετέχοντας σε φόρουμ όπου 
μπορούν να καταθέσουν με ειλικρίνεια 
την εμπειρία τους για την εξυπηρέτη-
ση που έλαβαν από επαγγελματίες του 
κλάδου, βοηθούν άλλους χρήστες να 
ξεχωρίζουν τους καλούς από τους κα-
κούς επαγγελματίες του κλάδου υγείας. 

Συνοψίζοντας
Η χρήση του διαδικτύου και η αξιο-

ποίηση των δυνατοτήτων του από τους 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας των 
Η.Π.Α. δείχνει τον δρόμο για όλα όσα 
θα επακολουθήσουν και στον ελληνικό 
χώρο της υγείας. 

Όμως οι Έλληνες επαγγελματίες του 
κλάδου υγείας δείχνουν να είναι απρο-
ετοίμαστοι και να μην έχουν αντιληφθεί 
τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 
εμφανίζονται. Ένας από αυτούς είναι, 
όπως είδαμε, το φαινόμενο «κακοί επαγ-
γελματίες», οι οποίοι καπηλεύονται 
τις δυνατότητες του διαδικτύου για να 
εξαφανίζουν από τον χάρτη τους καλούς 
(αλλά τεχνολογικά αναλφάβητους) επαγ-
γελματίες. Στην αντιμετώπιση τέτοιων 
και άλλων προκλήσεων μπορούν να 
συμβάλουν όλοι.

Μύριαμ Λιάπη, Businessmentor.gr

της υγείας

ερισσότερο τους αν-

ούνται ότι με το να θέ-
ουν ή θα αναστατώσουν 
δρ. Buck. Ίσως δηλαδή 
λειτουργούμε συνεχώς 

αινετικά κερδίζουμε την 
χή. Και αυτό μπορεί να 
ωστόσο ποιον αγαπούν 
πραγματικό εαυτό μας 
αστε ώστε να είμαστε 
ς αισθανόμαστε, ωραία 
ένοι λόγω των συνεχών 
προκύπτει ότι δείχνουμε 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους όταν 
εκφράζουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, 
όταν θέτουμε όρια που πιστεύουμε ότι οι άλλοι 
μπορούν να κατανοήσουν και να σεβαστούν.

7. Θυμώνεις λιγότερο συχνά
Εάν αφήσουμε τους άλλους να ορίσουν τη ζωή 

μας, είναι πολύ πιθανό να μην ικανοποιούνται οι 
ανάγκες μας και να αισθανόμαστε αδικημένοι 
και θυμωμένοι. Έτσι εκφραζόμαστε με επιθε-
τικότητα και απομακρύνουμε τους ανθρώπους 
ή δεν εκφραζόμαστε καθόλου, με αποτέλεσμα 
να έρθει μια στιγμή που θα ξεσπάσουμε και θα 
χάσουμε το δίκιο μας. Τα όρια μας βοηθούν 
να διεκδικούμε την ευημερία μας χωρίς όμως 

να υπονομεύουμε την ευημερία των άλλων.
8. Μαθαίνεις πώς να λες «όχι»
Το «όχι», όσο παράδοξο και αν ακούγεται, 

μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικότερα και 
πιο πολλά «ναι». Χρειάζεται ορισμένες φορές 
να αποστασιοποιούμαστε από τις αυτόματες 
απαντήσεις και να αξιολογούμε εάν πραγματι-
κά μπορούμε να αναλάβουμε κάτι. Όπως έχει 
γράψει και η ηθοποιός Lena Dunham, η οποία 
συγκρούστηκε με τον εαυτό της προκειμένου 
να του επιτρέπει να λέει «όχι», οι άνθρωποι 
ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στην ειλικρίνειά 
της και εκείνη άρχισε να λέει πιο αληθινά «ναι».

 9. Κάνεις αυτά που πραγματικά επιθυμείς 
να κάνεις
Τα όρια είναι μια πολύ καλή τεχνική διαχεί-

ρισης χρόνου και οργάνωσης. Συνεπάγονται 
καθορισμό προτεραιοτήτων, ξεκαθάρισμα, 
ευκαιρίες για ουσιαστικές επιλογές. Μπορούν 
ακόμα και να αποτελέσουν το όχημα για μεγάλες 
αλλαγές ζωής.

10. Δείχνεις μεγαλύτερη κατανόηση
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της 

δρ. Brené Brown (ερευνήτρια στο University 
of Houston Graduate College of Social Work) 
σχετικά με τα όρια η ίδια αναφέρει πως οι πιο 
συμπονετικοί άνθρωποι που έχει γνωρίσει στο 
πλαίσιο της έρευνάς της ήταν αυτοί που έθεταν 
όρια. Και το αιτιολογεί ως εξής: εάν κάποιος 

συμπονά τον εαυτό του αρκετά, ώστε να μιλά 
ανοιχτά για τι μπορεί να ανεχτεί και τι όχι, είναι 
περισσότερο ικανός να κατανοήσει αυτή την 
ανάγκη στους άλλους, να τη σεβαστεί και να 
την ικανοποιήσει.

Τι πρέπει να ξέρουν οι άλλοι
Το περιβάλλον όποιου αποφασίσει να θέτει 

όρια (ενώ πριν δεν το έκανε) είναι καλό να 
γίνει κοινωνός αυτής της πληροφορίας. Οι 
συνάδελφοι, οι φίλοι και η οικογένεια θα βο-
ηθήσουν πολύ περισσότερο στην προσωπική 
πορεία οριοθέτησης εάν γνωρίζουν πρώτα από 
όλα την ύπαρξή της και μετά τον σκοπό της. Σε 
διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να αιφνιδια-
στούν από την αλλαγή της συμπεριφοράς και, 
προκειμένου να επαναφέρουν τη δική τους 
«ισορροπία», να επιχειρήσουν να ανατρέψουν 
την πορεία χάραξης ορίων.

Τι πρέπει να ξέρεις εσύ
Μια μεγάλη πορεία ξεκινά με μικρά βήματα. 

Όπως όλες οι προσωπικές και κοινωνικές δε-
ξιότητες, έτσι και η οριοθέτηση αναπτύσσεται 
σταδιακά και χρειάζεται πρακτική εφαρμογή. 
Οι ειδικοί συστήνουν σε όποιον μπει σε αυτή 
τη διαδικασία να ξεκινήσει θέτοντας ένα μικρό 
όριο που δεν απειλεί έντονα την ομοιόστα-
ση των πραγμάτων. Και έπειτα να περάσει σε 
πιο προκλητικούς στόχους. Πρέπει δηλαδή να 
υφίσταται μια ομαλή ροή, που θα μπορέσει να 

αφομοιώσει το ίδιο το άτομο, αλλά και όσοι 
βιώνουν μαζί του τη νέα κατάσταση.

Κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη
Όπως λέει και μια γνωστή αφρικανική παροιμία: 

«Εάν θες να φτάσεις γρήγορα, προχώρα μόνος 
σου. Εάν θέλεις να φτάσεις μακριά, προχώρα 
μαζί με άλλους». Η αναζήτηση βοήθειας και 
υποστήριξης στην πορεία της οριοθέτησης είναι 
παραπάνω από σημαντική.

Θα υπάρξουν παλινδρομήσεις
Η οριοθέτηση μας βγάζει από τη ζώνη άνε-

σης που μας περιβάλλει, με αποτέλεσμα να 
επιθυμούμε να επιστρέψουμε στην πρότερη 
κατάσταση, ακόμα και εάν ξέρουμε ότι δεν μας 
έκανε καλύτερους. Κανένα μεγάλο επίτευγμα 
δεν έγινε αυτόματα. Χρειάζεται δοκιμή και επα-
ναξιολόγηση, επιμονή και πίστη στη μελλοντική 
καλύτερη πραγματικότητα.

 Τελικά ποιος κερδίζει από τον καθορι-
σμό ορίων;
Η απάντηση είναι «όλοι». Τα θετικά συναισθήματα 

αυξάνονται και οι σχέσεις γίνονται περισσότερο 
ουσιαστικές. Και αν κάποιος στενοχωρηθεί με τα 
όρια που θέσαμε, ίσως είναι λιγότερο έτοιμος 
από εμάς να βιώσει μια πιο αυθεντική ζωή.

Όποιος όμως είναι έτοιμος γιατί να περιμένει;

Ντόρα Αγγελοπούλου,  
MSc Learning & Development Specialist

Founder of Game Tree - www.gametree.gr

αν βάζουμε όρια
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανα-
κοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη 
ανεργίας για τον Δεκέμβριο 2016.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανερ-
γίας τον Δεκέμβριο του 2016 ανήλθε 
σε 23,1% έναντι 24,1% τον Δεκέμβριο 
του 2015 και του αναθεωρημένου προς 
τα άνω 23,1% τον Νοέμβριο του 2016. 
Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά 
τον Δεκέμβριο του 2016, εκτιμάται ότι 
ανήλθε σε 3.659.762 άτομα. Οι άνεργοι 
ανήλθαν σε 1.100.640 άτομα ενώ ο 
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλ-
θε σε 3.269.742 άτομα. Τα αντίστοιχα 
μεγέθη κατά τον Δεκέμβριο των ετών 
2011 έως και 2016 παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 
10.846 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 
του 2015 (αύξηση 0,3%) και μειώθηκαν 
κατά 12.775 άτομα σε σχέση με τον Νο-
έμβριο του 2016 (μείωση 0,3%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 60.486 άτο-
μα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 
(μείωση 5,2%) και κατά 2.264 άτομα σε 
σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 (μεί-
ωση 0,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα 
που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν ερ-
γασία, αυξήθηκαν κατά 13.179 άτομα σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 (αύξηση 
0,4%) και κατά 8.961 άτομα σε σχέση με 
τον Νοέμβριο του 2016 (αύξηση 0,3%).

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική 
τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης 
της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά 
καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο 
ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός 
μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής 
διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών 
μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των 
εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται 
από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρ-

κετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος 
μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά 
να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των 
μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθε-
ωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση 
των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών 
κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία 
στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση 
του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια 
δεδομένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν 
υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού 
ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα 
μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται 
με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά 
τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, 
τα οποία δεν συμπίπτουν με τα τελικά συλ-
λεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για 
το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθε-
ωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές 
τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

Στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν πα-
ρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργίας, ανα-
λυτικά, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για
τον μήνα Δεκέμβριο των ετών 2011 έως και
2016. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την εξέλιξη 
του ποσοστού ανεργίας κατά Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση τους τελευταίους 15 μήνες. Οι πλήρεις
χρονοσειρές για εργαζόμενους, ανέργους, οι-
κονομικά μη ενεργούς και το ποσοστό ανεργίας 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Η επίδραση της εποχικής προσαρμογής στις
εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Τα χαρακτηριστικά που μελετά η «Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού (αριθμός απασχολού-
μενων, ανέργων κ.λπ.) εμφανίζουν έντονες
εποχικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην 
Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν 
υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες) η
απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού.

Τα διαγράμματα 2, 3 και 4 εμφανίζουν τις
εποχικά και τις μη εποχικά προσαρμοσμέ-
νες χρονολογικές σειρές απασχολούμενων, 

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Δεκέμβριος 2016

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά μήνα , Ιανουάριος  2004–Δεκέμβριος 2016  

Οι τιμές που σημειώνονται στη καμπύλη αναφέρονται στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. 
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Διάγραμμα 3: Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις  
   

σε χιλιάδες 
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Διάγραμμα 4: Αριθμός ανέργων - Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις
σε χιλιάδες 
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Διάγραμμα 2: 
Ποσοστό ανεργίας - Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις 
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ανέργων καθώς και ποσοστού ανεργίας για 
το διάστημα Οκτωβρίου 2015 - Δεκεμβρίου 
2016.

Αναθεωρήσεις των εποχικά προσαρμοσμένων 
μηνιαίων εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις για τον αριθμό των 
απασχολούμενων, των ανέργων και του πο-
σοστού ανεργίας μπορεί να αναθεωρηθούν 
κατά τους επόμενους μήνες λόγω της επίδρα-
σης των νέων δεδομένων στον υπολογισμό 
της εποχικά διορθωμένης χρονοσειράς, της 
συμπερίληψης στον υπολογισμό της χρονο-
σειράς των πλέον πρόσφατων τριμηνιαίων 
αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυ-
ναμικού και της αναθεώρησης του μοντέλου 
εποχικής διόρθωσης με τα πλήρη ετήσια δε-
δομένα της έρευνας. Με το παρόν Δελτίο 
Τύπου οι εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας 
για την περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Νοεμ-
βρίου 2016 αναθεωρούνται (σε σχέση με 
τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του προηγούμενου 
δελτίου τύπου) ως εξής:

Επεξηγηματικές Σημειώσεις
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διενεργείται 
από το 1981. Μέχρι το 1997 τα αποτελέ-
σματα εξάγονταν σε ετήσια βάση, με περίοδο 
αναφοράς το 2° τρίμηνο του έτους, ενώ από 
το 1998 και εξής η έρευνα είναι συνεχής και 
παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός 
σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας (15 ετών και άνω) σε τρεις 
πλήρως διακριτές ομάδες: απασχολούμενοι, 
άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί. Επιπλέ-
ον, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, ολοκληρω-
μένο εκπαιδευτικό επίπεδο, συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία και αναζήτηση εργασίας.

Περίοδος Αναφοράς

Το δείγμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
ισοκατανέμεται μέσα στις 4 (ή 5) εβδομά-
δες του μήνα. Κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό 
αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, 
την εβδομάδα αναφοράς (από Δευτέρα ως 
Κυριακή).

Κάλυψη

Για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων 
χρησιμοποιείται το υποσύνολο του δείγματος 
της τριμηνιαίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, 
το οποίο ερευνάται κατά τον αντίστοιχο μήνα.

Ορισμοί

Απασχολούμενοι: τα άτομα ηλικίας 15 ετών 
και άνω, τα οποία την εβδομάδα αναφοράς 
είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό 
την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην 
οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν 
αλλά είχαν μια εργασία ως μισθωτοί ή επιχεί-
ρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.

Άνεργοι: τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών που 
δεν χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι 

(σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό), 
ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε 
αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταί-
ες 4 εβδομάδες είτε είχαν βρει μια εργασία 
που θα αναλάμβαναν μέσα στους επόμενους 
τρεις μήνες.

Οικονομικά μη ενεργοί: τα άτομα που δεν 
χαρακτηρίζονται απασχολούμενοι ή άνεργοι.
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργα-
τικό δυναμικό): οι απασχολούμενοι και οι 
άνεργοι.

Εποχική προσαρμογή

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική 
τεχνική που «απομακρύνει» την επίδραση της 

εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, 
καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο 
ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή 
ενός μεγέθους.

Η Eurostat ανακοινώνει εποχικά προσαρμο-
σμένα μηνιαία αποτελέσματα από το 2000. Τα 
μηνιαία αποτελέσματα που ανακοινώνονται, 
στηρίζονται είτε αποκλειστικά στα αποτελέ-
σματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
είτε σε προβλέψεις με βάση στα τελευταία 
διαθέσιμα αποτελέσματα της έρευνας και 
την εγγεγραμμένη ανεργία. Σε ό,τι αφορά 
τα κράτη μέλη, τα 24 από τα 27 ανακοινώ-
νουν τα μηνιαία στοιχεία της ανεργίας εποχικά 
προσαρμοσμένα.

Για την εφαρμογή της εποχικής προσαρμο-
γής, η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί το λογισμικό
Demetra 2.0 το οποίο έχει αναπτυχθεί από
τη Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμέ-
νων χρονοσειρών έγινε με τον αλγόριθμο
TRAMO&5ΕΑΤ5. Επισημαίνεται ότι, λόγω
της εποχικής προσαρμογής, επανυπολογίζεται 
ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων
εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται
τα στοιχεία ενός καινούριου μήνα. Αυτός
ο επανυπολογισμός οδηγεί συχνά σε ανα-
θεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προ-
ηγούμενους μήνες.

Δειγματοληπτικά σφάλματα

Τα μηνιαία αποτελέσματα της Έρευνας Εργα-
τικού Δυναμικού είναι εκτιμήσεις που στηρί-
ζονται σε σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος 
και επομένως συνοδεύονται από ιδιαίτερα
μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα και έντο-
νες μεταβολές. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι 
εκτιμήσεις της τάξης των 25.000 ατόμων
στο σύνολο της Χώρας συνοδεύονται από
συντελεστή μεταβλητότητας τουλάχιστον 
15%. Ακριβέστερες εκτιμήσεις που επιτρέπουν
ασφαλέστερη ανάλυση των μεταβολών στην
απασχόληση είναι προτιμότερο να στηρίζονται 
στα τριμηνιαία στοιχεία της έρευνας.

Μεθοδολογία

Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης (αριθμός 
απασχολουμένων, ανέργων κ.λπ.) εκτιμώνται 
με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου 
εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται: 
α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών 
του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης 
των νοικοκυριών και γ) στην κατανομή του
πληθυσμού κάθε Περιφέρειας κατά φύλο και 
ομάδες ηλικιών.

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πίνακας 4 :
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
10ος 

2015 
11ος 

2015 
12ος 

2015 
1ος 

2016 
2ος 

2016 
3ος 

2016 
4ος 

2016 
5ος 

2016 
6ος 

2016 
7ος 

2016 
8ος 

2016 
9ος 

2016 
10ος 

2016 
11ος 

2016 
12ος 

2016 

 -  25,0 24,8 24,6 24,6 24,6 24,4 24,3 24,1 23,8 24,0 24,1 23,9 24,1 24,0 23,7 

 -  
 27,9 27,4 28,3 28,3 28,4 28,5 27,6 27,6 27,0 26,8 26,9 27,1 26,9 27,2 26,8 

 -  
 26,9 27,8 27,5 29,3 26,5 26,4 25,9 25,0 24,6 24,5 24,9 24,7 24,1 23,8 23,7 

,  
  23,8 24,2 23,3 23,6 23,0 23,7 23,6 23,9 23,4 23,1 23,5 23,4 23,5 23,6 23,9 

 24,8 24,1 23,5 23,6 23,3 23,0 22,6 22,6 23,1 23,1 22,9 22,4 22,6 22,8 22,9 

 14,6 13,4 14,4 15,0 15,3 16,0 16,4 20,7 18,1 18,4 18,5 17,4 18,5 16,6 19,5 

 25,9 25,9 24,5 25,6 25,5 23,2 22,8 21,4 21,8 21,8 21,9 22,7 20,0 20,9 23,5 

Σύνολο Ελλάδος 24,6 24,5 24,1 24,3 23,9 23,8 23,5 23,6 23,4 23,3 23,3 23,1 23,1 23,1 23,1 

Πίνακας 2 : Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο, Δεκέμβριος 2011-2016
 

Φύλο  
Δεκέμβριος 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 18,3 23,6 24,5 22,9 20,9 19,5 

 25,1 30,0 31,3 29,6 28,2 27,6 

Σύνολο 21,3 26,4 27,5 25,8 24,1 23,1 

 

Ομάδες ηλικιών  
Δεκέμβριος 

  2011     2012       2013       2014       2015       2016 

15-24  51,0 58,8 57,2 51,2 50,1 45,2 

25-34  28,4 33,9 36,3 34,0 30,5 30,2 

35-44   17,7 23,0 24,1 22,9 20,7 20,0 

45-54    15,4 19,6 20,6 20,7 19,7 18,8 

55-64    10,5 15,9 17,5 16,5 19,1 19,4 

65-74    3,7 7,5 10,4 11,7 11,5 13,2 

Σύνολο 21,3 26,4 27,5 25,8 24,1 23,1 
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Το Youthnet Hellas είναι ένας Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκο-
πικός Οργανισμός που επιζητά την ενεργό συμμετοχή των Νέων σε 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω δράσεων και 
παρεμβάσεων. Ξεκίνησε από μια ομάδα νέων απ' όλη την Ελλάδα 
που αποφάσισε να διοχετεύσει τη ζωντάνια και την ενέργειά της σε 

μία νέα ΜΚΟ, αξιοποιώντας παράλληλα πλούσιες εμπειρίες από τη μακροχρόνια ενασχό-
ληση με τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων, αλλά και τις γνώσεις σχετικά με τις 
Πολιτικές Νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον Εθελοντισμό. Στόχος του είναι η 
δικτύωση των Νέων με βάση θεματικές πρωτοβουλίες και η παρακολούθηση της υλοποίησης 
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τους Νέους στην Ελλάδα. Το Youthnet Hellas 
προσφέρει στα μέλη του απ' όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να βρουν μέσω ενός σύγχρονου 
και εύχρηστου διαδικτυακού τόπου πληροφορίες για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης 
στην Ελλάδα και την Ε.Ε., εκπαιδευτικά νέα, δράσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών σχετικά με το Περιβάλλον, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την 
Ειρήνη, τη Δημοκρατία και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τους 
Νέους να συμμετέχουν σε μια σειρά από Εθνικές Δράσεις και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Ανταλλαγής σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού.
Γίνετε εθελοντής στο Youthnet Hellas: Κοινό όραμα, αφοσίωση και καλή διάθεση: 
αυτά είναι τα βασικά κριτήρια του εθελοντή του Youthnet Hellas!
Οι εθελοντές του Youthnet Hellas μπορούν να προσφέρουν σε μια σειρά από διαφορετι-
κούς τρόπους στο διοικητικό-γραφειοκρατικό μηχανισμό και σε εθνικές ή τοπικές δράσεις, 
αν έχουν κοινό όραμα, αφοσίωση στους σκοπούς της Οργάνωσης, καλή διάθεση και ένα 
τουλάχιστον από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

γνώση χρήσης Η/Υ, φαντασία και πρωτότυπες ιδέες, λίγο διαθέσιμο χρόνο!
Όλοι οι εθελοντές μας έχουν τα ίδια προνόμια με τα μέλη του Youthnet Hellas και επιπλέον:

χώρες του εξωτερικού.

πραγματοποιείται η δράση στην οποία συμμετέχουν, εφόσον γίνεται μακρυά από τον τόπο 
διαμονής τους.

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

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

γίνεις μέλος μιας ομάδας. 

επίπεδο.

των οικογενειών που υποστηρίζεις.

Εκπαίδευση: 

με διάφορες θεματικές. 

Απαιτήσεις θέσης:
Εάν έχεις/γνωρίζεις, θα βοηθούσε: Να είσαι ο ίδιος γονιός ή να έχεις γονεϊκή εμπειρία 
(ανάδοχος γονέας, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.) ή απλά να θες να προσφέρεις σε οικογέ-
νειες που το έχουν ανάγκη. Υπ. επικοινωνίας: Σύλβια Σκαρμούτσου, e-mail:

 τηλ. 

Η ΜΕΤΑδραση είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών 

σε συγκεκριμένους τομείς όπου υπήρχαν κενά που καλύπτονταν 
ελάχιστα ή καθόλου από δημόσιους φορείς ή από άλλες οργανώ-

σεις. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης καθώς 
και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ατόμων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας. Είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα που σχεδίασε και 

συντονισμού στο πεδίο για την παροχή διερμηνείας, είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε 
μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και ένα πρότυπο δίκτυο προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, 
το οποίο περιλαμβάνει ένα καινοτόμο σύνολο δράσεων.
Αγγελία: 
Η οργάνωση ΜΕΤΑδραση αναζητά εθελοντή/ντρια για στήριξη των Μαθημάτων Ελληνικών 
σε Πρόσφυγες και Μετανάστες. 
Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: όσο χρόνο μπορείς αλλά σε εβδομαδιαία βάση
Περιγραφή Θέσης: Θα έρχεσαι σε άμεση επαφή με το Τμήμα Εθελοντών, τους Εθελοντές 
Δασκάλους και τους μαθητές.
Ωφέλη: Θα ευαισθητοποιηθείς στο θέμα των προσφύγων, θα δεις πως λειτουργεί η Οργά-
νωση από μέσα, θα έχεις ενεργό ρόλο βοήθειας στο σχεδιασμό των Μαθημάτων Ελληνικών.
Εκπαίδευση: Παρέχεται επίβλεψη, εκπαίδευση και βοήθεια από τους Υπεύθυνους του Τμήματος.
Απαιτήσεις: Εάν γνωρίζεις/έχεις θα βοηθούσε: Θέλουμε ένα άνθρωπο ευγενικό, με σεβασμό 
& μεταδοτικότητα, μεθοδικό και υπεύθυνο.
Eπικοινωνία: 

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν 
κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων αν-
θρωπιστικής και ιατρικής δράσης.
Στόχος μας: Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού 
και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπε-
ράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας:

ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση και 
σεξουαλικό προσανατολισμό.
Οι ωφελούμενοί μας είναι
Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρό-

φυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση εξαιτίας της 
σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας... Κάθε συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό 
ή/ και οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από βασικά αγαθά.

Επικοινωνία: 

 «Τα μπαλόνια της Αγάπης»: Η 
ομάδα αυτή δημιουργήθηκε για να βοηθήσουμε τα προσφυγόπουλα 
να χαμογελάσουν. Όλα τα παιδιά έχουν προφανώς δικαίωμα στο 
χαμόγελο και στο γέλιο. Δυστυχώς, δεν μπορούν να χαμογελάσουν 
ολα. Αυτό οφείλεται στην εμπόλεμη κατάσταση που διαιωνίζεται 
στη χώρα τους. Όμως όλα τα παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα 

και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για αυτό. Αν κοιτάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε πολλες 
φωτογραφίες με προσφυγόπουλα να κλαίνε, με χαραγμένη την απόγνωση στα προσωπάκια 
τους. Πρέπει λοιπόν να τα βοηθήσουμε να ξαναχαμογελάσουν. Έχουμε χρέος να ξανανάψουμε 
την φλόγα της ελπίδας μέσα τους.
Στόχοι της ομάδας:
Η δράση της ομάδας μας επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις άξονες - στόχους:
Α) Συλλογή και διανομή παιχνιδιών στα προσφυγόπουλα, που τόσο τα έχουν ανάγκη.
Β) Δημιουργικό παιχνίδι μαζί τους με βοήθεια απο εμάς τους εθελοντές.

Που θα δραστηριοποιηθούμε:
Κυρίως στην Πλατεία Βικτωρίας, στον καταυλισμό Ελληνικού, αλλά καισε άλλους χώρους 
φιλοξενίας προσφύγων.
Μια άλλη δράση, αλληλένδετη ωστόσο με την παραπάνω, είναι η συλλογή παιχνιδιών σε κε-
ντρικά σημεία της πόλης. Τα παιχνίδια θα προσφέρονται εθελοντικά από ευαισθητοποιημένους 
πολίτες ή από καταστήματα παιχνιδιών.
Eλάτε μαζί μας να χαρίσουμε το χαμόγελο στα προσφυγόπουλα!
Η βοήθεια σας ειναι πολύτιμη για αυτά τα παιδιά.
Τρόποι επικοινωνίας με την ομάδα μας:
Facebook: Τα μπαλονια της Αγαπης
E-mail:
Τηλέφωνο: 
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Η μεγάλη μύτη του διαδικτύουΤ α μάθατε τα νέα; Ο Μπαράκ Ομπάμα ετοιμάζει 
πραξικόπημα, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε 
ταχθεί στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, η 

Χίλαρι Κλίντον έδωσε 62 εκατομμύρια δολάρια 
στον Τζέι Ζι και τη Μπιγιονσέ για να την υπο-
στηρίξουν στον προεκλογικό της αγώνα, πέντε 
πρόεδροι των ΗΠΑ ήταν μέλη της Κου Κλουξ 
Κλαν ενώ μια άλλου τύπου αυτοκρατορία, αυτή 
των Mc Donalds, χρησιμοποιεί ανάμεσα στις άλλες 
πρώτες ύλες της και ανθρώπινο κρέας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κατάστα-
ση είναι αντιστοίχως ανέντιμη, αηδιαστική και 
τραγελαφική. Ο Πούτιν για παράδειγμα, στέλνει 
ειδικές δυνάμεις στην Ελλάδα για την ασφάλεια 
του Τσίπρα, οι μετανάστες είναι μάλλον απάνθρω-
ποι, αφού δύο εξ αυτών κακοποίησαν βάναυσα 
σκύλο, η Ισλανδία είναι έτοιμη να προσφέρει 
1.800 ευρώ σε όποιον άνδρα αποφασίσει να 
παντρευτεί γυναίκα από τη χώρα, στην οποία 
υπάρχει έλλειψη ανδρικού πληθυσμού -και κατ’ 
επέκταση υπογεννητικότητα- ενώ 22χρονη Αλβα-
νίδα βρίσκεται φυλακισμένη στην Κρήτη, μέσα σε 
κλουβί, όπου την έχει καταδικάσει ο ίδιος της ο 
άνδρας, επειδή τόλμησε να φιλήσει κάποιον άλλο.

Μήπως δεν πιστεύετε λέξη απ’ όλα αυτά; Αν 
είναι έτσι, καλά κάνετε, γιατί τίποτε απ’ όλα αυτά 
δεν είναι αλήθεια. Η μόνη αλήθεια που τα περι-
βάλλει είναι ότι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ως 
αληθινές ειδήσεις, τις οποίες έχουν διαβάσει και 
αναπαραγάγει εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. 
Είναι μάλιστα πολύ πιθανό πολλοί εξ αυτών να 
αποθήκευσαν στον «σκληρό δίσκο» του εγκεφάλου 
τους τις εν λόγω ειδήσεις για να τις ανασύρουν 
στην προσπάθειά τους να επιχειρηματολογήσουν 
σε μια, για παράδειγμα, ρατσιστικού περιεχομένου 
συζήτηση ή να σαχλαμαρίσουν με τον φίλο τους, 
αρχίζοντας τη συνομιλία με το «άκου τι διάβασα».

Τα fake news ή οι ψευδείς ειδήσεις είναι ένα 
ακόμη από τα μεγάλα προβλήματα του θαυμαστού 
κόσμου του διαδικτύου. Μπορεί η έκταση τους 
να απέχει κατά πολύ ακόμα από το να επισκιάσει 
τα οφέλη που έχουμε από τη χρήση του μέσου. 
Μπορεί επίσης, πλήθος fake news να είναι τόσο 
κραυγαλέα που μόνο με εκούσια αφέλεια να μην 
τα διακρίνει κανείς. Μπορεί όλα όσα περιέχουν 
ονόματα γνωστών και διάσημων να κινούν εκ 
των προτέρων υποψίες για τού λόγου το αληθές. 
Προφανώς όμως, πετυχαίνουν και τον στόχο τους, 
όταν στηρίζονται σε ρατσιστικού -με την ευρύτερη 
έννοια του όρου- περιεχομένου θέματα. Αν μη 
τι άλλο, ως μέλη της τεραστίων διαστάσεων κοι-
νωνίας του διαδικτύου, θεωρητικά αναζητάμε την 
πρόσβαση στη γνώση και μέσω αυτής την αλήθεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Google και το Facebook 
συνεργάζονται πλέον προκειμένου να αντιμετω-
πίσουν το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων, που 
διακινούνται μέσω των ιστοσελίδων τους (και όχι 
μόνο αυτών). Ούτε είναι τυχαίο πως η υπερηφά-
νεια του Ζάκεμπεργκ (Facebook), όταν δήλωνε 
πριν από τρία χρόνια, ότι στόχος τους ήταν να 
δημιουργήσουν «την τέλεια προσωποποιημένη 
εφημερίδα» για κάθε πολίτη του κόσμου, έχει 
πληγωθεί ανεπανόρθωτα.

Ο αρθρογράφος των Financial Times, Τιμ Χάρ-
φορντ, αναφερόμενος αποκλειστικά στο Facebook 
και τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές υποστηρίζει: 
«Η υποτιθέμενη είδηση ότι ο Πάπας Φραγκίσκος 

είχε ταχθεί υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ ήταν -σύμ-
φωνα με το BuzzFeed- το πιο δημοφιλές θέμα 
στο Facebook, στο τρίμηνο που προηγήθηκε των 
αμερικανικών εκλογών. Αν αυτό αποφάσισαν οι 
αλγόριθμοι της ιστοσελίδας, ότι ήταν δηλαδή το 
πιο ενδιαφέρον θέμα, τότε σίγουρα το Facebook 
απέχει πολύ από το να είναι “η τέλεια εφημερίδα”».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Δεν είναι περίεργο 
επομένως ότι ο Ζάκερμπεργκ βρέθηκε στο στόχα-
στρο μετά την εκλογή του Τραμπ. Ένας χρήσιμος 
ορισμός των “fake news” είναι ότι αποτελούν 
κατασκευασμένα δημοσιεύματα που θέλουν να 
εμφανίζονται ως αληθινές ιστορίες. Εξαιρούνται 
λοιπόν, τα προκατειλημμένα ρεπορτάζ, η σάτιρα 
και τα ψέματα των πολιτικών. Με μια πρώτη μα-
τιά, οι απάτες μοιάζουν πανταχού παρούσες στο 
Facebook. Μια ανάλυση του BuzzFeed δείχνει ότι 
οι πέντε πιο δημοφιλείς απάτες είχαν μεγαλύτερη 
απήχηση από τις πέντε πιο δημοφιλείς αληθινές 
ιστορίες. Όμως, οι απάτες έχουν μικρότερη βαρύ-
τητα απ’ όσο δείχνει αυτή η ανάλυση. Ένας λόγος 
είναι ότι η κυριότερη πηγή ενημέρωσης για τους 
Αμερικανούς εξακολουθεί να είναι η τηλεόραση 
και όχι το Facebook».

Το θέμα των fake news δεν απασχολεί μόνο 
τον Ζάκεμπεργκ και τους συναδέλφους του. Πριν 
από λίγες μόλις ημέρες, το φαινόμενο των ψευ-
δών ειδήσεων, οι επιπτώσεις του, ιδιαίτερα στη 
δημοκρατία, και η ανάγκη αντιμετώπισής του, 
με έμφαση στην εκπαίδευση, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, με στόχο την 
ενημέρωση των πολιτών.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κού-
λογλου, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, σκιαγράφησε 
τις βασικές παραμέτρους του φαινομένου, έδωσε 
παραδείγματα «ψεύτικων ειδήσεων» και πρότεινε 
μέτρα αντιμετώπισής του προβλήματος. Παρέθεσε 
στοιχεία από πρόσφατη έρευνα του αμερικανικού 
δικτύου BuzzFeed, η οποία έδειξε ότι κατά τους τρεις 
τελευταίους μήνες της προεκλογικής περιόδου στις 
ΗΠΑ, από τις 20 μεγαλύτερες σε διάδοση ειδήσεις 
που δημοσιεύθηκαν στο Facebook, οι ψεύτικες 
ειδήσεις κυριάρχησαν επί των πραγματικών. 
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου 
και σύμφωνα με την έρευνα του διαδικτυακού 
Buzz Feed, 8,7 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν τις 
ψεύτικες και μόνο 7,5 εκατομμύρια τις αληθινές, 
και ταυτόχρονα το 85% των ψεύτικων ειδήσεων 
ήταν υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ ή κατά της Χίλαρι 
Κλίντον. Στην ίδια εκδήλωση, όπως μετέδωσε το 
Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ο καθηγητής στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Ανδρέας Βέγλης, οριοθέτησε το πλαίσιο των «ψεύ-
τικων ειδήσεων», περιέγραψε τα βασικά στοιχεία 
και τους λόγους διάδοσής τους, δίνοντας έμφαση 
στη «Φούσκα Φίλτρου» (Filter Bubble), αλγόριθ-
μους δηλαδή που βασίζονται στις προτιμήσεις 
των χρηστών. Όρισε τις «ψεύτικες ειδήσεις» ως 
κατασκευασμένες ειδήσεις και τις χαρακτήρισε ως 

απάτη με πρόθεση την παραπλάνηση, με σκοπό 
το πολιτικό ή οικονομικό κέρδος, ενώ επισήμανε 
πως οι πρώτες ψευδείς ειδήσεις εμφανίστηκαν 
με την κυκλοφορία των εφημερίδων. Πρότεινε 
μάλιστα ως θεμελιώδη λίθο για τον περιορισμό 
της διάδοσής τους την εκπαίδευση τόσο των 
αναγνωστών, ώστε να τις εντοπίζουν, όσο και 
των δημοσιογράφων για να χρησιμοποιούν τα 
κατάλληλα εργαλεία επιβεβαίωσης.

Το θέμα των fake news δεν είναι κομματικό. 
Μπορεί να βλέπει το φως της δημοσιότητας με 
αφορμή τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 
2016, αλλά το πρόβλημα αφορά όλες τις κοινω-
νικές και πολιτικο-οικονομικές εκφάνσεις της 
διαδικτυακής καθημερινότητας όλων των λαών που 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (μόνο οι πολιτικά 
απομονωμένες ομάδες, που αντιμετωπίζονται 
με εχθρότητα από την κεντρική εξουσία, όπως 
για παράδειγμα, στο Νεπάλ το 1% έως 2% της 
εθνότητας των Μαντέζι και των μουσουλμάνων, 
δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο). Ο κατά τ’ 
άλλα συμπαθέστατος Πινόκιο αφήνει τη μύτη του 
να μεγαλώνει κάθε τρεις και λίγο, όταν κάθεται 
αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, μπροστά στον 
υπολογιστή του. 

Οι ψευδείς ειδήσεις είναι τόσο διαδεδομένες, 
ώστε να επιβληθεί η δημιουργία εργαλείων για 
την καταπολέμησή τους, όπως διαφημίζει μεταξύ 
άλλων και ο Τιμ Κουκ, ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρίας Apple ή όπως έχουν αναλάβει να 
κάνουν διάφορες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, 
προκειμένου να εντοπίζουν τις ψεύτικες ειδή-
σεις (το http://ellinikahoaxes.gr είναι από τις 
γνωστότερες στην Ελλάδα).

Με άλλα λόγια, η υποτιθέμενη υποστήριξη 
του Πάπα Φραγκίσκου προς τον Ντόναλτ 
Τραμπ είναι το κερασάκι στη διαδικτυακή 
τούρτα. Οι ψευδείς ή οι παραπλανητικές 
ειδήσεις, τις οποίες δεν παράγει μόνο το 
«κακό» διαδίκτυο, αλλά ενίοτε και ο επί 
αιώνες δοκιμασμένος έντυπος ή ο επί 
δεκαετίες ηλεκτρονικός τύπος, είναι 
ένα αχανές πεδίο δράσης εντίμων και 
απατεώνων. Χαρακτηριστική τακτική 
που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο, τακτική 
χυδαία και ποινικά κολάσιμη, είναι η 
εξής: διάφοροι επιτήδειοι, προκειμένου να 
βγάλουν χρήματα αναρτούν στο διαδίκτυο 
φωτογραφίες μικρών παιδιών, τα οποία 
υποτίθεται πως πάσχουν για παράδειγμα, 
από καρκίνο και στοχεύοντας στον οίκτο των 
χρηστών τους ζητάνε να κάνουν αρχικά like 
στη σελίδα, ώστε αυτή να αποκτήσει πολλούς 
οπαδούς/ακολούθους. Έπειτα προσπαθούν να 
εντάξουν στις σελίδες τους όσες περισσότε-
ρες διαφημίσεις μπορούν, προκειμένου να 
κερδίσουν οι ίδιοι χρήματα. Κοινώς λένε: 
«Κάντε like εάν μισείτε τον καρκίνο», και 
χωρίς ίχνος ντροπής, εκμεταλλεύονται 
την οδύνη των παιδιών και των οι-
κείων τους, χωρίς ουσιαστικά την 
παροχή της παραμικρής βοήθειας 

προς αυτούς (πολλά από τα συγκεκριμένα παιδιά 
άλλωστε, δεν χρήζουν βοήθειας) ενώ ταυτόχρονα 
διαιωνίζουν την απεχθή παρότρυνση στον οίκτο.

Αμέτρητες ακόμη απαράδεκτες ιστορίες κρύ-
βονται στο διαδίκτυο, στο οποίο προσφεύγουν 
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, 
ανεξάρτητου, μη-κερδοσκοπικού ερευνητικού 
οργανισμού, ένα 53% των Ελλήνων, που δηλώνει 
πως ενημερώνεται κυρίως από το διαδίκτυο (με 
άλλο ένα 3,3% να δηλώνει ως πηγή ενημέρωσής 
τους τα social media/blogs). Μόνο 1 στους 4 δη-
λώνει πως η κύρια πηγή ενημέρωσης για αυτούς 
είναι η τηλεόραση. Η διαχωριστική γραμμή και 
εδώ -και είναι πολύ σημαντική- είναι η εκπαίδευ-
ση. Το 71% των κατόχων μεταπτυχιακών ή/και 
διδακτορικών τίτλων ενημερώνεται κυρίως από 
το διαδίκτυο, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
αποφοίτους Δημοτικού να είναι μόλις το 10%. 
Τον τελευταίο χρόνο, ένας στους πέντε Έλληνες 
παραδέχεται ότι δεν διάβασε κανένα βιβλίο, οι 
μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε μία φορά στο θέα-
τρο, ίδιο ποσοστό δεν πήγε σε καμία συναυλία, 4 
στους 10 δεν πήγαν σε κανένα μουσείο.

Μετά από όλα αυτά, ο Πινόκιο με τη μεγάλη 
του μύτη μπορεί να κυκλοφορεί ανά-

μεσά μας, αλλά υπάρχουν τρόποι 
(μέσω της εκπαίδευσης και της 
γνώσης) να μην τον αφήνουμε 
να μας παραμυθιάζει. Είναι 

προφανώς θέμα επιλογής.

Κυβέλη Χατζηζήση
Δημοσιογράφος 

Skywalker.gr
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Σ το τμήμα Επιστήμης Διαιτολογί-
ας-Διατροφής του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-
Διατροφή». Οι περισσότεροι από τους 
αποφοίτους έχουν καταλάβει επίλεκτες 
θέσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα, σε νοσοκομεία, οργανισμούς και 
φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας πρόληψης της δημόσιας υγείας, 
στην κοινότητα, στη βασική εκπαίδευση, 
αλλά και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και 
ερευνητικά ινστιτούτα.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους 
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής: Διαιτολογίας – Διατροφής, 
Επιστήμης Τροφίμων, Ιατρικής, Φαρμα-
κευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, 
Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επιστήμης 
Αθλητισμού, Βιολογίας, Χημείας, Βιο-
χημείας, Δημόσιας Υγείας, Γεωπονικής 
Επιστήμης, Βιοτεχνολογίας Οικιακής 
Οικονομίας και Οικολογίας, Ψυχολο-
γίας, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικών 
Σπουδών, κ.ά.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

στημόνων, ικανών να σχεδιάζουν και να 
διαχειρίζονται διατροφικές παρεμβάσεις 
σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με 
προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε 
στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδι-

επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη 
χρηματοδότηση αυτής από πόρους του 
Προγράμματος,

γνώσης,

ντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές,

μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του 
Πανεπιστημίου.

Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 

εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει: 

τικής και διδακτικής συνεργασίας με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους 

σημαντικός αριθμός των διδασκόντων 
προέρχεται από πανεπιστήμια της Ελλά-

και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
και οργανισμούς,

τητών, καθώς και διδακτικού προσωπικού 
σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια 

σε συνέδρια,

των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά 
συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλού-
νται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές 
τους εργασίες.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) και
β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.)
Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα 
για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους και 
μερικής φοίτησης.

κληρώνεται σε κατ΄ ελάχιστο 1,5 έτη, 
απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση, 

εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

κληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο 2,5 έτη. 
Απευθύνεται κυρίως, σε εργαζομένους, 
σε άτομα που δεν μπορούν να βρίσκονται 
στους χώρους του πανεπιστημίου, π.χ., 
όσοι διαμένουν εκτός της περιοχής των 
Αθηνών κ.λπ. Όπως και στο πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης, απαιτείται και σ’ αυτό 

η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
Κατευθύνσεις ΠΜΣ:

στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο 
αντικείμενο της κλινικής διαιτολογίας και 
να τους δώσει τη δυνατότητα, αναλόγως 
των βασικών τους σπουδών, στελέχω-
σης των κέντρων παροχής υπηρεσιών 
υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα 
υγείας, ιδιωτικές επιχειρήσεις), των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας στην 
κοινότητα (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, 
ΚΑΠΗ, κ.λπ.), καθώς και στο βιομηχανικό 
κλάδο των τροφίμων, με επιστημονικό 
δυναμικό ειδικευμένο στα αντικείμενα 
της διατροφής.

σκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές 
στα αντικείμενα της κλινικής διατροφής, 
με έμφαση στη διατροφή αθλητών και 
γενικότερα αθλουμένων. Η κατάρτιση ει-
δικών επιστημόνων στα θέματα αυτής της 
κατεύθυνσης θα συμβάλλει στη βελτίωση 
της διατροφικής κατάστασης αθλουμένων 
κάθε επιπέδου, από ερασιτέχνες έως και 

πρωταθλητές και κάθε ηλικίας. Στόχος 
είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
των υπεύθυνων των εθνικών ομάδων, 
προπονητών και γυμναστών, στα θέματα 
διατροφικής κατάστασης και τη μεθοδο-

αθλουμένων. Οι απόφοιτοι θα έχουν 
τη δυνατότητα, αναλόγως των βασικών 
τους σπουδών, στελέχωσης αθλητικών 
σωματείων, γυμναστηρίων, κέντρων 
παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, 
κλινικές, κέντρα αποκατάστασης) και 
άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς 
και φορέων με δραστηριότητες στην 
πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας.

αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους 
φοιτητές στα αντικείμενα της κλινικής 
διατροφής, με έμφαση σε θέματα πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης 
και προαγωγής της υγείας του γενικού 
πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, η κα-
τεύθυνση αυτή πραγματεύεται θέματα 
που αφορούν τα χρόνια νοσήματα που 
σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, 
όπως η παχυσαρκία και τα καρδιομετα-
βολικά νοσήματα, η οστεοπόρωση, η σι-
δηροπενική αναιμία, αλλά και γενικότερα 
οι ελλείψεις ή υπερπροσλήψεις άλλων 
θρεπτικών συστατικών κ.λπ. Επίσης, 
στοχεύει στο να παράσχει γνώσεις σχετικά 

θρέψης, πρόληψης και αντιμετώπισης 
υποθρεψίας για τον ευρύτερο πληθυσμό 
στα στάδια της ζωής. Οι απόφοιτοι θα 
εκπαιδευτούν στη χρήση συμπεριφορικών 
τεχνικών και νέων τεχνολογιών στον 

προγραμμάτων παρέμβασης, κυρίως σε 
θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης. 
Ανάλογα με τις βασικές σπουδές τους, θα 
μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες 

ενός διαιτολογικού γραφείου, είτε στην 
κοινότητα (δημοτικά ιατρεία, παιδικούς 

σταθμούς, σχολεία, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, 
εργασιακούς χώρους, γυμναστήρια), είτε 
στη βιομηχανία τροφίμων.

η οποία αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει 
τους φοιτητές στα αντικείμενα της δια-
τροφής και των τροφίμων, με έμφαση 
στα θέματα διαμόρφωσης διατροφι-
κής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, 

δεδομένα. Στόχος της κατεύθυνσης είναι 
η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων στη 
σύνδεση των νεότερων επιστημονικών 
δεδομένων στον χώρο των τροφίμων, 
παρέχοντας όλη την απαραίτητη πλη-

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν 
την παραγωγή και τη διακίνηση των 
τροφίμων και συνδέοντας την κατανά-
λωση των τροφίμων με την προαγωγή 
υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας 
και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. 
Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα, 
αναλόγως των βασικών τους σπουδών, 
στελέχωσης βιομηχανιών τροφίμων, 
εργαστηρίων ανάλυσης τροφίμων, εται-

και κέντρων αναψυχής, ερευνητικών 
ινστιτούτων, εταιρειών συμβούλων δια-
τροφής και πιστοποίησης, νοσοκομείων 
και κέντρων αποκατάστασης.

στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη 
μελέτη της σχέσης της διατροφής, της 
υγείας και της νόσου σε κυτταρικό και 
μοριακό επίπεδο. Στόχος της κατεύθυνσης 
είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων 
σε τεχνολογίες αιχμής στη γενωμική, 
πρωτεομική, μεταβολομική και Βιοπλη-
ροφορική και στην ταυτοποίηση των 
μηχανισμών που συνδέουν τη διατροφή 

μένη αντιμετώπιση στην πρόληψη των 
χρόνιων νοσημάτων. Οι απόφοιτοι θα 
έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως των 
βασικών τους σπουδών, στελέχωσης 
ερευνητικών ινστιτούτων, νοσοκομείων, 
βιομηχανιών τροφίμων και φαρμάκων 
και εταιριών συμβούλων διατροφής. 
Θα μπορούν επίσης με τις γνώσεις που 
θα έχουν αποκτήσει, να εργαστούν ως 
αναλυτές βιολογικών και διατροφικών 

εργαλεία βιοπληροφορικής.

Β) Διδακτορικό Δίπλωμα 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Διδακτορικό Δί-

πλωμα σε τομείς που εμπίπτουν στο ευρύ-
τερο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης 
Διαιτολογίας - Διατροφής». Η χρονική 
διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των τριών (3) ετών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να αναζητήσετε:
- Στην ιστοσελίδα του τμήματος Επιστήμης 
Διαιτολογίας – Διατροφής (http://www.
ddns.hua.gr/).
- Στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Νέο κτίριο, Γραφείο 3.3.

Πληροφορίες: Ελένη Σοφού
Τηλ.: 210 9549158, fax: 210 9577050

Ε-mail: esofou@hua.gr 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Εφαρμοσμένη Διαιτολόγια-Διατροφή»



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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«Creative Industries: The Pitching»
Την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 18.00, οι 17 ομάδες που συμμετέχουν στο Creative Industries 
μας παρουσιάζουν τις ιδέες τους στο INNOVATHENS και στην εκδήλωση «Creative Industries: 
The pitching» ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό, τον 5ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυ-
ντή, αφιερωμένο στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες που ξεκίνησε τον περασμένο 
Νοέμβριο, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Οι ομάδες, έχοντας ολοκληρώσει ένα τρίμηνο γεμάτο workshops, συναντήσεων και εντατικού 
mentoring, σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους του χώρου, κάνουν το επόμενο βήμα. 
Καλούνται μέσα σε 5 λεπτά να συστήσουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματίες και επενδυτές, να 
παρουσιάσουν το business plan και τις προοπτικές της εταιρίας τους, το στοιχείο εκείνο που 
τους κάνει να ξεχωρίζουν, να αναζητήσουν χρηματοδότηση και να κάνουν την ιδέα τους πράξη, 

διεκδικώντας μια θέση στην ελληνική και διεθνή 
αγορά, αλλά και στο οικοσύστημα καινοτομίας 
της πόλης.
Οι ιδέες που θα ακούσουμε στις 15 Μαρτίου 
αφορούν σε υπηρεσίες, πλατφόρμες και ψηφιακές 
εφαρμογές για την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, 
την εξοικείωση ειδικών ομάδων με τις τέχνες, 
το art consulting, audio και e-books, το ηχητικό 
branding, αλλά κι έναν πειραματικό χώρο τέχνης 
και εκθέσεων στο κέντρο της πόλης.
Οι 17 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη δια-

δικασία του πεντάλεπτου pitching σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επενδυτές είναι οι: 
το εργαστήρι τ’ ουρανού, ΑΣΙΦΑ Ελλάς, AkouEnaVivlio, Athens conceptual, To Know Arts 
Better, Εκδόσεις Pop Up βιβλίων με ενσωματωμένη τεχνολογία VR, MakerHub, πeripatos, 
Καπαρδέλης Γεώργιος-Τσέλιος Δημήτριος, ΜΝΕΙΑ, Gesture Computing, Booksecrets, ΔΠ-Κ. 
ΕΡΓΟΝ ΙΚΕ, BHIVE, Carpe Videm, Aesthèt και Ελένη Γιαννακόπουλου. #CreativeIndustries
*Το Creative Industries, ο 5ος Κύκλος του επιχειρηματικού επιταχυντή του INNOVATHENS, 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την υποστή-
ριξη της Planet S.A.-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας, του Κέντρου Εθελοντών 
Μάνατζερ Ελλάδας (ΚΕΜΕΛ) και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
Ημερομηνία: 15 Μαρτίου
Τοποθεσία: ΙΝΝΟVATHENS-Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Πειραιώς 100 
Ώρα: 18:00
Πληροφορίες: www.innovathens.gr/events/creative-industries-the-pitching

European Voluntary Service and Mentoring
O νεανικός οργανι-
σμός Hellenic Youth 
Participation διοργα-
νώνει σεμινάριο για νέ-
ους, οι οποίοι επιθυμούν 
να ενημερωθούν για τις 
ευρωπαϊκές ευκαιρίες κι-
νητικότητας και ιδιαίτερα 
την Ευρωπαϊκή Εθελοντι-
κή Υπηρεσία (EVS) και το 
mentoring.
To σεμινάριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου από τις 11:00 
ως τις 14:30, στα γραφεία του οργανισμού, 
στην οδό Δ. Σούτσου 10 στους Αμπελόκηπους 
(1ος όροφος), που βρίσκεται δίπλα στο μετρό 
Αμπελοκήπων, αλλά και Μεγάρου Μουσικής.
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι ένα 
πρόγραμμα κινητικότητας που απευθύνεται 
σε νέους και νέες 18-30 ετών, οι οποίοι/-ες 
επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά σε ορ-
γανισμούς του εξωτερικού, να ενισχύσουν το 
βιογραφικό τους και να ζήσουν μια διαπολι-
τισμική εμπειρία. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη 
Βασική Δράση 1, στα πλαίσια του Erasmus + 
και χρηματοδοτεί τη διαμονή, τη διατροφή, τη 
μετακίνηση, ενώ δίνεται και ένα χρηματικό ποσό 
για την κάλυψη των αναγκών του εθελοντή. 
Επίσης, παρέχεται ιδιωτική ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.
Η agenda του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι 
η εξής:
11.00 Καλωσόρισμα. Ο οργανισμός Hellenic 
Youth Participation και οι ευκαιρίες που προ-
σφέρει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
11.30 Παρουσίαση του προγράμματος «Ευ-
ρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» (EVS) από την 
υπεύθυνη συντονισμού του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Τι είναι 
και ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος; Σε ποιες 
χώρες πραγματοποιείται;
12.00 EVS και κοινωνικός αντίκτυπος: Ποιοι 
φορείς και ποια πρόσωπα εμπλέκονται πέρα από 
τον εθελοντή; Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός 
αποστολής και υποδοχής; Ποιος είναι ο ρόλος 
του μέντορα (EVS Mentor) και πώς μπορείτε 
να γίνετε μέντορες; Ποιο είναι το επιθυμητό 

αποτέλεσμα μετά από ένα 
πρόγραμμα EVS;
13.00 Συνάντηση με 
παλιούς και νέους EVS 
εθελοντές. Σύνδεση μέσω 
skype με εθελοντές που 
πραγματοποιούν αυτή την 
περίοδο την εθελοντική 
τους υπηρεσία.
14.00 Ερωτήσεις και 
απαντήσεις.
Το σεμινάριο απευθύνεται 

σε όλους τους νέους και νέες 18-30 ετών που 
ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή κινητικότητα, 
αλλά και την εργασία στο εξωτερικό.
Η Hellenic Youth Participation (HYP) είναι μία 
KOIN.Σ.ΕΠ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που δημιουργήθηκε από εθελοντές και έμπει-
ρους youth leaders, με σκοπό την εκπαίδευση 
και ενδυνάμωση των νέων. Οι δράσεις της 
έχουν κεντρικό γνώμονα την προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη μέσα από βιωματικές, 
διαφοροποιημένες και μη τυπικές δραστηριότητες 
σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.
Όπως θα δείτε και από το site, αλλά και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η HYP είναι πάρα 
πολύ ενεργή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, ανταλλαγές νέων, πρακτικές στο 
εξωτερικό, εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια 
και δράσεις στην πόλη.
Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε να συ-
μπληρωθεί η παρακάτω φόρμα: https://goo.
gl/forms/FjizNytmASCdXqoO2
Τα άτομα που θα επιλεχθούν, θα λάβουν επι-
βεβαιωτικό για τη συμμετοχή τους e-mail. Ο 
συνολικός αριθμός συμμετεχόντων που θα 
φιλοξενηθεί είναι 20 έως 30.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η κα Νατάσα 
Δεδούση, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης.
Σας περιμένουμε για να περιηγηθούμε μαζί 
στον κόσμο του Erasmus+!
Ημερομηνία: 15 Μαρτίου
Τοποθεσία: Hellenic Youth Participation, Δ. 
Σούτσου 10
Ώρα: 11:00 με 14:30
Πληροφορίες: hellenicyouthparticipation.com

9ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
Εξοικείωση με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
επιδιώκει η Skywalker.gr, μέσα από νέα σειρά «Μονοπατιών» που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 
2016 και φιλοξενούν εικοσιπέντε εκπαιδευόμενους ανά κύκλο εκπαίδευσης.
To skywalker.gr σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης διοργανώνει το 9ο 
Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 έως 24 Μαρτίου 
2017 από 10:00 έως 16:00.
Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με την Κοινωνική Οικονομία 
και η παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οι συμμετέχοντες 
θα εξετάσουν και τη συμβατότητά τους με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που αφορούν στο 
«κοινωνικώς επιχειρείν». Μέσα από εκπαίδευση και βιωματικά εργαστήρια, θα προσεγγίσουν 
τις βασικές αρχές και αξίες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
θα γνωρίσουν το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
θα κατανοήσουν τις μεθόδους, τα εργαλεία, το νομικό, το φορολογικό και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο στην παραγωγή και διάθεση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών μέσα από συλλογική 
κοινωνική δράση.
Η συμμετοχή στα Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι χωρίς χρέωση.
Λόγω της δομής του προγράμματος, προϋπόθεση για την ένταξη στο 9ο Μονοπάτι είναι η 
παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου και όχι τμήματος αυτού.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career Design 
(www.career-design.gr).
Οι καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέ-
πτονται το www.footstep.gr από τις 10 έως τις 14 Μαρτίου ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 
210 97 30 280 με την κα Έλενα Κένταρχου.
Ημερομηνία: 20-24 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: Πρ. Δημαρχείο Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες: www/footstep.gr

31ο Samsung Service Lab
Η Samsung Electronics Hellas διοργανώνει το «Samsung 
Service Lab Workshop» στο INNOVATHENS, τον 
Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τε-
χνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, συνολικής διάρ-
κειας οκτώ ωρών, θα προσφέρει τεχνικές γνώσεις 
και δεξιότητες για παροχή επισκευαστικών υπηρεσιών 
σε smartphones. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδα-
στές και ανέργους, με τεχνική κατεύθυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών/ τηλεπικοινωνιών.
Ο στόχος του workshop είναι η γνωριμία με τις after sales διαδικασίες υποστήριξης πελατών 
και πιο συγκεκριμένα η διάδοση τεχνογνωσίας σχετικά με το επισκευαστικό μέρος, η διαχείριση 
δεικτών ποιότητας, καθώς και η διαχείριση πελατών.
Δηλώσεις Συμμετοχής: Δηλώστε συμμετοχή, για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει, στο 
https://apps.samsung.gr/innovathens
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής 
σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο e-mail (ενδει-
κτικά, 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 συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: ΙΝΝΟVATHENS-Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Πειραιώς 100
Ώρα: 09:00 με 13:00
Πληροφορίες: www.innovathens.gr/events/31%CE%BF-samsung-service-lab

24ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας
Η πρωτοβουλία του skywalker.gr «Μονοπάτια 
Επιχειρηματικότητας», για την παροχή αρχικής 
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα συνεχίζε-
ται με το 24ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας.
Η δράση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται 
να διερευνήσουν τις δυνατότητες επιχειρηματικής 
δράσης ως εναλλακτικό δρόμο επαγγελματικής 
δραστηριότητας και δημιουργικότητας.
Σε εικοσιπέντε (25) ώρες, στις 21, 22, 23 και 
24 Μαρτίου 2017, εικοσιπέντε (25) εκπαιδευ-
όμενοι θα προσεγγίσουν τις βασικές αρχές, 
μεθόδους και εργαλεία του «επιχειρείν» και 
θα κατανοήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
του επιχειρηματία.
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι χωρίς 
χρέωση, χάρη στην εθελοντική συμμετοχή 
καταξιωμένων εισηγητών και στην ευγενική 
χορηγία του χώρου διεξαγωγής του ΚΣΔΕΟ 
«ΕΔΡΑ».
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαι-
δευτικού προγράμματος έχει η Career Design 
(www.career-design.gr).
Στην αρχική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν 

σημαντικές θεματικές ενότητες που άπτονται της 
δημιουργίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης, 
όπως: βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και 
σύστασης μιας επιχείρησης, αρχές διοίκησης, 
marketing, αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέ-
ας, βασικά λογιστικά και φορολογικά θέματα 
ενάρξεως, και εταιρικής χρήσης των social 
media.
Για την αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο site: www.
footstep.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 210 9730280.
Το 24o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας θα 
διεξαχθεί στις 21, 22, 23 και 24 Μαρτίου 
2017, από 10:00 έως 16:00.
Τόπος διεξαγωγής: Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων, Αισχύλου 
5-7, Τ.Κ. 12134 Περιστέρι.
Ημερομηνία: 21-24 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: Αισχύλου 5-7, Περιστέρι
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες: www/footstep.gr

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Πώς θα ένιωθες εάν ήσουν κλειδω-
μένος σε ένα χαμηλά φωτισμένο 
δωμάτιο και η μόνη διαφυγή σου 

να εξαρτάται από εσένα και την ομάδα 
σου, εάν βρείτε τις απαραίτητες απαντή-
σεις; Δεν είναι σενάριο ταινίας, αλλά η 
νέα μόδα στην Αθήνα, που συγκεντρώνει 
στοιχεία από κινηματογραφική ταινία 
και ηλεκτρονικά παιχνίδια φαντασίας, 
προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα 
ενός δωματίου ή πλέον και μεγαλύτε-
ρων χώρων.

Όλα αυτά συμβαίνουν στα escape 
rooms, στα ζωντανά βιωματικά παιχνί-
δια απόδρασης, που έχουν κατακλύσει 
την Αθήνα και αποτελούν μια φρέσκια 
ψυχαγωγική δραστηριότητα.

Τι είναι τα escape rooms
Τα δωμάτια απόδρασης ζωντάνεψαν 

τις πιο απίθανες ιστορίες βιντεοπαιχνι-
διών και είναι χώροι με βιωματικά παι-
χνίδια, όπου οι παίκτες καλούνται να 
συγκεντρώσουν στοιχεία, αντικείμενα, 
κλειδιά, κωδικούς, γρίφους και να τα 
συνδυάσουν ώστε να βρουν τη λύση 
ενός αινίγματος. Το αίνιγμα μπορεί να 
είναι η απόδρασή τους από το δωμάτιο 
μέχρι και η εξεύρεση ενός δολοφόνου, 
ενώ όλο και καινούργιες ιστορίες προ-
στίθενται στις ήδη υπάρχουσες. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι υπάρχει χώρος με 
13 διαφορετικά θέματα. Η φαντασία, 
η συνεργασία και η ψυχραιμία είναι τα 
κλειδιά για να καταφέρουν οι συμμετέ-
χοντες να διαλευκάνουν την υπόθεση και 
να δραπετεύσουν από το δωμάτιο μέσα 
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Η συνεργασία με στόχο την αποτελε-
σματική λύση του μυστηρίου καθιστά 
το παιχνίδι ιδανικό για δραστηριότητες 
με στόχο την ανάπτυξη του ομαδικού 
πνεύματος ανάμεσα σε μέλη εταιριών 
(team building), όπως αναφέρουν οι 
εμπνευστές του παιχνιδιού.

Πώς παίζεις στα escape rooms
Μια παρέα 2-8 ατόμων κλειδώνεται σε 

ένα δωμάτιο και έχει ένα συγκεκριμένο 
χρονικό όριο για να λύσει τον γρίφο, 
χρόνος που συνήθως είναι 60-70 λε-
πτά. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 

ή εμπειρία και αρκεί να επιστρατεύσει 
κάποιος αντίληψη, παρατηρητικότητα, 
φαντασία και έμπνευση σε συνδυασμό 
πάντα με την αλληλοβοήθεια. Αν όμως 
δεν βρίσκεις κάποιο σημαντικό στοιχείο, 
τότε υπάρχει η «βοήθεια του δωματίου» 
μέσω μιας οθόνης που σε καθοδηγεί 
στο επόμενο βήμα. Και στην περίπτωση 
που συμβεί οτιδήποτε, πατάς το panic 
button και αυτόματα βγαίνεις έξω από 
το δωμάτιο. Οι τιμές αρχίζουν από 9 
ευρώ το άτομο για τις μεγαλύτερες 
ομάδες και φτάνουν τα 20 ευρώ όταν 
παίζουν μόνο δύο.

Ποιοι μπορούν να παίξουν
Στα δωμάτια απόδρασης μπορούν 

να παίξουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου και σωματικής κατάστασης. Δεν 
απαιτείται ιδιαίτερη φυσική κατάσταση 
ούτε ξεχωριστές γνώσεις μαθηματικών 
ή φυσικής, καθώς αυτά στηρίζονται στην 
απλή λογική. Επίσης είναι συνήθως ευ-
ρύχωρα, άρα δεν υπάρχει θέμα κλει-
στοφοβίας, αλλά, όπως είπαμε και πριν, 
πατώντας το escape button διακόπτεις 
αμέσως το παιχνίδι. Στα περισσότερα 
escape rooms για παιδιά κάτω των 14 
ζητούν την παρουσία κηδεμόνα, ενώ για 
παιδιά άνω από 15 ετών η συμμετοχή 
είναι ελεύθερη.

 Από το εξωτερικό με μεγάλη διά-
δοση στην Ελλάδα
Το πρώτο escape room άνοιξε τον 

Ιούλιο του 2007 στο Κιότο της Ιαπωνίας 
με ένα μόνο δωμάτιο για 5-6 παίκτες και 
εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό διαφυγής. 
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να 
δραπετεύσουν από το δωμάτιο. Γρήγορα 
ανάλογα παιχνίδια εμφανίστηκαν στην 
υπόλοιπη Ασία και από εκεί πέρασαν 
στην Ευρώπη με την Ουγγαρία να είναι 
κομβικό σημείο. Ακολούθησαν η Αυ-
στραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, ενώ πλέον υπάρχουν σχεδόν 
3.000 χώροι σε όλο τον κόσμο.

Ο πρώτος χώρος με δωμάτια από-
δρασης που δημιουργήθηκε στην Αθή-
να ήταν το «Athens Clue» στα τέλη του 
2013, που στεγάστηκε σε μια παλιά, 
ατμοσφαιρική πολυκατοικία του 1930 

πίσω από το Χίλτον. Από τις αρχές του 
2014 εμφανίστηκαν και άλλοι χώροι 
και πλέον τα δωμάτια ξεπερνούν τα 100 
σε όλη την Αθήνα, ενώ υπάρχουν σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, 
από τη Θεσσαλονίκη ως τα Χανιά και 
από την Πάτρα και τα Ιωάννινα ως την 
Κέρκυρα, τη Σαντορίνη και τη Δράμα.

Δείτε μερικά από τα escape rooms, ενώ 
για μεγαλύτερη πληροφόρηση υπάρχουν 
και σχετικές σελίδες στο διαδίκτυο που 
περιλαμβάνουν όλα τα δωμάτια.

«The Mind Trap»
Το «The Mind Trap» με 27 θεματικά 

δωμάτια μυστηρίου αποτελεί το μεγα-
λύτερο παιχνίδι βιωματικής απόδρασης 
στην Ευρώπη. Ένα ομαδικό παιχνίδι που 
ήρθε να ανατρέψει όλα τα δεδομένα της 
διασκέδασης, αλλά και να μυήσει τους 
παίκτες του σε κόσμους περίεργους, 
απόλυτου μυστηρίου. Υπάρχουν δωμά-
τια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, 
Γιάννενα, Λάρισα και Χίο. Στο κέντρο 
της Αθήνας υπάρχουν 6 δωμάτια και 
ακόμα 7 στον Πειραιά. 

«Athens Clue»
Το Athens Clue άνοιξε στην Αθήνα 

τον Δεκέμβριο του 2013 και αποτελεί 
το πρώτο escape game της Ελλάδας. 
Ξεκίνησε με δύο δωμάτια, ωστόσο είχε 
τόση επιτυχία, που μετρά σήμερα 10 
θεματικά δωμάτια. Παραρτήματά του 
υπάρχουν ήδη σε Πάτρα, Κύπρο και 
στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Great Escape»
Με το βραβείο της «καινοτόμου πρα-

κτικής» από τα HR Community Awards 
2015, θα σας ξεναγήσει σε τέσσερα 
εξαιρετικά δωμάτια απόδρασης. Στο 
«The Circus» συμβαίνει κάτι τόσο παρά-
ξενο, που θα ανατριχιάσετε, στο «Perfect 
Crime» θα είστε οι ντετέκτιβ που θα 
πρέπει να εξιχνιάσουν το τέλειο έγκλη-
μα, στο «Inception» θα μεταφερθείτε 
στο 2030 με αποστολή να βρείτε έναν 
κωδικό για να ολοκληρωθεί μία από τις 
μεγαλύτερες κλοπές που έχουν γίνει ποτέ 
και στο «Schindler’s List» θα βρεθείτε στο 
1939, στο γραφείο του Όσκαρ Σίντλερ 

αναζητώντας την περιβόητη λίστα του. 
Όλα τα δωμάτια έχουν δημιουργηθεί 
από την ομάδα της Great Escape, που 
με τη μορφή franchise επεκτείνεται σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.

«Secret Rooms»
Δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα για να 

κάνουν τον παίκτη να ζήσει μια εμπειρία 
όμοια με αυτή των adventure games, 
αλλά πολύ διαφορετική από τα δωμάτια 
που υπάρχουν ήδη. Πρόκειται για ένα 
ζωντανό παιχνίδι γρίφων διαφορετικό 
από τα συνηθισμένα escape room games. 
Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία πε-
ριπέτειας, παρατηρητικότητας, σκέψης 
και ομαδικής συνεργασίας σε πρωτό-
τυπα, ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, 
που σας ταξιδεύουν στον γοητευτικό 
κόσμο του μυστηρίου.

«Sir Lock's House»
Η νέα υπόθεση του sir Lock ήρθε 

να ταράξει τα νερά και να φέρει στο 
φως ένα στυγερό δολοφόνο! Ζήστε την 
πρωτόγνωρη εμπειρία σε ένα εντελώς 
διαφορετικό δωμάτιο, που αλλάζει την 
ιστορία των escape rooms. Ταξιδέψτε 
στο Λονδίνο του 18ου αιώνα και ξετυ-
λίξτε μία συναρπαστική υπόθεση. Ανα-
καλύψτε κίνητρα, άλλοθι και υπόπτους, 
ενώ ταυτόχρονα λύνετε απαιτητικούς 
γρίφους. Σκοπός σας πλέον δεν είναι 
να αποδράσετε, αλλά να βρείτε τον 
ένοχο και να αποδώσετε δικαιοσύνη. 
Ακονίστε τις επαγωγικές και τις διε-
ρευνητικές σας ικανότητες σε αυτή τη 
μοναδική περιπέτεια.

«Trapped»
Mε τρία δωμάτια στον Νέο Κόσμο. 

Στο «An Old Friend» ένας συνάδελφός 
σου από την υπηρεσία θεωρείται νεκρός 
εδώ και έξι χρόνια. Λαμβάνετε μία πρό-
σκληση με τον γραφικό χαρακτήρα και 
την υπογραφή του. Είναι δυνατόν να 
είναι αυτός; Κι αν ναι, από τι κρύβεται 
ή τι κρύβει όλα αυτά τα χρόνια; Στο 
«Experimentum IV» ψάχνεις στο ημί-
φως να δεις κάτι που θα σε βοηθήσει 
να συνδέσεις τις σκέψεις σου. Μάταια. 
Πού είσαι; Πώς βρέθηκες εκεί; Η μόνη 

γνώριμη εικόνα ο φίλος σου απέναντι, 
μα γιατί είναι δεμένος; Τι συμβαίνει; 
Στο «1989» η αποστολή σας είναι να 
εισβάλετε αθόρυβα και να ανακτήσετε 
μέρος του θησαυρού, εάν όντως υπάρ-
χει. Κάποιος πληρώνει αρκετά για να 
αποσυρθείτε για πάντα. Θα τολμήσετε 
να αναλάβετε την υπόθεση;

«House of Riddles»
Μια πέτρινη μονοκατοικία του 1916 

στεγάζει 3 ατμοσφαιρικά δωμάτια πολύ 
διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα. Ο 
στόχος εδώ δεν είναι να δραπετεύσεις, 
αλλά να φέρεις εις πέρας μια αποστολή. 
Στο «Τhe Diamond» πρέπει να βρεις 
και να κλέψεις το μεγαλύτερο διαμάντι 
του κόσμου από μία τράπεζα, στο «The 
Bomb» να απενεργοποιήσεις μια βόμ-
βα που απειλεί εκατοντάδες ζωές, ενώ 
υπάρχει και το ολοκαίνουργιο «Mission: 
The Matrix».

«Adventure Rooms»
Προς το παρόν υπάρχουν τρία δι-

αφορετικά δωμάτια διαθέσιμα. Τόσο 
στο «The Bar Case» όσο και στο «Black 
Queen» μπορούν να παίξουν ομάδες 2-5 
ατόμων. Το «Original Game» αφορά 
ομάδες 2-6 ατόμων. Επιπλέον υπάρχει η 
επιλογή στο «Original Game» να παίξετε 
σε μορφή μονομαχίας και να χωριστείτε 
σε 2 ομάδες, η μία προκαλώντας την 
άλλη να την ξεπεράσει.

«Exit Now»
Το «Exit Now» έχει στην Αθήνα τέσ-

σερα δωμάτια απόδρασης, τα εξής: 
«Dracula’s Chamber», «Top Secret», 
«Haunted House» και «Once Upon a 
Time». Εξερεύνησε τη σκοτεινή κάμαρα 
του Vlad the Impaler, γνωστού ως Δρά-
κουλα. Πέρασε μια ώρα σε μια στρατι-
ωτική βάση για να συγκεντρώσεις ένα 
άκρως απόρρητο αρχείο. Γνώρισε τα 
κακά πνεύματα σε ένα εγκαταλελειμμένο 
σπίτι γεμάτο ένοχα μυστικά και ξεκλεί-
δωσε τον κόσμο ενός εξαφανισμένου 
αγοριού που πάντα ονειρευόταν να ζήσει 
μέσα στον κόσμο των αγαπημένων του 
παραμυθιών.

Gazzetta.gr

Escape rooms:  
η νέα μόδα  
στην ψυχαγωγία
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Τ ο τρένο της μεγάλης φυγής έχει 
ξεφύγει πλέον από τις ράγες των 
κινηματογραφικών περιπετειών 

φυλακισμένων. Η απόδραση δεν αφορά 
σε έγκλειστους σε σωφρονιστικά ιδρύματα 
πολίτες, αλλά σε ανθρώπους που έχουν την 
εξής κοινή επιθυμία: να αποδράσουν από 
τη βαρετή (και σκληρή) πραγματικότητα.

Και μια και η επιθυμία τους, όσο κατα-
νοητή και να είναι, κάθε άλλο παρά απλή 
εφαρμογή έχει, κάποιοι αποφάσισαν να 
δώσουν τη λύση. 

Σκέφτηκαν προφανώς πως ο καλύτε-
ρος τρόπος να ξεφύγει κάποιος από την 
πεζή πραγματικότητα είναι το παιχνίδι 
και σίγα σιγά εμπνεύστηκαν τα escape 
rooms ή, κατά το ελληνικότερο, τα δω-
μάτια απόδρασης.

Με άλλα λόγια, έφτιαξαν στα πολ-
λών τετραγωνικών μέτρων κτήρια που 
στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους θεματι-
κά δωμάτια-χώρους όπου αναβιώνουν 
ποικίλες ιστορίες στις οποίες βασίζονται 
τα παιχνίδια τους. 

Σκαρφίστηκαν γρίφους, δημιούργησαν 
προβλήματα με διαφορετικό βαθμό δυ-
σκολίας και ενέταξαν όλους όσοι θέλουν 
να παίζουν, να ζουν σε άλλες εποχές και 
περιβάλλοντα, να συνεργάζονται για να 
βρίσκουν λύσεις και τελικά να ξεφεύγουν 
από την καθημερινότητά τους. Όσοι τα 
δημιουργούν ζητούν μόνο (έναντι μικρού 
ποσού που φτάνει έως τα δέκα ευρώ) να 
κλειδωθείτε για εξήντα ή ενενήντα λεπτά 
μέσα σε ένα δωμάτιο και να λύσετε με 
την παρέα σας το μυστήριο που κρύβουν 
με μόνο εφόδιο το μυαλό σας.

Στην Ελλάδα και στην Αθήνα λειτουρ-
γούν αρκετά escape rooms, βασισμένο το 
καθένα σε μια διαφορετική ιστορία. Ο 
Γιάννης Λιάτσος είναι συνιδιοκτήτης της 
Great Escape, που βρίσκεται στο κέντρο 
της Αθήνας, έχει πάρει βραβείο HR για 
team building και θα συμμετάσχει στο 
«Hobby Festival 2017» του Skywalker.gr, 
που φιλοξενείται στις 17 και 18 Μαρτίου 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

 Πώς προέκυψε η ιδέα να δημιουρ-
γήσετε μια επιχείρηση με escape 
rooms;
Η ιδέα για την Great Escape, την οποία 

φτιάξαμε με τον Βασίλη Σταύρου και τον 
Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, προέκυψε 
όταν είχαμε πάει στην Αγγλία και συμμε-
τείχαμε σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Εκεί 
βέβαια ο τρόπος που έχει στηθεί το escape 
room είναι για σχεδόν καθαρά βιωματική 
εμπειρία. Εμείς, όταν αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο εδώ, 
προσθέσαμε τις πινελιές μας. Φτιάξαμε 
δωμάτια βασισμένοι στην επιλογή το 
παιχνίδι να είναι όχι μόνο βιωματικό, 
αλλά και συνεργατικό και διαδραστικό.

 Τι σας οδήγησε σε αυτές τις τρο-
ποποιήσεις;
Θέλαμε να εντάξουμε στοιχεία του χαρα-

κτήρα μας. Προερχόμαστε από τον χώρο 
του HR και στοχεύσαμε στο team building. 
Όταν σκεφτόμασταν γρίφους ή οτιδήποτε 
άλλο θέλαμε να εντάξουμε στο παιχνίδι 
του κάθε δωματίου, είχαμε πάντα στον 
νου μας πώς θα μπορέσει μια ομάδα να 
συνεργαστεί για να λύσει τον γρίφο ώστε 
να προχωρήσει στο παιχνίδι. Εκτός από 
το επαγγελματικό μας back around μάς 
αρέσουν τα ομαδικά παιχνίδια. 

 Παρότι, για να συμμετάσχει κανείς 
σε escape room, θα πρέπει να είναι 
μέλος μιας μικρής ή μεγαλύτερης 
ομάδας, επομένως η ομαδικότητα 
είναι προϋπόθεση για το παιχνίδι, 
θα λέγατε πως το ομαδικό πνεύμα 
που υποστηρίζετε έχει απήχηση 
στον κόσμο;
Πράγματι είναι προϋπόθεση να παί-

ζουν μαζί από δύο άτομα και πάνω. Νο-
μίζω ωστόσο ότι αρέσει πάρα πολύ η 
ομαδικότητα στον κόσμο. Εκτός όμως 
από την ομαδικότητα υπάρχει ακόμη ένα 
χαρακτηριστικό στοιχείο για τα escape 
rooms: άντρες και γυναίκες μπορούν να 
συμμετέχουν ισάξια, διότι δεν απαιτούνται 
σωματικές δεξιότητες. Πλεονέκτημα λόγω 
φύλου δεν υπάρχει. Μπορούν να παίξουν 
ζευγάρια, τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι 
ή το αντίθετο. Εξαρτάται από την παρέα. 

 Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας 
των παικτών που έρχονται στον 
χώρο της Great Escape;
Από τριάντα έως σαράντα πέντε χρόνων. 

Έρχονται όμως και άλλες ηλικίες. Για 
παράδειγμα, γονείς με παιδιά. Πρόκει-
ται καθαρά για παιχνίδι αντίληψης και 
συνεργασίας. Όχι γνώσης.

 Από τι θέλατε να αποδράσετε και 
ασχοληθήκατε επαγγελματικά με 
τα δωμάτια απόδρασης;
Ο χαρακτηρισμός του παιχνιδιού προ-

ήλθε από το γεγονός ότι βρίσκεται κάποιος 
σε έναν χώρο και πρέπει να λύσει μια 
σειρά από γρίφους, ώστε είτε να απο-
καλύψει μια ιστορία είτε να αποδράσει 
από ένα δωμάτιο. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δεν πρόκειται για απόδραση, 
αλλά για την εξιχνίαση μιας ιστορίας ή 
για την ολοκλήρωση μιας αποστολής υπό 
την πίεση του χρόνου.

 Αυτοί είναι οι όροι του παιχνιδιού. 
Προσωπικά από τι θέλατε να απο-
δράσετε;
Από τη ρουτίνα, από την καθημερινό-

τητα. Είναι πολύ δημιουργικό το στήσιμο 
ενός δωματίου. Είναι σαν να φτιάχνει 
κανείς διαρκώς νέους μικρόκοσμους και 
να βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς 
εξέλιξης σε ό,τι αφορά το παιχνίδι. Εμείς 
ξεκινήσαμε πριν από περίπου δυόμισι 
χρόνια και ήμασταν από τους πρώτους 
παγκοσμίως που ασχοληθήκαμε με το 
αντικείμενο. Στο εξωτερικό τα escape 

rooms υπάρχουν τρία, τέσσερα χρόνια. 
Είναι πολύ δελεαστικό να ψάχνουμε 
τρόπους να διασκεδάσουμε τον κόσμο.

 Εάν παίξει κάποιος σε ένα συγκε-
κριμένο δωμάτιο, μπορεί να επα-
ναλάβει το ίδιο παιχνίδι;
Δεν έχει νόημα. Αν κάποιο δωμάτιο 

γίνει ιδιαιτέρως επιτυχημένο, υπάρχει 
περίπτωση να φτιάξουμε και την επόμενη 
εκδοχή του. Συνήθως όμως η διάρκεια 
ζωής κάθε δωματίου είναι δύο με δυόμισι 
χρόνια. Αυτό κάνει και ενδιαφέροντα τον 
κόσμο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, 
διότι δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ 
μας, αλλά συναγωνισμό. Από αυτή την 
άποψη είναι πολύ υγιής ο επιχειρηματικός 
κλάδος μας. 

Εμείς χαιρόμαστε να υπάρχουν και άλλα, 
πέραν των Great Escape δωμάτια για να 
διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον του 
κόσμου. Λειτουργούμε με τη λογική μιας 
ταινίας που βγαίνει στους κινηματογρά-
φους. Όπως δεν είναι ανταγωνιστικό ένα 
θρίλερ με μία περιπέτεια, έτσι δεν είναι 
ανταγωνιστικό και ένα δωμάτιο με ένα 
άλλο. Γι’ αυτό και υπάρχει καλή σχέση 
μεταξύ των ιδιοκτητών των δωματίων 
απόδρασης.

 Πόσα δωμάτια έχει δημιουργήσει 
η Great Escape και ποια είναι τα 
κριτήρια επιλογής τους;
Έχουμε επτά δωμάτια στην Αθήνα, 

τέσσερα στη Θεσσαλονίκη και από τρία 
στην Καλαμάτα, στην Κρήτη και στην 
Κύπρο. Το πρώτο που φτιάξαμε είναι το 
«Circus», που είναι πιο εύκολο και δια-
σκεδαστικό, ενώ έχει στόχο να ξεναγήσει 
τους παίκτες στη λογική του παιχνιδιού. 
Στο «Perfect Crime» η ομάδα προσπα-
θεί να εξιχνιάσει ένα έγκλημα, ενώ στη 
«Λίστα του Σίντλερ» χρησιμοποιήσαμε 
ένα ιστορικό γεγονός, την ιστορία ενός 
ανθρώπου που βοήθησε πάρα πολλούς 
Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, και προσπαθήσαμε 
να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα της εποχής 
εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός πως 
βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και 
έχουμε εύκολη πρόσβαση σε πάρα πολλά 
καταστήματα με αντίκες. 

Στο «Inception», εμπνευσμένο από 
την ομότιτλη ταινία, έχουμε φτιάξει ένα 
μίνιμαλ δωμάτιο, οι παίκτες του οποίου 
χρειάζονται πάρα πολλή σκέψη για την 
επίλυση των γρίφων, ενώ το «Ritual» είναι 

ένα δωμάτιο τρόμου στο οποίο συμμετέχουν 
και ηθοποιοί. Το «Guantanamo» έχει την 
αίσθηση φυλακής και το «Survivor», το 
πιο πρόσφατο δημιούργημά μας, είναι 
το δωμάτιο που εκτός από το ότι είναι 
διαδραστικό, συνεργατικό και έχει την 
παρουσία ηθοποιού, χρειάζεται και σωμα-
τικές ικανότητες. Η επιλογή των θεμάτων 
που αναπαριστούμε στα δωμάτιά μας έχει 
να κάνει με τη διάθεση που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε στους παίκτες. Είναι 
σαν να φτιάχνουμε μια ταινία.

 Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία 
που αντιμετωπίσατε στη δημιουργία 
των δωματίων;
Ουσιαστικά φτιάχνουμε διαρκώς μι-

κρόκοσμους, περιβάλλοντα που θέλουμε 
όποιος τα επισκέπτεται να εκπλήσσεται. 
Δεν είναι εύκολο να δημιουργούνται 
ενδιαφέρουσες ατμόσφαιρες. Αυτό μας 
δυσκόλεψε στην αρχή, να δημιουργούμε 
χώρους από το μηδέν. Οι πιο ενδιαφέρο-
ντες χώροι (σ.σ. έμπνευσης) για εμάς είναι 
εκείνοι που οι περισσότεροι άνθρωποι 
θεωρούν άχρηστους. Τα υπόγεια και 
τα περίεργα κτήρια αποτελούν για εμάς 
τροφή για δουλειά. 

 Υπάρχει και άλλος χώρος στην Αθή-
να όπου στεγάζετε τα δωμάτιά σας;
Το κτήριο αυτό είναι 1.200 τ.μ., τα 

επτά δωμάτιά μας βρίσκονται εδώ και 
οι 19 άνθρωποι που εργαζόμαστε στην 
Great Escape δουλεύουμε εδώ. Επειδή 
όμως έχουμε καλύψει όλα τα τετραγω-
νικά του κτηρίου, ετοιμάζουμε και έναν 
ακόμη χώρο στου Ζωγράφου. Ακόμη 
δεν είναι ανακοινώσιμο το περιεχόμενο 
των δωματίων.

 Πόσο δύσκολο είναι σε περίοδο 
κρίσης, που προσπαθούμε να μει-
ώσουμε τα έξοδά μας στα πλέον 
απαραίτητα, να υπάρχει μια επι-
χείρηση με προϊόν το παιχνίδι;
Αρκετά δύσκολο, όπως για κάθε επιχεί-

ρηση όμως. Πρέπει να προσφέρει κάποιος 
πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για 
να το αγκαλιάσει ο κόσμος. 

 
 Πόσοι παίκτες σάς επισκέπτονται 
καθημερινά; 
Γύρω στους εκατό.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Γιάννης Λιάτσος: Μικρόκοσμοι απόδρασης
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Αττική
Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Κ-ΒΟΞ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Αγ. Αναργύρων - Καματερού

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Φαρμακείο Χαλανδρίου

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

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

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

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

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

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

Πειραιάς
Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

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

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

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

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

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

Πελοπόννησος
Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου

Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ: 274136100-25088

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

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

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

Θεσσαλία
Κοινωνικό Ιατρείο -  

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

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

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

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

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

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

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

Πάτρα
Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

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

Αίγιο
Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγίου

Διεύθυνση: Αίγιο
Τηλ: 2691022518 

Αγρίνιο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου

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

Χαλκίδα
Κοινωνικό Φαρμακείο Εύβοιας  

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

Ιστιαία
Κοινωνικό Φαρμακείο Ιεράς  

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

Αλιβέρι
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλιβερίου

Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Κιν: 6947124178

Άρτα
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Άρτας

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

Κέρκυρα
Κοινωνικό Φαρμακείο Κέρκυρας

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

Αιγαίο
Κοινωνικό Φαρμακείο  

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

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

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

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

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

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

Κεντρική Μακεδονία
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης

Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2313310800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ανατολικής  
Μακεδονίας & Θράκης

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

Κοινωνικό Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030

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

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

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

Δυτική Μακεδονία
Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  

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

Κρήτη
Γιατροί του Κόσμου

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

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

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

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

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

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι

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

Κοινωνικά Φαρμακεία
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 Μαρτίου
Ομαδική Έκθεση: Γίωργος Λαζόγκας, Γιώρ-
γος Λάππας, Αφροδίτη Λίτη. Οι ζωγραφικοί 
σχεδιασμοί του Γιώργου Λαζόγκα σε ποικίλες 
διαστάσεις, μας υποβάλλουν την προσωπική του 
αντίληψη για την ελευθερία ή την αυστηρότητα 
με την οποία οργανώνει τους χωροταξικούς 
του καταναγκασμούς. Εξάλλου, ως μη μιμητικές 
εικόνες που δεν πασχίζουν να μιμηθούν αφηγή-
σεις του πραγματικού, μας παραπέμπουν στην 
αρχετυπική συγκίνηση της απόπειρας γραφής 
και στις αποσιωπητικές μορφές έκφρασης μιας 
εσωτερικής ρυθμολογίας. Οι γλυπτικές συνθέσεις 
του Γιώργου Λάππα, αντικείμενα, κατασκευές 
ή εγκαταστάσεις από μέταλλα, γύψο, ύφασμα, 
δέρματα μας παρέχουν τύπους προσέγγισης 
συμβολικών κυρίως σχηματισμών, αναφορικά 
στην ανθρώπινη κατάσταση, στο τυχαίο, ακόμη 
και στην οικουμενική ηθική και σημασία της 
μυθοποιητικής σκέψης. Με ανθρωποκεντρική 
κυρίως αφήγηση και προσηλωμένος στο κόκκινο 
χρώμα, συχνά επαναλαμβάνει στα αρθρωτά του 
ανδρείκελα το δικό του ομοίωμα, δημιουργώ-
ντας έναν πληθυντικό εαυτό κι άλλοτε πάλι στις 
εγκαταστάσεις του δημιουργεί μικροκόσμους, 
σαν δρώμενα θεατρικής αντίληψης. 
Τα γλυπτικά αντικείμενα της Αφροδίτης Λίτη, 
φύλλα, δέντρα, λουλούδια, καρποί, πουλιά, 
πεταλούδες, έντομα, σκαθάρια, σκαραβαίοι, 
σαύρες -από μέταλλα, σμάλτο, ημιπολύτιμους 
λίθους, φίλντισι, κομμάτια καθρέφτη-, όλα, συν-
θέτουν ένα θαυμαστό γλυπτικό σύμπαν «κήπου», 
όπου η φυσιοκρατική απόδοση σε μεγέθυνση, 
που αγγίζει συχνά τη μνημειακή κλίμακα, μας 
επιβεβαιώνουν την αντίληψη της γλύπτριας 

για τις δομές του κόσμου, ως κοσμήματος.
Τοποθεσία: Τσιμισκή 52-Γκαλερί Λόλα Νι-
κολάου. Ώρα: 12:00 με 20:00

15 Μαρτίου
Έκθεση Φωτογραφίας Topogram: Γιάννης 
Ατματζίδης και Αλεξάνδρα Δεσποινούδη. Η 
γεωμετρία είναι η γλώσσα της αντίληψης του 
χώρου· καθορίζεται και πραγματώνεται από το 
δικό της λεξιλόγιο και την ιδιαίτερη κατά τόπο 
διάλεκτό της, χρησιμοποιώντας αντί για λέξεις 
γραμμές, σχήματα, υλικά και χρώματα. Ξεχωρί-
ζουμε τις γραμμικές εκφράσεις που προκαλούν 
το βλέμμα και τη σκέψη μας, αυτές που κρατούν 
στα πλαίσιά τους τη δική μας αντίληψη για τον 
χώρο, ως αποσπάσματα μιας ολοκληρωμένης 
γεωμετρικής πραγματικότητας που συνθέτουν 
το αστικό και περιαστικό μας περιβάλλον. Με 
βασικά εργαλεία το φως και τον φακό, ανα-
ζητούμε τις γεωμετρικές δομές του εκάστοτε 
τόπου και καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά 
του, συνθέτουμε «το τοπόγραμμα».
Τοποθεσία: Ολύμπου 57-Το Πικάπ. Ώρα: 
11:00 με 01:00

16 Μαρτίου
Διαφάνειες και Αντανακλάσεις: 100 χρόνια από 
τη γέννηση του Kurt Wendlandt. Μία σπάνια 
ευκαιρία να απολαύσουν μια συγκροτημένη 
ενότητα έργων του Kurt Wendlandt θα έχουν 
οι επισκέπτες της αναδρομικής έκθεσης «Δια-
φάνειες και Αντανακλάσεις: 100 χρόνια από 
τη γέννηση του Kurt Wendlandt», που εγκαινι-
άζεται την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 
20:00 στην Γκαλερί Ειρμός. Πρόκειται για την 
πρώτη αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη στην 
Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται έργα του από 

το 1958 έως το 1979, και διοργανώνεται από 
την Γκαλερί Ειρμός, το Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, το Goethe-Institut Thessaloniki, 
την ARTS etc. Intercultural Dialogues και την 
Arts & Reflections. Ο Kurt Wendlandt (1917-
1998) υπήρξε ένας έντονα ιδιοσυγκρασιακός 
καλλιτέχνης της γερμανικής μεταπολεμικής 
πρωτοπορίας. Ακούραστος πειραματιστής, με 
μια σχεδόν αλχημιστική σχέση με το φως, τα 
διαφανή υλικά, τα φιλμ. Από το 1957 και έπειτα 
αναπτύσσει και έκτοτε διαρκώς εξελίσσει μια 
ανανεωμένη τεχνική φωτογραμμάτων, την οποία 
τοποθετεί κάτω από τον ευρύ, αλλά γλαφυρό 
όρο «Lichtgrafik» (Γραφή με Φως). Επιμέλεια 
Συλλογής: Ελευθέριος Οικονόμου
Επιμέλεια Έκθεσης: Θοδωρής Μάρκογλου, 
Δημήτρης Τόλης.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Νίκης 17 - Γκαλερί 
Ειρμός. Ώρα: 11:00 με 14:00 & 18:30 με 21:00

17 Μαρτίου
Παρουσιάσεις βιβλίων: Το βιβλιοπωλείο Πρωτο-
πορία και οι εκδόσεις Γαβριηλίδη, μας προσκα-
λούν στη διπλή παρουσίαση των βιβλίων «Από 
φεγγίτη μικρό», της Σοφίας Παπαχριστοφίλου 
και «Ο Αρχίλοχός του», του Γρηγόρη Τεχλεμετζή. 
Το πρώτο βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:
- Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Α.Π.Θ., Ποιήτρια
- Ανδρέας Καρακόκκινος, Ποιητής. Αποσπάσματα 
θα διαβάσει η ποιήτρια. Το δεύτερο βιβλίο θα 
παρουσιάσουν οι:
- Βαλεντίνη Χρ.Καμπατζά, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Ε.Π. στο Α.Τ.Ε.Ι./Θ. και Δρ. Συγκριτικής 
Λογοτεχνίας Α.Π.Θ.
- Δήμος Χλωπτσιούδης, Φιλόλογος, Ποιητής, 
Κριτικός λογοτεχνίας. Αποσπάσματα θα δια-
βάσει ο συγγραφέας.

Τοποθεσία: Λεωφόρος Νίκης 3 - Βιβλιοπωλείο 
Πρωτοπορία. Ώρα: 18:30

18 Μαρτίου
Εκπαιδευτικά εργαστήρια από το Παιδικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. Το Mediterranean Cosmos, σε 
συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάζει θεματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια 
για παιδιά και μας προσκαλεί να διασκεδάσουμε 
με παιχνίδι και δημιουργικές κατασκευές. «Τα-
ξίδια στην Ευρώπη». Πού βρίσκεται ο Πύργος 
του Άιφελ; Ποιο είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο 
της Ρωσίας; Η βαλίτσα του ταξιδιού μας γέμι-
σε με εικόνες, χάρτες και διαδρομές. Ελάτε να 
γνωρίσουμε μαζί ορισμένες από τις πιο γνωστές 
ευρωπαϊκές πόλεις και τα αξιοθέατά τους.
Τοποθεσία: Mediterranean Cosmos. Ώρα: 
12:00

19 Μαρτίου
Έκθεση Ζωγραφικής «Από το Πορτρέτο στο 
Τοπίο, από τον Ρεαλισμό στον Αφηρημένο Εξ-
πρεσιονισμό». Οι καλλιτέχνες: Λευτέρης Αλεξά-
κης, Μιχάλης Γαρούδης, Πέτρος Ζουμπουλάκης, 
Θανάσης Καραμήτας, Δημήτρης Μυταράς, Μά-
νος Νάκος, Θωμάς Παπαδοπεράκης, Μανώλης 
Πολυμέρης, Κωνσταντίνος Φάζος.
Τοποθεσία: Νικ. Γερμανού 1 (6ος όροφος) 
- Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών. Ώρα: 9:00 με 14:00

20 Μαρτίου
Παρουσίαση βιβλίου. Οι εκδόσεις Καστανιώτη 
παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ το βιβλίο «Ο Έβδομος 
Ελέφαντας» του Αλέξη Σταμάτη.
Τοποθεσία: Αριστοτέλους 7-Ιανός. Ώρα: 19:00

ΑΘΗΝΑ
14 Μαρτίου
Tο Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα 
μας προσκαλεί στη συναυλία της Alter Move Orchestra υπό 
τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Μαγουλά στο «Σπίτι της 
Κύπρου». Η Alter Move Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου Γιώργου Μαγουλά παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα, 
αναμειγνύοντας λυρικές συνθέσεις του Γιώργου Μαγουλά με 
απροσδόκητες διασκευές των Metallica, Yiann Tiersen, Ramin 
Djawadi, Dimitri Sostakovich, Erik Satie, J.S. Bach και επιλεγ-
μένα παραδοσιακά.
Τοποθεσία: Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α. Ώρα: 20:00

15 Μαρτίου
O IANOS παρουσιάζει την έβδομη ατομική έκθεση της Ευρυδί-
κης Βασιλικού - Παπαντωνίου με τίτλο «Βάλτε λίγο χρώμα στη 
ζωή σας #2». Η Ευρυδίκη Βασιλικού-Παπαντωνίου κάλυψε το 
καλλιτεχνικό κενό της οικογένειάς της. Ο Βασίλης Βασιλικός της 
συγγραφής, η Βάσω Παπαντωνίου του λυρικού τραγουδιού, 
και η ίδια της ζωγραφικής. Ζωγραφίζει από 7 ετών, ενώ στα 
15 της πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση στην 
γκαλερί «Ζυγός», αποσπώντας θετικές κριτικές από κοινό και 
κριτικούς. Διάρκεια έκθεσης: 15-30 Μαρτίου 2017.
Τοποθεσία: Ιανός, Σταδίου 24. Ώρα: 10:00-21:00

16 Μαρτίου
Ο Χάρης Βλαβιανός παρουσιάζει το βιβλίο του στο Public Πει-
ραιά. Στο «Κρυφό Ημερολόγιο του Χίτλερ» ο Χάρης Βλαβιανός 
ανασυνθέτει με αριστοτεχνικό τρόπο την περίοδο του εγκλεισμού 
του Χίτλερ στη φυλακή (1923-1924) μετά το αποτυχημένο 
«Πραξικόπημα της μπιραρίας» και ταυτόχρονα σκιαγραφεί την 
προσωπικότητα του ανθρώπου που έμελλε να αφήσει την αιμο-
σταγή σφραγίδα του στον εικοστό αιώνα. Γραμμένο σε ημερο-
λογιακή μορφή, συνδυάζοντας τη μυθοπλασία με την ιστορική 
τεκμηρίωση, το βιβλίο παρουσιάζει έναν συναισθηματικά ανά-
πηρο, πνευματικά ρηχό και εγωπαθή άνθρωπο να εξελίσσεται 
σε έναν απίθανο μνηστήρα της εξουσίας, την οποία επιμένει 
να κατακτήσει και μέσω των γραπτών του, αφού στη φυλακή 
συγγράφει τον πρώτο τόμο του διαβόητου μανιφέστου του «Ο 
Αγών μου». Πάθη, φοβίες, μίση, εμμονές, συμπλέγματα υφαίνουν 
τον ιστό των νοσηρών ιδεοληψιών του Χίτλερ, οι οποίες λίγα 

χρόνια αργότερα θα υλοποιηθούν στο σφαγείο του πολεμικού 
μετώπου και στα κρεματόρια. Ο Βλαβιανός, με την ακρίβεια του 
ιστορικού και τη διορατικότητα του συγγραφέα, μας δίνει ένα 
συναρπαστικό βιβλίο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς ένας 
δημαγωγός, εξαπολύοντας μια ρητορική του μίσους, κατάφερε 
να αναρριχηθεί στην εξουσία και σαγηνεύοντας εκατομμύρια 
ανθρώπους να τους οδηγήσει στην άβυσσο.
Τοποθεσία: Public Πειραιά, Γρηγορίου Λαμπράκη 152-154. 
Ώρα: 19:00

17 Μαρτίου
Έρχεται γιορτινό, ανοιξιάτικο και πολύχρωμο. Το Vinyl Is Back 
έγινε θεσμός και γιορτάζει το 10ο βινύλιο-τριήμερό του με όλες 
του τις δυνάμεις, γεμάτο εκπλήξεις και ζωντανή μουσική την Πα-
ρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου στο «Μουσείο 
Αυτοκινήτου». Τα σημαντικότερα συγκροτήματα, οι καλύτεροι DJs, 
κληρώσεις και δώρα, πλειστηριασμοί σπάνιων δίσκων, έκθεση 
σπάνιων πόστερ, νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές 
εκπλήξεις, συμμετοχή γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εται-
ριών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα 
της μουσικής και ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που θα συζητηθεί 
και θα προσελκύσει τους νέους λάτρεις του βινυλίου, αλλά και 
τους παλιότερους -που έχει να τους θυμίσει πολλά- φτιαγμένος με 
πολύ μεράκι, συνθέτουν το 10ο Vinyl Is Back! Το Vinyl Is Back, η 
κορυφαία εκδήλωση για το βινύλιο στη χώρα, έκανε μόδα στην 

Ελλάδα τους δίσκους, όπως τους αποκαλούσαμε τη χρυσή εποχή 
της μουσικής και υπόσχεται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μέχρι 
την ολική επανάκαμψη του βινυλίου.
Τοποθεσία: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Ιουλιανού 33-
35. Ώρα: 17:00-21:00

18 Μαρτίου
Ένα δομημένο εργαστήριο μηχανικής, ειδικά σχεδιασμένο για 
παιδιά 5 με 7 ετών. Οι μικροί μηχανικοί, με την καθοδήγηση ειδι-
κών για την ηλικία τους επιστημόνων, με την ενεργή ενασχόληση 
και βιωματική προσέγγιση, συνδυάζουν έμπρακτα τεχνολογία, 
μηχανική και μαθηματικά. Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να 
σχεδιάσουν και να χτίσουν μία μηχανική κατασκευή (από την 
καθημερινότητά τους) και να αναλύσουν το πώς ακριβώς λει-
τουργεί και πώς μπορούν να τη βελτιώσουν. Πού απευθύνεται: 
Σε παιδιά 5-7 ετών. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Ο 
μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετάσχουν στην 
ημερίδα είναι 32. Διάρκεια: Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 
2 ώρες και προσφέρεται δωρεάν από το Public σε συνεργασία 
με το CityLab (www.citylab.gr).
Τοποθεσία: Καραγιώργη Σερβίας 1. Ώρα: 12:00

19 Μαρτίου
Στο πλαίσιο του κύκλου «Νέοι Έλληνες Σολίστ» θα πραγματο-
ποιηθεί η δεύτερη συναυλία. Η υψίφωνος Δήμητρα Τσιάπου σε 
ένα γκαλά όπερας με τις πιο όμορφες μελωδίες από τον Που-
τσίνι στον Ντβόρζακ και από τον Μπιζέ στον Λέχαρ. Μουσική 
διεύθυνση: Θεόδωρος Ορφανίδης, Orchestra Mobile
Τοποθεσία: Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8. Ώρα: 12:00

20 Μαρτίου
Κύκλος: θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία. Σε 
συνεργασία με το Birkbeck Institute for the Humanities. Ομιλητής: 
David Harvey, Καθηγητής Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας στο 
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών του City University της Νέας 
Υόρκης (CUNY). Θέμα ομιλίας: «Συλλαμβάνοντας το κεφάλαιο 
ως αξία εν κινήσει». Προλογίζει η Λίλα Λεοντίδου, Καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επιμέλεια κύκλου: Κώστας 
Δουζίνας, Βουλευτής Α΄ Πειραιά, Διευθυντής του Birkbeck Institute 
for the Humanities. Στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας 
& Κόκκαλη. Ώρα: 19.00
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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 βγάλεις 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 
(σε ηλεκτρονική 
ή έντυπη μορφή) 

και εξειδικευμένοι 
σύμβουλοι 

θα αναλάβουν 
τις διορθώσεις τουΣτείλε το βιογραφικό σου 

και περίμενε απάντηση
Δες όλες τις εταιρίες

που συμμετέχουν


