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Ζούμε σε μια εποχή όπου το 
σύστημα ζητά δημιουργικότητα 
και καινοτομία για να παράγει 

περισσότερο οικονομικό κέρδος για 
τους λίγους. Ζούμε σε ένα σύστημα 
όπου ο άνθρωπος είναι το κέντρο 
ως το ευφυές είδος πάνω στη Γη (ή 
ακόμα και στο Σύμπαν). Ζούμε σε 
ένα σύστημα όπου το εξυπνότερο 
είδος της Γης λειτουργεί με τον πιο 
ανόητο τρόπο καταστρέφοντας την 
ίδια τη φωλιά του, το οικοσύστημα 
στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί, 
το οποίο αποτελείται από ζώα, φυτά 
και φυσικά τους συνανθρώπους του, 
στο όνομα της αέναης φιλελεύθερης 
ανάπτυξης.

Σε όλα τα projects που υλοποιώ, που 
σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικό-
τητας αλλά και προσωπικής εξέλιξης, 
κεντρικό ρόλο παίζει η έννοια της 
αληθινής αειφορίας, γιατί αποτελεί 
μέρος του «γιατί υπάρχω». Ο κόσμος 
έχει ιδέες, θέλει να παράγει κι άλλες, 
να γίνει δηλαδή πιο δημιουργικός, 
και να τις υλοποιήσει παράγοντας 
καινοτόμα προϊόντα - υπηρεσίες, 
που τις περισσότερες φορές είναι 
αναλώσιμα, γιατί έτσι εξασφαλίζεται 
η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η 
αέναη ανάπτυξη, καταστρέφοντας τον 
πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Όμως αναρωτιέμαι: Θα έχει νό-
ημα να παράγουμε ιδέες και να τις 
υλοποιούμε σε έναν πλανήτη νεκρό, 
όπου δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που 
θα τις χρησιμοποιούν; Που δεν θα 
υπάρχουν φυσικοί πόροι; Που δεν 
θα υπάρχει η ζωή όπως την ξέραμε 
(αν θα υπάρχει);

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρω-
ποι έχουν μετονομαστεί από πολίτες 
σε καταναλωτές και ζητούν όλο και 
περισσότερα χωρίς να ξέρουν το «γιατί» 
(υποσυνείδητα, αλλά και συνειδητά, 
αρκετοί το ξέρουν, αλλά κάνουν τα 
στραβά μάτια).

Ζούμε στην εποχή των μεγάλων 
προβλημάτων, όπου η more than 
financial crisis, η φτώχεια και η δια-
φθορά, ο πόλεμος και η μετανάστευση 
κάνουν πάρτι. Το παγκόσμιο αγαθό 
της επισιτιστικής ασφάλειας και της 
ασφάλειας των υδάτινων πόρων δεν 

είναι καθόλου παγκόσμιο, ακόμα και 
στις υποτιθέμενα ανεπτυγμένες χώρες. 
Η βιοποικιλότητα εξαφανίζεται. Η 
κλιματική αλλαγή και η καταστροφή 
του περιβάλλοντος είναι μία πραγ-
ματικότητα με τεράστιες επιπτώσεις, 
που τις βιώνουμε στο πετσί μας (όσο 
και αν ο Trump και το σινάφι του το 
αρνούνται γιατί δεν τους βολεύει).

Ζούμε στην εποχή της 4ης Βιομηχα-
νικής Επανάστασης, στην εποχή της 
προηγμένης τεχνολογίας, και παρ’ όλα 
αυτά ένα μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου 
πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και στην υγεία.

Και ξαναλέω: Το σύστημα στο οποίο 
ζούμε και συν-διαμορφώνουμε ζητά 
καινοτόμα προϊόντα - υπηρεσίες από 
καινοτόμες επιχειρήσεις προωθώντας 
μια επιχειρηματικότητα που βασίζεται 
στον δαρβινικό ανταγωνισμό και στην 
καταστροφή της φύσης.

Αυτό που δεν έχουμε συνειδητο-
ποιήσει ακόμα είναι ότι κανένας άν-
θρωπος, και άρα καμία επιχείρηση, 
κανένα project, καμία ιδέα δεν θα 
μπορεί στο άμεσο μέλλον να επιτύχει 
όταν ο κόσμος καταστρέφεται.

Και πού καταλήγουμε; Ζούμε τελικά 
στην εποχή της αποτυχίας της φαντα-
σίας. Χρησιμοποιούμε την εμπράγματη 
φαντασία μας, δηλαδή τη δημιουργι-
κότητά μας, για να καταστρέφουμε και 

όχι για να παράγουμε αληθινή αξία. 
Τα σύγχρονα συστήματά μας και οι 
προηγμένες γνώσεις μας οδηγούν σε 
καινοτομίες οι οποίες έχουν και μία 
κακή πλευρά, που αποτυγχάνουμε 
όμως να τη δούμε και που οδηγεί στην 
πρόκληση μεγάλων προβλημάτων, 
όπως αυτά που προαναφέρθηκαν.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κά-
νουμε χρήση ως επί το πλείστον της 
σκοτεινής πλευράς της φαντασίας. 
Χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας ή με 
λάθος τρόπο, προς λάθος κατεύθυνση 
δηλαδή, ή και καθόλου.

Ενώ έχουμε μπροστά μας τα δεδο-
μένα, και πολλές φορές ακόμα και 
τις αποδείξεις, για το τι πρόκειται 
να συμβεί, ενώ έχουμε τα εργαλεία 
εκείνα που θα μας βοηθήσουν να 
αναπτύξουμε ιδέες που αντιστρέφουν 
το κακό ή που κάνουν το λιγότερο 
κακό ή που κάνουν μόνο το καλό, 
τελικά αδυνατούμε να σχεδιάσουμε 
λύσεις για να αντιμετωπίσουμε μια 
κατάσταση σχετικά προβλέψιμη και 
ανεπιθύμητη (αυτός είναι και ο ορισμός 
της αποτυχίας της φαντασίας σύμφωνα 
με τη Wikipedia, όμως θεωρώ ότι δεν 
είναι μόνο αυτό).

Και γιατί λειτουργούμε έτσι; Γιατί, 
πολύ απλά, δεν μας νοιάζει. Κλείνουμε 
τα μάτια και κοιτούμε τις ζωούλες μας 
κλεισμένοι μέσα στη ζώνη άνεσής μας. 

Ξεχάσαμε πώς να είμαστε δημιουργικά 
και παραγωγικά περίεργοι.

Έχουμε παραδοθεί στη μετριότητα. 
Ξεχάσαμε πώς να ζούμε μια προσεκτική 
ζωή εξετάζοντας τις πράξεις μας και 
παράγοντας ιδέες για να διορθώσουμε 
τα κακώς κείμενα, τόσο τα δικά μας, 
όσο και των άλλων.

Παραμένουμε στην επιφάνεια και 
δεν εμβαθύνουμε. Κάνουμε «like» 
στο Facebook σε φωτογραφίες στις 
οποίες σουβλίζουμε κατσίκια και όχι 
σε άρθρα που μας ανοίγουν τα μάτια 
και το μυαλό. 

Πιστεύουμε στην τύχη και κλεί-
νουμε τα μάτια στα επιστημονικά δε-
δομένα της κβαντικής φυσικής, που 
μας αποδεικνύουν ότι μπορούμε να 
διαμορφώσουμε την πραγματικότητα 
που θέλουμε, αρκεί να το θέλουμε, 
γιατί η δυναμική που υφίσταται εκεί 
έξω είναι απεριόριστη.

Μη αναλογιζόμενοι τις πράξεις μας 
και πιστεύοντας στη μοίρα, οδηγού-
μαστε στη μη ανάληψη ευθύνης και 
τελικά σε μία κατάσταση μη αποδοχής 
των γεγονότων, των δεδομένων. Έτσι 
επέρχεται η μαζική τύφλωση και ύπνω-
ση. Έτσι επιφέρουμε την ανισορροπία 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, 
αλλά και στον πλανήτη μας.

Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να ξυπνή-
σουμε από τον λήθαργο πριν είναι 

πολύ αργά. Πρέπει να μετατραπούμε σε 
ανθρώπους με υψηλά επίπεδα συναι-
σθηματικής, οικολογικής και ψηφιακής 
νοημοσύνης. Να εξασκήσουμε την 
περιέργειά μας και να χρησιμοποιή-
σουμε όλα τα εργαλεία της επιστήμης 
των ιδεών, του business, της φυσικής, 
της οικολογίας, του system thinking, 
έτσι ώστε να θέτουμε συνεχώς όσες 
περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε 
για να βρούμε δημιουργικές και 
μετα-καινοτόμες λύσεις στα μεγάλα 
προβλήματα της ανθρωπότητας και 
του πλανήτη μας.

Η φαντασία μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο, γιατί οι ιδέες είναι αυτές που 
τον αλλάζουν, και χρειάζεται η φαντα-
σία για να παραχθούν νέες, χρήσιμες 
ιδέες, που σέβονται το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο.

Ζούμε σε μία εποχή όπου η δημιουρ-
γικότητα περνά κρίση. Κι αυτό οφεί-
λεται σε μεγάλο βαθμό στη γραμμική 
εκπαίδευσή μας και στην ιδιαίτερη 
έμφαση που έχει δοθεί στο θέμα του 
ταλέντου και των hard skills, ενώ αυτό 
που χρειαζόμαστε πρωτίστως είναι η 
καλλιέργεια των soft skills.

Θα πρέπει να ξαναβάλουμε τη 
φαντασία μας σε εκείνες τις ράγες 
που οδηγούν στη θετική αλλαγή. Η 
φαντασία μαζί με τη βιωματική γνώση 
και με την ύπαρξη ενός mindset που 
διέπεται από τη θέληση για βαθιά 
έρευνα και για γρήγορη και αποτε-
λεσματική υλοποίηση μπορούν να 
πετύχουν πολλά. 

Κι αυτό αποδεικνύεται στην πράξη 
από την ύπαρξη ανθρώπων και άρα 
ιδεών που μετατρέπονται σε projects, 
επιχειρηματικά ή μη, τα οποία αλλάζουν 
τον ρου των επαναλαμβανόμενων 
αρνητικών συμβάντων της ιστορίας 
των ανθρώπων.

Όντως ζούμε στην εποχή των με-
γάλων στιγμών και πρέπει να φα-
νούμε αντάξιοι των περιστάσεων. 
Ας σπάσουμε όλοι τους κανόνες του 
συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε και 
ας χρησιμοποιήσουμε την εμπράγματη 
φαντασία μας για να δημιουργήσουμε 
έναν νέο, καλύτερο κόσμο. 
Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT,

www.dimitrazervaki.com

Το CRM (customer relationship management) 
είναι μια επιχειρηματική στρατηγική που στο-
χεύει στη μεγιστοποίηση των εσόδων και των 
κερδών και στην αύξηση της ικανοποίησης των 
πελατών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν 
τη φιλοσοφία του CRM συγκεντρώνουν και 
αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους 
προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις εσωτερικές 
διαδικασίες μιας επιχείρησης.

Λειτουργίες που υποστηρίζουν αυτή την επι-
χειρηματική στρατηγική είναι οι πωλήσεις, το 
marketing, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχεί-
ριση της απόδοσης και η διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού. Το λογισμικό που χρειάζεται για 
την υλοποίηση ενός συστήματος CRM πρέπει 
να είναι μέρος μιας γενικότερης, πελατοκεντρι-
κής φιλοσοφίας, καθώς πολλές αποτυχημένες 
προσπάθειες οφείλονται στο ότι γίνεται η εγκα-
τάσταση μιας τέτοιας εφαρμογής χωρίς όμως 
να διέπεται ολόκληρη η επιχείρηση από μια 
πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Το CRM μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς 
τύπους. Το operational CRM και το analytical 
CRM.

Operational CRM
To operational CRM παρέχει front-office 

υποστήριξη στις πωλήσεις, στο marketing και 
στην εξυπηρέτηση πελατών. Κάθε αλληλεπί-
δραση με κάποιο πελάτη καταγράφεται στο 

ιστορικό επαφών του συγκεκριμένου πελάτη με 
αποτέλεσμα το προσωπικό μιας επιχείρησης να 
μπορεί να τραβήξει δεδομένα από μια βάση 
όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα είναι πως κάθε πελάτης μπορεί 
να επικοινωνεί με πολλά διαφορετικά άτομα ή 
μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών μέσα σε 
μια επιχείρηση χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί 
κάθε φορά όλο το ιστορικό των ενεργειών που 
έχουν γίνει. Το operational CRM μαζεύει δεδο-
μένα για τους πελάτες μιας επιχείρησης ώστε:

Να διευθετούνται ευκολότερα οι προωθητικές 
ενέργειες (καμπάνιες).

Να αυτοματοποιούνται πολλές λειτουργίες 
marketing.

Να αυτοματοποιούνται οι πωλήσεις και η 
παραγγελιοληψία.

Analytical CRM
Το analytical CRM συνιστά τη λογική συνέ-

χεια του operational CRM. Κάθε επιχείρηση η 
οποία λειτουργεί operational CRM με σκοπό 
την καθημερινή καταγραφή, την αυτοματοποί-
ηση των διαδικασιών και τη διαχείριση των 
σχέσεων με τους πελάτες συνεχώς ενημερώνει 
και εμπλουτίζει μια βάση δεδομένων. Αυτή τη 
βάση δεδομένων καλείται το τμήμα marketing 
να αναλύσει με εργαλεία analytical CRM και να 
βγάλει χρήσιμα και πολύτιμα συμπεράσματα.
Το analytical CRM πραγματοποιεί:

Στοχευμένες καμπάνιες marketing.
Εξειδικευμένες καμπάνιες marketing με σκοπό 

το cross-selling και το up-selling.
Ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, 

ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες.

Προβλέψεις των μελλοντικών χρηματικών 
ροών.

Ανάλυση κερδοφορίας (γενικότερα, αλλά και 
ανά πελάτη).

Η παγκόσμια αγορά CRM
Το μέγεθος της αγοράς συστημάτων CRΜ ήταν 

11,7 δισ. δολάρια το 2005 (συνολικά για το 
software και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον 
αφορά στην εγκατάσταση, στο service κτλ.). Είχε 
μια αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με το 
2004 και 18% σε σχέση με το 2003. Η αγορά 
προβλέπεται να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 9% 
τον χρόνο. Αυτό δείχνει ότι η αγορά συνεχίζει 
να έχει μια σταθερά ανοδική τάση.

Η προοπτική υιοθέτησης του CRM από ολοένα 
και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις και 
η ένταξή του στην επιχειρησιακή στρατηγική 
τους προβλέπεται να συμβάλουν στην εκτόξευση 
της ελληνικής αγοράς CRM τα αμέσως επόμε-
να χρόνια. Η δραστηριοποίηση των εταιριών 
τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα ίσως 
αποτελέσει μία νέα αιτία μεγάλης ανάπτυξης, 
αλλά και επιβίωσης, στο σύγχρονο ανταγωνι-
στικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Βασίλης Παππάς,
Business & Marketing Consultant BA,  

MBA in Marketing-Epixeirein.gr

Επιχειρηματικότητα
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Ε ίναι γεγονός ότι μπροστά μας 
διαμορφώνεται μια κορεσμένη 
αγορά. Η τηλεοπτική διαφήμιση 

κατακλύζεται από ασφάλειες, αυτοκί-
νητα, τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοι-
νωνιών κ.λπ.

Στο Facebook διαμοιράζεται κάθε νέο 
προϊόν ή υπηρεσία που αφορά στην 
υγεία ή στην αισθητική ή σε ό,τι άλλο 
μπορεί κανείς να φανταστεί. Καθένας 
μας στέλνει και λαμβάνει μηνύματα. 
Ήταν πάντα δύσκολο να ξεχωρίσει 
κανείς μέσα στο διαφημιστικό clutter 
που συνήθως επικρατεί, αλλά πιστεύω 
πραγματικά ότι τo 2017 θα είναι ακόμα 
πιο δύσκολο.

Τι μπορεί να κάνει λοιπόν μια μι-
κρότερη επιχείρηση; Υπάρχουν πολλές 
προτάσεις ειδικών επί του θέματος 
που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αν 
θέλετε να διατηρήσετε τα ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα της επιχείρησής 
σας το 2017, καταγράφουμε τις πέντε 
κορυφαίες προκλήσεις στις οποίες 
καλείστε να ανταποκριθείτε:

 1. Η σχέση καταναλωτή-
marketer αλλάζει
Η εξέλιξη της κουλτούρας των μέσων 

έχει φτάσει σε ένα νέο σημείο και 
οι marketers δεν μπορούν πλέον να 
βασίζονται σε φλύαρες αναρτήσεις στα 
blogs και σε μακροσκελείς περιγραφές 
των προϊόντων τους για να ξεχωρίσουν. 
Η σχέση μεταξύ marketers και κατανα-
λωτών έχει αλλάξει με την έννοια ότι 
οι πρώτοι πρέπει να εργάζονται όλο 
και σκληρότερα για να δημιουργήσουν 
και να διατηρήσουν αυτή τη σχέση.

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη πρό-
κληση για τους επαγγελματίες του μάρ-
κετινγκ. Το να γράψει κάποιος απλώς 
ένα άρθρο δεν εξασφαλίζει ότι αυτό 
θα διαβαστεί από οποιονδήποτε. Οι 
καινοτόμοι marketers που ασχολούνται 
με το περιεχόμενο (marketing content) 
πρέπει να αναπτύξουν νέες στρατηγικές 
και προσεγγίσεις, που θα επιτρέψουν 
στις επιχειρήσεις την ανάπτυξη καλύ-
τερων σχέσεων με τους καταναλωτές.

Σήμερα οι καταναλωτές θα προτιμού-
σαν να λύσουν ένα κουίζ για το είδος 
υποδήματος που ταιριάζει στην προ-
σωπικότητά τους από το να διαβάσουν 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των ειδικών παπουτσιών 
για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο σε σχέση 
με τα απλούστερα μοντέλα. Μπορεί να 
είναι πιο δύσκολο να δημιουργηθεί 
ένα τέτοιο διαδραστικό περιεχόμενο, 
όπως τα κουίζ και οι έρευνες από ό,τι 
ένα άρθρο, ωστόσο είναι κρίσιμο για 
τη διατήρηση μιας συναφούς σύνδεσης 
με τους καταναλωτές.

Μια άλλη λύση, η οποία είναι πιθανό 
να έχει αλματώδη ανάπτυξη, είναι η 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του 
Internet of Things. Αυτό ήδη έχει φέρει 
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο 
τα προϊόντα συνδέονται με τους κατα-

ναλωτές, π.χ. με τα smartphones ειδι-
κότερα που παρέχουν όλων των ειδών 
τις πληροφορίες, όπως την τοποθεσία 
και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 
Σύμφωνα με το DigitalTonto, τα GPS 
μπορούν να παρέχουν δημογραφι-
κές πληροφορίες, ενώ οι εφαρμογές 
μπορούν να ανιχνεύσουν τραγούδια 
και βίντεο βελτιώνοντας τις αγορές 
των καταναλωτών. Τέλος, οι κάμε-
ρες μπορούν να αναγνωρίσουν τις 
πληροφορίες. ‘Όλα αυτά μπορούν να 
οδηγήσουν σε πιο διαδραστική δια-
φήμιση και δημιουργία περιεχομένου.

Για τον επαγγελματία marketer αυτό 
σημαίνει ότι το πεδίο είναι ώριμο με 
μια τεράστια προσφορά καταναλωτικών 
δεδομένων και ερευνών έτοιμων για 
χρήση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 2. Καθένας παράγει  
περιεχόμενο
Η παρουσίαση των ιδεών σας δεν 

αποτελεί πλέον πρόβλημα. Καθένας με 
Twitter και ένα smartphone μπορεί 
να δημιουργήσει περιεχόμενο που να 
ανταγωνίζεται το δικό σας. Γι’ αυτό 
το να απλουστεύσετε την αφήγησή 
σας και να τη συνδέσετε με το ακροα-
τήριό σας είναι ζωτικής σημασίας, 
έτσι ώστε να δείτε το περιεχόμενό σας 
στην πρώτη θέση. Η λύση είναι να 
διαφοροποιήσετε, να ενισχύσετε και 
να συνεργαστείτε προσλαμβάνοντας 
ειδικούς στη δημιουργία στρατηγικού 
περιεχόμενου για να διαδώσετε το 
δικό σας brand σε περισσότερα μέρη.

Διαθέστε περισσότερους πόρους στα 
μέλη της ομάδας μάρκετινγκ, ώστε να 
μπορείτε να έχετε περισσότερο περι-
εχόμενο, καθώς και να επεκτείνετε 
την εμβέλεια του περιεχομένου που 
έχει ήδη παραχθεί. Δεν έχει σημασία 
ποιος είναι ο προϋπολογισμός του  
μάρκετινγκ. Αρκεί να τον επενδύσετε 
με σύνεση για να βελτιωθεί τόσο το 
εύρος του περιεχομένου που παρά-
γεται όσο και η εμβέλεια του online. 
Φροντίστε να καλύψετε όλους αυτούς 
τους βασικούς τομείς καλύτερα από 
τον ανταγωνισμό σας.

Και το σημαντικότερο: συνεργαστείτε! 

Είτε με εσωτερικούς είτε με εξωτερικούς 
συνεργάτες. Μια προσέγγιση είναι η 
καλύτερη επικοινωνία του τμήματος ΙΤ 
με την ομάδα του προϊόντος σας και 
αυτής με το μάρκετινγκ. Αλλά μπορείτε 
επίσης να συνεργαστείτε με άλλες εται-
ρίες, π.χ. influencer marketing, που 
μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά 
στην απήχηση που έχει η μάρκα σας.

 3. Οι αλγόριθμοι αναζήτησης 
αλλάζουν (και πάλι)
Ολόκληρες καριέρες περιστρέφονται 

γύρω από την κατανόηση της επιστήμης 
του SEO (Search Engine Optimization). 
Αυτό που πληκτρολογούμε σε Google, 
Bing και Yahoo γυρίζει το κλειδί μιας 
τεράστιας μηχανής - η εκκίνηση των 
«βαγονιών» της διαφήμισης είναι μια 
από τις περιοχές στην οποία κάθε 
σύγχρονος επικεφαλής του μάρκετινγκ 
πρέπει να εστιάζει.

Ωστόσο δεν πρέπει να τοποθετούνται 
όλοι οι πόροι και η στρατηγική προ-
σέγγιση στο SEO. Οι μεγάλες μηχανές 
αναζήτησης, όπως η Google, αλλάζουν 
συχνά τους αλγορίθμους που καθορί-
ζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης, ενώ 
η ανταγωνιστική διαφήμιση σε σελίδες 
αποτελεσμάτων αναζήτησης προκαλεί 
λιγότερους καταναλωτές να δουν το 
περιεχόμενο που παρουσιάζεται πρώτο.

Για τον λόγο αυτό μην βασίζεστε 
στην επισκεψιμότητα της αναζήτησης 
που οδηγεί στην επιχείρησή σας. Η 
κυκλοφορία στον ιστότοπό σας θα μπο-
ρούσε δυνητικά να αποδεκατιστεί από 
μια τέτοια αλλαγή αλγορίθμου. Έτσι, 
είναι κρίσιμο να έχετε ένα ευρύ σχέδιο 
μάρκετινγκ που είναι κτισμένο γύρω 
από διάφορους τρόπους προσέγγισης 
των καταναλωτών σας.

 4. Τα social media  
είναι κορεσμένα
Οι μηχανές αναζήτησης δεν είναι η 

μόνη μορφή ψηφιακών μέσων στην 
οποία υπάρχουν παγίδες. Οι στρατη-
γικές σας στα social media αξίζει να 
επικαιροποιηθούν για το 2017. Το 
να στέλνετε απλώς tweets στη στρα-
τόσφαιρα δεν θα προκαλέσει τους 

καταναλωτές να ρίξουν μια δεύτερη 
ματιά στο περιεχόμενό σας.

Σήμερα οι καταναλωτές χρησιμο-
ποιούν κυρίως τα social media για να 
συνδεθούν και να ψυχαγωγηθούν. Εάν 
το μήνυμά σας δεν πληροί μία από τις 
δύο αυτές προϋποθέσεις, πιθανότατα 
σπαταλάτε απλώς τις δυνάμεις σας.

Επιπλέον, πολλές εταιρίες έχουν 
διαπιστώσει ότι οι πλατφόρμες των 
social media, όπως το Facebook, προ-
σφέρουν μια εμπειρία διαφήμισης 
κάτω του μετρίου. Σύμφωνα με μια 
αναφορά της aForrester, οι ηγέτες 
των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι το 
Facebook «δημιουργεί μικρότερη επι-
χειρηματική αξία από οποιαδήποτε 
άλλη ψηφιακή ευκαιρία μάρκετινγκ». 
Και ενώ τα ειδικά αποτελέσματά σας 
μπορεί να διαφέρουν, αξίζει να έχετε 
υπόψη σας ότι τα posts μιας μάρκας 
τα βλέπει κατά μέσο όρο μόνο το 16% 
των χρηστών του Facebook.

Ακόμα και το οργανικό social media 
μάρκετινγκ μπορεί να μην αξίζει πολύ 
από το χρόνο σας. Ενώ οι υποστηρικτές 
του θα μας υπενθυμίσουν ότι ιστοσε-
λίδες όπως το Facebook είναι δωρεάν 
- και ως εκ τούτου ό,τι προκύπτει από 
το οργανικό μάρκετινγκ σε αυτό είναι 
καθαρό κέρδος - ας θυμηθούμε επίσης 
ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Σε κάθε 
περίπτωση, αν έχετε μια εκστρατεία 
μάρκετινγκ στο Facebook, απλώς να 
θυμάστε να έχετε και πολλά άλλα μέσα 
διαθέσιμα, καθώς και να την αξιολογείτε 
συνεχώς από πλευράς ROI.

 5. Η ποικιλομορφία  
των καταναλωτών απαιτεί  
ποικιλόμορφο μάρκετινγκ
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος: οι 

marketers πρέπει να πάνε όπου και 
οι καταναλωτές. Και ένα συναρπαστικό 
νέο στον ορίζοντα για τους επαγγελ-
ματίες του μάρκετινγκ είναι η έλευση 
του VR (εικονική πραγματικότητα).

Ανάλογα με την επιτυχία και τη 
δημοτικότητα της VR μερικές από τις 
προκλήσεις του μάρκετινγκ που ανα-
φέρονται πιο πάνω μπορούννα αντι-
μετωπιστούν καλύτερα. Η αξιοποίηση 
αυτής της «επανάστασης» μπορεί να είναι 
ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα 
που μπορεί να κάνει πλέον κάποιος 
για το brand του. Π.χ. οι ειδικοί λένε 
ότι η VR θα αλλάξει την τηλεόραση 
όπως την ξέρουμε. Σίγουρα υπάρχει 
ένα σημαντικό κόστος ευκαιρίας που 
εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο 
καθένας πλέον πρέπει να αποφασίσει 
εάν η επένδυση μάρκετινγκ μέσω VR, 
ή οποιαδήποτε άλλη νέα τεχνολογία, 
θα είναι η κατάλληλη για τη μάρκα του. 
Αλλά το να παραμείνετε ανοικτοί σε 
αυτές τις νέες ευκαιρίες θα βοηθήσει το 
δικό σας brand να μην φάει τη σκόνη 
των πιο προνοητικών ανταγωνιστών 
του σήμερα ή στο άμεσο μέλλον.

reporter.gr

Τι μπορεί να κάνει μια μικρή  
επιχείρηση σε μία κορεσμένη αγορά
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Έρευνα εταιρικής κουλτούρας
Η διαμόρφωση μιας ενιαίας 

εταιρικής κουλτούρας είναι η 
βάση πάνω στην οποία χτίζει 

ένας οργανισμός για να προσδι-
ορίσει τους στόχους του και να 
σχεδιάσει τη στρατηγική και το 
επιχειρηματικό πλάνο του. Σε τι 
ποσοστό όμως η κουλτούρα των 
εταιριών είναι εναρμονισμένη με 
τη στρατηγική τους; Σύμφωνα με 
την έρευνα που διεξήγαγε το πα-
ρατηρητήριο του Skywalker για την 
εταιρική κουλτούρα, η οποία απευ-
θυνόταν σε CEOs, σε επικεφαλής 
επιχειρήσεων και σε HR managers 
και directors, τα αποτελέσματα της 
οποίας παρουσιάστηκαν στο HR 
Community Conference and Awards 
2017 στο Divani Caravel, το 36% 
του συνολικού δείγματος υποστηρίζει 
ότι η κουλτούρα είναι «κατά πολύ» 
εναρμονισμένη με τη στρατηγική 
του οργανισμού τους, ενώ μόλις 
το 3% απάντησε «ελάχιστα».

Το περιβάλλον όμως συνεχώς 
εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, 
τη νομοθεσία, τις καταναλωτικές 
συνήθειες κτλ. Έτσι οι επιχειρή-
σεις, προκειμένου να επιβιώνουν 
και να αναπτύσσονται, πρέπει να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές 
και εγκαίρως να προσαρμόζονται. 
Συχνά καλούνται να διαχειριστούν 
οργανωσιακές αλλαγές στις επιχει-
ρήσεις τους, υποστηρίζει το 43%, 
με 1 στους 2 άντρες να καλούνται 
πιο συχνά να διαχειριστούν τέτοιου 
είδους αλλαγές. 

Στην πράξη η εταιρική κουλτούρα 
αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για 
αποδοτικότερο οργανισμό σύμφωνα 
με το 65%, για ικανοποίηση και 
ισορροπία των εργαζομένων σύφωνα 

με το 48%, για βελτίωση ποιότητας 
παραγομένων, υποστηρίζει το 44%, 
και αύξηση κερδών, το 27%. 

Λειτουργικά συστατικά όπως οι 
κανονισμοί, τα πρότυπα συμπερι-
φορών, τα πρωτόκολλα/τελετές, οι 
συμβολισμοί και το αρχείο που δια-
τηρεί μια εταιρία συμμετέχουν αρκετά 
και καθοριστικά στην υφιστάμενη 
εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης 
σύμφωνα με το μεγαλύτερο ποσοστό 
του δείγματος, σε αντίθεση με τα 
τρόπαια και τα αναμνηστικά, που 
συμμετέχουν ελάχιστα. Βέβαια η 
χρηστικότητα των συστατικών αυτών 
μεταβάλλεται αναλόγως την εμπειρία 
των στελεχών, το φύλο, τον αριθμό 
των εργαζομένων στην εκάστοτε 
επιχείρηση και τη στρατηγική της 
επιχείρησης.

Ως καταλληλότερο μέσο διαχείρι-
σης της εταιρικής τους κουλτούρας 
θεωρείται η βιωματική εκπαίδευση 
των εργαζομένων για το 57% και 
αντίστοιχα η συμμετοχή σε διεταιρι-
κές δραστηριότητες και οι δράσεις 
προσωπικού για το 47% και 44%. 
Το storytelling, σύμφωνα με το 
29%, αποτελεί ένα μέσο το οποίο 
μπορεί να ενισχύσει την ταυτότητα 
και το όραμα και να διαμορφώσει 
εταιρική κουλτούρα. Ως εκ τούτου 
το 45% των ερωτηθέντων σπάνια 
καταφεύγει στη χρήση εξωτερικών 
υπηρεσιών όσον αφορά στη διαχεί-
ριση της εταιρικής κουλτούρας του. 
Οι 2 στους 10 δεν καταφεύγουν 
ποτέ στη χρήση εξωτερικών υπηρε-
σιών και προτιμούν να κάνουν τη 
διαχείριση μόνοι τους. Η συνθήκη 
αυτή βέβαια φαίνεται να διαφορο-
ποιείται αναλόγως την εμπειρία και 
τη θέση του ερωτώμενου. 

Τα μέσα διαχείρισης εταιρικής 
κουλτούρας που χρησιμοποιούν 
μέχρι σήμερα οι εταιρίες όμως τις 
υποστηρίζουν αποτελεσματικά; «Αρ-
κετά» δηλώνει το 38% και «πολύ» το 
34%, ενώ το 20% θεωρεί ότι τους 
υποστηρίζουν «μέτρια» τα μέσα τα 
οποία διαθέτουν για τη διαχείριση 
της εταιρικής κουλτούρας τους. 

Η εταιρική κουλτούρα δεν εί-
ναι κάτι που διαμορφώνεται σε 
ένα διευθυντικό γραφείο, είναι 
«ζωντανή» και επηρεάζεται από 
όλους όσοι συνθέτουν μια επι-
χείρηση, με ποικίλα λειτουργικά 
συστατικά να συντελούν και να 
συμμετέχουν στη διαχείριση και 
στη διαμόρφωσή της. Λειτουργικά 
συτατικά όπως οι κανονισμοί και 
τα τρόπαια/αναμνηστικά θεωρούν 
οι ερωτηθέντες ότι θα συντελέσουν 
στη διαχείριση της εταιρικής τους 
κουλτούρας στο άμεσο μέλλον με 
ποσοστά 42% και 40% αντίστοιχα. 
Τα πρότυπα συμπεριφορών και 
οι συμβολισμοί φαίνεται να είναι 
ελάσσονος σημασίας λειτουργικά 
συστατικά διαχείρισης εταιρικής 
κουλτούρας στο άμεσο μέλλον, 
όπως φαίνεται από τα ποσοστά τα 
οποία απέσπασαν, τα οποία ανέρ-
χονται σε 24% και 18%.

Όσον αφορά στα μέσα διαχείρι-
σης της εταιρικής κουλτούρας που 
θεωρούν τα αρμόδια στελέχη μιας 
επιχειρήσης ότι θα συντελέσουν 
στη διαχείριση και κατ’ επέκταση 
στη διαμόρφωση της εταιρικής 
κουλτούρας στο άμεσο μέλλον, 
πρώτο σε προτίμηση φαίνεται να 
είναι η βιωματική εκπαίδευση με 
ποσοστό 48% και οι δράσεις του 
προσωπικού με ποσοστό 48%. Τα 

μέσα που ακολουθούν είναι τα 
προγράμματα υποστήριξης ευζω-
ίας των εργαζομένων με ποσοστό 
45%, οι πλατφόρμες εσωτερικής 
αλληλεπίδρασης με 37% και το 
storytelling με 29%. 

Η κουλτούρα αποτελεί ένα άυλο, 
μη χειροπιαστό και κρίσιμης στρατη-
γικής σημασίας στοιχείο της επιχεί-
ρησης, το οποίο δεν αντιγράφεται 
και δεν μεταφέρεται στον ανταγω-
νισμό. Με γνώμονα λοιπόν την 
επιχείρηση και τους στόχους της 
διαφέρουν τα στοιχεία στα οποία 
εστιάζει η διαχείριση της εταιρικής 
κουλτούρας σε καθεμία από αυτές. 
Το 79% των στελεχών που απά-
ντησαν στην έρευνα δήλωσε ότι το 
κύριο σημείο στο οποίο εστιάζει η 
διαχείριση της εταιρικής κουλτούρας 
στην επιχείρησή τους είναι οι εργα-
σιακές και συναδελφικές σχέσεις. 
Στην εταιρική ταυτότητα και φήμη, 
υποστηρίζει το 69%, στο σύστημα 
αξιών της επιχείρησης, το 67%, 
και στην προσωπική ανάπτυξη, το 
49%. Ακολουθούν η ασφάλεια και 
η υγιεινή με 45% και η διαχείριση 
πεποιθήσεων με 17%.

Βασική ενέργεια για τη διάδοση 
της επιθυμητής κουλτούρας είναι η 
κοινωνία της από τα στελέχη της 
επιχείρησης. Η κοινωνία αυτή δεν 
σταματά στα όρια της ενδοεταιρικής 
επικοινωνίας, καθώς διαδίδεται και 
στους πελάτες, στους προμηθευτές, 
στους συνεργάστες και φυσικά και 
στον ανταγωνισμό της επιχείρησης. 
Δικαιολογημένη λοιπόν φαίνεται να 
είναι η απάντηση «πολύ», η οποία 
δόθηκε από τα στελέχη και υπερτερεί 
ένταντι των άλλων στην ερώτηση 
«πόσο πιστεύουν ότι η εταιρική 

κουλούρα επιδρά στην επικοινωνία 
με συναδέλφους εσωτερικά και 
οριζόντια, εσωτερικά και κατακό-
ρυφα, με πελάτες, με προμηθευτές, 
συνεργάτες και ανταγωνισμό».

Αναλόγως τον τύπο της εκάστοτε 
επιχείρησης διαρθρώνεται και η 
εταιρική κουλτούρα της. Σε όλους 
τους τύπους κυριαρχεί η απάντηση 
«πολύ». Στον τύπο «ισχύος της 
διοίκησης» η απάντηση «πολύ» 
υπερτερεί με ποσοστό 40%, στον 
τύπο «επίτευξης οργανικών στό-
χων» με ποσοστό 45%, στον τύπο 
«εργασιακών ρόλων» με 50% και, 
τέλος, στον τύπο «προσανατολισμού 
στον άνθρωπο» με 41%. 

Συμπερασματικά λοιπόν, νέα 
εργάλεια και μέσα έρχονται στην 
επιφάνεια για να δημιουργήσουν 
επιχειρηματική ηθική, να βελτιώ-
σουν τις επαγγελματικές συνθήκες 
και να διαμορφώσουν την εταιρι-
κή κουλτούρα που ταιράζει στον 
κάθε οργανισμό. Ένα από αυτά τα 
μέσα είναι και το storytelling, oι 
ιστορίες δηλαδή που μοιράζονται 
οι άνθρωποι μεταξύ τους για πα-
ρακίνηση, ανακούφιση, συμβουλή 
και έμπνευση. Σύμφωνα με το 29%, 
οι ιστορίες μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν αποτελεσματικά για να 
επιτρέψουν τη δέσμευση των ιδίων 
στη στρατηγική ενός οργανισμού, 
και όλο και περισσότερα στελέχη 
φαίνεται να υιοθετούν την άποψη 
αυτή. Το αισιόδοξο είναι ότι οι 
νέοι επιχειρηματίες ασχολούνται 
όλο και περισσότερο με τις βασικές 
αρχές της σωστής διοίκησης των 
επιχειρήσεων.

Σοφία Διαμάντη,
Υπεύθυνη Ερευνών Skywalker.gr
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σας περιμένει (11.00-18.00) στη Γιορτή Κουράς
το Σάββατο 3 Ιουνίου 2017 στις 13.00
στην πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες,
στο πλαίσιο της Ανθέκθεσης 2017

Πληροφορίες: Μάγδα Κοντογιάννη 6906 962 549, Κώστας Μαντζουράνης 6948 250 720



Τρίτη 23 Μαΐου 20178 Κοινωνική Οικονομία

 Συνέντευξη του Ανδρέα Λύτρα στον Βασίλη Τακτικό 
(Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας)

 Ποιο είναι το μέλλον της μισθωτής εργασίας 
σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και την 
προσφορά εργασίας; Θα είναι επαρκής η 
ζήτηση στο άμεσο μέλλον από το κράτος 
και την αγορά ή βρισκόμαστε αντικειμε-
νικά σε μια φθίνουσα πορεία και πρέπει 
να αναζητηθούν άλλες μορφές εργασίας;
Η σύντομη και ασφαλής απάντηση θα μοιάζει 

μάλλον με τα γνωμικά του μάντη Κάλχα παρά με 
μια έγκυρη επιστημονική προσέγγιση. Διαλέγω 
λοιπόν μια πιο σύνθετη αλλά και, όσο γίνεται, 
πιο συνεκτική εκτίμηση.
1. Από θεωρητικής άποψης, όσο και αν αυτό 
φαίνεται περίεργο, υπάρχει απόλυτη συμφωνία 
ανάμεσα στην κλασική πολιτική οικονομία (φι-
λελευθερισμός) και τον κλασικό μαρξισμό (με 
αντίθετες αξιολογήσεις σε σχέση με τις ιδιότητες 
της μισθωτής εργασίας) σχετικά με τη μεγάλη χρη-
σιμότητα της μισθωτής εργασίας στον καπιταλισμό 
ως της μοναδικής πηγής του κεφαλαιοκρατικού 
κέρδους. Επομένως, όσο ο καπιταλισμός επιβιώ-
νει και αναπτύσσεται, υπάρχει η μέγιστη ανάγκη 
για την ύπαρξη της μισθωτής υπαγωγής, δηλαδή 
της μισθωτής εργασίας. Ακόμη, για επιτευχθούν 
υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, τόσο ετησίως όσο 
και σε μεγάλες περιόδους, απαιτείται η συνεχής 
αύξηση του αριθμού και της αναλογίας των μι-
σθωτών εργαζομένων.
2. Αυτές οι θεωρητικές εκτιμήσεις και στρατηγικές, 
που ακούγονται και ως προγνώσεις, επιβεβαι-
ώνονται πλήρως από τις τάσεις των ποσοτικών 
δεδομένων της μισθωτής εργασίας στις μεγάλες 
περιόδους, αλλά και την πρόσφατη περίοδο παρά 
τους συγκυριακούς σπασμούς της διαφορετικής 
συμπεριφοράς των αναλογιών. Αυτή η διαπίστωση 
ισχύει, απολύτως και πλέον, στις πολύ προηγ-
μένες χώρες με αναλογίες των μισθωτών κοντά 
ή πάνω από 90% της απασχόλησης. Ισχύει, με 
κάποιες διαφοροποιήσεις, και για τις χώρες που 
εκσυγχρονίζονται ταχύτατα και συναγωνίζονται 
μεταξύ τους στον περιορισμό των υπόλοιπων 
καθεστώτων απασχόλησης και στη διεύρυνση 
του ποσοστού των μισθωτών. Οι νέες ομάδες 
των μισθωτών, πιεζόμενες από τον σφοδρό αντα-
γωνισμό, εντάσσονται περισσότερο σε ευέλικτα 
καθεστώτα εργασίας και ιδίως στη φθηνότερη 
μερική απασχόληση.
3. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην οργάνωση της 
εργασίας έφεραν στο προσκήνιο ένα νέο φαινόμενο. 
Πολύ πρωτοπόρες και κερδοφόρες επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν εργαζομένους, που μοιάζουν με 
αυτοαπασχολουμένους, συχνά από απόσταση 
από την έδρα τους και οργανωμένους σε αυτο-
διευθυνόμενες ομάδες εργασίας ή σε παράλληλα 
δίκτυα, διευκολυνόμενα από την πληροφορική 
και επικοινωνιακή τεχνολογία.
4. Οι καπιταλιστικές χώρες έχουν ανάγκη, προ-
κειμένου να επιτυγχάνουν συνεχώς υψηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερη μάζα εθνικού 
πλούτου, νέες αυξανόμενες ανθρώπινες δυνάμεις. 
Έχοντας όμως φθάσει σε κορυφαία επίπεδα ενσω-
μάτωσης των ικανών και διαθέσιμων για εργασία 
(80%-90%), αυτή η προοπτική φαίνεται αδύνατη 
με συμβατικούς όρους. Οι εναλλακτικές λύσεις 
είναι πρακτικά δύο: είτε η ενσωμάτωση νέων 
μεταναστών στους ανεπτυγμένους τομείς είτε η 
επινόηση νέων αντικειμένων και τομέων οικονο-
μικής δραστηριότητας (ή ακόμη και αξιοποίηση 
γνωστών, αλλά προς στιγμήν περιθωριακών, 
αντικειμένων παραγωγής). Η ίδια η οικονομική 
ανάγκη που γέννησε την απαίτηση για την πα-
ραγωγική επέκταση δημιουργεί τη δυνατότητα 
για τη διεύρυνση των κερδών μέσω της μείωσης 
των εξόδων των επιχειρηματιών (συνήθως φο-
ρολογικών, αρκετές φορές με τη συνδρομή της 
«διαφημιστικής ενίσχυσης» των brand names των 
επιχειρήσεων). Αυτή η εκβολή των εμμονικών 
προσπαθειών της ιδιωτικής επιχειρηματικότη-
τας για την πραγματοποίηση κερδών είτε με την 
πρόσθεση νέων εσόδων (κλασική κερδοσκοπία) 

είτε με την αφαίρεση εξόδων (η επινόηση της 
φορολογικής ελάφρυνσης με τη χρηματοδότηση 
της κοινωνικής οικονομίας) διευρύνει τις δικές 
μας προσδοκίες για την εδραίωση του κοινωνικού 
τομέα ως του ισχυρού συμπληρωματικού οικο-
νομικού τομέα δίπλα στην αγορά και το κράτος. 
Αυτή η δυνατότητα είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία 
για τις κοινωνίες μας για περισσότερη μέριμνα 
για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, που έχουν 
μείνει ανεπίλυτα (οικολογία, ανισότητες, φτώχεια, 
κοινωνικοί αποκλεισμοί, περιθωριοποίηση), 
για ένα εναλλακτικό πλαίσιο παραγωγής με κοι-
νωνικές καινοτομίες και χρήσιμες οικονομικές 
πρωτοβουλίες και για έναν μεγαλύτερο αριθμό 
εργαζομένων, που έχουν απελευθερωθεί από τις 
δουλειές της μισθωτής εργασίας.

 Στον ευρωπαϊκό χώρο, στον οποίο ανήκουμε, 
το Α.Ε.Π. στον πρωτογενή και δευτερο-
γενή τομέα είναι περίπου στο 20% και η 
απασχόληση σε αυτούς τους τομείς γύρω 
στο 22%. Αν συμπεριλάβουμε στην υλική 
παραγωγή τις κατασκευές και τις μεταφο-
ρές, το ποσοστό ανεβαίνει ενδεχομένως 
κοντά στο 30%. Αν λάβουμε υπόψη ότι η 
απασχόληση είναι γύρω στο 15%, είναι η 
απασχόληση στον δημόσιο τομέα, και η 
εκτίμηση αυτή είναι σωστή, τότε ένα πο-
σοστό 50%-60% πρέπει να καλυφθεί από 
το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό. 
Με αυτά τα δεδομένα πόσο είναι εφικτό να 
υπάρχει προσφορά εργασίας για όλους, όταν 
διαρκώς συρρικνώνεται η υλική παραγωγή 
και η πραγματική οικονομία;
Τα δεδομένα που επικαλείστε είναι πολύ κοντά 

στην πραγματικότητα. Είναι μία από τις ιδιαιτερό-
τητες του καπιταλισμού, το μόνο πραγματικό και 
υλικό αποτέλεσμα που αποτιμά είναι το κέρδος 
τόσο ως μάζα όσο και ως αναλογία σε σχέση προς 
το επενδυμένο κεφάλαιο. Υποδεικνύεται μάλιστα 
ότι με αυτό τον τρόπο οι υπηρεσίες είναι ο πιο 
αποδοτικός τομέας παραγωγής της σύγχρονης 
εποχής στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο ίδιος τομέας 
απολογιστικά απασχολεί τον τεράστιο αριθμό των 
εργαζομένων. Η «απίστευτα» υψηλή αναλογία των 
εργαζομένων και ιδίως των μισθωτών δημιουργεί 
σίγουρα εντυπώσεις. Η υλική παρέμβαση των 
μισθωτών στις υπηρεσίες είναι να μετατρέπουν τις 
διεθνείς συναλλαγές (τραπεζικές εργασίες, χονδρικό 
εμπόριο, μεταφορές, αποθήκευση, ασφάλειες προ-
σώπων και εμπορευμάτων, εξαγωγή τουριστικών 
υπηρεσιών που καταναλώνονται εντός της χώρας, 
εμπόριο χρήματος) και τα παρεπόμενά τους στις 
εθνικές συναλλαγές (επισιτισμός, λιανικό εμπόριο, 
ενοικιάσεις ακινήτων και τροχοφόρων κ.λπ.) σε 
επιχειρηματικά κέρδη. 

Συμβολικά, τα κέρδη των ανεπτυγμένων χω-
ρών παράγονται από τις άνισες και ασύμμετρες 
οικονομικές σχέσεις τις οποίες αναπτύσσουν 
συστηματικά με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 
Εντελώς σχηματικά, όσα εμπορεύματα παράγονται 
φθηνότερα στις πιο φτωχές χώρες πωλούνται (σε 
ένα σύνθετο ισοζύγιο συναλλαγών) ακριβότερα 
στις πλούσιες χώρες. Η ανθρώπινη εργασία, και 
ιδίως η μισθωτή εργασία, συμβάλλει αποφασιστικά 

στην πραγματοποίηση της ουσιαστικής ύλης της 
οικονομίας, δηλαδή των κερδών των επιχειρή-
σεων. Γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει η φρενίτιδα για 
τη γνωστή «εξωστρέφεια» των εργαζομένων. Οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι ευνοούνται από κάποιες 
από τις διαστάσεις αυτών σχέσεων. Δουλεύουν 
σε λιγότερο κοπιώδεις εργασίες. Νέμονται υψη-
λότερο εισόδημα από τους εργαζομένους στις 
φτωχές χώρες. Μπορούν να αγοράζουν περισ-
σότερα και σχετικά φθηνότερα αγαθά από ό,τι 
αν τα παρήγαν οι ίδιοι. Ένα όμως γεγονός είναι 
αδιαμφισβήτητο: οι επιχειρηματίες σε αυτή τη 
σχέση νέμονται τεράστια κέρδη τόσο σε μάζα, όσο 
και σε αναλογίες επί του κεφαλαίου τους. Τίποτα 
το μεταφυσικό δεν υπάρχει σε αυτή την κατάστα-
ση. Απουσιάζει απλώς κάθε δημιουργικότητα σε 
σχέση με την υλική παραγωγή. Περισσεύουν 
όμως οι επινοήσεις. Μερικές από αυτές βύθισαν 
βέβαια την παγκόσμια οικονομία στο χάος. Ακόμη 
περιμένουμε να μετανοήσουν κάποιοι για τις 
οικονομικές επιλογές τους. Εκείνοι περιμένουν 
άλλο πράγμα: «business as usual» (επιχειρηματική 
δράση όπως συνήθως) και κερδοσκοπικό «come 
back» (επιστροφή).

 
 Πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι μια οικο-
νομία με ελλείμματα και δημόσιο χρέος, 
όταν το κράτος δαπανά ένα υψηλό ποσοστό 
του Α.Ε.Π. (40%-45%) και απασχολεί ένα 
ποσοστό του εργατικού δυναμικού γύρω 
στο 15%. Ο κρατικός παρεμβατισμός σε 
αυτή την περίπτωση μειώνει ή αυξάνει τις 
ανισότητες;
Το μεγάλο κράτος, ή άλλως το κοινωνικό κράτος, 

είναι ένα ιστορικό δημιούργημα της μείζονος κρίσης 
του καπιταλισμού (του 1929-30). Η διαμόρφωση 
ευρύτατων δημόσιων δομών και η εξαιρετικά 
μεγάλη απασχόληση στο δημόσιο συνοδεύουν τις 
εκτεταμένες και άγνωστες μέχρι τότε διαστάσεις των 
κοινωνικών δικαιωμάτων (δωρεάν εκπαίδευση, 
συστήματα υγείας, δημόσια συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης στην Ευρώπη, 
παροχές κοινωνικής κατοικίας, προστασία της 
μητρότητας και των παιδιών). Η συγκρότηση του 
μεγάλου κράτους είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής 
κατάρρευσης του καπιταλισμού και μέσο για την 
ανανέωσή του. Και αυτός πράγματι ανανεώθηκε. 
Αυτό το μοντέλο κράτους σταδιακά περιορίστηκε 
κάτω από την επίδραση των συντηρητικότερων 
πολιτικών δυνάμεων (νεο-φιλελευθερισμός) και 
την έμπνευση της νέας εκδοχής της νεοκλασικής 
οικονομικής θεωρίας. Τα εργαλεία αυτής της 
θεραπευτικής των ασθενειών της αγοράς ωστό-
σο χρησιμοποιήθηκαν και πρόσφατα από τις 
Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. Τι έκαναν; Αύξησαν το 
ήδη μεγάλο δημόσιο χρέος τους (στην Ιαπωνία 
στο 245% και στις Η.Π.Α. το 114% του Α.Ε.Π. 
περίπου) και το έλλειμμα του κρατικού προϋπο-
λογισμού τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
την κρίση του 2007-8. Συγκράτησαν έτσι την 
ανεργία και μετά τη μείωσαν σε πολύ ανεκτά για 
τον πληθυσμό επίπεδα. Στην Ευρώπη έκαναν το 
αντίθετο: επέλεξαν τη λιτότητα και τον περιορισμό 
των δημόσιων δαπανών. Το αποτέλεσμα ήταν η 
εκρηκτική αύξηση της ανεργίας στην Ισπανία, 

στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία κ.λπ. 
Όλα λοιπόν είναι θέματα επιλογών και στόχων. 
Το εκτεταμένο κράτος έχει σίγουρα μεγάλο κό-
στος, που επιβαρύνει τη φορολογία και κυρίως 
επιβάλλει τη βαριά επιτροπεία σε κάθε διάσταση 
της καθημερινής δράσης, αλλά και ολόκληρης της 
ζωής των πολιτών. Είναι μηχανισμός κυριαρχίας, 
και αυτό φαίνεται αδρά σε κάθε περίπτωση. 

Οι τελευταίες διαπιστώσεις είναι η χρήσιμη 
γέφυρα για να σχολιάσω το δεύτερο σκέλος του 
ερωτήματος. Το σύγχρονο κράτος απεικονίζει τον 
μεγαλύτερο εργοδότη και τον μεγαλύτερο κατανα-
λωτή. Όταν το δημόσιο κάνει διαγωνισμούς και 
προμήθειες ή κάνει δημόσια έργα, μεταβιβάζει 
το δημόσιο χρήμα στους επιχειρηματίες και έτσι 
αυτοί δημιουργούν υψηλά κέρδη. Αν εκτιμήσουμε 
ότι στις σύγχρονες κοινωνίες εκπροσωπούνται 
βασικά τα στρώματα μισθωτών (η μεγάλη πλειονό-
τητα), οι αυτοαπασχολούμενοι ή ακόμη οι μικροί 
εργοδότες και οι κάτοχοι μεγάλων επιχειρήσεων 
(η ισχνή μειονότητα), τότε το κράτος ενεργεί με 
τον ακόλουθο τρόπο: από τη μεγάλη μάζα των 
μισθωτών συλλέγει κυρίως τους έμμεσους φόρους, 
από τα μεσαία εισοδήματα συλλέγει έμμεσους και 
άμεσους φόρους και από τους κατόχους μεγάλων 
επιχειρήσεων συλλέγει κυρίως φόρους από το 
εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα τους μεταβιβάζει 
το μείζον μέρος των δημόσιων δαπανών (όσα 
υπολείπονται από την καταβολή των μισθών και 
τις λοιπές κρατικές υποχρεώσεις). Προφανώς οι 
κοινωνικές ανισότητες σε αυτές τις διαδικασίες 
διευρύνονται περαιτέρω.

Οφείλουμε παράλληλα να σκεφτόμαστε ότι, 
χωρίς άλλη εναλλακτική επιλογή, το κράτος προ-
σφέρει στους λιγότερο ευνοημένους το ελάχιστο 
και τουλάχιστον αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης. Η 
παλαιότερη φιλανθρωπία παρείχε στη γενική της 
ιστορία ελάχιστα αποτελέσματα, αλλά αρκετά αίσχη 
και υποκρισίες. Σε κάθε περίπτωση οι βασικές 
οικονομικές διαμαρτυρίες έναντι του εκτεταμένου 
κράτους προέρχονται από τα μεσαία εισοδήματα. 
Οι φορείς τους θεωρούν ότι δίνουν πολλά και 
λαμβάνουν σχεδόν τίποτα. Η μεγάλη μάζα των 
μισθωτών πάντα διαμαρτύρεται για το χαμηλότερο 
επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών έναντι 
αυτού που θα έπρεπε να απολαύει. Οι επιτυχη-
μένοι κάτοχοι των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ 
κερδίζουν εξαιρετικές αποδόσεις από το δημόσιο, 
ασκούν συνήθως την ειρωνική κριτική τους προς 
τις αγκυλώσεις και τις δυσλειτουργίες του κρά-
τους. Είναι η λαμπρή σύνθεση της αντίθεσης στο 
κόστος (μεσαία εισοδήματα), της ανικανοποίητης 
ανοχής στην παρούσα ή στην επικείμενη απο-
σύνθεση (η μεγάλη μάζα των μισθωτών) και της 
σαφέστατης προσδοκίας των επιχειρηματιών να 
παραλάβουν δωρεάν ή πολύ φτηνά τις δημόσιες 
δομές και λειτουργίες. Εκτός αν συμβεί κάτι άλλο: 
η ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας από τους συλλογικούς 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι 
πρωτοβουλίες θα περιορίσουν το κράτος χωρίς 
να περιορίσουν τις κοινωνικές ωφέλειες. Αυτή 
η επιλογή όμως απαιτεί συγκροτημένο υποκείμε-
νο, προσδιορισμένη και πολιτικά αξιοποιήσιμη 
στρατηγική, συσχετισμό κοινωνικών δυνάμεων 
και τελεσφόρους συμμαχίες. Μέχρι τότε οι οπαδοί 
του Hayek και του Friedman και οι πιο συντηρη-
τικοί (νεο-φιλελεύθεροι) πολιτικοί παράγοντες 
θα γλεντούν με την κοινωνική αδράνεια και θα 
νέμονται τα κρατικά οφέλη.

 Τι ποσοστό καταλαμβάνει ο συγκεντρωμένος 
τομέας της ενέργειας στο Α.Ε.Π. και ποιο 
ποσοστό της απασχόλησης;
Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω ήδη παραθέ-

σει, ο τομέας της παραγωγής ενέργειας αποτελεί 
κλάσμα της εν γένει βιομηχανικής παραγωγής 
(δευτερογενής) μαζί με τις εξορύξεις, τη μεταποίηση 
(η κλασική βιομηχανία) και τις κατασκευές (είτε 
δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών είτε κατοι-
κιών και καταστημάτων κ.λπ). Αναλόγως προς 
την εθνική οικονομία, την οποία εξετάζουμε, και 
τις ιδιομορφίες της (ύπαρξη ή απουσία φυσικών 

Το μέλλον της μισθωτής εργασίας
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πόρων) η αναλογία κυμαίνεται σε μάλλον χαμηλά 
επίπεδα. Μεγαλύτερη αναλογία παρατηρείται στις 
λεγόμενες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, που είναι 
όμως λιγότερο ανεπτυγμένες και χαρακτηρίζονται 
από τη λεγόμενη «μονομερή» οικονομική ανάπτυξη. 
Σε παρόμοια επίπεδα με την κατανομή του Α.Ε.Π. 
βρίσκεται και η αναλογία της απασχόλησης. Οι 
σπασμοί των πιο σημαντικών διαφορών διαπι-
στώνεται σε περιόδους βιομηχανικής αλλαγής. 
Για παράδειγμα, την περίοδο της εγκατάλειψης 
του άνθρακα υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις τόσο 
στη συνεισφορά των κλάδων της ενέργειας στο 
Α.Ε.Π., όσο και στην απασχόληση. Έχετε πάντως 
δίκιο ότι ο κλάδος της ενέργειας έχει μεγάλο συ-
γκεντρωτισμό σε επιχειρήσεις και απασχόληση 
σε ενιαίους εργοδότες.

 Ποια είναι τα περιθώρια ανάπτυξης των 
άυλων υπηρεσιών και της απασχόλησης σε 
αυτές τις υπηρεσίες, όταν οι νέες τεχνολογίες 
αποδεδειγμένα περιορίζουν την απασχόληση 
στις χρηματοοικονομικές ανταλλαγές και 
στις πωλήσεις μέσω της ψηφιοποίησης 
και αυτοματοποίησης των διαδικασιών 
(e-shop, e-banking κ.τ.ό.);
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν ασφαλείς 

προβλέψεις τόσο για το είδος των νέων επενδύσεων, 
μαζί με τους αυτοματισμούς που συνεπιφέρουν, 
όσο και για το μέγεθος ή το είδος της απασχόλησης 
στους τομείς της επιχειρηματικής αιχμής. Όλες οι 
προηγούμενες εμπειρίες μας παρέχουν την ασφαλή 
απολογιστική ένδειξη ότι οι επενδύσεις σε και-
νοτόμους τομείς και οι μέχρι τώρα αυτοματισμοί 
αύξησαν και δεν μείωσαν την απασχόληση στις 
εθνικές οικονομίες που παρουσιάστηκαν. Υπήρξε 
βέβαια μια αν-ευθύγραμμη εξέλιξη. Οι καινοτόμες 
επενδύσεις και οι αυτοματισμοί είναι απαιτητικά 
σε κεφάλαιο εγχειρήματα. Τα πρόσθετα χρήματα 
βρίσκονται από τον συγκυριακό περιορισμό (είτε σε 
μια επιχείρηση είτε σε έναν ολόκληρο κλάδο) των 
εργαζομένων (και άρα του αντίστοιχου μισθολογικού 
βάρους). Η ροπή προς τις απολύσεις δημιουργεί 
μια νέα μάζα ανέργων, που σταδιακά περιορίζει 
τις οικονομικές απαιτήσεις της είτε από φόβο για 
το μέλλον (που τονίζεται από τις αναπόδεικτες 
προβλέψεις περί ευθείας υποκατάστασής τους από 
τα αυτόματα συστήματα) είτε από τις στερήσεις 
που συνεπιφέρει η κατάσταση της ανεργίας είτε 
ακόμη και από την υπαρκτή «μάστιγα της πείνας», 
προκειμένου να επανέλθει στην απασχόληση και να 
αποκτήσει ένα εισόδημα. Αυτό που είναι δύσκολο 
να συνειδητοποιήσει ο μέσος άνθρωπος είναι το 
γεγονός ότι η ίδια η εργασία αποτελεί ισοδύναμο 
εμπόρευμα, όπως όλα τα άλλα εμπορεύματα, και 
η τιμή της διακυμαίνεται κατά τη συναλλακτική 
διαδικασία. Όταν η τιμή της εργασίας εκτιμηθεί 
πως είναι συμφέρουσα, κινητοποιεί, είτε αυτοτελώς 
είτε συνδυαστικά με τις υπάρχουσες επενδύσεις, 
το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών. Αυτό ση-
μαίνει πως είτε οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα 
απορροφήσουν ισοδύναμο ή και περισσότερο 
ανθρώπινο δυναμικό, σε σχέση με αυτό που απέ-
λυσαν, με πολύ χαμηλότερο μισθολογικό κόστος 
είτε νέες επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν και θα 
επενδύσουν στο πολύ χαμηλό και άρα συμφέρον 

κόστος του εμπορεύματος «ανθρώπινη εργασία». 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται από 
τον Π. Γκλοτζ (P. Glotz: «Μανιφέστο για τη Νέα 
Ευρωπαϊκή Αριστερά»). Στις Η.Π.Α., την εποχή 
της δυναμικής εμφάνισης της πληροφορικής 
τεχνολογίας στην αγορά, η IBM δημιούργησε 
μερικές δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 
(ελάχιστες για την εθνική οικονομία), αλλά μια 
νέα επένδυση (η παραγωγή πίτσας) στον κλάδο 
του επισιτισμού με τη χρήση της καινοτόμου με-
θόδου του home delivery (διανομής κατ’ οίκον) 
απασχόλησε πολλές πολλές δεκάδες χιλιάδες 
νέους απασχολουμένους. 

Μόνο που οι τελευταίοι ήταν χαμηλόμισθοι 
και με ελάχιστες καλύψεις. Δεν θα υπήρχαν οι 
διαθέσιμοι για αυτή την απασχόληση και αμοιβή 
αν δεν είχε μεσολαβήσει η επίδραση των εκσυγ-
χρονισμών και, μεταξύ αυτών, των αυτοματισμών. 
«Περισσότεροι, αλλά πολύ φθηνότερου κόστους, 
εργαζόμενοι» είναι το μήνυμα που μας διαβιβάζουν 
οι προηγούμενες εμπειρίες για την τεχνολογία. 
Όσο οι εμπορευματικές σχέσεις στην αγορά δια-
πνέονται από τους ίδιους κανόνες συναλλαγής, 
διαφαίνεται ότι θα συμβαίνει το ίδιο ή κάτι ανά-
λογο. Εφόσον αυτές οι σχέσεις ξεπεραστούν με 
κάποιο τρόπο και κάποια μελλοντική συγκυρία, 
τότε βέβαια πολλά θα αλλάξουν. Τι ακριβώς; 
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει και όποιος το 
κάνει απλώς διακινδυνεύει να μπερδεύει την 
πρόγνωση με το τυχαίο αποτέλεσμα του παιγνίου 
των ζαριών. Συμπερασματικά, και νέες, έστω 
οριακά περισσότερες, άυλες υπηρεσίες μπορούν 
να δημιουργηθούν και μεγαλύτερη απασχόληση 
μπορεί να παρατηρηθεί στο μέλλον. Το κόστος 
εργασίας σε αυτές τις συνθήκες θα συγκρατηθεί 
για να αυξηθούν τα κέρδη. Αυτή είναι η γνωστή 
εξίσωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων! 

 Τι μπορεί να γίνει με το πλεονάζον ανθρώ-
πινο δυναμικό υπό αυτές τις συνθήκες, 
όταν και στο πεδίο της γνώσης και της 
εκπαίδευσης μειώνεται η διαμεσολάβηση 
της συγκεντροποίησης των μεγάλων επιχει-
ρήσεων και οργανισμών; Πιο συγκεκριμένα, 
όταν οι υπηρεσίες διαδικτύου αυξάνουν 
την αυτοεξυπηρέτηση, την αυτομόρφωση, 
την αυτοαπασχόληση;
Πάντα στις οικονομίες της αγοράς υπήρχε το 

παράλληλο με την απασχόληση και «πλεονάζον» 
ανθρώπινο δυναμικό. Στην εποχή της χειροτεχνίας 
ήταν οι ανειδίκευτοι εργάτες, που, ως ακτήμονες, 
είχαν ελάχιστες δυνατότητες ένταξης στις κρίσιμες 
για την οικονομία μονάδες της παραγωγής. Μετα-
ξύ τους συμπεριλαμβάνονταν οι γυναίκες χωρίς 
κανένα εισόδημα και κάμποσα παιδιά (αρκετά 
ορφανά). Η Βιομηχανική Επανάσταση έκανε τους 
πρώην ειδικευμένους εργάτες «πλεονάζοντες» και 
ενέταξε τους ανειδίκευτους, τις γυναίκες και τα 
παιδιά σε πρωτοφανείς μάζες και με ελάχιστους 
μισθούς στην απασχόληση. Η Β΄ Βιομηχανική 
Επανάσταση διεύρυνε τις μάζες των ανειδίκευτων 
με κορυφαίο τρόπο και πρόσθεσε και κάμποσους 
ειδικευμένους στη διοίκηση και την οργάνωση 
για να κατευθύνουν με επιστημονικό τρόπο τους 
πρώτους και να διαχειρίζονται τη διαδικασία. Η 

Γ΄ Βιομηχανική Επανάσταση (την οποία ακόμη 
βιώνουμε) απομάκρυνε τα ειδικευμένα στελέχη της 
διαδικασίας και ενοποίησε την εργασία μέσω της 
απλοποίησης που επιτελούν οι μεγάλες μάζες των 
εργαζομένων είτε στις υπηρεσίες είτε στη βιομη-
χανία. Για να έχει επιτυχία το εγχείρημα, έπρεπε 
οι εργαζόμενοι να έχουν ένα προσδιορισμένο 
επίπεδο γενικής παιδείας και πολλές περιοδικές 
ανανεώσεις προσόντων προκειμένου να μπορούν 
να συνεχίσουν να απασχολούνται. Εδώ γεννώνται 
κάποιες δυνατότητες για να βελτιωθεί το μέσο 
επίπεδο του εργαζόμενου ανθρώπινου δυναμι-
κού και να αξιοποιηθούν δυνατότητες, εφόσον 
δεν είναι απλώς εργαλεία για την απασχόληση. 
Αυτός ο σχετικός «πλεονασμός» της γνωστικής 
δυνατότητας των ατόμων θα μπορούσε να απο-
τελέσει ένα αξιοποιήσιμο κοινωνικό «μέγεθος». 
Χρειάζονται εντούτοις συλλογικές προσπάθειες 
και πολλές καινοτομίες. Μέχρι τότε οι με προσπά-
θειες «πλεονάζοντες» θα ανταγωνίζονται μεταξύ 
τους για να αποκτήσουν πολλά πιστοποιημένα 
προσόντα, τα οποία θα διαθέτουν με ευελιξία και 
συνήθως φθηνότερα στους υποψήφιους εργοδότες 
τους. Αυτό θα γίνεται όσο πιστεύουν ότι είναι 
«πλεονάζοντες». Οι υποψήφιοι εργοδότες τους 
τους περιμένουν ως ευέλικτα διαθέσιμους για τη 
σκληρή και αποδοτική, καθημερινή ή περιοδική, 
εργασία και τις ελάχιστες αξιώσεις τους. Μα αφού 
εκείνοι πιστεύουν ότι είναι πλεονάζοντες, έ τότε 
ας διευρύνουμε τη φαντασία και τους φόβους 
τους. Είναι χρήσιμο και αποδοτικό.

 Εάν δεχθούμε ότι το διαδίκτυο αυξάνει τις 
δυνατότητες απασχόλησης, αυτό γίνεται 
μέσω της μισθωτής εργασίας ή μέσω της 
αυτοαπασχόλησης και του συνεργατισμού;
Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας έχουν συντε-

λεστεί δύο μείζονες εξελίξεις στην οργάνωση της 
εργασίας και της παραγωγής. Σε αμφότερες έχω ήδη 
τοποθετηθεί ακροθιγώς. Θα σχολιάσω τα ζητήματα 
που τις αφορούν πιο συστηματικά: α. Στην οργά-
νωση της εργασίας ξεχωρίζει η συγκρότηση και η 
διαρθρωτική επιβολή των «ομάδων εργασίας», οι 
οποίες συνήθως έχουν διευρυμένη αυτενέργεια ή 
είναι αυτο-διευθυνόμενες χωρίς άλλες διευθυντικές 
(παρά μόνο κάποιους συντονιστές ή αξιολογητές 
έργου) ομάδες να επεμβαίνουν στους ρόλους τους. 
Η λειτουργία των «ομάδων εργασίας» υπερβαίνει 
τα παλαιότερα εσκαμμένα της γραφειοκρατικής 
ιεράρχησης, της «τμηματοποίησης» και της μεγάλης 
εξειδίκευσης των προϋποθέσεων ένταξης, αλλά 
και του καταμερισμού των αναγκαίων έργων. Στο 
εσωτερικό τους ενσωματώνονται εργαζόμενοι με 
διαφορετικά καθεστώτα εργασίας. Πλήρως και 
κανονικοί εργαζόμενοι, μερικώς απασχολούμενοι, 
άλλοι εργαζόμενοι από ευέλικτα καθεστώτα εργα-
σίας, εργαζόμενοι που τυπικώς είναι εξαρτημένοι 
από άλλους εργοδότες (οι λεγόμενοι «δανεικοί»), 
εργαζόμενοι που συνεργάζονται συγκυριακά διά 
μέσου άλλων επιχειρήσεων, που τυπικά είναι 
προμηθευτές υπηρεσιών, αυτοαπασχολούμενοι 
(παλαιού τύπου με ιδιοκτησία) και εργαζόμε-
νοι που είναι αυτοαπασχολούμενοι νέου τύπου 
(π.χ. τηλε-εργαζόμενοι). Το φαινόμενο υπάρχει 
τόσο στην κλασική βιομηχανία, όσο και στις 
υπηρεσίες (ασφάλειες, τράπεζες, μεταφορές, 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επικοινωνίες, 
επιχειρήσεις παραγωγής και συντήρησης ηλε-
κτρονικών προγραμμάτων, ηλεκτρονικό εμπόριο 
κ.λπ.). Στην ουσία οι πρωτοπόρες και εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αποποιούνται μεγάλο 
μέρος της πρακτικής άσκησης του διευθυντικού 
δικαιώματος (ως εξαιρετικά δαπανηρό) και κρα-
τούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κερδοσκοπικό 
αποτέλεσμα. Αυτές οι διαπιστώσεις σημαίνουν 
ότι υπάρχει πολύ περισσότερος χώρος για τη 
συμμετοχή εργαζομένων που δεν είναι εξαρτη-
μένοι μισθωτοί (συμβαίνει ήδη σε έναν βαθμό 
στη Βρετανία και στην Ολλανδία) και είναι από 
τυπική άποψη εργαζόμενοι για δικό τους λογα-
ριασμό. Παράλληλα μπορεί να προοιωνίζεται η 
δυνατότητα όλοι όσοι είναι σήμερα μισθωτοί να 
εμφανιστούν στο εγγύς μέλλον ως ανεξάρτητοι 
επαγγελματίες. Δεν υπάρχει σήμερα κανένα τε-
χνικό, τυπικό ή ουσιαστικό εμπόδιο. Ο δρόμος 
είναι ανοικτός. Μένει μια τελευταία πρόκληση: 
να αξιοποιηθεί η συλλογική συν-λειτουργία παρά 
την εργασιακή ανεξαρτησία.

β. Η μείωση του μεγέθους των δημόσιων δομών 
και ο περιορισμός των παροχών του κοινωνικού 
κράτους έχουν διευρύνει την αδήριτη ανάγκη για 
την ανάπτυξη του συνεργατισμού και κάθε διά-
στασης της συνεταιριστικής ιδέας, της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλο το φάσμα 
των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ένταση 
της φτώχειας, που πλέον συμβιώνει και με την 
ενεργή απασχόληση, οι εκκωφαντικοί θόρυβοι 
από τους εκρηκτικούς σπασμούς της ανεργίας, οι 
μεγάλες οικολογικές οχλήσεις και τα πολλαπλά 
κοινωνικά αδιέξοδα, που γεννούν ανησυχία και 
πολυδιάστατους αποκλεισμούς, απαιτούν την 
οργανωμένη, δημοκρατική και έγκαιρη συλλογική 
ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για 
την αξιοποίηση των ευκαιριών της συνεργατικής 
ιδέας και τη σύσταση μιας εναλλακτικής λύσης 
(του μη κερδοσκοπικού τομέα) προς την αγορά 
και το κράτος. Πέρα από το κράτος (δηλαδή την 
απροκάλυπτη άσκηση του νόμιμου δικαιώματος 
της ισχύος) και την άμετρη κερδοσκοπία (την 
αγορά και τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις) είναι 
δυνατόν να υπάρξει ένας αποδοτικός οικονομικός 
χώρος, που είναι καινοτόμος, έγκυρος, έγκαιρος, 
με αξιοπρεπή ατομικά εισοδήματα των μελών του 
συνεργατισμού, αλλά χωρίς κερδοσκοπία. Και η 
απασχόληση είναι ευχερές να διευρυνθεί και οι 
συνθήκες εργασίας μπορούν να είναι καλύτερες 
και η δημιουργικότητα των παραγωγών μπορεί να 
ευνοηθεί (ακόμη και στην υλική παραγωγή) και το 
γενικό κόστος της κατανάλωσης μπορεί να γίνει 
πιο εύλογο και βεβαίως να ξεπεραστεί το πρότυπο 
της μισθωτής εξάρτησης σε ένα αναμφισβήτη-
τα καινοτόμο πεδίο σχηματισμού του πλούτου. 
Οφείλουμε απλώς να σημειώσουμε μια αντίφαση, 
που ως πρόκληση οφείλει να ξεπεραστεί από την 
κοινωνική οικονομία. Τα μέλη των συνεταιρισμών 
και εν γένει των συνεργατικών οργανώσεων είναι 
στην ουσία αυτοαπασχολούμενοι. Όταν όμως τα 
ίδια τα μέλη ή άλλοι συνεργάτες πιάνουν μια αμει-
βόμενη εργασία στον συνεργατισμό, στο σύνολό 
τους εμφανίζονται ως εξαρτημένοι μισθωτοί. Είναι 
απόλυτη οφειλή η υπέρβαση των απολιθωμάτων 
της μισθωτής εργασίας στην πρωτοπόρα κοινω-
νική οικονομία. Το αντίθετο θα σήμαινε ότι ο 
δούλος θα επέλεγε τη σκλαβιά του ως μέσο για 
να απελευθερωθεί. Γίνεται;

 Γιατί, ενώ παντού βλέπουμε ότι το κράτος 
και η αγορά δεν μπορούν να καλύψουν την 
πλήρη απασχόληση για όλους, εντούτοις 
ελάχιστοι επιστήμονες ερευνούν τις δυνα-
τότητες του τρίτου τομέα;
Δεν συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν αρκετές και 

σημαντικές προσπάθειες. Είναι αλήθεια ότι δεν 
βλέπουν συχνά τα φώτα της δημοσιότητας και 
σπανίως προβάλλονται τα πορίσματα και οι δι-
απιστώσεις τους. Δεν είναι σίγουρα επαρκείς σε 
αριθμούς και διαχειρίσεις για να θέσουν και να 
λύσουν από μόνες τους τα προβλήματα προσέγγισης 
του ζητήματος, τις προοπτικές και τα στρατηγικά 
θέματα που θα επιβοηθήσουν την ανάπτυξη του 
τρίτου τομέα. Συνήθως στις κοινωνικές επιστήμες 
διατυπώνεται η άποψη πως ένα κοινωνικό ζήτημα 
υπάρχει όταν το κοινωνικό υποκείμενο που το 
απασχολεί θέτει με έντονο και ηχηρό τρόπο μια 
συγκεκριμένη διεκδίκηση ή ένα πλαίσιο διεκδική-
σεων. Στο αγροτικό ζήτημα οι ακτήμονες αγρότες 
διεκδίκησαν με απίστευτες θυσίες την κατοχή ή 
την ιδιοκτησία στη γη. 

Σκεφτείτε, πόσο ηχηρά έχει θέσει ένα συλ-
λογικό κοινωνικό υποκείμενο τη διεκδίκηση 
για την ενισχυμένη και αυτόνομη συνεργατική 
οικονομία; Αντίθετα ορισμένοι διανοούμενοι 
και μερικοί πρωτοπόροι της συνεργατικής ιδέας 
(στους οποίους ανήκετε αναμφισβήτητα) είναι 
αυτοί που κρατούν το αίτημα ζωντανό, αλλά όχι 
αρκετά ισχυρό για να προβάλλεται ως αδήριτη 
κοινωνική ανάγκη και ως μια πρωτεύουσα κοι-
νωνική υπόθεση. Μέχρι τότε η μείζονα ομάδα 
των διανοουμένων και των ερευνητών θα κάνει 
ό,τι καταλαβαίνει σε κάθε συγκυρία και ορισμένοι 
θα ερευνούν ό,τι χρηματοδοτείται επαρκώς σε 
συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. Πάντα υπάρχουν 
και οι άλλοι. Μάλλον και ο ομιλών θεωρεί ότι 
ανήκει σε αυτούς τους άλλους.

Παροχή υλικού από τον Δημήτρη Μιχαηλίδη,
Δημοσιογράφο στα «Αγρονέα»

Ο Ανδρέας Ν. Λύτρας γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Είναι 
καθηγητής Κοινωνιολογίας, διδάσκει από το 1990 στο 
Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει 
διατελέσει διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, 
διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
διοικητής στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ. Βιβλία 
του έχουν ενταχθεί σε βιβλιοθήκες ξένων πανεπιστημίων. 
Επιπλέον έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει άρθρα, συμμετοχές 
σε συλλογικά έργα και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
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Ο Ουκρανός Ρομάν Οστριακόφ 
συνελήφθη το 2011 σε ένα σού-
περ-μάρκετ στη Γένοβα γιατί 

είχε κλέψει τυρί και αλλαντικά αξίας 
4,07 €. Ο άστεγος άντρας καταδικά-
στηκε πρωτόδικα σε 6 μήνες φυλάκιση 
και σε καταβολή προστίμου 100 €. Το 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της 
Ιταλίας τον αθώωσε κρίνοντας πως η 
κλοπή μικρής ποσότητας φαγητού από 
έναν πεινασμένο άνθρωπο δεν είναι 
έγκλημα, τονίζοντας πως «το ένστικτο της 
επιβίωσης υπερισχύει της περιουσίας». 
Η «Corriere della Sera» έσπευσε να 
επισημάνει την ειρωνεία του νομικού 
συστήματος της Ιταλίας, που χρειάστηκε 
τρία επίπεδα δικαστικών κρίσεων και 
5 σχεδόν χρόνια για να τον αθωώσει 
(presspublica.gr).

Μεγαλώνει οπουδήποτε και θεραπεύει 
από διαβήτη έως όγκους: Το άγνω-
στο super food λευκά μούρα μπορεί 
πολλοί να τα γνώριζαν ως φρούτο ή 
απλώς να το είχαν ακουστά, ωστόσο 
είναι πλούσια σε βιταμίνη C και Ε και 
ανθοκυανίνες, που ευθύνονται για τις 
αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητές τους. Τα λευκά μούρα έχουν 
περισσότερη περιεκτικότητα σε κάλιο 
από μια μπανάνα (776 mg/100γρ.). Μια 
μικρή ποσότητα αποξηραμένων λευκών 
μούρων καλύπτει σχεδόν το 10% των 
ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε 
ασβέστιο. Είναι επίσης εξαιρετική πηγή 
σιδήρου. Οι ανθοκυανίνες θεωρείται πως 
προστατεύουν την καρδιά, αναστέλλουν 
τη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων και την 
αύξηση του οξειδίου του αζώτου και 
μειώνουν τον κίνδυνο σκλήρυνσης των 
αρτηριών και βοηθούν στην πρόληψη 
νευρικών δυσλειτουργιών (Alzheimer, 
Πάρκινσον). Η ρεσβερατρόλη, που 
βρέθηκε στα λευκά μούρα, επιδεικνύει 
παρόμοιες προστατευτικές ιδιότητες με 
την ανθοκυανίνη, αλλά επίσης ενεργο-
ποιεί τη μείωση της γλυκόζης στο αίμα 
και της κακή χοληστερόλης (LDL) και 
μειώνει την αποθήκευση λίπους στο 
ήπαρ (Athensmagazine).

Οι γυναίκες που παρακολουθούν τη 
Λειτουργία στην εκκλησία πάνω από 
μια φορά την εβδομάδα έχουν μειωμένο 
κίνδυνο κατά 33% από καρδιαγγειακά 
αίτια, ενώ από καρκίνο κατά 21% και 
ζουν παραπάνω σε σχέση με όσες δεν 
πάνε καθόλου στην εκκλησία, έδειξε μια 
νέα αμερικανική επιστημονική έρευ-
να. Δείχνει ότι η ενεργή συμμετοχή 
στη θρησκευτική ζωή έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη σωματική και την 
ψυχική υγεία, κάτι που έχουν δείξει 
και άλλες έρευνες στο παρελθόν. Η 
έρευνα έγινε σε 74.500 γυναίκες για 
16 έτη. «Εν μέρει τα οφέλη πηγάζουν 
από την αύξηση της κοινωνικής υπο-
στήριξης, τη μείωση της κατάθλιψης 
και την ανάπτυξη μιας πιο αισιόδοξης 
και ελπιδοφόρας οπτικής για τη ζωή, 
κάτι που βοηθάει τους ανθρώπους» (Τ. 
Βαντερβίλε, Σχολή Δημόσιας Υγείας 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, «Κέρδος»). 

Πέντε με έξι δισ. € τα κέρδη που 
αποκόμισαν μόνο το 2015 οι διακι-
νητές ανθρώπων, οι δουλέμποροι που 
μεταφέρουν τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες στην Ευρώπη, όπως εκτιμά 
έκθεση της Interpol και της Europol. Οι 
περισσότεροι από τους 1 εκ. μετανάστες 
και πρόσφυγες που εισήλθαν σε μέλη 
της Ε.Ε. το 2015 πλήρωσαν 3.000-
6.000 €. Οι διακινητές επένδυαν τα 

παράνομα κέρδη σε αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων, μανάβικα, εστιατόρια και 
εταιρίες μεταφορών. Διεφθαρμένοι αξι-
ωματούχοι ενδεχομένως συμμετέχουν 
δωροδοκούμενοι. Εντοπίστηκαν 250 
κύριοι τόποι παράνομης διακίνησης 
(170 εντός της Ε.Ε. και 80 εκτός). Τα 
μεγαλύτερα εγκληματικά δίκτυα στα-
διακά επισκιάζουν τους μικρότερους 
καιροσκόπους διακινητές δημιουργώ-
ντας ολιγοπώλιο. Περίπου 800.000 
βρίσκονται στη Λιβύη περιμένοντας 
να ταξιδέψουν στην Ε.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Μελίσσια στις ταράτσες τους αποφάσι-
σαν να τοποθετήσουν ορισμένα από τα 
μεγαλύτερα ξενοδοχεία του Σαν Φραν-
σίσκο (Καλιφόρνια, Η.Π.Α.) ενώνοντας 
τις δυνάμεις τους για την αύξηση του 
πληθυσμού των συγκεκριμένων εντόμων. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας 
των Η.Π.Α., πάνω από το 44% των 
αποικιών μελισσών στις Η.Π.Α. χάθηκε 
μέσα σε 1 χρόνο. Έτσι οι ιθύνοντες 
των ξενοδοχείων δημιούργησαν έναν 
«αυτοκινητόδρομο» για τα έντομα στον 
ουρανό, δεκάδες μέτρα πάνω από τους 
πολυσύχναστους δρόμους της 13ης 
μεγαλύτερης πόλης των Η.Π.Α., όπως 
περιγράφει το Associated Press.

Μείωση κατά 50% στους λογαρια-
σμούς του νερού για όσους υιοθετήσουν 
αδέσποτα ζώα, που θα ισχύει για όλη τη 
διάρκεια ζωής του ζώου. Παράλληλα, 
οι επιχειρήσεις (εκτός Α.Ε.) που θα 
υιοθετήσουν σκύλο για φύλαξη θα έχουν 
μείωση 40% στους λογαριασμούς του 
νερού. Δεν προκύπτει καμιά οικονομική 
επιβάρυνση για τον δήμο, αφού, όπως 
είναι σήμερα η κατάσταση, ο δήμος δαπα-
νά μεγάλα ποσά ετησίως για την τροφή, 
τον εμβολιασμό και την περίθαλψη των 
αδέσποτων. Ανεξάρτητα από την τελική 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το 
τοπικό έκανε την προσπάθειά του για την 
επίλυση του προβλήματος και μάλιστα 
παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή για 
τη χώρα μας λύση. Η πρόταση του κ. 
Ν. Βενετσάνη εγκρίθηκε από το τοπικό 
συμβούλιο Άμφισσας (tilestwra.com). 

Σημαντικό παράδειγμα δυνατοτήτων 
για μια άλλη οργάνωση της παραγω-
γής και της διάθεσης των προϊόντων, 
ειδικότερα των μικρών παραγωγών 
της Λέσβου, εξελίσσεται το τελευταίο 
διάστημα στο νησί. Ήδη η Μοδούσα 
συμμετέχει στην πρωτοβουλία για αλ-
ληλέγγυες εξαγωγές μαζί με τη βελγι-

κή οργάνωση Climaxi (κίνηση για το 
κλίμα και την κοινωνική δικαιοσύνη). 
Πρόκειται για δίκτυο συλλογικοτήτων 
(ομάδων αλληλεγγύης, συνδικάτων 
εργαζομένων), μέσω των οποίων το λάδι 
της Μοδούσας έφτασε στα μέλη τους. 
Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε τη συμμετοχή 
της Μοδούσας σε ένα δίκτυο δίκαιου 
εμπορίου. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών 
των δικτύων είναι ότι παρακάμπτουν 
τα επίσημα εμπορικά δίκτυα διανομής, 
τα οποία είναι απαγορευτικό ακόμα και 
να πλησιάσουν οι μικροί παραγωγοί 
του νησιού και μέσω της συμμετοχής 
τους σε άλλα εναλλακτικά δίκτυα και 
σε άμεση συνεργασία με αντίστοιχες 
συλλογικότητες του εξωτερικού δια-
θέτουν τα προϊόντα τους κατευθείαν 
στον καταναλωτή. Με όρους αγοράς 
και επιχειρηματικότητας, προϋποθέτουν 
μια άλλη προσέγγιση της καινοτομίας, η 
οποία αποκτά κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και θέτει ως στόχο της, σε όλες τις φά-
σεις της παραγωγικής διαδικασίας, την 
ικανοποίηση πρωτίστως των αναγκών 
των μελών τους (mplokia.gr).

Η Κοζάνη απέκτησε τον γαλατά της! 
Καθημερινά μοιράζει το γάλα παρα-
γωγής του πόρτα πόρτα σε σπίτια και 
επαγγελματικούς χώρους ο αγελαδο-
τρόφος Τριαντάφυλλου Στότογλου. 
Όταν οι γαλακτοβιομηχανίες έπαψαν 
να προμηθεύονται γάλα από τοπικούς 
παραγωγούς, ο Τριαντάφυλλος απο-
φάσισε να διαθέσει την παραγωγή του 
απευθείας στα νοικοκυριά. Το kozani.
tv ακολούθησε τον Τριαντάφυλλο σε 
μια από τις πρωινές διανομές γάλακτος 
(youtu.be/ORCPzi9Sesc?t=66). 

Η αρτηριακή πίεση μπορεί να μειωθεί 
με την κατανάλωση του ιταλικού τυριού 
Γκράνα Παντάνο. Από υψηλή αρτηριακή 
πίεση (υπέρταση) πάσχει σχεδόν ένας 
στους τρεις ενήλικες, και αυτή ευθύνεται, 
άμεσα ή έμμεσα, για εκατομμύρια θανά-
τους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η μικρή, 
τυχαία, διπλά «τυφλή» κλινική δοκιμή σε 
30 άτομα, με επικεφαλής τον Τζιουζέπε 
Κρίπα του Καθολικού Πανεπιστημίου της 
Πιατσέντσα (Πλακεντίας), διαπίστωσε 
ότι μια μερίδα (περίπου 28 γρ.) του κάθε 
μέρα επί δύο μήνες βοήθησε στη μείωση 
της αρτηριακής πίεσης. Το τυρί έχει 
παρόμοιες αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες 
με συνήθη αντιυπερτασικά φάρμακα. Η 
πτώση της συστολικής πίεσης ήταν 7-8 
mmHg, ενώ της διαστολικής 5-7 mmHg 
(Iefimerida.gr).

Οι γνωστές καθυστερήσεις στο Δασικό 
και στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχουν τις 
αιτίες τους στα πολλαπλά συμφέροντα 
και στις «έξυπνες» συμπεριφορές, στις 
καταπατήσεις, στις εκχερσώσεις και 
στην οικοπεδοποίηση σε βάρος κυρίως 
του περιαστικού δάσους των πόλεων. 
Κι αυτό γιατί εκεί έχει ιδιαίτερη αξία 
η γη, γιατί η επέκταση των πόλεων 
έγινε και γίνεται σε βάρος των δημό-
σιων δασικών εκτάσεων χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις. Είναι ολοφάνερη 
η ευθύνη της πολιτείας και των κυ-
βερνήσεων τόσα χρόνια, καθώς και 
ότι ποτέ δεν αποδόθηκε η νομιμότητα 
και η δικαιοσύνη. Η αναγνώριση και 
η νομιμοποίηση των αυθαίρετων κα-
ταλήψεων και των οικοπεδοποιήσεων 
είναι ένα καταστροφικό προηγούμενο 
για τα οικοσυστήματα και μια τουλά-
χιστον άδικη αντίληψη για όσους δεν 
παρανομούν και για όσους στερούνται 
τις ευεργεσίες του δημόσιου αγαθού (Σ. 
Σταμέλος, σ.σ. η επέκταση του αστικού 
χώρου με τους σκουπιδότοπους, τις 
οχληρές βιομηχανίες, τις βιομηχανίες 
γενικώς, τις υπέρογκες εγκαταστάσεις, 
γίνεται κυρίως εις βάρος της αγροτικής 
κοινωνίας, των πολιτιστικών αξιών και 
του τρόπου ζωής τους. Απλώς έτυχε οι 
αγρότες να είναι οι «φροντιστές» του 
περιβάλλοντος και τελικά να την «πλη-
ρώνουν». Οι αστοί ενοχλούνται μόνο 
από τα περιαστικά δάση που ακουμπάνε 
την αναψυχή τους).

Τα Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχει-
ρηματικότητας είναι μία γνωριμία των 
συμμετεχόντων με την κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία και παροχή 
αρχικής εκπαίδευσης στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Τα Μονοπάτια Επι-
χειρηματικότητας προσφέρουν τις πρώτες 
βασικές γνώσεις σε όσους θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι 
εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν τις βασικές 
αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία του 
επιχειρείν και εκπαιδεύονται στις απα-
ραίτητες δεξιότητες του επιχειρηματία. 
Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας 
απευθύνονται σε εργαζομένους και 
ανέργους. Οι πρώτοι θα μάθουν πώς 
να διατηρήσουν και να εξελίξουν τη 
θέση τους στο εργασιακό περιβάλλον 
και οι δεύτεροι θα ενισχυθούν στην 
ενεργή αναζήτηση εργασίας. Πληρο-
φορίες: footstep.gr.

Το υπουργείο Παιδείας καταργεί 
τη Διαύγεια των πανεπιστημιακών. 

Πρόκειται για το σύστημα Απέλλα, το 
οποίο επέτρεπε στους επιστήμονες να 
ενημερώνονται για τις προσφερόμενες 
θέσεις σε κάθε Α.Ε.Ι. Επίσης, μέσω του 
Απέλλα λειτουργούσε το ηλεκτρονικό 
μητρώο αξιολογητών, ενώ προχωρούσε 
η διαδικασία για την υποβολή του φα-
κέλου όσων πανεπιστημιακών θέλουν 
να εξελιχθούν σε μεγαλύτερη βαθμίδα 
(Α. Λακασάς, «Η Καθημερινή» σ.σ. 
καταργούν ό,τι πιθανά καλό υπήρχε, 
έστω και ως ενημέρωση. 

Η Διαύγεια και η Απέλλα ήταν μια 
κάποια αρχική ένδειξη δημοκρατίας 
και προσπάθεια περιορισμού της ανα-
ξιοκρατίας. Μια νέα εξουσία - χούντα 
εγκαθίσταται ακόμα και εκεί όπου δεν 
ήταν ουσιαστική πολιτική εξουσία, αλλά 
ένας εξαίρετος ρουσφετολογικός πελα-
τειακός χώρος).

Σύμφωνα με το άρθρο 116 (ν. 
4316/2014) έγινε η παρακάτω τρο-
ποποίηση: Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ 
της παρ. 2 του ν. 3874/2010 (Α151) 
προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως 
εξής: «Ειδικά για το εισόδημα που προ-
κύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έως 100 KW ο ως άνω 
ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας 
ισχύει και για λόγους φορολόγησης 
του ως άνω εισοδήματος». Και έτσι 
αλλοιώθηκαν και νοθεύτηκαν επαρκώς 
τα αγροτικά επαγγέλματα, ώστε ένα 
μείγμα διαφορετικών ενδιαφερόντων να 
καταστεί αδύνατον να εκφραστεί ενιαία, 
ομαδικά, συλλογικά, συνδικαλιστικά. 
Έτσι, μεθοδικά, καταστράφηκε και η 
παραμικρή πιθανότητα αξιοπρεπούς 
επιβίωσης των αγροτών. Ό,τι απόμεινε 
είναι καταδικασμένο να είναι είλωτας 
των εμπόρων και των αστών. 

Αυτό κι άλλα πολλά δεν συνέβησαν 
ερήμην των αγροτοσυνδικαλιστών. 
Αλλά φαίνεται ότι είχαν εξαγοραστεί 
(πουληθεί;) οι αγροτοσυνδικαλιστές και 
οι αγροτοσυνεταιριστές, με διορισμούς 
συγγενών σε αργόμισθες κρατικές θέσεις 
ή απολάμβαναν προνόμια (οι αποκα-
λούμενοι ηγέτες) ή μεταπηδούσαν σε 
κυβερνητικές θέσεις ή προωθούσαν 
φίλους και συγγενείς σε κυβερνητικές 
και υπουργικές θέσεις ή ακόμα έπαιρναν 
«δικαιώματα» για αυτούς ή φίλους τους. 
Και άλλοι αλλοίωναν τον ορισμό των 
αγροτών για να μην μπορούν ποτέ να 
αρθρώσουν οι αγρότες ενιαία φωνή. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382

Και η αγροτική κοινωνία έχει ανθρώπους…



Τρίτη 23 Μαΐου 2017 11

Ε ίναι ο βασιλιάς του Σάλιξ 
και το βασίλειό του κα-
ταπράσινο. Ως βασιλιάς 

έχει ομολογουμένως αρκετές 
ιδιορρυθμίες. Ξυπνάει πολύ 
πριν από το χάραμα και κοιμάται 
λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Στο 
μεσοδιάστημα, παρότι βασιλιάς, 
δουλεύει αγόγγυστα. Επιπλέον, 
δεν έχει πλούτη ούτε υπηκόους. 
Μόνο ένα όνειρο: να μην χαθεί 
ο κλήρος. Και παρότι τα σημάδια 
δείχνουν πως το όνειρό του θα 
μείνει για πάντα όνειρο, εκείνος 
εξακολουθεί να ξυπνάει πολύ 
πριν από το χάραμα, να κοιμάται 
λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, 
στο μεσοδιάστημα να δουλεύει 
αγόγγυστα, να μην έχει πλούτη 
ούτε υπηκόους.

Στην πραγματικότητα ο βασι-
λιάς του Σάλιξ είναι ανθοπαρα-
γωγός και ονομάζεται Θανάσης 
Κελμάγερ. Το σάλιξ είναι φυλ-
λοβόλο καλλωπιστικό δέντρο, 
ένα από τα είδη (φυλλώματα 
και πρασινάδες κατά αποκλει-
στικότητα) που καλλιεργεί με 
κόπο και μεράκι. Ο ίδιος αυτο-
αποκαλείται βασιλιάς του Σάλιξ 
όχι από έπαρση ή μεγαλομανία, 
αλλά γιατί τόσο ο ίδιος όσο και ο 
αδελφός του είναι οι μόνοι που 
ασχολούνται αποκλειστικά με 
την εν λόγω καλλιέργεια. 

Η ιστορία της επιχείρησης των 
Κελμάγερ μοιάζει με παραμύθι. 
Όχι όμως με ήρωες βασιλιάδες 
και στέμματα, αλλά με ήρωες 
αγρότες και τσάπες. Ανθρώπους 
της γης, που αγαπάνε τα λουλού-
δια και ξέρουν να αντιμετωπί-
ζουν τις αντιξοότητες με τρόπο 
παραμυθένιο.

Ο Θανάσης Κελμάγερ, σεμνή, 
μετρημένη, ευγενική παρουσία, 
είναι ο επιχειρηματίας που συνε-
χίζει την παράδοση της οικογέ-
νειας και αγαπάει τα λουλούδια.

 Πώς αρχίζει η ιστορία της 
επιχείρησής σας;
Το 1833, όταν ο Όθωνας 

αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο για 
αναλάβει τη βασιλεία της Ελλά-
δας, έφερε μαζί του τους αξιω-
ματούχους του. Ο προπάππους 
μου ήταν ανάμεσα σε αυτούς. 
Με την άφιξη του Όθωνα στην 
Αθήνα (σ.σ. που έγινε μετά το 
Ναύπλιο η πρωτεύουσα της Ελ-
λάδας) αναζητήθηκαν περιοχές 
για να στρατοπεδεύσει η συνοδεία 
του Όθωνα. Για να διαπιστωθεί 
πού ήταν το πιο εύκρατο κλίμα, 
έσφαξαν τέσσερα αρνιά και τα 
άφησαν σε διάφορα σημεία της 
Αττικής. Όπου το αίμα θα ξε-
ραινόταν πιο αργά θα σήμαινε 
ότι η περιοχή είχε το καλύτερο 

κλίμα. Το Ηράκλειο ήταν ανά-
μεσα στις τέσσερις περιοχές που 
επιλέχθηκαν. Τότε το Ηράκλειο 
μετατράπηκε σε στρατιωτικό οι-
κισμό με τοίχος στην περίμετρό 
του. Από εκείνη την εποχή έχει 
παραμείνει η καθολική εκκλησία 
(σ.σ. του Άγιου Λουκά του ευαγ-
γελιστή) και η εγκαταλελειμμέ-
νη πλέον πρώτη ζυθοποιία του 
Καρόλου Φιξ.

Σιγά σιγά άρχισαν να καλλι-
εργούν τα χωράφια που τους 
είχαν παραχωρηθεί στην περιοχή. 
Αρχικά σιτηρά. Μετά ελιές και 
αμπέλια. Τη δεκαετία του 1950 
ο παππούς μου, ο Δημήτριος 
Κελμάγερ, είδε πως τα λουλούδια 
είχαν ζήτηση, κι έτσι αποφάσισε 
να ασχοληθεί μαζί με τα τρία 
παιδιά του με την καλλιέργεια 
των λουλουδιών. 

 Οι εποχές ήταν δύσκολες 
και οι άνθρωποι φτωχοί. 
Το λουλούδι, εσφαλμένα 
κατά την προσωπική μου 
άποψη, ωστόσο θεωρείται 
είδος πολυτελείας. Από 
ποιους υπήρχε τότε ζήτηση;
Από τις κυρίες της εποχής. 

Παρότι πράγματι οι εποχές 
ήταν δύσκολες, ο κόσμος αγό-
ραζε λουλούδια. Μικρά λουλού-
δια που υπήρχαν σε κήπους, 
όπως ζουμπούλια, μαργαρίτες, 
τριαντάφυλλα. Κι έτσι πρωτο-
καλλιέργησε σε ένα κτήμα με 
ελιές στη λεωφόρο Ηρακλείου 
τα περίφημα ζουμπούλια, που 
υπάρχουν ακόμη και σήμερα 
60 χρόνια μετά. Ζουμπούλια 
φύτεψαν και στο δεύτερο κτήμα 
που είχε η οικογένειά μου στην 
εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας 
στο ύψος της Μεταμόρφωσης. 
Μετά από αυτό ο πατέρας μου, 
ο Γεώργιος Κελμάγερ, πήγε 
στην Ολλανδία και σπούδασε 

ανθοκομεία. Η Ολλανδία είναι 
χώρα όπου οι καλλιέργειες των 
λουλουδιών γίνονται κατά κύριο 
λόγο σε θερμοκήπια . Επέστρεψε 
πέντε χρόνια μετά, το 1965, και 
φτιάξαμε στο κτήμα της Μετα-
μόρφωσης το πρώτο σύγχρονο 
υαλόφρακτο θερμοκήπιο φυτών 
εσωτερικού χώρου.

 Η οικογένειά σας επομένως 
είχε τουλάχιστον σχετική 
οικονομική άνεση;
Απ’ ό,τι έχω δει στα σχετικά 

έγγραφα, εκείνη την εποχή τα 
οικόπεδα δεν είχαν την αξία που 
έχουν σήμερα. Οι Κουκουβάω-
νες, η σημερινή Μεταμόρφωση 
δηλαδή, η Λυκόβρυση, τότε ήταν 
χωριά πέριξ των Αθηνών. Υπήρχε 
κλήρος στην οικογένειά μου που 
έφτανε τα 30 στρέμματα. Όμως 
ο παππούς μου και ο θείος μου, 
ο Ιωσήφ Κελμάγερ, για χρόνια 
δούλευαν ως εργάτες στην υα-
λουργία του Μποδοσάκη στον 
Περισσό. 

Η ενασχόληση του παππού 
με τις καλλιέργειες λουλουδιών 
έγινε και για να εξοικονομηθούν 
χρήματα. Τα χρόνια εκείνα ήταν 
πραγματικά φτωχικά. Μέχρι τη 
δεκαετία του ’50 στο Ηράκλειο 
δεν υπήρχε ρεύμα, αλλά μόνο οι 
λάμπες λουξ. Θυμάμαι πως στο 
σπίτι της γιαγιάς πίσω από την 
εξώπορτα υπήρχε ένα φτυάρι 
για να φτυαρίζεται το χιόνι. Αυτά 
που λένε σήμερα για ακραία και-
ρικά φαινόμενα τότε ήταν κάτι 
συνηθισμένο. 

Νερό υπήρχε από τα πηγάδια 
στην κεντρική πλατεία του Ηρα-
κλείου και τα ποτίσματα γίνονταν 
όταν υπήρχε η δυνατότητα να 
αντληθεί αυτό το νερό, δηλαδή 
στις 4 το πρωί ή αργά το από-
γευμα, αναλόγως. Χρόνος για 
ξεκούραση δεν υπήρχε.

 Ήταν ονειροπόλοι οι παπ-
πούδες σας; 
Φυσικά και ήταν. Τότε το να 

ασχοληθεί κάποιος με την αν-
θοκαλλιέργεια ήταν υπερβολή. 
Η ζωή τους πάντως άλλαξε προς 
το καλύτερο.

 Μετά τα ζουμπούλια ποια 
είδη καλλιεργήσατε ως οι-
κογένεια;
Τη δεκετία του ’70 ο πατέρας 

μου έφτιαξε το πρώτο θερμαινόμε-
νο θερμοκήπιο με αυτόματη θέρ-
μανση από υπόγειους σωλήνες, 
πρωτοποριακή εγκατάσταση για 
την εποχή. Καλλιεργήσαμε ντιφε-
μπάχια, μπιγκόνια, κυκλάμινο, 
σεντπόλια, κρότον. Τη δεκαετία 
του ’70, παρά τις δυσκολίες,εμείς 
είχαμε φορτηγό και αυτοκίνητο. 
Μπαίναμε όλοι στην καρότσα 
και πηγαίναμε στον Σχοινιά για 
μπάνιο όποτε μπορούσαμε.

 Τις νοσταλγείτε αυτές τις 
εποχές;
Νοσταλγώ τα χρόνια με τις 

εκδρομές με το φορτηγό στον 
Σχοινιά ή στην Πάρνηθα με την 
οικογένειά μου και τους φίλους 
μας από τη γειτονιά. Δεν επα-
ναλαμβάνονται αυτές οι στιγμές 
και δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να τις ξαναζήσουμε.

 Πώς συνεχίστηκαν οι αν-
θοκαλλιέργειές σας;
Τα θερμοκήπια, και εγώ και 

ο αδελφός μου, τα διατηρήσαμε 
μέχρι το 2004. Το 2009 η κρίση 
έπληξε πολύ έντονα τις ανθοκαλ-
λιέργειες. Το 2009 και το 2010 
ήταν εξαιρετικά δύσκολες χρονιές. 
Αναρωτιόμασταν τι φταίει και ο 
κλάδος βίωνε εντονότερα την 
κρίση. Ρώτησα έναν συνάδελφό 
μου εάν το 1974 με την επιστρά-
τευση τα λουλούδια πουλούσαν. 

Μου απάντησε πως πουλούσαν 
και μάλιστα πολύ. Χρειάστηκε 
να βγάλουμε χρήματα από την 
τσέπη μας για να στηρίξουμε την 
επιχείρηση. Το κάναμε χωρίς να 
το σκεφτούμε. 

 Γιατί δεν αλλάξατε καλ-
λιέργεια;
Το λουλούδι είναι συνδεδεμένο 

με την παράδοση της οικογέ-
νειας. Η καλλιέργειά του μας 
μεγάλωσε, μας σπούδασε, το 
αγαπάμε. Επιπλέον, το να αλ-
λάξουμε καλλιέργεια σε περίοδο 
κρίσης και να ασχοληθούμε με 
ένα είδος που δεν γνωρίζουμε 
θα ήταν καταστροφικό. Όλα όσα 
ως οικογένεια έχουμε ζήσει μέσα 
(και) από τις ανθοκαλλιέργειες, ο 
μόχθος και ο πόνος, μας έκαναν 
να σφίξουμε τα δόντια και να 
συνεχίσουμε.

 Στο παρόν με τι είδους αν-
θοκαλλιέργειες ασχολείστε 
εσείς και ο αδελφός σας;
Από τις αρχές του 2000, όταν 

το φυτό γλάστρας σημείωσε φθί-
νουσα πορεία και το κομμένο 
λουλούδι σημείωνε άνοδο, είδαμε 
ότι η νέα τάση για τους γάμους και 
τους στολισμούς γενικότερα ήταν 
τα φυλλώματα και οι πρασινάδες. 
Είχαμε γρήγορα αντανακλαστικά 
και σήμερα είμαστε οι μοναδικοί 
που καλλιεργούμε αυτό το είδος 
και κάποιες βέργες σάλιξ (φυλ-
λοβόλα καλλωπιστικά δέντρα), 
οι οποίες δεν αλλοιώνονται με 
τον καιρό και τις αλλάζει κάποιος 
μόνο όταν θέλει να αλλάξει το 
design του χώρου του.

 Το κλειδί της επιτυχίας 
ποιο είναι;
Οι μονοκαλλιέργειες είναι το 

κλειδί της επιτυχίας. Επίσης, 
εμείς με τα φυλλώματα και τις 

πρασινάδες μπορούμε να καλλι-
εργούμε όλο τον χρόνο.

 Πόσες ώρες εργάζεστε την 
ημέρα;
Περισσότερες από 16. Έχουμε 

55 στρέμματα και 7 με θερμοκή-
πια. Τα εκθέτουμε στην ανθαγορά, 
απ’ όπου και πωλούνται χοντρική. 
Στις 4 το πρωί βρισκόμαστε με 
τον αδελφό του στην ανθαγορά. 
Ξεφορτώνουμε, εκθέτουμε και 
πουλάμε χοντρική έως τη 1 το 
μεσημέρι. Επιστρέφω στο σπίτι, 
παίρνω το τάπερ με το φαγητό 
που μου έχει ετοιμάσει η γυναίκα 
μου, διανύω 55 χλμ. μέχρι το 
Σχηματάρι, όπου υπάρχουν οι 
καλλιέργειες, δουλεύω εκεί μέχρι 
τις 9 το βράδυ, φτάνω σπίτι κατά 
τις 10, βλέπω τη γυναίκα μου 
και τα παιδιά μου για μισή ώρα 
και κοιμάμαι για να είμαι στις 
4 το ξημέρωμα στην ανθαγορά.

Όλα αυτά για τι κέρδος;
Λιγότερα από όσα βγάζει σε 

δύο οκτάωρα ένας εργαζόμενος, 
που σε αριθμό σημαίνει λιγότερα 
από 1.500 ευρώ τον μήνα. 

Ποιο είναι το όνειρό σας;
Πολύ θα ήθελα να παραμείνει 

ο κλήρος ζωντανός. Έχω δύο 
κόρες. Έστω η μία από τις δύο να 
διατηρήσει την επιχείρηση. Να 
μπορέσει να καταλάβει ότι με αυτή 
μεγάλωσαν, σπουδάζουν, ζουν. 
Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται.

 Μήπως επειδή είναι κο-
ρίτσια;
Παίζει ρόλο. Όμως και ο αδελ-

φός μου, που έχει αγόρια, το 
ίδιο μου λέει. Λόγω της κρίσης 
όλα δείχνουν ότι θα φύγουν στο 
εξωτερικό.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Συνέντευξη

Θανάσης Κελμάγερ:  
Οι αναμνήσεις που ανθίζουν 
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Online Fashion
Περιγραφή σεμιναρίου: Το Online Fashion αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία του e-Commerce Europe, οι Έλληνες 
δαπάνησαν 200 εκατομμύρια ευρώ για online αγορές ρούχων και 50 εκατομμύρια 
ευρώ για online αγορές υποδημάτων. Αντίστοιχα και οι ελληνικές επιχειρήσεις μόδας 
έχουν αρχίσει να επενδύουν αρκετά στο digital και μερικές ήδη βλέπουν τζίρους εκα-
τομμυρίων ευρώ από πωλήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια 
περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου μόδας μέσω digital καναλιών και κυρίως στις αγορές 
του εξωτερικού. Το διήμερο εκπαιδευτικό συνέδριο Online Fashion πρoσφέρει ειδικές 
γνώσεις σε όλες τις βέλτιστες digital πρακτικές και την οnline στρατηγική που μπορεί η 
ελληνική επιχείρηση μόδας να αξιοποιήσει για την κερδοφόρο ανάπτυξή της, εντός και 
εκτός συνόρων. Οι εισηγητές - διακεκριμένα στελέχη και επαγγελματίες - που δραστη-
ριοποιούνται στο Online Fashion από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν 
με πρακτικό τρόπο τις κορυφαίες τακτικές για τη δημιουργία ενός ισχυρού brand και 
θα αποκαλύψουν τα μυστικά για τη λειτουργία ενός κερδοφόρου e-shop μόδας.
Σε ποιους απευθύνεται:

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της εκπαίδευσης χρειάζεται ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο Online Fashion θα σας προσφέρει:

streaming.
Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (2 ή περισσότερες) παρακαλούμε επικοινωνήστε 

για τις ευνοϊκές προσφορές που ισχύουν. Στην περίπτωση που διαθέτετε και εκπτωτι-
κό κουπόνι, η έκπτωση που λαμβάνετε στην περίπτωση των πολλαπλών συμμετοχών 
δεν είναι αθροιστική και ισχύει για τον πελάτη η πιο ωφέλιμη για εκείνον προσφορά. 
Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να πληρωθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal και 
κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την προ-
καταβολή του κόστους συμμετοχής.

Σεμινάριο Facebook - Facebook Ads & Statistics
Σκοπός:
με οργανωμένο και ολοκληρωμένο τρόπο τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης και θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές της αποτελεσματικά 
για την προβολή της εταιρίας σας. Θα μπορέσετε να δείτε και να δημιουργήσετε οι ίδιοι, 
όχι μόνο μια επαγγελματική παρουσία, αλλά θα σας δώσει και τις βασικές κατευθύνσεις 
για την αποτελεσματική προσέλκυση νέων πελατών, καθώς και την προώθηση των 
επιχειρηματικών σας στόχων, μέσω της κοινωνικής δικτύωσης.
Το σεμινάριο απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγ-
γελματίες, διαφημιστές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στο τμήμα μάρκετινγκ 
και πωλήσεων μεγαλυτέρων εταιριών, που θέλουν να γνωρίσουν ολοκληρωμένα το 

παρουσία, εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες δυνατότητες και λειτουργίες του.
Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου:

Δημιουργία ομάδας, σελίδας (ρυθμίσεις, διαχείριση, δυνατότητες, τρόποι και εργαλεία 
δημοσίευσης), σελίδας εκδήλωσης.

-
ουργία στρατηγικής περιεχομένου, είδη και παραδείγματα, μυστικά για επιτυχημένες 
δημοσιεύσεις).
Διαγωνισμοί: τύποι διαγωνισμών, παραδείγματα, εργαλεία, σχεδιασμός.
Community management: συμβουλές διαχείρισης σελίδας και κοινότητας, τα συχνότερα 

στοχεύσεις (συμπεριφορές - ενδιαφέροντα).
Στοχεύσεις (συνδέσεις, γλώσσες, φύλο, τοποθεσίες, ηλικίες, περισσότερα δημογραφικά 
στοιχεία), προσαρμοσμένα κοινά, παρόμοια κοινά, αποθηκευμένες ομάδες στόχευσης.

διαδικασία ανάπτυξης καμπάνιας - πρακτική άσκηση, επανάληψη, διαδικασία, ανάπτυξη 

-

Πρακτική άσκηση - δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας - επίλυση αποριών.
Διάρκεια σεμιναρίου:
Ημερομηνίες έναρξης: 
Κόστος σεμιναρίου: 250 ευρώ
Εισηγητής: Χατζηιωάννου Γεώργιος
Επιδότηση σεμιναρίου: -

MS Office PowerPoint 
Πού απευθύνεται: Σε όλους εκείνους που επιδιώκουν να αποκτήσουν και να πιστοποιήσουν 
τις γνώσεις τους στις βασικές δεξιότητες του χειρισμού των Η/Υ, όπως εργαζομένους 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, μαθητές, φοιτητές, άτομα που αναζητούν εργασία 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και στελέχη που επιδιώκουν την επαγγελματική τους 
ανέλιξη και επιζητούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εξέλιξή τους.
Σκοπός: Η εκπαίδευση αφορά σε δεξιότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων 
με χρήση βασικών λειτουργιών και βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα, μερικές από 
τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η σχεδίαση παρουσιάσεων και δια-
φανειών, η επεξεργασία κειμένου και εικόνων που περιλαμβάνονται στις διαφάνειες, η 
σχεδίαση και μορφοποίηση αντικειμένων και γραφημάτων, η δημιουργία οργανογραμ-
μάτων και η διαχείριση των προαναφερθέντων με προσθήκη κατάλληλων εφέ, ώστε να 
απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό κατά περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και 
οι παράμετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης αντικείμενο εξέτασης σε αυτή την ενότητα.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

-
στάσεις

-
ρουσίασης

-
βολή διάρθρωσης

-
φήματα

-
σίαση

Τεχνικές: εργασία με κίνηση - κουμπιά 
ενεργειών

Πρότυπα: χρήση προτύπων - δημιουργία 
προτύπων

Διάρκεια: 
Κόστος:
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Ημερομηνία έναρξης: 
Ώρες διεξαγωγής: 
Πόλη: Αθήνα

Interior Design, χώροι με ταυτότητα  
(εξειδικευμένο σεμινάριο)
Σε ποιους απευθύνεται: To σεμινάριο είναι ιδανικό για άτομα με σπουδές σε σχετικό 
κλάδο π.χ. πολιτικοί μηχανικοί, δομικοί, αρχιτέκτονες κ.λπ., που επιθυμούν να επε-
κτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της διακόσμησης. Επίσης, είναι κατάλληλο για 

και να προσδώσουν ταυτότητα στον επαγγελματικό τους χώρο και φυσικά απευθύνεται 
σε όλους αυτούς που αγαπούν τη διακόσμηση και ασχολούνται με αυτή.
Σκοπός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να πάρουν τη σωστή κα-
τάρτιση στη διακόσμηση, μαθαίνοντας μέσα από παραδείγματα, ασκήσεις και με απλές 
μεθόδους να κατανοούν τον χώρο, να εντοπίζουν το πρόβλημα και να προτείνουν 
λύσεις, έχοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτού-
νται. Σημασία έχει ο χώρος να έχει ταυτότητα.
Περιγραφή σεμιναρίου: Τα μαθήματα γίνονται μέσα σε ένα τετράωρο την εβδομάδα, 
ώστε να καλύπτει και εργαζόμενους, κατοίκους άλλων πόλεων κ.λπ. Το μάθημα έχει 
χωριστεί σε ενότητες. Σε κάθε ενότητα διδάσκεται η αντίστοιχη θεωρία, μέσα από 
προβολή slides, επεξηγήσεις και συζήτηση, ενώ αμέσως μετά εφαρμόζονται όλα αυτά 
μέσα από κατάλληλες ασκήσεις. Στον χώρο των μαθημάτων υπάρχουν βιβλία, περιοδικά 
κ.λπ., ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν, αλλά και 
να πάρουν έμπνευση και ιδέες από αυτά.
Παροχές

Διάρκεια σεμιναρίου: 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
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Για μια επαγγελματική  
εμφάνιση στο Facebook

Με το σωστό μέγεθος των φωτογραφιών 
σας στην εταιρική σελίδα σας στο Facebook 
διατηρείτε μια αξιόπιστη και επαγγελματι-
κή εμφάνιση στο κοινωνικό μέσο και στο 
διαδίκτυο.

Συχνά συμβαίνει ο πελάτης να εντυπωσιά-
ζεται από την εμφάνιση μιας επιχείρησης στα 
social media. Με το αγαπημένο μας κοινωνικό 
μέσο να αλλάζει συνεχώς τα δεδομένα του, 
σιγουρευτείτε πως η εμφάνισή σας είναι η 
ιδανική για να τραβήξει έναν πελάτη στο 
online κατάστημά σας.

Είναι εξίσου σημαντικό οι φωτογραφίες 
σας να εμφανίζονται στην καταλληλότερη 
μορφή σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Έτσι θα κρατάτε το brand σας συνεπές και 
ελκυστικό απέναντι στο κοινό του.

Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να τηρήσετε 
τα σωστά μεγέθη φωτογραφιών σε όλα τα 
είδη των κοινοποιήσεών σας στο Facebook. 
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε έναν απλό 
οδηγό μεγεθών για τις φωτογραφίες σας 
για να στοχεύσετε στην καλύτερη δυνατή 
επαγγελματική κοινοποίηση:

828x315: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φω-
τογραφία σας, που λειτουργεί ως φόντο 
στη σελίδα σας στο Facebook. Είναι πολύ 
σημαντικό να έχει το σωστό μέγεθος, ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν θόλωμα, παραμόρφωση 
ή αδέξια περικοπή.

-
γραφία εξωφύλλου 563x315.

-

που θα τραβήξει βλέμματα και σχόλια, θα 
εμφανίζεται παντού στο κοινωνικό μέσο και 
θα σας αντιπροσωπεύει. Βεβαιωθείτε πως 
είναι στις κατάλληλες διαστάσεις.

έχετε κάποια δική σας εφαρμογή, θα ξέρετε 
καλά πως αυτές οι φωτογραφίες βοηθούν 
δυνητικούς πελάτες να δουν πώς είναι η 
εφαρμογή σας. Σιγουρευτείτε πως την παρου-
σιάζετε επάξια στο κοινό που σας ακολουθεί.

των φωτογραφιών είναι μεγαλύτερο. Όταν 
ένας χρήστης κάνει κλικ πάνω τους, στην 
προεπισκόπησή τους θα εμφανίζονται μι-
κρότερες.

Στην προεπισκόπηση του video θα εμφανί-
ζονται μικρότερες.

φωτογραφίες αυτές θα εμφανίζονται στο 
χρονολόγιό σας και στην αρχική σελίδα 

που έχει αρχικά η φωτογραφία σας και θα 
προσαρμοστεί.

που θα κοινοποιείτε στο χρονολόγιό σας θα 
πρέπει να εμφανίζονται σε αυτό το μέγεθος.

τις φωτογραφίες εκείνες που ενσωματώνο-
νται με τους συνδέσμους που κοινοποιείτε 
στο κοινωνικό μέσο.

-
ρευτείτε ότι οι φωτογραφίες σας, τα videos 
κ.ο.κ. πληρούν τις κατάλληλες διαστάσεις. 

Μαριάννα Κρίσιλια, Blb.gr

Πώς να γίνεις ευτυχι
Κατανοούμε ότι το να μιλάμε 

για ευτυχία στη δουλειά σε μια 
εποχή που η ανεργία έχει χτυ-

πήσει κόκκινο είναι μάλλον ανέκδοτο. 
Επειδή όμως κάποιοι από εμάς έχουμε 
την τύχη να έχουμε ακόμη εργασία, 
αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και 
ευτυχισμένοι σε αυτή. Ας το παρα-
δεχτούμε: ευτυχία και δουλειά δεν 
πάνε χέρι χέρι.

Μια στατιστική μελέτη του 2013, που 
περιείχε δεδομένα για περισσότερα 
από 180 εκ. ανθρώπους, βρήκε ότι 
μόλις το 13% από μας προσδιορίζεται 
ευτυχής στην εργασία. Αυτοί που θεω-
ρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένο είναι 
36% περισσότερο ενεργητικοί, έχουν 
6 φορές περισσότερη ενέργεια και 2 
φορές μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
από τους υπόλοιπους, που θεωρούν 
τον εαυτό τους δυστυχή.

Για να είσαι ευτυχισμένος, είναι 
ανάγκη να μάθεις τι δουλεύει για σένα. 
Μόλις το ανακαλύψεις, όλα τείνουν 
να μπαίνουν στη θέση τους. Και κά-
νοντας τον εαυτό σου ευτυχισμένο 
δεν βελτιώνει μόνο την απόδοσή σου, 
αλλά είναι καλό και για την υγεία σου.

Μια κρίσιμη δεξιότητα που έχουν 
κοινή οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι 
η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ). 
Και οι άνθρωποι με υψηλή συναισθη-
ματική νοημοσύνη δημιουργούν την 
ευτυχία τους στην εργασία με σπου-
δαίους τρόπους:

 Θυμήσου ότι εσύ είσαι υπεύθυνος 
για τη δική σου ευτυχία
Έχεις δύο επιλογές σε κάθε «νε-

κρό» επάγγελμα: να βρεις ένα άλλο 
ή να βελτιώσεις αυτό που έχεις, στο 
οποίο αισθάνεσαι κολλημένος. Με 
άλλα λόγια, η ευτυχία σου εξαρτάται 
από σένα και κανέναν άλλον. Υπεν-
θύμιζέ το στον εαυτό σου κάθε φορά 
που αισθάνεσαι άσχημα.

 Μην βασανίζεσαι με πράγματα 
που δεν μπορείς να ελέγξεις
Είναι καλό να γνωρίζεις πως η οικο-

νομική κρίση στην Ελλάδα μπορεί να 
επηρεάζει τις αγορές στην Αμερική ή ότι 
η εταιρία σου μπορεί να συγχωνευθεί 
με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, 
αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανά-
μεσα στο να αντιλαμβάνομαι αυτές τις 

μεγάλες αλλαγές και στο να ανησυχώ 
για αυτές. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι 
είναι έτοιμοι και πληροφορημένοι, 
αλλά δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους 
να εκνευρίζεται για πράγματα που 
είναι πέρα από τις αρμοδιότητες για 
τις οποίες πληρώνεται.

 Μην συγκρίνεις τον εαυτό σου 
με άλλους ανθρώπους
Όταν η δική σου αίσθηση ευχαρί-

στησης και ικανοποίησης εξαρτάται 
από τη σύγκρισή σου με άλλους, δεν 
είσαι πια κύριος της ευτυχίας σου. 
Όταν αισθάνεσαι καλά με κάτι που 
έκανες, μην αφήνεις κανενός τη γνώ-
μη ή τα σχόλια να σου πάρουν την 
ευχαρίστηση.

Μολονότι είναι αδύνατο να μην 
αντιδράσεις στο τι οι άλλοι σκέφτο-
νται για σένα, δεν είναι ανάγκη να 
συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλ-
λους. Μπορείς πάντα να θεωρήσεις 
τη γνώμη τους σαν μια πρέζα αλάτι. 
Με αυτό τον τρόπο, ανεξάρτητα από 
το τι οι άλλοι σκέφτονται ή κάνουν, 
η εκτίμηση για τον εαυτό σου έρχεται 
από μέσα σου. Ανεξάρτητα από το τι οι 
άλλοι σκέφτονται για σένα κάθε στιγμή, 
ένα πράγμα είναι βέβαιο: ποτέ δεν 
είσαι τόσο κακός όσο λένε ότι είσαι.

Αντάμειψε τον εαυτό σου
Το να εργάζεσαι σκληρά είναι σημα-

ντικό, αλλά το να μην επιτρέπεις ποτέ 
στον εαυτό σου να κάνει ένα διάλειμμα 
είναι βλαβερό για την ευτυχία σου. 

Τα μικρά διαλείμματα κάνουν τους 
ανθρώπους πιο παραγωγικούς και 
ακριβείς στην εργασία τους. Οι μικρές 
ανταμοιβές ενεργοποιούν το μονοπά-
τι της ευχαρίστησης στον εγκέφαλο. 
Τέτοιες αποτελεσματικές ανταμοιβές 
μπορεί να είναι μικρά πράγματα, όπως 
να κάνεις μια βόλτα στον διάδρομο ή 
να φας ένα σνακ.

 Ασκήσου στη διάρκεια  
της εβδομάδας
Οι άνθρωποι που γυμνάζονται τις 

μέρες που εργάζονται βελτιώνονται 
στη διαχείριση χρόνου, στη διάθεση 
και στην απόδοσή τους. Τα οφέλη της 
άσκησης πάντοτε είναι περισσότερα από 
τον χρόνο που διαθέτουμε για αυτή.

 Μην κρίνεις και  
μην κουτσομπολεύεις
Το να κρίνεις τους άλλους και να 

μιλάς μειωτικά για αυτούς μοιάζει πολύ 
με το να καταναλώνεις ένα περιττό 
παχυντικό επιδόρπιο: αισθάνεσαι καλά 
όταν το κάνεις, αλλά μετά αισθάνεσαι 
ενοχές και τύψεις. 

Όταν μπαίνεις στον πειρασμό να 
μιλήσεις για κάποιον άλλον με τρόπο 
μάλλον αρνητικό, αναρωτήσου απλώς 
αν θα ήθελες κάποιος να λέει τα ίδια 
για σένα.

Διάλεξε σοφά τις μάχες σο
Οι συναισθηματικά νοήμονες

θρωποι γνωρίζουν πόσο σημαν
είναι να ζήσουν για να αγωνισ
κι άλλη μια μέρα. 

Σε μια σύγκρουση τα ανεξέλε
συναισθήματα σε κάνουν να σκά
τον λάκκο σου και να πολεμάς σ
είδος μάχης που μπορεί να σε αφ
κατεστραμμένο και δυστυχή για αρ
καιρό. Όταν συνειδητοποιήσεις
ανταποκριθείς στα συναισθήματά
είσαι ικανός να επιλέξεις τις μάχε
σοφά και να προστατέψεις το έδ
σου τη σωστή ώρα.

Μείνε πιστός στις αρχές σο
Ξεπερνώντας τα ηθικά όρια

όνομα της επιτυχίας, ακολουθε
βεβαιότητα ένα φλεγόμενο μον
τι προς τη δυστυχία. Βιάζοντα
προσωπικές αξίες σου, δημιου
αισθήματα μετάνοιας, μη ικανοποί
και ακινησίας. 

Γνώριζε πότε να στέκεσαι στο 
σου και να εκφράζεις δυσφορία 
κάποιος θέλει να κάνεις κάτι που
θα έπρεπε. 

Όταν αισθάνεσαι σύγχυση, αφιέ
λίγο χρόνο να ξαναδείς τις αξίες

μας ζωής έως και το τέλος της 
θα χρειαστεί να αναζητήσουμε 
αρκετές φορές εργασία. Άσχετα 
με τον λόγο που θα γίνει αυτή η 
αναζήτηση (εργασιακή εξέλιξη ή 
απώλεια εργασίας), θα πρέπει να 
είμαστε πάντα προετοιμασμένοι 
για την επόμενη φορά.

Το βιογραφικό σας

δώσει τις απαραίτητες για μας 
πληροφορίες, που θα μας οδη-
γήσουν αρχικά σε μια συνέντευξη 
και θα βοηθήσουν στην τελική 
επιλογή. Ένα σωστά γραμμένο 
βιογραφικό έχει πολλές πιθανό-
τητες να πετύχει τον σκοπό του, γι’ 
αυτό χρειάζεται να αφιερώσουμε 

και παρουσίασή του. 
Υπάρχουν πολλά υποδείγματα 

στο διαδίκτυο που μπορούν να 
σας βοηθήσουν, φροντίστε να 
επιλέξετε αυτό που σας αντιπρο-
σωπεύει ως προσωπικότητα και θα 
αναδείξει καλύτερα τα προσόντα 
σας, συμπληρώστε το χωρίς πε-
ριττές λεπτομέρειες, που μόνο να 
κουράσουν μπορούν. 

Σημασία στη λεπτομέρεια. 
Μεταφράστε το στα αγγλικά ή 
σε άλλη γλώσσα, να το στέλνετε 
όμως μόνο στη γλώσσα που είναι 
γραμμένη η αγγελία. Προσέξτε το 
μέγεθος, τη γραμματοσειρά, μην 
χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα 
και μην αφήνετε κενά πεδία. 

να συνοδεύεται από μια επιστολή 
όπου θα παρουσιάζετε συνοπτικά 
τον εαυτό σας, την εμπειρία σας 
και τους λόγους που πιστεύετε ότι 
τα προσόντα σας ταιριάζουν στη 
θέση που επιθυμείτε. Να προσαρ-
μόζετε την επιστολή ανάλογα με 
την αγγελία στην οποία απαντάτε, 
ώστε να δώσετε έμφαση σε αυτά 
που ζητά η συγκεκριμένη εταιρία. 
Οι φλυαρίες και οι ανακρίβειες 
μπορούν να σας στοιχίσουν τη 
θέση, διότι έτσι δείχνετε ότι δεν 
έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας 
και την απαραίτητη για ένα εργα-
σιακό περιβάλλον αυτοπεποίθηση.

Μέσα από την ενημέρωση του 
βιογραφικού σας, κάθε φορά που 
προσθέτετε ένα καινούργιο καθήκον 
ή δραστηριότητα, μπορείτε να δείτε 

την εξέλιξή σας μέσα στον χρόνο, 
πόσα πράγματα έχετε καταφέρει, 
και να νιώσετε πιο δυνατοί και πιο 
σίγουροι για την επόμενη κίνησή σας. 

Η προετοιμασία
-

βάλλον εύρεσης εργασίας είναι 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό, η επιτυ-
χία κρίνεται στη λεπτομέρεια, που 
μπορεί να κάνει μια συνέντευξη 
επιτυχημένη ή καταστροφική.

Οι περισσότεροι αναζητούν τις 

διαδίκτυο και προετοιμάζονται, ή 
έτσι νομίζουν, μαθαίνοντάς τες 

ξεχάσουν τα λόγια τους
ρωτήσουν οτιδήποτε έξ
προβλεπόμενα και να τα
να ξεχάσουν τι δεν πρέπε

Είναι θεμιτή αυτού το
προσέγγιση, αρκεί, αντ
γαλίσετε, να κάνετε τα υπ
των απαντήσεων δικά 
ξεχνάτε ότι και αυτοί πο
κάνουν τη συνέντευξη 
γράφεται στο διαδίκτυ
μόνος δρόμος είναι να
περιεκτικά, με τρόπο που θ
κνύει τα ιδιαίτερα χαρακ
σας και την προσωπικό

Συνέντευξη εργ



H εταιρία Trenkwalder JobCentres Hellas για λογαριασμό με-
γάλου πελάτη της που δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής 
τηλεφωνίας, αναζητά:

Πωλητή Door to Door
Στην περιοχή της Αθήνας.

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

κωδικό θέσης: vfa/ID στο ακόλουθο 
e-mail: infogreece@trenkwalder.com. Μετά τη συλλογή και την 

με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

απόλυτη εμπιστευτικότητα.

H Sales Promotion Center S.A.

απασχόληση, σε προωθητικά προγράμματα σε supermarkets:

Promoters

Παροχές:

Απαραίτητα προσόντα:

Βιογραφικά στο e-mail: despoina@spc.com.gr. Απαραίτητη 
 

Υπάλληλοι Λιανικής

Παροχές

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:

των πωλήσεων

για την εμφάνιση τους εντός του καταστήματος

και την αναπλήρωση των εμπορευμάτων

και οι αποθηκευτικοί χώροι του καταστήματος είναι καθαροί 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει το παρακάτω 
προφίλ-προσόντα:

πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση

και ιεράρχησης πρoτεραιοτήτων

Πληροφορίες
γασίας μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας τώρα στο ακόλουθο 
link:

αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Αρχιτέκτονα

Θα είναι υπεύθυνος για τα εξής:

επισκεψιμότητας και τάσεων αγοράς

(εκδηλώσεις, σεμινάρια κτλ.)

Απαιτούμενα προσόντα:

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

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 
kampouris@profil.gr

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλή, 

Οδηγοί 
(με δίπλωμα Γ’ επαγγελματικό) 

Απαραίτητα προσόντα: 

 ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@terkenlis.gr



Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού.  H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας φαρμακαποθήκης, αναζητά 
ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα την Αθήνα:

Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας
(κωδ. θέσης: 722/71876)

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

(σε προφορική και γραπτή επικοινωνία)

Παροχές εταιρίας:

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το 

περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr.

Jysk Sales Leader/Υποδιευθυντής  
Λαμία

Η 

στους πελάτες μας, αυτή είναι η ευκαιρία σας!

Οι καθημερινές αρμοδιότητές σας θα είναι:

αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία σε σχέση με τη λειτουργία του

ως η καλύτερη στο λιανικό εμπόριο
Πώς μπορείτε να κάνετε κάθε μέρα τη διαφορά;

να είστε ο καλύτερος σε αυτό που κάνετε

με εμπειρία στο λιανικό εμπόριο

μιας πολυεθνικής εταιρίας

του, χωρίς καν να του ζητηθεί
Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 σας, ώστε να σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

μας στην αγορά

link:  ή μέσω του 

ø

Μarmodom-FHL Kiriakidis Group,

Χημικός - Χημικός Μηχανικός
Περιοχή:
Τύπος απασχόλησης:
Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 
στην ιστοσελίδα μας 

Mediprime S.A.

Senior Internal Auditor
Overview

Duties and responsibilities:

Qualifications

e-mail: 



Η Media Markt Ελλάς, μέλος του ομίλου Metro Group, είναι ο 
μεγαλύτερος όμιλος ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. Κατέχει 
την πρώτη θέση σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών σε 15 χώρες 
με πάνω από 1.000 φυσικά καταστήματα. Στην Ελλάδα δραστηριο-
ποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημά 
της www.mediamarkt.gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον 
πελάτη. Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, τα ηλε-
κτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, την επικοινωνία με τον κόσμο 
και θέλεις να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό πακέτο απο-
δοχών προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, στείλε μας το βιογραφικό 
σου για να ενταχθείς στη δυναμική ομάδα του καταστήματός μας!

Ταμίες 
(μερικής απασχόλησης)

Για το κατάστημα του Αμαρουσίου.

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει: Η εταιρία έχει βραβευτεί επανειλημμένα τα 
τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, για το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, για τα εξελιγμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί, για 
την ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς και για τις παροχές 
της. Θέλουμε να προσλαμβάνουμε τους ικανότερους στην αγορά 
εργασίας, γιατί αυτοί θα είναι που θα καλύψουν τις υψηλόβαθμες 
θέσεις στο μέλλον.

πους! Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της Media Markt Ελλάς, με 
μεγάλη χαρά θα δεχτούμε την αίτησή σας στο link: 

Juicers
Τα Join juice bars, που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη 

στελεχώσει το νέο κατάστημα της εταιρίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η εταιρία:

ψασμένους» για δράση, όλους αυτούς που τους αρέσει να πίνουν 

σύγχρονη αστική κουλτούρα, να φιλοξενήσουν έναν διαφορετικό 

προσφέρουν στον καθέναν ξεχωριστά μία εξατομικευμένη εμπειρία 
διασκέδασης μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό, νεανικό, γεμάτο 

δημιουργικούς γευστικά συνδυασμούς φρεσκοστυμμένων χυ-
μών, καθώς και μία πλούσια ποικιλία υγιεινών επιλογών, όπως: 

ποιότητας καφέ.

Απαιτούμενα προσόντα:

και πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη, θέληση
 για ανάπτυξη, ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

στο link: 

Προσφέρονται:

ενθουσιώδες και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Το ανώτερο όριο ηλικίας των υποψηφίων είναι 30 ετών. Το βιο-
γραφικό θα πρέπει να συνοδεύεται από προσωπική φωτογραφία 
και να αποσταλεί στο e-mail: 

Web: 
Facebook: 
Instagram: 

Εταιρικό προφίλ: H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το 1995 και 
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλεπι-
κοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO Call Center της, ιδρύθηκε 

υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η πολύχρονη εμπειρία 
της, σε έργα υψηλών απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα 

 

Tηλεκπροσώπους 
για εξερχόμενες ενέργειες

(σε υπάρχον & νέο πελατολόγιο)
Τι παρέχουμε:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  (κωδι-
κός θέσης 02)

www.mediatel.gr   

Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, επιθυμεί να προσλάβει 
στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Οικονομικό Αναλυτή 
(κωδ. θέσης: 1517)

Απαιτούμενα προσόντα: 

επιχειρήσεων

συναρτήσεις και ικανότητα επεξεργασίας-ανάλυσης 
δεδομένων

αριθμοδεικτών

Αρμοδιότητες:

στην ανάλυση και στον έλεγχο μηνιαίων αποτελεσμάτων, 

των εταιριών του ομίλου

και στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων των εταιριών 

εταιριών σε θέματα οικονομικά από την έδρα της μητρικής, 
αλλά και με επισκέψεις σε αυτές στο εξωτερικό
Η εταιρία προσφέρει:

στο e-mail: 
www.kleemann.gr

Η εταιρία Vican N. Αναγνωστάκης Α.Ε., η οποία δραστηριοποι-

να προσλάβει άμεσα:

Graphic Designer 
(ορισμένου χρόνου)-κωδ. θέσης: GD01

Καθήκοντα:

και της επικοινωνίας των εμπορικών μηνυμάτων

γραφιστικών εφαρμογών, καθώς και για το σχεδιασμό 
και τη δημιουργία του διαφημιστικού υλικού

Απαιτούμενα προσόντα:

και γραφιστικών εφαρμογών

υπό πίεση, τήρησης προθεσμιών και διαχείρισης πολλαπλών 
εργασιών

Προσφέρονται:

περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικού με τον κωδικό θέσης, 
στο e-mail: hr@

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει για το κατάστημα 
στις Σέρρες:

Υπεύθυνη ή Υπεύθυνο
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς

στο e-mail: 



H EOS Matrix είναι η κυρίαρχη εταιρία διαχείρισης ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης απαιτήσεων Β2Β και Β2C, είσπραξης εξαγορασμένων 
χαρτοφυλακίων και είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο 
πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, η EOS ζητά:

Υπαλλήλους Τηλεφ. Διαχείρισης-
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

(κωδ. θέσης: AgC16)
Κύρια καθήκοντα: Τηλεφωνική διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: . 

Το iRepair Καλαμάτας αναζητά:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος 
Πωλητή-τρια

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση 

λογίας και των πωλήσεων; Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε 
από κοντά!

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

συντονισμού

Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας:

Απαιτούμενα προσόντα:

Σχετικά με την iRepair:
εταιρία επισκευών στην Ελλάδα με καταστήματα σχεδόν σε όλη την 

τη διάρκεια της μεγαλύτερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες επισκευών με 
τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και επαγγελματισμού. 

μας, από την εξυπηρέτηση πελατών έως τους τεχνικούς, είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελε-
σματικά σε όλα τα στάδια της επισκευής, προσφέροντάς σας μια 
μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Βιογραφικά στο e-mail: 

UHU-Bison Hellas, εταιρία με ηγετική θέση στον τομέα των 
συγκολλητικών ουσιών με ταχύτατη ανάπτυξη και υψηλά μερίδια 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
Βορείου Ελλάδος

Πλήρους απασχόλησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η θέση:
της εταιρίας.

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

O πελάτης μας, εταιρία λιανικής στον κλάδο της μόδας με κατα-

Retail Manager
(κωδικός θέσης: SAS04)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει:

και προσανατολισμό στον στόχο

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η πλήρης εποπτεία 

προτύπων της εταιρίας, η διαχείριση, η εκπαίδευση και η αξιο-

επίτευξη των στόχων πωλήσεων.

Η εταιρία προσφέρει: δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό 

Παράκληση:

, 
e-mail: 

. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Action Line για λογαριασμό πελάτη μας που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων ζητεί:

Εκπροσώπους Διαχείρισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 

(full time)
Περιγραφή θέσης: 
κοινωνία με σκοπό τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη 
διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, καθώς και στην ενη-
μέρωση ηλεκτρονικού συστήματος ακολουθώντας τις πολιτικές 
και τις διαδικασίες της εταιρίας.

Προσόντα:

στόχων

πνεύμα εργασίας

Παροχές:

γραφικό σας με τη φωτογραφία σας, σημειώνοντας τον κωδικό 
ACT-COLR-0616 στο ακόλουθο link: 

Ζητείται για τα καταστήματά μας MARK AaLEN:

Οπτικός ή Πωλητής

ομάδας,.

Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 

 του Ιατρικού Αθηνών, ζητεί:

Ιατρό Παθολόγο 

Προσφέρεται:
τητα επιτυχημένης καριέρας σε έναν από τους δυναμικότερους 
επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Βιογραφικά στο e-mail: 
φιότητες θα μείνουν εμπιστευτικές.



Μηχανικός Ανάπτυξης 
Embedded Εφαρμογών 

Η εταιρία Amco ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση, στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη:

Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητά προσόντα:

Περιγραφή θέσης:

κατά τη διαδικασία σχεδιασμού 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Η Κωτσόβολος

:

Διευθυντικά Στελέχη Καταστήματος

να σου ταιριάζει!

Ο ρόλος του Διευθυντικού Στελέχους Καταστήματος είναι:

της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:

ομάδας

Προσφέρονται:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του ομίλου Dixons Carphone plc): 

ο.

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

 

link: 

Product Manager

Requirements:

The company offers:

code: VT/PM/DK
e-mail: 

Career In Progress

Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π 
με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Πρόσθετα:

Επιθυμητό προφίλ:

Η εταιρία:

 e-mail: κωδικό (ΠΟΛ_ΜΗΧ).



Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού 
(Αττική) (κωδικός θέσης: ΣπΑτ0417)

H Β. Καυκάς Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού με ένα δίκτυο 55 καταστημάτων 
σε όλη την Ελλάδα, δύο σύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων καθώς και το Kafkas Institute 
of Training & Development, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο προσφέρει τεχνολογική 
κατάρτιση στο δίκτυο πελατών της, αλλά και στους εργαζομένους της εταιρίας. Το προσωπικό της 
εταιρίας, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της, απαρτίζεται από 800+ άτομα 
με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Με γνώμονα το όραμα και τις αξίες της εταιρίας μας, πορευόμαστε 
και εξελισσόμαστε συνεχώς, θέτοντας υψηλούς στόχους για να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες της 
αγοράς και στις απαιτήσεις των πελατών μας. Το πάθος μας για ουσιαστική διάκριση είναι έντονο 
και εκφράζεται μέσα από τις πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις μας, όπως: great place to work, true 
leaders, HR awards, business education awards, EFQM-ΑΙΕΝ Αριστεύειν κ.ά. Το δίκτυο συνεργατών 
μας αποτελείται από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, του φωτισμού 
και της τεχνολογίας με παγκόσμια παρουσία, και σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα τμήματα της 
εταιρίας μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο των πελατών μας.

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

Αναζητούμε: Σύμβουλο Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού που έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης 
των πελατών, αλλά και της υποστήριξής τους μετά την πώληση. Η συνεχής εμβάθυνση της γνώσης 
των προϊόντων, η βελτίωση των αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, λειτουργιών, διαδικασιών 
και τιμολογιακής-εμπορικής πολιτικής της εταιρίας, εντάσσονται στις άμεσες προτεραιότητες και 
απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Εάν έχεις:

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

H Δωδώνη-Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Α.Ε. αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων-Τεχνικής Υποστήριξης

κτος, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι σε επαφή με τους παραγωγούς πρόβειου και 
αγελαδινού γάλακτος για την προώθηση ζωοτροφών και την τεχνική υποστήριξή τους, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας του εισκομιζόμενου γάλακτος και την αύξηση της ποσοτικής παραγωγής.

Προφίλ υποψηφίων:

θα θεωρηθούν πλεονέκτημα

στις προαναφερθείσες περιοχές

Παροχές εταιρίας:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dodoni.eu ή στο φαξ: 

βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ρεσεψιονίστ/Receptionist
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Βασικές ευθύνες:

και τη σωστή ανταπόκριση σε τηλεφωνήματα και e-mails

συγχρόνως το πρέπον επαγγελματικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που αρμόζει 
σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας

Το ξενοδοχείο προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: hotelssstaff@gmail.com

Η βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων και φυσικών πετρωμάτων Stone Group International 
(Marmor SG SA), επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση πρακτικής άσκησης:

Human Resources Trainee

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: συνεχή εκπαίδευση και άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@stonegroup.gr



Η Bic, πολυεθνική εταιρία που παράγει και διαθέτει στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα,
που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους, επιθυμεί να 
προσλάβει για το μηχανουργείο στην Άνοιξη Αττικής:

Χειριστή CNC Εργαλειομηχανών
(κωδ.θέσης: CNC17)

Καθήκοντα: Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον υπεύθυνο 
του τμήματος CNC εργαλειομηχανών. Ο/Η υποψήφιος-α είναι 
υπεύθυνος για τον αποτελεσματικό χειρισμό των CNC εργαλει-
ομηχανών και τη σωστή κατασκευή εξαρτημάτων, μέσα στους 
δεδομένους χρόνους, ποιότητα και ακρίβεια. Είναι επιθυμητό o 
χειριστής να μπορεί να εκπαιδευτεί και στον προγραμματισμό. 

Επίσης, συνεργάζεται με:

καθώς και εφαρμοστές, για την κοινή επίτευξη των στόχων

να πληρούν τις δεδομένες προδιαγραφές
Προσόντα:

 ή μέσης τεχνικής σχολής (κλάδο εργαλειομηχανών)

θέση

Παροχές:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα τον αντίστοιχο 
κωδικό θέσης στο εξής e-mail: recruitment.bicviolex@bicworld.
com

Account Manager
AM01_17

customers, develop new business from existing clients and actively 
seek new opportunities.

will liaise between customers and cross-functional internal 

experience. Our ideal candidate is able to identify customer 
needs and exceed client expectations.

Responsibilities:

specific to customer account management

profit

according to customer needs and objectives

results and annual forecasts)

as needed
Requirements:

experience

including executive level

on customer needs

How to apply:

to e-mail: 
strict confidentiality.

H TMS-ανώνυμη εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι 
εταιρία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών 

 
ανεξάρτητο μέλος στο διεθνή οργανισμό ανεξάρτητων ελεγκτικών 

πνεύμα ομαδικότητας και ισχυρή προσωπικότητα, προκειμένου 
να στελεχώσουμε την ελεγκτική ομάδα μας σε ένα ανταποδοτικό, 
με γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, όπου δίδεται η δυνατότητα 
εξέλιξης και καθιέρωσης στον κλάδο μας.

Senior Auditor
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως senior auditor 
και θα πρέπει να διαθέτει:

στη διενέργεια τακτικών και φορολογικών ελέγχων

χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων)
Η εταιρία μας προσφέρει:

περιβάλλον

Βιογραφικά στο e-mail: info@tms-auditors.gr

 
το ναυτιλιακό τμήμα:

Μηχανικό Σχεδιαστή 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενημερωθεί για τις αρμοδιότητες και 

επεξηγηματικού κειμένου (στα αγγλικά), καθώς και για τον τρό-
πο αποστολής βιογραφικού μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου:  

B2B Sales Manager
Τι είναι το Vimbox: Vimbox
μεγαλύτερου διαδικτυακού σχολείου Αγγλικών στη Δυτική Ευρώπη. 

Vimbox - με την οποία η εκμάθηση Αγγλικών μπορεί να γίνει 

τη παρουσία μας στην αγορά.

Τι προσφέρουμε:

συμφωνιών

στην Ελλάδα

Τι χρειαζόμαστε:

πώλησης ξεκινώντας από τη λίστα πιθανών πελατών 
μέχρι τη στιγμή που η συμφωνία θα έχει κλείσει

ή υψηλότερο

στε την απάντηση σας στη κάτωθι φόρμα 
typeform

HotelBrain
management, consulting and development, is currently seeking 

Front Office Agent
Mykonos 

Qualifications:

is essential

 will be considered as an asset

skills

under consideration. Kindly send your cv at e-mail: kallilas@
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η φαρμακευτική εταιρία Help Α.Β.Ε.Ε. αναζητά για 
τα κεντρικά γραφεία της στη Μεταμόρφωση:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτείται: άριστη γνώση αγγλικών και άριστη ικα-
νότητα επικοινωνίας.

Επιθυμητά: ανάλογη προϋπηρεσία και απασχόληση 
σε τηλεφωνικό κέντρο.

Βιογραφικά στο e-mail: cv@help.com.gr

Η NetConnect A.E. εταιρία διανομής προϊόντων πλη-
ροφορικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Τμήματος Εισαγωγών Εξαγωγών

Ο/Η υποψήφιος έχει ευθύνη για: Διαχείριση reports 
προμηθευτών και εξαγωγών.

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
καθηκόντων 

 
 

Προσφέρεται: βασικός μισθός με πλήρη ασφάλιση.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@netconnect.gr με απαραί-
τητη συνοδευτική επιστολή η οποία και να εξηγεί τους 

συνεργαστεί μαζί μας. Βιογραφικά χωρίς συνοδευτική 

Η εταιρία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο που 

προϊόντα. H εταιρία B4U αναζητά: 

Υπάλληλο Γραφείου για Διοικητική Θέση

Περιγραφή θέσης: 
 

 
αλληλογραφίας 

 
 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
πρακτορείο 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr . Μετά τη 
συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών ση-

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 

Global Navigation Solutions

Navigation Officer

The incumbent will be based:

The incumbent should have:

The company offers:

e-mail: 

εισαγωγικό τμήμα, ως:

Υπάλληλο Γραφείου

Προδιαγραφές θέσης: 
 

 

Aρμοδιότητες θέσης:
στο εξωτερικό, σε γραπτό και προφορικό λόγο στα 
αγγλικά.

Περιοχή: Μενίδι.

Βιογραφικά στο e-mail: 

 Doctor Care 

Υπάλληλο Γραφείου  
για το Τμήμα Διεκπεραίωσης Ραντεβού 

Κωδικός: DC-RDV 1/17

Ο/Η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Σ.Ε.Α.Α.

Υπεύθυνο Κλάδου Δικύκλων

Η θέση:

Απαιτούμενα προσόντα: 

σπουδές  
 

 

τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα 
 

 
 

 
 
  

H θέση προσφέρει: 
 

 
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης SEAA0517 στο εξής e-mail: 

απόλυτα εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Axel Accessories

 

New Business Development Manager 
(position code: NBDM01)

Candidate profile: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Indicative main responsibilities: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

Compensation & benefits: 
 

 

e-mail: , 

TheMirror.gr, ένα από τα πλέον δυναμικά e-shop 
επώνυμων καλλυντικών και αρωμάτων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Digital Marketing  
& Administration Assistant

Ρόλος/αρμοδιότητες:
-

κών καναλιών προώθησης του e-shop και συμβάλλει 
στην οργάνωση και τη γραμματειακή υποστήριξη της 
λειτουργίας του γραφείου.

Το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου,  
περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
 

 
 

 
 

To TheMirror.gr προσφέρει: Δυνατότητα επιλογής 
-

μοιβές αναλόγως προσόντων, θετικό περιβάλλον 

ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας αναπτυσσόμε-
νης εταιρίας στο χώρο της ηλεκτρονικής πώλησης 
καλλυντικών.

Βιογραφικά στο e-mail:
 

H εταιρία Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. αναζητεί για συνερ-

Trade Marketing Manager

Ο ιδανικός υποψήφιος/α θα πρέπει: Να έχει εμπειρία 
-

-

Καθήκοντα: 

των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς 
 

των στατιστικών στοιχείων 
 

προώθησης των προϊόντων της εταιρίας,  
υποστήριξη του μοντέλου πωλήσεων  

 
 

και πωλήσεων και αξιολόγηση  
της αποτελεσματικότητας αυτών  

 

και τιμολογιακές πολιτικές σε σχέση  
με τον ανταγωνισμό 

 
 

σε συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρίας 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ή τη διοίκηση επιχειρήσεων 
 
 

ετών σε ανάλογη θέση 
 

 
 

 
 

 
και διοικητικές ικανότητες 

 
 

χρονοδιαγραμμάτων 
  

Παροχές: 
 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Business Development Representative 
Athens, Attiki, Greece · Sales · SDV-5

Description: Workable

Your responsibilities will include: 
 

 
 

 
 

 
  

Requirements-essential: 
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Sales Executive 

(code: SE17)

Our unique company is established in 2012 and 
operates with hotel reservation management, OTA’s 
(online travel agents) and revenue management. The 
company is rapidly expanding both in Greece and on an 
international scale with fresh & innovating projects 
opening in different destinations developing into a 
well established brand in the tourism sector. Axia’s 
goal is to increase the hotel’s occupancy and revenue 
with increasing the average price while decreasing 
the hotel’s labour costs. For the season of 2017, 
we are looking for associates who are willing to 
learn and build up a successful career in hospitality. 
Currently we are seeking to recruit for our office 
in Athens a Sales Executive, with the below skills:

Position qualifications: 

usage is a must 

reservations management will be considered  
as a strong asset 

(written & oral). Third language will be an 
advantage 

internet 
 

 
on a fast pace and time pressure 

 

field (hotel sales & reservations) 
 

self-motivated, enthusiastic, budgets  
and numbers oriented  
Axia hospitality offers: 

 
 

 

e-mail: 
careers@axiahospitality.com. For your convenience 
apply by mentioning the position reference (position 
code: SE17).

Βιομηχανία διελάσεως αλουμινίου ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Τεχνικό Πωλήσεων

Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί 
στην έδρα της εταιρίας (Οινόφυτα Βοιωτίας) και στη 
συνέχεια θα στελεχώσει την εμπορική διεύθυνση με 
στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα: 

θέση 

εργασίας 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
επαγγελματικής ανάπτυξης

Βιογραφικά στο e-mail: kampouris@profil.gr

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ, ζητά:

Πωλητή 

Για ψηφιακές εκτυπώσεις large format. Η θέση 
αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

και στις κατασκευές 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

υπηρεσιών, θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
  

Παροχές εταιρίας:  
 

 
 

 
 

 

εξέλιξης 
 

e-mail: hr@lyhnia.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτι-

Ο όμιλος εταιριών Sabo, ένας από τους πλέον καταξιω-
μένους ομίλους στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών 

στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και 

Βοηθό Μηχανικού  
Πωλήσεων

Αρμοδιότητες: 
 

της σχέσης με τον πελάτη 

τους μέχρι την τελική παράδοσή τους στον πελάτη 

(reporting) προς την εμπορική διεύθυνση 
 

με τα τμήματα που εμπλέκονται στο έργο 
 

 
και πιστώσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 

εκπαίδευσης, κατά προτίμηση τεχνικής  
κατεύθυνσης 

εμπορικού τμήματος κατά προτίμηση  
 

 

γλώσσας (γνώση τρίτης ξένης γλώσσας  
επιθυμητή) 

ικανότητες 

προτεραιοτήτων 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: spetraki@sabo.gr

στο χώρο των FMCGs

Επιθεωρητή Πωλήσεων Χονδρεμπορίου 
(κωδ.: ΕΜ 26)

Προσόντα που απαιτούνται: 
 

 
στον τομέα της χονδρικής 

 
του ελληνικού χονδρεμπορίου με αποδεδειγμένο 
επαγγελματικό ιστορικό στην ανάπτυξη  
των πωλήσεων 

πνεύμα ομάδας, ανεπτυγμένες ικανότητες  
διοίκησης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας 

 
 

 
 

  
Περιγραφή θέσης: 

πωλήσεων με στόχο την επέκταση της διανομής 
των προϊόντων της εταιρίας και την ανάπτυξή τους 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
με δυνατότητες μεγάλης εξέλιξης

e-mail: 
hr@exceed.gr, αναφέροντας εμφανώς τον κωδικό 

 

Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Thrace 
NG), member of Thrace Group, is seeking to fill the 
position of:

Export Sales Executive

Position overview: The job holder will be based in 
Xanthi and the role’s main responsibilities will be: 

 

opportunities 
  

Requirements: 
 

 
of other foreign languages, will be considered  
a plus 

 
 

 
and organizational skills 

focused on results 
 

 

be an asset 

The company offers: a competitive salary, excellent 
working conditions and opportunities for training and 
development, in a dynamically changing environment.

Applicants are kindly asked to send their cv in english 
to e-mail: career@thraceplastics.gr

Η εταιρία Σπανέλας Α.Ε. δραστηριοποιείται στην 
-

σμού και αναζητά:

Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης  
Εφαρμογών & Πωλήσεων

Βασικές αρμοδιότητές του είναι: η τεχνική υπο-
στήριξη πωλήσεων (δημιουργία φακέλου ζήτησης, 
τεχνική αποτύπωση ζήτησης, επικοινωνία με πελάτες 
και προμηθευτές, επιλογή κατάλληλου υλικού, αυτοψία 

-
τάστασης) και η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση 
σε νέα προϊόντα και εφαρμογές.

Προφίλ υποψηφίου: 
 

δεξιότητες 
 

μηχανικού ή τεχνικής κατεύθυνσης  
 

 
(δεύτερη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί) 

 
 

(Softone ή άλλου) 
 

θα συνεκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: ihmacciv@hotmail.com

Η Άργος Νετ Α.Ε. Ιnterkiosk, εμπορική εταιρία με 

Εξωτερική Πωλήτρια

Με εμπειρία στον κλάδο της μικρής λιανικής.

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 

τροφίμων και ζαχαρωδών, θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 

 
με ευχέρεια λόγου  
Προσφέρονται: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@interkiosk.gr

Για την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας μας, η 
οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία 
επίπλων μπάνιου καθώς και ειδών εξοπλισμού μπά-

 και νοτίου 

Σύμβουλο Πωλήσεων-Επίπλων Μπάνιου

Περιγραφή θέσης: 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

όχι απαραίτητο 

εξωτερικός πωλητής διαρκών καταναλωτικών 
προϊόντων 

 
 

 
οργάνωσης και συντονισμού εργασιών 

 
 

 
αυτοκινήτου 

Αποδοχές: Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό μι-
σθό, μπόνους  επίτευξης στόχων, αυτοκίνητο, κινητό 
τηλέφωνο, προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό 

ηλ. διεύθυνση: 
info@drop.com.gr με αναφορά του κωδικού: DR.SM1.

Μεγάλη εταιρία fleet management με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων/Πωλητή 
(κωδ. θέσης: 27757/16)

Αρμοδιότητες: 
 

σε πελάτες (B2B) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
 

 πελατολογίου 
 

 
 

 
 

 της αγοράς 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 

και διοικητικές ικανότητες 
 

του πελάτη 
 

υπό πίεση 
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

επιλογής 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@cosmoshellas.com 

Η εταιρία λιπασμάτων Γαβριήλ με πολυετή δράση 
στο χώρο των γεωργικών εφοδίων-εισροών, ζητά:

Γεωπόνο Πωλητή

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
σε ανάλογη θέση 

 

επικοινωνίας και οργάνωσης 
  

Προσφέρονται: 
 

αναλόγως προσόντων 

Βιογραφικά στο e-mail: kalkounou@gavriel.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

10
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Citrine is looking for an: 

Account Manager

Main skills: Good organisational skills, participation 
in a wide range of digital projects and at least 2 
years experience in account management.

Requirements: 
 

 
 

of a project and scope 
 

by helping people maximize their performance 

 

reporting to clients 

presentations 

passing to client 

 
 

  
Personal skills: 

efficient manner 

lessons with team members 

multiple projects and project teams 
 

the online form 
to link: 

into consideration.

Ζητείται για άμεση πρόσληψη, σε τμήμα πωλήσεων 
ηλεκτρολογικού υλικού:

Πωλητής/τρια 

Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση του ηλεκτρολογικού 
υλικού, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 
χειρισμός Η/Υ, γνώσεις αγγλικών, τεχνικές γνώσεις 
στο ηλεκτρολογικό υλικό, προηγούμενη εμπειρία, 
σπουδές Τ.Ε.Ι.

Βιογραφικά στο e-mail: info.seilx@gmail.com

Αrea Μanager

ξιακή προσπάθεια της εταιρίας στελεχώνοντας το 
εμπορικό τμήμα.

Αρμοδιότητες: 
 

με την εμπορική διεύθυνση 

εμπορικών προτάσεων 

κυρίως στην αγορά της Ισπανίας και της Ελλάδας 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

αποτελεσμάτων, η επικέντρωση στον πελάτη, 

μιας ομάδας ανθρώπων, είναι οι πιο σημαντικές 
ικανότητες για την επιτυχία στη θέση 

 

θα εκτιμηθεί 
 

στο εξωτερικό  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα,  
δημιουργικότητα 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
συνεργασίας 

 

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

κωδικό θέσης: ARM/3.

Στελέχη Ανάπτυξης Πωλήσεων  
Αθήνα

Η εταιρία υγρομονωτικών και ασφαλτικών προϊόντων 
Βituline,
πωλήσεων για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προφίλ εταιρίας:
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο των 

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
υποστήριξη και εκπαίδευση συνεργατών 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
των στόχων 

 
 

και στο εξωτερικό για το τμήμα εξαγωγών  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Βιογραφικά στο e-mail: bitu_ind@otenet.gr

Power Health Hellas, the leading company in the 
natural health products industry which operates in 
the pharmacy sector, is seeking to appoint a:

Sales Director

management team to determine appropriate sales 
strategies and implement national sales plans, towards 

The successful candidate needs to possess strong 
analytical skills, monitoring and following up on a 
daily basis sales quotas, order mixes, and benchmarks, 
combining them with business acumen and strong 

company.

Essential duties/job functions: 

 

 
and new products 

 
 

price by keeping current with supply and demand, 
changing trends, economic indicators,  
and competitors, analysing trends and results 

 
are leading and following up their teams 
successfully 

requirements by scheduling, assigning  
 

and following up daily on work results

Knowledge/experience and skills: The successful 

a strong track record of commercial and managerial 

Required qualifications include: 

markets 
 

 
 

 
and business acumen 

and numerical skills 
 

 
to work under pressure 

What we offer: 
 

 
 

 

full application with reference code (SD/01
this e-mail: 
applications will be treated as strictly confidential.

English Speaking  
Account Manager

Company profile: 

more than 90 people. The company has successfully 

languages. 

trading experience and outstanding customer 

As part of your role, you will be expected to: 
 

 
 

 

relationships with them 

 

and fundamental analysis for the purpose  
of creating profits 

 
  

Ideal candidate: 

management/ sales/communications 

 
in a friendly, energetic and enthusiastic 
demeanor with clientele 

 

communication or other related field 
 

 
will be appreciated: arabic/spanish/german/
russian  

  
We offer:  

 
 

 
 

 

Contact: 
are welcome to apply at this link: https://aaafx.

 

. 

will be treated with strict confidentiality.

Megara Resins S.A., μία από τις πρωτοπόρες 
ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των χημικών με 
ισχυρό εξαγωγικό χαρακτήρα και με παρουσία σε 

φυσικής ρητίνης, οργανικών ενώσεων και ελαίων 
παράγοντας χημικές πρώτες ύλες και προϊόντα, όπως: 
κολοφώνιο, εστέρες, μαλεϊκές ρητίνες, κορεσμέ
νους πολυεστέρες για χρώματα powder coatings 

κές ρητίνες, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ 

τυπογραφικών μελανιών, συγκολλητικών ουσιών 

για την κάλυψη θέσης:

Sales Representative-(Ref.: SR-BC17)

των πωλήσεων στην Ελλάδα και στον εξωτερικό 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

διάθεση 
 

  
Απαραίτητες ικανότητες: 

ικανότητες 
 

 
 

 
της ευθύνης 

 
και να λειτουργεί σε ένα δυναμικό και απαιτητικό 

 
 

εντός της περιοχής ευθύνης 
 

δραστηριότητας 
 

 
 

και παρακίνηση εαυτού  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
αναπτυσσόμενη εταιρία 

e-mail: sales@megararesins.com

θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταπο
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Καρατζή Α.Ε.

Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
ή γαλλικά 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: sales@karatzis.gr, υπόψη κας 

Sales Office Coordinator

Description:

the necessary support to the sales, marketing and 
Sbokos Hotel Group

Key duties:  
 

with the sales and marketing team 
 

and duties daily 

 
 

managers and assist in the preparation of sales 
  

Requirements: 
 
 

 
 

 
 

would be beneficial 
 

would be considered as an asset 
 

will be considered an asset 

 link:  

11
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Note that this job mainly involves speaking in english 
for an international audience. If your oral skills in 
english are less than excellent, there is no point in 
applying for this position.

Benefits: This is an entry-level sales position with 
excellent opportunities to learn and grow. Our 
employees enjoy benefits that make them more 
productive and contribute directly to the development of 
their professional skills. We want to be able to attract 
the best of the best and make sure they keep getting 
better. On top of an exciting, vibrant and intellectually 
challenging workplace, we are offering:

 
 

 

and training tools 

Successful, hard-working individuals have access to a far-
reaching career path in a company that evolves fast. Submit 
your cv to link: . 
Workable is most decidedly an equal opportunity employer. 
We want applicants of diverse background and hire without 
regard to race, colour, gender, religion, national origin, 
ancestry, citizenship, disability, age, sexual orientation, 
or any other characteristic protected by law.

Business Development Executive

The role: The Business Development Executive is 
responsible for the identification, qualification, on-
boarding and account management of new clients. 
Builds solid, profitable relationships with clients through 
various sales techniques including; prospecting, set 

Business Development Executive, you will communicate 
directly with existing and potential customers, as 
well as with a network of partners to sell human 
factor products and services. You should be a team 
player, motivated and able to work independently.

Responsibilities: 

engagement to closed sales, recruitment, 
consulting or human resources information 
systems SaaS 

 

customers, in order to promote our product  
and services 

the appropriate solution 
  

Desired skills and experience: 

administration, marketing, information technology 
or related field 

 
in services in a B2B environment 

 
 

 
and social media 

communication skills in greek and english 

priorities and meet targets and deadlines

f.rigas@humanfactor.gr. Submit your cv to link: http://
www.humanfactor.gr/el/content/kariera

Στην Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα, 
όλοι οι άνθρωποί μας για πάνω από 25 χρόνια είναι 
δίπλα στον καταναλωτή με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή 

καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες των πελατών 
μας. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η ικανοποίηση των 
αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, η επίτευξη 
χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα προ-
ϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών 
προς όφελος του πελάτη.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

 μας την καλύτερη πρόταση  
καθημερινών αγορών 

 μας το ιδανικό περιβάλλον 
εργασίας 

 μας άψογη συνεργασία

Junior Marketing  
Αθήνα

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η εταιρία μας 
καθιστά αναγκαία την ενδυνάμωση του τμήματος με 
ένα επιπλέον στέλεχος. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναφέρεται στο marketing manager και θα αναλάβει 
τη διαχείριση του γραφείου σύμφωνα με τις προδια-
γραφές της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

επιχειρήσεων) 
 

σε μεγάλη εταιρία 

εργαλεία του διαδικτύου 
 

 
 

 
 

διαχείρισης πελατών 
 

με άλλα τμήματα της εταιρίας 

στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου 

περιβάλλον 
  

Παροχές: 
 

 με τα προσόντα του υποψηφίου 

επαγγελματικής εξέλιξης 

e-mail: 
 hr_cv@bazaar-sm.gr

Programme HR Manager (m/w)

Projekt: ID 4520 
Ort: Neu-Isenburg 
Start:  
Dauer:

Aufgabe:
wir ab sofort Vollzeit vor Ort in Neu-Isenburg einen 

Anforderungen-must-have: 
 

im Enterpriseumfeld 
 

 
  

Nice-to-have: 

Implementierungsprojekten 
 

e-mail: schatziioannidis@skywalker.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρία Oliveway ABEE, μια από τις ηγετικές εταιρίες 
στο χώρο της παραγωγής και της διάθεσης φυσικών 
καλλυντικών προϊόντων, επιθυμεί να εντάξει άμεσα 
στο δυναμικό:

Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
(κωδ.: ΓΡ-01)

O υποψήφιος καλείται να συμβάλλει ενεργά στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας

Βασικά καθήκοντα υποψηφίου: 
 

 και αλληλογραφίας 
 

 της εταιρίας 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 

 
διαχείριση τουλάχιστον 2ετής 

 
 

 
δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 

 
 

επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
 

 
 

χρόνου/deadlines  
Προσφέρουμε: 

 
 

σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό, μέσω e-mail στην διεύ-
θυνση: info@oliveway.com ή μέσω fax: 

Η Vamvas Medicals -
στήριξη της διοίκησης της εταιρίας:

Γραμματέα Διοίκησης

Προσόντα-προφίλ υποψηφίων: 
 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 

 
 

ή/και ιταλικής γλώσσας 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

κω-
δικό θέσης ΓΡ01, στο e-mail: hr@vamvasmedicals.gr

Executive Assistant-PA to the Chairman

administrative support. The appointed person would 
become a trusted right-hand lady/man, thus discretion, 
diligence and professionalism is of utmost importance. 

management, internal/external event management, 
marketing activity and office/operations management. The 

challenging. Due to the nature of our business, a large 
proportion of our colleagues are travelling, therefore 
we offer a flexible working environment, continuous 
training, and competitive remuneration package.

Key points of the ideal candidate: Energetic, adaptable, 
extremely organized, passionate, proactive, polite 
and well groomed!

Key responsibilities: 

supervising the sales progress per clinic, contact 
clients and prospective clients and ensure high 
quality standards are met and maintained 

 
and daily activities of the founder and his family 

Takes messages or fields/answers all routine  
 

 to relevant parties 
 

 
and outside agencies, including high-level  
staff such as clinic managers, medical directors, 
and other executives globally 

 
on special nonrecurring and ongoing projects. 

at the request of the general manager, which 
may include: planning and coordinating multiple 
presentations, disseminating information,  
and coordinating office meals 

memos, charts, tables, graphs, business plans, etc. 

making appropriate changes  
Desired skills and experience: 

ideally in a multinational environment 

appreciated 
 

problem solving skills 
 

 
 

 
 

 
 

 
that are applicable to organizational teams 

e-mail: hr@dhiglobal.com. Only english 

Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχεδίαση 
και στην κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού 
και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση 
σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης 

αναπτύσσεται δυναμικά αυξάνοντας τα τελευταία 2 

Γραμματέα

Κωδικός θέσης: ΓΥ3 
Θέση:  
Τόπος:   
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

  
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:  

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr. Πληροφορίες 
για την εταιρία μας στο www.sychem.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται άνδρας σε θέση λογιστηρίου, ως:

Υπάλληλος Λογιστηρίου   
Σκιάθος

-
λονίκη με αντικείμενο εργασίας: έλεγχος αποθήκης, 
καταχώριση παραστατικών, συμφωνία ταμείων. 

Βιογραφικά στο e-mail: ioanna@philianhotels.com

Η atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, μέλος του παγκόσμιου 

στελεχώνεται από oρκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επι-

στους ανθρώπους μας, που με τις γνώσεις τους και την 
αδιάλειπτη θέληση και προσπάθειά τους επιδιώκουν το 

-
χάνουμε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον, παρέχοντάς τους 
διαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, καθώς και 
ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και καταξίωσης. Η 
εταιρία στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της, επι-
θυμεί να ενισχύσει το προσωπικό της με την πρόσληψη:

Senior Auditor. 
κωδικός θέσης: SA1817)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε ελεγκτική εταιρία στη διενέργεια τακτικών  
και φορολογικών ελέγχων 

 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση 

 

χρονοδιαγράμματα  
 

και συνέπεια  
 

και της πληροφορίας  

Υποβολή αιτήσεων: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: career@atcaudit.gr και με θέμα τον 
κωδικό θέσης. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές. 

www.atcaudit.gr

Βοηθό Λογιστή

Ο κάτοχος της θέσης θα εργαστεί στο τμήμα γενικής 
λογιστικής του ομίλου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι εκτός  
από την προϋπηρεσία τους που θα πρέπει  
να είναι τουλάχιστον 2 ετών, θα πρέπει  
να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα: 

 
 κατεύθυνσης 

 
 και τα αγγλικά 

τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας 
 

 
 

 
τους υποχρεώσεις

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε στο 
εξης link: http://www.hrstrategy.gr/aggelies-ergasias-
job-ads/boethos-logiste-sto-markopoulo-attikes/, 
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε
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Η Rainbow Waters®, η No1 εταιρία ψυκτών και οι-
κιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση 
πρόσληψη στέλεχος για το τμήμα λογιστηρίου στα 
γραφεία της στις Αχαρνές:

Βοηθός Λογιστή  
(κωδικός θέσης: ACC15)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

της λογιστικής-οικονομικής κατεύθυνσης 

βιβλία 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν: Εμπειρία  

Προσφέρονται: 
 

 
 

εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης στο e-mail: 

MetLife

Junior Accountant  
(temporary position)-(code: ACC)

The role:

Major duties and responsibilities: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Qualifications/skills/experience required: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Our company offers:

link: 

Nova Packaging Hellas

Αccountant

He/she will report to the CFO  
and will be responsible mainly for: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Desired skills and experience: 

 
 

 

 

 

 

Nova Packaging is offering:

e-mail: 

Ζητείται άνδρας για τη σεζόν, σε θέση λογιστηρίου ως:

Υπάλληλος 
(Σκιάθος)

-
γασίας: έλεγχος αποθήκης, καταχώριση παραστατικών, 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, 

Οικονομικό Αναλυτή  
(κωδ. θέσης: 1517) 

-

Απαιτούμενα προσόντα:  

επιχειρήσεων 
 

 
 

 
με εξειδικευμένες συναρτήσεις και ικανότητα  
επεξεργασίας-ανάλυσης δεδομένων 

 
 

 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

στην ανάλυση και στον έλεγχο μηνιαίων  
αποτελεσμάτων, οικονομικών αναφορών,  
σεναρίων και προϋπολογισμού των εταιριών  
του ομίλου 

 
και στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων  

 
στα ελληνικά και στα αγγλικά 

 
θυγατρικών εταιριών σε θέματα οικονομικά  
από την έδρα της μητρικής, αλλά και με επισκέψεις 
σε αυτές στο εξωτερικό  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
της μεταφορικά μέσα 

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο εξής e-mail:  

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Software Developers_01  

Athens, Thessaloniki

M-Sensis

If you are a professional... 
 

 
 

 
  

As a software developer you will have... 
 

 
 

 
  

Qualifications required are... 

 
  

We seek experience and knowledge... 

 
 

 

 
  

It will be an asset the knowledge to... 
 

 
 
 

 e-mail: 

Η Ecodress Επώνυμα Ρούχα με το Κιλό, στο πλαίσιο 
ανάπτυξής της ζητά να προσλάβει άμεσα:

Software Developer

-

Ζητάμε: 
 

για την πληροφορική και τις τεχνολογίες 

 
 

 
 δυνατότητα λειτουργίας υπό πίεση  
Θα εκτιμηθούν: 

 
 

 
  

Προσφέρουμε:  
 

 
 

πάνω σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους επίλυσης 
προβλημάτων 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η E-Gate Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Web Developer  
(εξωτερική συνεργασία)-(κωδικός: WD 0517)

Ρόλος/αρμοδιότητες:
στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνο-
λογίας μέσω του 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 
και υλοποίηση σύνθετου τεχνικού περιβάλλοντος 

 
 

 
 

προθεσμιών 
 

 

ρυθμούς 
 

με τους συναδέλφους του 
 

 
για τους άντρες υποψηφίους  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Relational Technology S.A

Front/Back End Developers  
(position code: IPD/04-17)

1. Front end developer-accountabilities: 

 

 

 
 

 
 

 

  
2. Back end developer-accountabilities: 

 
 

 
 
 

  
Requirements: 

 
 

 
 

  
Personal characteristics: 

 
 

 

e-mail: 

Dreamtech Software Ltd

Junior Support & Training Specialist 
(SUP/0517)
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συνέχεια στη σελ. 16

What we are seeking: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dreamtech offers:

e-mail: 

InGroup

Oracle Developer 
(HR 28458)

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Personal characteristics: 

 
 

 
 

 
 

  
Main challenges  

 
 

 
 

 

link: 

IT Manager

Candidates must have:

ActionAid’s 

e-mail: 

 

Senior Java Developer

Responsibilities: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
Your profile-the ideal candidates  
for the position shall possess the majority  
of the following skills: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

We offer:

Notes:

e-mail: 

qmetric 
Yodeck

Backend Developer  
(Python) (Job opening ID: BD12)

The company

The position

Things you will be regularly working on include: 

 
 

 

Your profile In order for you to be able  
to successfully carry out the duties of the job, 
you should possess the following: 

 

 

 
 

 
 

Our client offers In case you are selected  
for the position of the Backend Developer,  
you will have access to the following: 

 

 

 

link: 
 

Από την Μηχανική Κατασκευαστική ΑΕ

Προγραμματιστής

Περιγραφή της θέσης: 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 

SQL Server Developer 
Chalandri, Attiki, Greece · AA · DB-2

Description

Requirements: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Benefits: 

 

 

 

link: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Γραφίστας/Τεχνικός Επεξεργασίας Αρχείων  

για το Prepress

Forlabels S.A.

Συστημικό περιβάλλον του prepress:

 e-mail: 
την ένδειξη  PRE

Museum Evolution

Senior Designer/Industrial Designer

Qualifications: 

 
 

 
 

 
 

  
Job description: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

Professional & personal skills: 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Perideo Group 

Υπεύθυνη Καταστήματος/Πωλήτρια  

 

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

Fodele 
Beach,

Πωλητές/Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα: 
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Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: skriaras@fodelebeach.gr -

Shift Supervisor

Γενική περιγραφή θέσης: 
Paul 

 

 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
 Διαπροσωπικές ικανότητες: 

 
 

 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

 e-mail: 

Πωλητή Καταστήματος 
(για πλήρη απασχόληση)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

-

-

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 e-mail: .gr. 

-

Loukoudonuts LTD.
-

Υπεύθυνη/νο Καταστήματος  
Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

Καθήκοντα: 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

 e-mail:  
 

Κρητικός

Θεσσαλονίκη, Πλαταμώνας και 
Αλεξάνδρια Ημαθίας.

Υπαλλήλους Τυριών/Αλλαντικών

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

e-mail: 

Δ.&Μ. Ζαχαρόπουλος & Σια Ο.Ε.-POWERZ 

Εσωτερικό Πωλητή 

Βασικά καθήκοντα: 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

e-mail: 

PROMOTION-
MERCHANDISERS
Pepsico 

Μerchandiser

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

link: 

Promoters

-

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρεται: 

 
 

 
 

-
e-mail: 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
-

 

Νοσηλεύτρια

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

e-mail:  

ΙΑΤΡΟΙ
Γιατροί Ειδικευμένοι Δερματολόγοι  

ή Πλαστικοί Χειρουργοί-(Θεσσαλονίκη)

Cosmetic Derma Medicine Group -

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρεται: -

-
e-mail: 

gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
St. Catherine’S British School  , 

Spanish Teacher  
(secondary)-(part time position)

 
e-mail: 

 

St. Catherine’S British School  , 

Economics/Business  
Teacher

 e-mail: . 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Doppler S.A.

Μηχανικός Πωλήσεων 
(παράρτημα Αθήνας (κωδικός θέσης: ΑΤΗ02)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συντονίζει  
και θα είναι υπεύθυνος μαζί με τον διευθυντή 
του παραρτήματος για: 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: hr@doppler.gr
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Η Temak, εταιρία εξειδικευμένη στην επεξεργασία νερού 
και στον εξοπλισμό δικτύων ατμού-νερού-ρευστών, 
με εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά και εξαγω-
γές, ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων

Σκοπός θέσης: 
 

της εταιρίας 
  

Αγορά-στόχος: 
 

  
Προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 
 

 
 
 

 
προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών  
και σχεδίασης 

 
και δίπλωμα οδήγησης

Βιογραφικά στο e-mail: hr@temak.gr

απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η People at work-Hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το 
γραφείο-boutique, που μπορεί να εστιάζει και να κα-
λύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες 
των εταιριών και των υποψηφίων. Ο πελάτης μας είναι 
εταιρία παραγωγής και εμπορίας ειδών συσκευασίας 

-
τελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει άμεσα την 
παρακάτω θέση:

Διευθυντής Παραγωγής & Συντήρησης 
(κωδ. ΔΠ-16)

Το έργο: Η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση και 
συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων της παραγωγής 
και συντήρησης του εργοστασίου.

Προσόντα: 
 

 
 

ευθύνης 
 

 
παραγωγής 

τεχνικής ομάδας συντήρησης 
 

και ευθυνών 
 

 
 

 
στο αποτέλεσμα 

Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων, κάλυψη κόστους διαμονής και 
πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
-

θέσης, στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Από την εταιρία Αργώ Α.Ε.Β.Ε. πλαστικά υλικά συ-
σκευασίας, ζητούνται:

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.  
Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας

Για το τμήμα παραγωγής injection.

Απαιτούνται: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@argo-sa.gr

Τεχνικός Η/Υ

Σχετικά με τη Neurosoft Α.Ε.:
ελληνική εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της 

network και information security στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών, των τηλεπικοινωνιών, των 
λαχειοφόρων αγορών και του δημόσιου τομέα, πα-
ρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες για την αύξηση της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. 

απασχόλησης.

Αρμοδιότητες θέσης:
ως μέλος μιας ομάδας που εξυπηρετεί πελάτες και 

να εργαστεί είτε αυτόνομα, είτε ως μέλος ομάδας με 
-

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
υπολογιστών και δικτύων 

 
επικοινωνία 

 

πνεύμα 
 

 
 

 
 

για τους άντρες υποψηφίους 
 

ασφαλείας, σε εγκαταστάσεις κεραιών 
συναγερμών ή σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
και υπηρεσίες

Αν θέλετε να κάνετε τη διαφορά και να συνεργαστείτε 
με μια κορυφαία ομάδα ταλαντούχων ατόμων, ελάτε 

-
 e-mail: 

m.fasoulaki@neurosoft.gr

Η ελληνική κατασκευαστική εταιρία ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού Αλιμπέρτη Α.Β.Ε.Ε., αναζητά άτομο για 
να καλύψει τη θέση του:

Τεχνικού Συμβούλου

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 
 

ακροατήριο 

 
εξοπλισμού  
Είδος συνεργασίας: Ημιαπασχόληση.  
Παροχές: 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Famar Α.Β.Ε., ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται 

το εργοστάσιό της στην Ανθούσα:

Εργάτη Παραγωγής-(κωδικός: ΕΠAN_052017)

Καθήκοντα: 
 

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

 
την παραγωγική διαδικασία 

 
των μηχανών 

 
 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

αντικείμενο 
 

link: 

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ζητά,

Μηχανικό Παραγωγής  
(Εργοδηγό)

Αρμοδιότητες-περιγραφή θέσης: 
 

και εφαρμογή χρονοδιαγράμματος 

και συμμετοχή στην αξιολόγηση 

παραγωγής 

μηχανών και προσωπικού 
 

 
 

και του ποιοτικού ελέγχου  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
παραγωγής 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας:  
 

προσόντων 

εξέλιξης

και συστάσεις. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 

e-mail: hr@lyhnia.gr

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

για τη θέση:

Υπεύθυνος Ποιοτικού  
Ελέγχου Ά Υλών

Καθήκοντα θέσης: 

υλών 

 

 
 

 
 

 
 

 
και πριν την επεξεργασία 

αποκλίσεων 
 

οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ποιοτικές 
αναλύσεις  
Απαιτούμενα προσόντα θέσης: 

 
ή τμήματος χημικών μηχανικών 

 
 

 
 

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ομαδικότητα, έμφαση 
στη λεπτομέρεια, τυπικότητα, υπευθυνότητα, όρεξη 
για δουλειά.

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Velpi Pharma Logistics δραστηριοποιείται στο κλάδο 
των logistics φαρμάκων και αναζητά να εντάξει άμεσα 
στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος  
Ποιότητας/Φαρμακοποιό

Περιγραφή θέσης:  
 

 
και των απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας 

 
 

και προγραμμάτων εκπαίδευσης 
 

και φυσικών αρχείων του συστήματος 
 

 της εταιρίας 

logistics φαρμάκου, σύμφωνα με τις ορθές  
 

 
επικόλλησης ταινιών γνησιότητας  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

φαρμακοποιού 
 

 
 

 
 

 
συστήματος ποιότητας, επιθυμητή 

  
Προσωπικές δεξιότητες:  

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας:  
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: s.grispos@velpi.gr 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ IATΡΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία Advance Products η οποία δραστηριοποι-
είται στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού, αναζητά:

Ηλεκτρονικό Ιατρικών Μηχανημάτων

Προφίλ-προσόντα υποψηφίου: 
 

 

 

e-mail: -

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Software Engineer 

Athens, Attiki, Greece

Description: Daring Star

team. If you simply can’t stop having fun at work, see 

to support our projects in the systems integration 

Responsibilities include: 

 
 

 

 
 

 

17
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Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Benefits: 
 
 

link: 

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
(κωδικός: 002)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

Η θέση απαιτεί: 

 e-mail:  

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού   
Αγ. Θεόδωροι

Η εταιρία:

Επιθυμητή ειδικότητα: 

 
Θέση:  
Τόπος:

Απαραίτητα προσόντα:  
 
 

 
 

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:

e-mail: 
κωδικό ΜΟΗ5

Senior Software Engineer 
(Job code: SSE02

The company:  Investment Bank of Greece

Key responsibilities: 

 

 
 

 
  

Required qualifications: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

The offer:

link: 

LOGISTICS
Elton

Χειριστή ή Βοηθό Χειριστή  
(κωδ. θέσης: EA617)

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

εργασίας

Η εταιρία παρέχει:

e-mail: 

Γενική Χημικών Προϊόντων

Υπάλληλος Logistics  
(κωδικός θέσης: LOG AΘ)-Νέα Κηφισιά

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:  
 

 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

 

e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ

Οδηγό/Διανομέα

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: 

Mesogeios Νεφρολογικά Κέντρα Α.Ε., 

Οδηγό Ασθενοφόρου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Β’ Μάγειρας  

για Κεντρική Κουζίνα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

εργασίας  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Παρέχουμε: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Bill & Coo Hotels Mykonos

Waiter/Waitress

Duties: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Essential requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

 e-mail: 

 Renaissance Hotel

Sous Chef  
(male or female)

Qualifications: 
 

 
  

Core responsibilities: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

The company offers:

 e-mail: 

Aelia Beach Bar & Restaurant

 

Σερβιτόρος Α’ (Head Waiter)   
Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

 

e-mail: 
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Luxury hotel in Mykonos seeks for its restaurant for 
season 2017:

Host/Hostess

Position requirements: 

 

 

 

 
 

  
Duties and responsibilities: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 

Yπάλληλο Υποδοχής Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 

Petasos Beach Resort & Spa

Front Office Manager

Προσόντα: 
 

 

 e-mail: 

Aphrodite Beach Resort Mykonos 
 

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: 

Pilot Beach Resort 

Υπάλληλο Κρατήσεων

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 e-mail: 

Maranton Beach Hotel  

Υπάλληλο Υποδοχής/Κρατήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 

e-mail: 

Zorbas Beach Hotel (Τιγκάκι)

Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ

e-mail: 

Ios Palace Hotel & Spa

Guest Relations Officer

Essential requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Elysium Boutique 

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 

 

 e-mail: 

Grecotel Hotels & Resorts

Υπαλλήλους Υποδοχής

Απαιτούμενες δεξιότητες-ο υποψήφιος  
θα πρέπει να διαθέτει... 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
Τι προσφέρουμε: 

 
 

 

 
 

 
 

link: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Kassandra Bay Resort and Spa 
to hire for season2017:

Spa Therapist

Position requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Kassandra Bay resort and spa offers: 

 
 

 

 

 e-mail: 

Spa Manager
Προσφέρουμε: 

 

Παρέχουμε επίσης:

Η/Ο υποψήφιος/α πρέπει να έχει:

 e-mail: 

Κυπριώτη 

Spa Therapists

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

εκτός Κω 
 

 

 
e-mail: 

ΜΟΔΑ

Κομμωτής-Κομμώτρια -Ηair Stylist

 

Προσόντα: 

 
 

 e-mail: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Υπεύθυνη Καθαριότητας  

Φιλοθέη

 

 
e-mail: 

Hytra

Λαντζέρη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
  

Προσωπικές ικανότητες: 

 
 

 
στο e-mail: 



Workshop 
αναζήτησης εργασίας

 Σύνταξη αποτελεσματικού 
βιογραφικού σημειώματος

 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 Τα social media 
στην αναζήτηση εργασίας

Διοργάνωση:

17.00 - 21.00Τετάρτη 
31 Μαΐου

Μίνωος και Προόδου 1, 
Αιγάλεω

Το #Jobday Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω 
αποτελεί μια πρωτοβουλία 

του Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών 
του «Επί το έργον» και διοργανώνεται 
σε συνεργασία με το Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω. 

Έλα στο #Jobday και: 
 Παρακολούθησε workshop 

αναζήτησης εργασίας 
 Αξιοποίησε τις δυνατότητες και τα εφόδιά σου 

και χρησιμοποίησέ τα για την προσωπική 
και επαγγελματική σου ανάπτυξη

Είσοδος 
ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες στο jobfestival.gr
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ισμένος στη δουλειά σου

υ
ς άν-
ντικό 
στούν 

εγκτα 
άβεις 

σε ένα 
φήσει 
ρκετό 
ς και 

ά σου, 
ς σου 
αφός 

ου
α στο 
είς με 
νοπά-
ας τις 
ργείς 
ίησης 

ύψος 
όταν 
υ δεν 

έρωσε 
ς σου. 

Αυτό θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις 
την ηθική πυξίδα σου.

Βάλε τάξη στο χάος
Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσο 

πολύ χρόνο περνάς στην εργασία σου. 
Ρίξε μια καλή ματιά στον χώρο σου. Θα 
έπρεπε να δημιουργήσεις έναν χώρο 
καταπραϋντικό και τονωτικό συνάμα. 
Είτε είναι μια φωτογραφία της οικογέ-
νειάς σου, ένα φυτό ή ένα βραβείο για 
το οποίο είσαι περήφανος, κράτα το 
σε μια περίοπτη θέση για να το έχεις 
στο μυαλό σου. Απαλλάξου από τα 
σκουπίδια και την ακαταστασία, που 
δεν προσφέρουν τίποτε θετικό στην 
πνευματική κατάστασή σου.

Δώσε ένα «χέρι» σε κάποιον
Βρίσκοντας χρόνο να βοηθήσεις 

τους συναδέλφους σου κάνει ευτυχι-
σμένους τόσο αυτούς όσο και εσένα. 
Με το να βοηθάς άλλους ανθρώπους 
παράγεις ωκυτοκίνη, σεροτονίνη και 
ντοπαμίνη, ορμόνες που δημιουργούν 
όμορφα συναισθήματα. Σύμφωνα με 
μια μελέτη του Χάρβαρντ, οι υπάλληλοι 
που βοηθούν άλλους είναι δέκα φορές 

περισσότερο συγκεντρωμένοι στην 
εργασία τους και 40% πιθανότερο 
να πάρουν προαγωγή. Η ίδια μελέτη 
έδειξε ότι οι άνθρωποι που προσφέ-
ρουν εθελοντική κοινωνική εργασία 
ήταν περισσότερο καλοδιάθετοι κατά 
τη διάρκεια περιόδων υψηλού στρες. 
Το να βοηθάς άλλους είναι βέβαιο ότι 
έχει θετική επίδραση στην ευτυχία σου.

Άσε τις δυνάμεις σου να ρέουν
Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του 

Σικάγο σχετικά με τις κορυφαίες απο-
δόσεις αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι 
που είχαν την ικανότητα να φτάσουν 
σε μια κατάσταση συγκέντρωσης στην 
εργασία, σε μια ροή, αποκόμιζαν μεγάλα 
οφέλη. Η ροή είναι μια κατάσταση 
του μυαλού στην οποία βρίσκεις τον 
εαυτό σου εντελώς απορροφημένο 
σε μια εργασία τόσο, που χάνεις την 
αίσθηση του χρόνου καθώς και άλλων 
εξωτερικών περισπασμών. Περιγρά-
φεται συχνά σαν μια συναρπαστική 
κατάσταση ευφορίας και δημιουργι-
κότητας. Ως αποτέλεσμα όχι μόνο 
αισθάνεσαι ευτυχία, αλλά αναπτύσσεις 
και νέες δεξιότητες.

Το κλειδί για να φτάσεις σε αυτή την 
κατάσταση ροής είναι να οργανώσεις 

με τέτοιο τρόπο τα καθήκοντά σου, 
ώστε να έχεις άμεσους και ξεκάθαρους 
στόχους για να παίξεις με τις δυνάμεις 
σου. Όταν αρχίσεις να ασχολείσαι με 
αυτά τα καθήκοντα, η συγκέντρωσή 
σου θα αυξάνεται ταυτόχρονα με μια 
αίσθηση επάρκειας. Σιγά σιγά θα φτά-
σεις στην κατάσταση ροής, στην οποία 
η παραγωγικότητα και η ευτυχία σου 
ανθούν. Βάλε ξεκάθαρους στόχους 
κάθε μέρα και εξασκήσου με τη σειρά 
εκτέλεσης των καθηκόντων σου μέχρι 
να βρεις τη μυστική φόρμουλα που σε 
φέρνει σε κατάσταση ροής.

Χαμογέλα και γέλα περισσότερο
Έρευνα του Πανεπιστημίου του 

Μανχάιμ στη Γερμανία έδειξε ότι μπο-
ρούμε να διαχειριστούμε καλύτερα 
τα συναισθήματά μας αλλάζοντας τις 
εκφράσεις του προσώπου μας. 

Μια ομάδα από αυτούς που συμμε-
τείχαν στην έρευνα κρατούσε ένα στυλό 
σε οριζόντια θέση στα δόντια τους, 
έτσι ώστε να προκαλείται χαμόγελο. 

Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν 
πόσο αστείο τούς φαινόταν ένα καρ-
τούν, οι συμμετέχοντες με το στυλό 
στο στόμα βρήκαν τα καρτούν πολύ 
πιο αστεία από τους συμμετέχοντες 
χωρίς στυλό. 

Όπως δείχνει η έρευνα, δεν έχει 

σημασία αν το χαμόγελό σου είναι 
φυσικό, επειδή οι εκφράσεις του προ-
σώπου σου μπορούν να δημιουργή-
σουν το συναίσθημα. Αν καταλαβαίνεις 
ότι έχεις μια αρνητική διάθεση στην 
εργασία, ηρέμησε λίγο και χαμογέλα 
ή παρακολούθησε ένα αστείο βίντεο 
στο YouTube. Η αλλαγή της διάθεσής 
σου θα σώσει τη μέρα.

 Μείνε μακριά από αρνητικούς 
ανθρώπους
Οι παραπονιάρηδες και αρνητικοί 

άνθρωποι ασκούν κακή επιρροή, γιατί 
είναι χωμένοι στα προβλήματά τους και 
αποτυγχάνουν να επικεντρωθούν σε 
λύσεις. Θέλουν οι άλλοι να μοιραστούν 
τη μιζέρια τους, ώστε να αισθανθούν 
καλύτερα με τους εαυτούς τους.

Οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται 
υποχρεωμένοι να ακούσουν τους 
παραπονιάρηδες, γιατί δεν θέλουν 
να χαρακτηριστούν ως αναίσθητοι 
ή αγενείς, αλλά υπάρχουν διακριτά 
όρια ανάμεσα στο να ακούσεις με 
συμπάθεια και στο να κολλήσεις στα 
αρνητικά τους συναισθήματα.

Μπορείς να το αποφύγεις μόνο βά-
ζοντας όρια ή παίρνοντας αποστάσεις, 
αν είναι απαραίτητο. 

Ένας τρόπος να βάλεις όρια είναι 
να ρωτήσεις αυτόν που παραπονιέται 
πώς προτίθεται να λύσει τα προβλή-
ματά του. Ο παραπονιάρης τότε είτε 
θα μείνει σιωπηλός είτε θα αλλάξει 
το θέμα της συζήτησης προς μια πιο 
παραγωγική κατεύθυνση.

Γέλα με τον εαυτό σου
Όταν παίρνεις τον εαυτό σου πολύ 

σοβαρά στη δουλειά σου, υποφέρει 
και η ευτυχία σου και η απόδοσή σου. 
Μην φοβάσαι να δείξεις λίγη ευπάθεια. 
Κάτι τόσο απλό, όσο το να γελάς με 
τον εαυτό σου, έλκει τους ανθρώπους 
κοντά σου, γιατί τους δείχνεις ότι είσαι 
ταπεινός και προσγειωμένος - για 
να μην πούμε ότι βοηθά να γελάνε 
λιγότερο πίσω από την πλάτη σου! Οι 
ευτυχισμένοι άνθρωποι μετριάζουν 
την αυτοπεποίθησή τους με μια καλή 
αίσθηση του χιούμορ και ταπεινότητα.

 Καλλιέργησε μια στάση  
ευγνωμοσύνης
Είναι πολύ εύκολο να εμπλακείς σε 

πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά 
που γνωρίζεις ή που δεν εξελίσσονται 
όπως θα ήθελες. Μερικές φορές ο 
καλύτερος τρόπος να βγάλεις από 
το μυαλό σου τις αρνητικές σκέψεις 
είναι να πας πίσω και να συλλογι-
στείς τα πράγματα για τα οποία είσαι 
ευγνώμων. Αφιερώνοντας χρόνο για 
να αναλογιστείς τα καλά της ζωής 
σου, βελτιώνεται η διάθεσή σου, γιατί 
μειώνεται η κορτιζόλη (ορμόνη που 
ελέγχει το στρες) κατά 23%. 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπι-
στημίου της Καλιφόρνια, οι άνθρωποι 
που εργάζονταν καθημερινά για να 
καλλιεργήσουν μια στάση ευγνωμο-
σύνης βίωναν βελτιωμένη διάθεση, 
ενέργεια και ψυχική υγεία.

Πίστευε ότι τα καλύτερα έρχονται
Όχι απλώς να λες, αλλά να πιστεύεις 

ότι τα καλύτερα έρχονται. Το να έχεις 
μια θετική και αισιόδοξη προσδοκία 
για το μέλλον δεν σε κάνει απλώς πιο 
ευτυχισμένο. Βελτιώνει την απόδο-
σή σου αυξάνοντας την αίσθηση της 
προσωπικής αποτελεσματικότητας. 
Το μυαλό έχει μια τάση να μεγεθύ-
νει την παρελθούσα χαρά σε τέτοιο 
βαθμό, που η παρούσα χαρά ωχριά 
σε σύγκριση. Αυτό το φαινόμενο μπο-
ρεί να σε κάνει να χάσεις την πίστη 
σου στη δύναμη που έχει το μέλλον, 
ώστε να ξεπεράσεις αυτά που έχεις 
ήδη βιώσει. Μην ξεγελιέσαι. Πίστευε 
στα μεγάλα πράγματα που το μέλλον 
επιφυλάσσει για σένα.

Creative Attitude

είναι ή να 
ς ή να τους 
ξω από τα 

α χάσουν ή 
ει να πουν. 
υ είδους η 
ί να παπα-

ποδείγματα 
σας. Μην 
ου θα σας 
ξέρουν τι 

υο, άρα ο 
α μιλήσετε 
θα αναδει-
κτηριστικά 

ότητά σας.

Μάθετε ό,τι μπορείτε περισ-
σότερο για την εταιρία, ώστε να 
μην χρειαστεί να ρωτήσετε κάτι 
που π.χ. υπάρχει στην ιστοσελίδα 
της εταιρίας. Θα φανείτε απροε-
τοίμαστοι και αδιάφοροι.

Προσέξτε τις αναρτήσεις σας 
στο διαδίκτυο, πάντα να υποθέ-
τετε ότι μπορούν να διαβαστούν 
από κάποιον στην εταιρία και να 
εκτεθείτε. Δεν γράφουμε, παρά-
δειγμα, πληροφορίες για το αν 
ξενυχτήσαμε και πήγαμε λιώμα 
στη δουλειά ή αρνητικά σχόλια 
για άλλους ή για την τωρινή σας 
δουλειά. Σας φαίνεται απίθανη η 

περίπτωση, όμως μπορεί να συμβεί, 
γιατί να διακινδυνεύσετε; 

Προετοιμάστε, επίσης, πιο πρα-
κτικά θέματα, όπως:

-
πωση θα την πάρουν από την εικόνα 
σας, πριν καν μιλήσετε. Άλλο η 
κοινωνική, καθημερινή εικόνα σας 
και άλλο η επαγγελματική, που έχει 
συγκεκριμένους κανόνες, φρο-
ντίστε να τους πληροφορηθείτε. 
Προσέξτε επίσης τις υπερβολές 
σε αξεσουάρ, μακιγιάζ, αρώματα.

το βιογραφικό, το σημειωματάριο, 
στυλό ή ό,τι άλλο.

ώστε να μην καθυστερήσετε για 
οποιονδήποτε λόγο.

Όλες τις μέρες που προηγούνται 
της συνέντευξης φανταστείτε τον 
εαυτό σας ξανά και ξανά όπως 
ακριβώς θα θέλατε να είναι εκείνη 
την ώρα, έτσι θα εστιάσετε την 
προσοχή σας σε αυτό που θέλετε να 
πετύχετε και όχι σε άγχη, αγωνίες 
και αμφιβολίες.

Η συνέντευξη
-

λόγησή σας γίνεται κάθε στιγμή 
από την ώρα που θα περάσετε την 
πόρτα της εταιρίας. Μην δείξετε 
ανυπομονησία, αν περιμένετε ώρα, 
μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη.

Έχετε τον νου σας στη γλώσσα 
του σώματος, ο τόνος της φωνής 
και η στάση του σώματός σας θα 
προδώσουν το όποιο άγχος, δι-
σταγμό, εκνευρισμό ή ανασφάλεια. 

Μείνετε εστιασμένοι στη συ-
ζήτηση και απαντάτε χωρίς να 
βιάζεστε. Οι υπεύθυνοι θέλουν 
να ερευνήσουν αν το άτομο που θα 
προσλάβουν μπορεί να επικοινω-
νεί αποτελεσματικά, με δομημένη 
σκέψη, ότι είναι ενημερωμένος 
για τη θέση και τις ευθύνες της, 
ότι εστιάζει πρώτα στις ανάγκες 
της εταιρίας και μετά στις δικές 
του. Μην φανείτε απελπισμένοι 
για να πάρετε τη δουλειά, προ-
σέξτε πώς θα μιλήσετε για τους 
προηγούμενους εργοδότες σας, 
μην παραπονιέστε, μην φανείτε 

αρνητικοί ή γκρινιάρηδες, μην 
μιλάτε άσκοπα.

Φράσεις που θα ήταν καλό να 
αποφύγετε: 

δουλειά.

θέλετε.

στην ηλικία μου.

λόγω της κρίσης.

Φράσεις που θα ήταν καλό να 
χρησιμοποιήσετε:

μου.

την εμπειρία μου.

επαρκείς πληροφορίες και εναλ-
λακτικές.

Όταν ο υπεύθυνος της συνέ-
ντευξης ολοκληρώσει, μπορείτε να 
θέσετε και εσείς ερωτήσεις, που 
θα έχετε προσεκτικά προετοιμάσει, 
οι οποίες αφορούν:

μετά τη συνέντευξη.
Ευχαριστήστε για τον χρόνο 

που σας διέθεσαν. 
Καλή επιτυχία!

Ελένη Αϋφαντή, Σύμβουλος 
Προσωπικής Ανάπτυξης- 

Πιστοποιημένη Life Coach

γασίας: Έσο έτοιμος
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Η παγκόσμια έρευνα της ManpowerGroup η 
οποία διεξήχθη σε 14,000 Υποψήφιους 
καταδεικνύει ότι υπάρχει αλλαγή στις 

ισορροπίες μεταφέροντας τη δύναμη από τον 
Εργοδότη στον Υποψήφιο- σήμερα οι Υποψήφιοι 
έχουν περισσότερες πληροφορίες από ποτέ για 
την εταιρεία και τη θέση εργασίας, ουσιαστικά 
από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας εύρεσης 
εργασίας. Μέσα από το άρθρο «Η άνοδος 
των πολύ καλά ενημερωμένων Υποψηφίων», η 
ManpowerGroup στην εποχή της Πληροφόρη-
σης προτείνει στις επιχειρήσεις μια σειρά από 
στρατηγικές και τακτικές για την προσέλκυση 
Ταλέντων Υψηλών επιδόσεων.

Τα ζητήματα που θεωρούν οι Υποψήφιοι πιο 
σημαντικά πριν το στάδιο λήψης αποφάσεων 
για την εργασία και για τα οποία αναζητούν και 
βρίσκουν είναι τα εξής:

  Η αμοιβή και ο τύπος εργασίας αποτελούν 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιρροής 
για τους Υποψήφιους σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Αμέσως επόμενοι σημαντικοί παράγοντες 
είναι: η ευκαιρία για ανέλιξη, οι παροχές και 
η ευελιξία προγράμματος. Ο τελευταίος παρά-
γοντας αποτελεί ζητούμενο για τον υποψήφιο 
καθώς υποστηρίζει τον συνδυασμό προσωπι-
κής και επαγγελματικής ζωής. Ειδικότερα στο 
ενδεχόμενο μετακίνησης, ο υποψήφιος δίνει 
διπλάσια βαρύτητα στην αύξηση της αμοιβής 
του σε σχέση με τον τύπο εργασίας.

  Η ανάγκη Διαφάνειας Αμοιβής και παροχών. 
Σχεδόν οι μισοί (44%) υποψήφιοι γνωρίζουν 
τις πληροφορίες για την αμοιβή πριν υπο-
βάλλουν το βιογραφικό τους. Στις πέντε πιο 
σημαντικές παγκόσμιες αγορές, συγκρίνοντας 
τα έτη 2015-2016, ο αριθμός των υποψηφίων 

που γνωρίζει την Αμοιβή πριν την υποβολή 
βιογραφικού έχει αυξηθεί κατά 10%.

  Το όραμα και οι Αξίες. Οι οργανισμοί ενεργούν 
με εξωστρέφεια στα θέματα που αφορούν 
στην Αποστολή τους, στο Όραμά τους και 
στην πολιτική ΕΚΕ που ακολουθούν. Όλο και 
περισσότεροι Υποψήφιοι ευθυγραμμίζονται 
με τις Επιχειρήσεις που μοιράζονται την ίδια 
αντίληψη και δέσμευση στα παραπάνω σημεία. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 32% των Υποψηφίων 
διαθέτει πληροφορίες για την Αποστολή και 
το Όραμα του Οργανισμού πριν υποβάλει 
το βιογραφικό του σημείωμα. Ειδικά για την 
πλειοψηφία των Millennials, ο εταιρικός σκοπός 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σύμφωνα με 
τη διεθνή έρευνα της ManpowerGroup.

«Η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες έχει 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ανα-
ζητούν εργασία αλλά και η εργασία αναζητά 
τα άτομα. Η κατανόηση των προτιμήσεων των 
υποψηφίων είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της δυσκολίας των Επιχειρήσεων 
σε όλον τον κόσμο για κάλυψη θέσεων εργασίας» 
αναφέρει ο Jim McCoy, Vice President, Global 
Practice Leader, ManpowerGroup Solutions. 
«Οι Υποψήφιοι επιθυμούν να οραματίζονται 
τους εαυτούς τους μέσα στην Επιχείρηση γνω-
ρίζοντας την αμοιβή και τις παροχές που τους 
αναλογούν. 

Επίσης, αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο 
την αποστολή του Οργανισμού, το εταιρικό 
brand, την κουλτούρα και τη δέσμευση της επι-
χείρησης στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Για 

τους Εργοδότες είναι πιο σημαντικό από ποτέ, 
να ξεφύγουν από την παραδοσιακή συνέντευξη 
και να δημιουργήσουν το δικό τους πλαίσιο για 
μια ανοιχτή και καινοτόμα συζήτηση».

Έχοντας ουσιαστική γνώση για το τι είναι 
σημαντικό σήμερα για τους υποψήφιους, η 
ManpowerGroup παρέχει πρακτικές συμβουλές 
για τις Επιχειρήσεις ώστε να προσελκύσουν 
τους υποψήφιους:

  Προσέγγιση του σωστού Ταλέντου όπου και 
εάν βρίσκεται. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι 
εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν τη νούμερο 
ένα πηγή αναζήτησης πληροφοριών για τον 
εργοδότη καθώς και τη δεύτερη πιο αξιόπιστη 
πηγή πληροφόρησης για το brand της εταιρίας. 
Οι Εργοδότες καλούνται να αναγνωρίσουν τη 

Πριν την «υποβολή βιογραφικού», οι υποψήφιοι γνωρίζουν περισσότερα για τους μελλοντικούς εργοδότες τους

Η γνώση είναι δύναμη 

Η πληροφόρηση αποτελεί δύναμη
Διαφάνεια αμοιβών

Τα πλεονεκτήματα των επιπλέον παροχών

Οι υποψήφιοι έχουν περισσότερες πληροφορίες  
για τις εταιρίες και τις θέσεις από ποτέ άλλοτε.

Διπλασιάστε την πληροφόρηση για το εταιρικό προφίλ

των υποψηφίων παγκοσμίως

των υποψηφίων παγκοσμίως

των υποψηφίων παγκοσμίως γνωρίζει τις επιπλέον 

έχει περισσότερες πληροφορίες  
σχετικά με το εύρος των αμοιβών  
πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία  
υποβολής αίτησης για δουλειά

που συμμετείχε στην έρευνα ανέφερε ότι ήταν ενήμερο  
για το εταιρικό προφίλ πριν υποβάλει αίτηση για δουλειά

σε ετήσια βάση σε Κίνα, Ιαπωνία και Μεξικό

παροχές που προσφέρονται από μια εταιρία πριν υποβάλει αίτηση για δουλειά
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δυναμική του περιεχομένου της ιστοσελίδας 
και των portals της Κοινότητας του Ανθρώ-
πινου Δυναμικού για το χτίσιμο της εταιρικής 
εικόνας και την αύξηση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες.

  Νέοι τρόποι διάδρασης. Για την κάλυψη των 
προσδοκιών για πληροφορίες των Υποψηφίων, 
οι εργοδότες καλούνται να έχουν μεγαλύτερη 
εξωστρέφεια στη διάχυση πληροφορίας γύρω 
από την εταιρία. Αυτό σημαίνει και διαφάνεια 
στο κομμάτι των αμοιβών.

  Παρακολούθηση του απόηχου. Είναι σημαντικό 
οι Επιχειρήσεις να κατανοήσουν ότι γίνονται 
αντικείμενο συζήτησης σε δίαυλους εκτός 
των δικών τους- για παράδειγμα τα κανάλια 
Κοινωνικής Δικτύωσης και οι ιστοσελίδες 
αξιολόγησης Εργοδοτών όπως το Glassdoor.
com. Οι τελευταίες αποτελούν την τρίτη σε 
σειρά πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης 
για την εταιρία ως εργοδότη. Παρόλο που ο 
έλεγχος είναι περιορισμένος, πάντα υπάρχει 
η δυνατότητα τοποθέτησης από την πλευρά 
του εργοδότη και διαμόρφωσης ενός πλαισίου 
εκπαίδευσης του κοινού.

«Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης 
πραγματικότητας είναι η διάχυση ενός τεράστιου 
όγκου πληροφοριών σε μια ολοένα αυξανόμενη 
δεξαμενή πληροφόρησης. 

Μέσα σε αυτό το πολυδιάστατο πεδίο αμ-
φίδρομης σχέσης μεταξύ εταιριών και επαγ-
γελματιών, το χτίσιμο της ορθής εικόνας και 
των δύο πλευρών σμιλεύει το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, η συνεχής και 
ορθή ανατροφοδότηση και αναβάθμιση της 
διάδρασης μεταξύ εταιριών και επαγγελματιών 
κατέχει ύψιστη σημασία, απαιτεί συγκεκριμένες 

δεξιότητες και χρήζει εστιασμένων εταιρικών 
και ατομικών δράσεων. 

Στη ManpowerGroup, συμβάλλουμε καθημε-
ρινά στη σωστή διάδραση μεταξύ εταιριών και 
επαγγελματιών, τη σωστή στιγμή με τα πλέον 
κατάλληλα μέσα και εργαλεία επικοινωνίας» 
σημειώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος της ManpowerGroup.

Για περισσότερες πληροφορίες, www.man
powergroupsolutions.com/candidate
preferences.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™
H ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) απο-

τελεί την κορυφαία εταιρία ανθρώπινου 
δυναμικού για σχεδόν 70 χρόνια σε όλο 
τον κόσμο. 

Τα εξειδικευμένα μας στελέχη συνδέ-
ουν καθημερινά πάνω από 600.000 αν-
θρώπους και την ανάγκη τους για ουσι-
αστική απασχόληση με ένα ευρύ φάσμα 
κλάδων και δεξιοτήτων. Μέσα από τα 
τέσσερα “brands” της ManpowerGroup - 
Manpower™, ManpowerGroup™ Solutions, 
Right Management™ και Experis™ βοηθάμε 
πάνω από 400.000 πελάτες σε 80 χώρες 
να βρουν το κατάλληλο ταλέντο, παρέ-
χοντας ολοκληρωμένες λύσεις εύρεσης, 
διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντου. 

Η ManpowerGroup βραβεύτηκε ως 
“World’s Most Ethical Companies” για 7η 
συνεχή χρονιά το 2017, ενώ παράλληλα 
αναδείχτηκε ως “Fortune’s Most Admired 
Companies” για 14 συνεχόμενα χρόνια, 
επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο 
αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρία στον κλάδο.

www.manpowergroup.com

Η ευελιξία του ωραρίου

Το brand/φήμη της εταιρίας

Η γεωγραφική τοποθεσία

Παγκόσμιος
μέσος όρος

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καριέρα

Στην έρευνα του 2016 για τις παγκόσμιες υποψήφιες 
χώρες, οι υποψήφιοι μοιράστηκαν ό,τι τους απασχολεί 
περισσότερο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας

Αμοιβές

Τύπος εργασίας

Οι προοπτικές εξέλιξης

Οι επιπλέον παροχές

Βλέποντας την αξία στο όραμα

Παγκοσμίως το αναφέρει 
ότι έχουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρική 
αποστολή ή το όραμα του πιθανού εργοδότη τους 
από νωρίς

 των αγορών κάλυψε
ή υπερέβη τον παγκόσμιο μέσο όρο

Βασικοί στόχοι 
των εργοδοτών 
σε έναν κόσμο 
ενημερωμένων 

υποψηφίων

Σχετικά με 
τους ερωτηθέντες

Να προσεγγίσουν το σωστό ταλέντο 
εντός και εκτός συνόρων

Να είναι ανοιχτοί σε νέες 
συζητήσεις εργασίας 

Να παρακολουθούν τις εξελίξεις 

Σχεδόν
απασχολούμενοι

αγορές
με κύρος

ετών

Διαφορετικά μορφωτικά 
επίπεδα και κλάδοι
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Ανακάλυψε και εσύ τα κτίρια της Αθήνας
H Open House Greece είναι μία 

αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία με σκοπό την προβολή 

και την προώθηση της αρχιτεκτονικής 
και του πολιτισμού στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό μέσω των ετήσιων 
δράσεων Open House σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 2012 και 
ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του 
Open House Worldwide.

Το Open House είναι ένας από 
τους σημαντικότερους διεθνείς θε-
σμούς για την ανάδειξη της αρχι-
τεκτονικής. Η ιδέα ξεκίνησε από το 
Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα 
διαδόθηκε σε πολλές πόλεις ανά την 
υφήλιο με συστηματικούς επισκέπτες 
και υποστηρικτές. Η δράση Open 
House προσκαλεί το ευρύ κοινό να 
εξερευνήσει και να κατανοήσει την 
αξία της αρχιτεκτονικής και του δο-
μημένου περιβάλλοντος.

Κάθε χρόνο για ένα Σαββατοκύριακο 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ανοίγουν 
τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν και 
η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο 
μουσείο με εκθέματα τα ίδια της τα 
κτίρια και την αρχιτεκτονική της.

Tο Open House Athens
Η δράση Open House έχει πραγμα-

τοποιηθεί ήδη τρεις χρονιές στην πόλη 
των Αθηνών (4-6 Απριλίου 2014, 
15-17 Μαΐου 2015, 15-17 Απριλίου 
2016) με μεγάλη ανταπόκριση από το 
ευρύ κοινό. Το 2016 στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν 450 εθελοντές, οι οποίοι 
επιμελήθηκαν τις ξεναγήσεις σε 91 
χώρους, ενώ σημειώθηκαν συνολικά 
περίπου 29.000 επισκέψεις μέσα σε 
ένα τριήμερο. Το 4ο Open House 
Athens προγραμματίζεται για το Σαβ-
βατοκύριακο 1 & 2 Απριλίου 2017 με 
παράλληλες δράσεις, που ξεκινούν 
λίγες μέρες νωρίτερα.

 Open House Athens  
& εθελοντισμός
Το Open House Athens βασίζεται στον 

εθελοντισμό. Οι εθελοντές φέρνουν εις 
πέρας τη δράση τις ημέρες που διαρκεί. 
Οι αρμοδιότητες που καλούνται να 
αναλάβουν είναι: υποδοχή του κοινού, 
ξενάγηση, συνοδεία, προώθηση προ-
ϊόντων, φωτογράφιση/βίντεο.

Γίνε μέρος μιας μεγάλης ομάδας
Κάθε χρόνο οι εθελοντές του ΟΗA 

γίνονται μια μεγάλη παρέα: με τις 
ομάδες τους στα κτίρια, στο info 
point, στις συναντήσεις του ΟΗA, 
με αποκορύφωμα το πάρτι λήξης! 
Το χαρακτηριστικό μπλουζάκι που 
φορούν σηματοδοτεί τον ρόλο τους 
κατά τη διάρκεια της δράσης και τους 
κάνει να ξεχωρίζουν. Μετά το πέρας 
του ΟΗA διοργανώνεται εκδήλωση 
για την παραλαβή των βεβαιώσεών 
τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στο αναμνηστικό βίντεο 
των εθελοντών.

Απαραίτητα προσόντα
Οι εθελοντές πρέπει να είναι ευγε-

νικοί, συνεργάσιμοι, υπομονετικοί, 
επικοινωνιακοί, δυναμικοί, συνεπείς 
και να προετοιμαστούν κατάλληλα, 
ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο 
που θα αναλάβουν. Πρέπει να πα-
ρευρεθούν στην πρώτη ενημερωτική 

συνάντηση, όπου θα χωριστούν σε 
ομάδες, στις 2 πρόβες που θα ορι-
στούν σε μέρες και ώρες που βολεύει 
τους εθελοντές της κάθε ομάδας και 
να είναι διαθέσιμοι τις ημέρες που 
διεξάγεται η δράση. Επιπλέον μπορούν 
να βοηθήσουν και σε άλλες εργασίες, 
όπως στη βιβλιογραφική έρευνα, στη 
συγγραφή κειμένων, στις μεταφράσεις, 
στον γραφιστικό σχεδιασμό, στην 
αφισοκόλληση.

 Δράσεις που  
πραγματοποιήθηκαν

του Open House Athens. Στο φετινό 
πρόγραμμα συμμετείχαν 89 κτίρια και 
χώροι στην Αθήνα, τα οποία άνοιξαν 
τις πόρτες τους το Σαββατοκύριακο 
1 & 2 Απριλίου.

Η συμμετοχή του κοινού στις ξενα-
γήσεις γίνεται με την εξής διαδικασία:

ενδιαφέρουν κατά τις επισκέψιμες 
ώρες του καθενός.

παρακολουθήσετε την ξενάγηση.
Η είσοδος γίνεται με σειρά προτε-

ραιότητας (με βάση τον χρόνο άφιξης 
σε κάθε χώρο εντός του ωραρίου 
επίσκεψης) και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Δεν απαιτείται κράτηση για την 
επίσκεψη. Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για όλους.

Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι 
να τηρούν και να σέβονται τις ειδικές 
απαιτήσεις που μπορεί να έχει κάθε 
χώρος, προκειμένου να εισέλθουν σε 
αυτόν (πχ. απαγόρευση λήψης φωτο-
γραφιών, είσοδος χωρίς παπούτσια 
ή με πλαστικά σακουλάκια, επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας).

Οι συντελεστές της διοργάνωσης 
έχουν τη δυνατότητα προτεραιότητας 
στην παρακολούθηση των ξεναγήσεων.

Το καθιερωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του OHA περιλαμβάνει 
οργανωμένες επισκέψεις σε ορισμένα 
από τα κτίρια του προγράμματος 
την Παρασκευή 31 Μαρτίου, οι 

οποίες απευθύνονται σε σχολεία 
και τμήματα σχολών ή και άλλα 
οργανωμένα γκρουπ εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα. Για συμμετοχή είναι 
απαραίτητος ο προγραμματισμός της 
επίσκεψης. Για εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος μπορείτε να στείλετε e-mail 
στο openhouseathens@gmail.com 
με θέμα «open school».

Παράλληλα ένα νέο εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα διοργανώθηκε φέτος 
για τους μικρούς φίλους του Open 
House σε συνεργασία με τους Κid 
A Workshop το Σάββατο 1 και την 
Κυριακή 2 Απριλίου. Μέσα από δύο 
διαδραστικά παιχνίδια τα παιδιά κα-
λούνται να ανακαλύψουν τον κόσμο 
της αρχιτεκτονικής. 

Zούμε το Bauhaus!
Ένας γλύπτης συναντά έναν ζωγρά-

φο για να γράψουν μια σονάτα. Μια 
τελεία σκοντάφτει σε ένα μέταλλο 
και ηχεί κόκκινες μυρωδιές. Βάλε 
στο παιχνίδι και τις 5 αισθήσεις σου 
και έλα να γράψουμε μαζί ένα κτίριο, 
να ακούσουμε χρώματα, να δούμε 

μουσικές! Έλα και θα γνωριστούμε 
με το Bauhaus.

Ψάχνοντας τη βίλα Καζούλη 
Είναι άντρας; Ή μήπως Κινέζα; Του 

άρεσε το παγωτό κεράσι;
Έχει σπουδάσει; Πότε γεννήθηκε; 

Τι χόμπι είχε τον ελεύθερο χρόνο της;
Μακριά ή κοντά μαλλιά; Ζει ακόμα; 

Φορούσε πάντα κόκκινες κάλτσες;
Έλα να ερευνήσουμε μαζί ποιος 

κρύβεται πίσω από τη βίλα Καζούλη.
Με ποιον τρόπο μπορεί να κατα-

σκευάστηκε, ώστε να υπάρχει μέχρι 
σήμερα;

Τεράστια περιέργεια, όρεξη για 
εξερεύνηση, μύτη λαγωνικού, μάτια 
αετού, αρκούν για να εμπνευστούμε 
τον δημιουργό της βίλας.

Γυαλίζουμε τους μεγεθυντικούς φα-
κούς μας και σε περιμένουμε!

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ.: 6940 153 609
E-mail: info@openhouseathens.gr - 
oha.volunteers@gmail.com

Πηγή: www.openhouseathens.gr

4ο OPEN HOUSE ATHENS:
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών MBA International 
(www.imba.aueb.gr) ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το 1998. Είναι ένα 
διατμηματικό πρόγραμμα, στο οποίο 
συμμετέχουν τέσσερα κορυφαία τμήματα 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (τμήματα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, Λογιστικής, καθώς 
και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας) και το οποίο 
προσφέρει στα σύγχρονα στελέχη των 
επιχειρήσεων ένα διεθνές περιβάλλον 
μάθησης και αλληλεπίδρασης.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, 
το ΜΒΑ International έχει να επιδείξει 
σημαντικά επιτεύγματα που το τοποθε-
τούν στην κορυφή των προγραμμάτων 
ΜΒΑ που διδάσκονται αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα. Βασικά χαρακτηριστικά 
του είναι ο διεθνής προσανατολισμός, η 
στενή σχέση και σύνδεση με την αγορά 
εργασίας, η έμφαση στην καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα και η ιδιαίτερη 
μέριμνά του, μέσω ενός συνόλου πρωτο-
βουλιών, για την προσωπική ανάπτυξη και 
εξέλιξη των φοιτητών και αποφοίτων του.

Το πρόγραμμα διδάσκεται εξ ολοκλήρου 
στα αγγλικά από διδακτικό προσωπικό 
και επισκέπτες ομιλητές από τέσσερις 
ηπείρους, προσελκύει φοιτητές από πε-
ρισσότερες από 10 χώρες ετησίως, ενώ 
το δίκτυο των αποφοίτων του εκτείνεται 
σε περισσότερες από 40 χώρες.

Διεθνής πιστοποίηση
Το 2004, το ΜΒΑ International πι-

στοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 
διεθνή οργανισμό ΑΜΒΑ (Association 
of MBAs), τη διεθνώς αναγνωρισμένη 
ανεξάρτητη αρχή για τη μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στη διοίκηση των επιχει-
ρήσεων που για περισσότερα από 50 
χρόνια θέτει τα standard σε παγκόσμιο 
επίπεδο για την πιστοποίηση προγραμ-
μάτων ΜΒΑ. Από τον οργανισμό, έχουν 
πιστοποιηθεί περίπου 700 προγράμματα 
σε περισσότερα από 210 πανεπιστήμια 
σε 70 χώρες.

Για τους φοιτητές του προγράμματος 
αυτή η πιστοποίηση εξασφαλίζει διεθνή 
αναγνωρισιμότητα του πτυχίου τους και 
επιβεβαιώνει ότι η επένδυσή τους στο 
πρόγραμμα, τους επιστρέφει την καλύτερη 
ποιότητα εκπαίδευσης. Για τις επιχει-
ρήσεις που ενδιαφέρονται να εντάξουν 
ταλαντούχα στελέχη στο δυναμικό τους 
αποδεικνύει την ποιότητα των αποφοίτων 
του προγράμματος. Αντίστοιχα, οι από-
φοιτοι του προγράμματος απολαμβάνουν 
ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρονται 
από τον οργανισμό και περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων υποστηρικτικές υπηρεσίες 
καριέρας, ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με 
αποφοίτους από τα καλύτερα ΜΒΑ σε 
διεθνές επίπεδο, εκπαίδευση, καθώς 
και πρόσβαση στα αποτελέσματα των 
πιο πρόσφατων ερευνών στον χώρο 
της διοίκησης επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα προσφέρεται ως μερικής 

φοίτησης (part-time, διάρκεια 22 έως 26 

μήνες) και ως πλήρους φοίτησης (full-
time, διάρκεια 14 μήνες). Περιλαμβάνει 
ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών που 
αποτελείται από περισσότερα από 40 
μαθήματα, ενώ οι φοιτητές του μπορούν 
να ακολουθήσουν τη γενική κατεύθυνση 
(Business Administration) ή να επιλέξουν 
μεταξύ πέντε κατευθύνσεων ειδίκευσης:
- Finance,
- Marketing & Strategy,
- Innovation & Entrepreneurship,
- International Business,
- Technology, Logistics & Operations.

Παράλληλα, συμμετέχουν σε προγράμ-
ματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτή-
των, πρακτικής άσκησης και εργασιών 
εφαρμογής, με στόχο την εφαρμογή στην 
πράξη των διδασκόμενων αντικειμένων.

Υπηρεσίες καριέρας
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υπο-

στηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους, αλλά και μετά την απο-
φοίτησή τους, από το δυναμικό γραφείο 
καριέρας του μεταπτυχιακού. Στελεχωμένο 
από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα και 
έχοντας αναπτύξει συνεργασία με ένα 
δίκτυο από περισσότερες από 150 ελλη-
νικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που 
συνεχώς διευρύνεται, το γραφείο καριέ-
ρας του ΜΒΑ International αναπτύσσει 
ένα σύνολο πρωτοβουλιών (company 
days, career fair, company visits, field 
study projects κ.λπ.), και μεριμνά για 
την επαγγελματική αποκατάσταση φοι-
τητών και αποφοίτων. Ως αποτέλεσμα, 
τα στατιστικά απασχολησιμότητας των 
αποφοίτων του είναι σταθερά εντυπω-
σιακά και αγγίζουν το 100% ακόμη και 
την περίοδο της κρίσης.

Κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) και 
να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Επίσης, θα πρέπει να διαθέ-
τουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 
ετών πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού 

έτους. Τέλος, οι υποψήφιοι για το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης (full-time) 
θα πρέπει να διαθέτουν επίδοση GMAT, 
μεγαλύτερη του 550.

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των 
υποψηφίων παίζει και η επίδοσή τους 
στην προσωπική συνέντευξη που πραγ-
ματοποιείται από στελέχη του προγράμ-
ματος, μέλη του διδακτικού προσωπικού 
και αποφοίτους, μετά τον έλεγχο των 
τυπικών τους προσόντων.

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού ανέρ-

χονται στο ποσό των 12.000 ευρώ και 
καταβάλλονται σε τρεις (για το full-time 
πρόγραμμα) ή πέντε (για το part-time 
πρόγραμμα) δόσεις.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα, στο-
χεύοντας στην προσέλκυση υψηλού επι-
πέδου υποψηφίων, προσφέρει μείωση 
διδάκτρων ύψους 3,000 € σε υποψηφίους 
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 
(full-time), που έχουν επιτύχει στο τεστ 
GMAT, με επίδοση ίση ή υψηλότερη 
του 650. H μείωση αφορά όλους τους 
υποψηφίους, οι οποίοι έχουν καταθέσει 
ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση για να 
παρακολουθήσουν το ΜΒΑ International 
(full-time programme), κατά το προσεχές 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπο-
ψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 
την ένταξη φοιτητών στο πρόγραμμα κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λήγει 
στις 31 Μαΐου 2017. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την υποβολή της 
αίτησης είναι τα εξής:

-
φή (διαθέσιμη από τον ιστότοπο του 
προγράμματος, www.imba.aueb.gr),

αγγλική γλώσσα,
-

ριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από 
το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής),

αγγλικής γλώσσας (που αποδεικνύεται 
με Proficiency, TOEFL ή IELTS),

γλωσσών (αν υπάρχουν),

μόνο για όσους κάνουν αίτηση για το 
full-time πρόγραμμα),

-
τίμηση από εργοδότες),

(min. 3 χρόνια), η οποία αποδεικνύεται 
με πιστοποιητικά / βεβαιώσεις επίσημου 
ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις των 
φορέων απασχόλησης,

υποχρεώσεων (για άρρενες υποψηφίους),

(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αρ. Λογ.: 
110/48007618, Δικαιούχος: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, 
IBAN: GR 490110 1100 0000 1104 
8007 618, BIC: ETHNGRAA).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 9.00 πμ με 17.00 μμ, στη 
γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 
11362 Αθήνα - 8ος όροφος, γραφείο 
805). 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφο-
ρία, μπορούν επίσης να επικοινωνούν 
με τη γραμματεία στα τηλέφωνα 210 
8203-659, -662, -677 και -680, ή στο 
e-mail: imba@aueb.gr.

ΜΒΑ International Program- 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Εκδήλωση με θέμα «Η αστική γεωργία»
Η έβδομη συνάντηση της «νεολαίας που καινοτομεί» είναι αφιερωμένη στην αστική γεωργία. 
Αφού έδωσε τον λόγο σε όσους επέστρεψαν στην επαρχία για να γίνουν αγρότες, το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος εστιάζει στους επιχειρηματίες που φέρνουν τη φύση στην πόλη. Σε αντί-
θεση με την κοινή αντίληψη και παρότι το αστικό περιβάλλον θέτει ζητήματα ρύπανσης, αυτά 
μπορούν να βρουν εύκολα λύσεις, τις οποίες θα μας παρουσιάσουν οι νέοι Γάλλοι και Έλληνες 
επιχειρηματίες. 
Πίσω από τον ζήλο να καλλιεργήσουμε τα δικά μας προϊόντα, προκύπτουν επίσης ζητήματα, 
όπως οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, η επικράτηση της βιολογικής καλλιέργειας 
και η προσπάθεια παροχής προϊόντων της εποχής. Επιθυμούμε έτσι, να δώσουμε τον λόγο σε 
αυτούς που προσφέρουν τη δυνατότητα στους πολίτες να καλλιεργήσουν τα δικά τους φρούτα 
και λαχανικά, ακόμα και δεν έχουν ταλέντο στην κηπουρική! Ο Yohan Hubert θα μας εξηγή-
σει πώς κατάφερε να «πρασινίσει» τις στέγες των πολυκαταστημάτων του Παρισιού (Galeries 
Lafayette, BHV), παράγοντας βιολογικά λαχανικά. 
Οι City Crops και Citizen Farm θα παρουσιάσουν την εφεύρεσή τους, η οποία επιτρέπει στον 
καθένα να καλλιεργήσει φρούτα και λαχανικά στο σπίτι του. Ο Maxime de Rostolan θα μιλή-
σει για τη μικρή πειραματική φάρμα του που εφαρμόζει τις αρχές της μόνιμης καλλιέργειας 
(permaculture), ενώ η ένωση Terre θα παρουσιάσει το έργο της για την ευαισθητοποίηση 
απέναντι στη φύση, μέσω της δημιουργίας ενός κέντρου αφιερωμένου στη γη και ενός makers-
space για τη γεωργία και το περιβάλλον. Aποσπάσματα της ταινίας «Human» του Yann Arthus-
Bertrand, που έχει ως θέμα τη γεωργία θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τις 
ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και κοκτέιλ. Συντονιστής: Παύλος Γεωργιάδης, 
Εθνοβοτανολόγος, Ερευνητής στον χώρο της γεωργίας. 
Πρόγραμμα:
19.00 Προβολή αποσπάσματων της ταινίας «Human», με θέμα τη γεωργία,
19.15 Παρουσίαση και συντονισμός της βραδιάς από τον Παύλο Γεωργιάδη, Εθνοβοτανολόγο 
και Ερευνητή στον χώρο της αγροδιατροφικής καινοτομίας.
Οι καινοτομίες σχετικά με την καλλιέργεια στην πόλη:
- Adelaide De Vulliod, διαχείριση έργων και ανάπτυξης στη Citizen Farms (Γαλλία),
- Ντίνος Μαχαίρας, Διευθυντής της οργάνωσης, Γη-Organization Earth (Ελλάδα),
- Yohan Hubert, Ιδρυτής της start-up, Sous les Fraises (Γαλλία),
- Χρήστος Ραφτογιάννης, Συνιδρυτής και Διευθυντής της City Crops (Ελλάδα),
- Maxime de Rostolan, Συνιδρυτής της Les Fermes d’Avenir (βίντεο) (Γαλλία).
21.00 Γιορτή σε συνεργασία με την κοινωνική κουζίνα «Option Food Lab».
Με ταυτόχρονη μετάφραση. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2017. Τοποθεσία: Institut Français de Grèce, Σίνα 31. Ώρα: 19:00 
με 20:00. Πληροφορίες: ifg.gr

Δημιουργία portfolio συλλογής για τη διεθνή 
αγορά και συχνά λάθη του νέου σχεδιαστή
- Ασχολείστε με το σχέδιο μόδας και θέλετε να το εξελίξετε για πρώτη φορά σε δημιουργία 
ολοκληρωμένης συλλογής;
- Σπουδάζετε σχεδιαστής μόδας και επιθυμείτε τη δημιουργία συλλογής με διεθνείς προδιαγραφές;
- Γνωρίζετε τη δημιουργία ρούχου και είστε έτοιμος σχεδιαστικά, αλλά όχι επιχειρηματικά;
- Θέλετε να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο entry portfolio για εισαγωγή στα καλύτερα 
πανεπιστήμια του εξωτερικού;
- Ονειρεύεστε χρόνια τις ιδέες σας να γίνονται εντυπωσιακές συλλογές και να τις παρουσιάζετε 
σε εβδομάδες μόδας και σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό;
- Επιχειρήσατε την προβολή της δουλειάς σας και δεν βρήκατε ανταπόκριση από αγοραστές 
σε τοπικό επίπεδο;
Αν σας έχουν προβληματίσει κατά καιρούς τα παραπάνω και ακόμα το σκέφτεστε, τότε κάτι σας 
λείπει! Η εμπεριστατωμένη γνώση και σύγχρονη ενημέρωση στο αντικείμενο της μόδας αποτελεί 
δύναμη, εφαλτήριο λάκτισμα, που δίνει λύσεις στους προβληματισμούς του νέου σχεδιαστή!
Το εξάωρο Οpen Workshop με θέμα «Δημιουργία portfolio συλλογής για τη διεθνή αγορά και 

συχνά λάθη του νέου σχεδιαστή» απευθύνεται σε όλους όσους 
θέλουν να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά 
στη μόδα, με σκοπό την πώληση των συλλογών τους και την 
προβολή του έργου τους στο εξωτερικό.
A Ενότητα: Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα πραγματο-
ποιηθεί εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας εμπνευ-
σμένων συλλογών για τον νέο σχεδιαστή και με τα πρότυπα 
λειτουργίας εξωτερικού. Επίσης, θα γίνει ενημέρωση για τον 
σύγχρονο τρόπο προβολής των συλλογών και των portfolio, 

μέσα από πλατφόρμες που συνδέουν τον σπουδαστή ή τον επαγγελματία με τη βιομηχανία 
της μόδας παγκοσμίως.
Β Ενότητα: Στη συνέχεια θα γίνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο το σχέδιο, βασισμένο σε 
ειδικά projects που θα παραδοθούν στους συμμετέχοντες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι σχολών μόδας, με γνώσεις σχε-
δίου μόδας, όπως σχεδιασμός φιγούρας και ενδύματος, χρωματισμός και απεικόνιση ρούχου.
2. Ο κάθε συμμετέχοντας πρέπει να αποστείλει 3 δικά του σχέδια ενδύματος, σκαναρισμένα 
ή σε φωτογραφία στο info@athensfashionclub.com για να βεβαιωθεί η επάρκειά του να πα-
ρακολουθήσει το workshop.
3. Μόλις βεβαιωθεί η επάρκειά του, θα του αποσταλεί το υλικό προετοιμασίας για το workshop.
Το Open Workshop θα πραγματοποιηθεί στην 1η Κυψέλη Νέων Σχεδιαστών Μόδας. Δηλώστε 
συμμετοχή στο 2130271069 ή στο info@athensfashionclub.com. Αριθμός συμμετεχόντων: 
20 άτομα.
Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017. Τοποθεσία: The Fashion Gate - Athens Fashion Business 
Incubator, Τζωρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος. Ώρα: 11:00 με 17:00. Πληροφορίες: www.
facebook.com/thefashiongateGR

Δωρεάν Εκπαίδευση

STEER: Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο
Η μη κυβερνητική οργάνωση Four Elements, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «STEER - Υπο-
στηρίζοντας τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας» και στοχεύοντας 
στην ανάπτυξη τεχνικών υποστήριξης νέων ανέργων και δωρεάν σεμινάρια εκπαιδευτών νέων, 
διοργανώνει τη Δευτέρα 29/05 πρότυπο σεμινάριο με θέμα: «Υποστηρίζοντας τη μετάβαση 
των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας».
Στόχοι του έργου:

-
δευση στην αγορά εργασίας,

βοήθειας σε νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες,

εκπαίδευση μέσα από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου.
Η εκδήλωση ενημέρωσης απευθύνεται σε:

της νεολαίας,

ιδρύματα, πανεπιστήμια,
-

παϊκή πιστοποίηση.
Παρέχεται πιστοποίηση στο τέλος παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
11:00-11:30 Προσέλευση και εγγραφές,
11:30 Εισήγηση κ. Δελακουρίδη Ιωάννη, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας,
12:00 Παρουσίαση των βασικών αναγκών των νέων κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας,
12:30-13:30 Εργαστήριο για τον εντοπισμό των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εύρεση 
απασχόλησης,
13:30-13:45 Μεσημεριανό φαγητό,
14:00-14:30 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του έργου STEER και της ευρωπαϊκής 
πιστοποίησης,
14:30-15:00 Ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus+ από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και τη δυνατότητα κινητικότητας των νέων,
15:00 Παράδοση πιστοποιητικών.
Το έργο STEER στοχεύει στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και μεταφορά εκπαιδευτικού προγράμματος 
για νέους σε περίοδο μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του 
έργου, θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπεύθυνους νεολαίας και νέους, που 
συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα, όπως: δεξιότητες για τη μελλοντική αγο-
ρά εργασίας, σχεδιασμός μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, ψυχολογική 
υποστήριξη, ικανότητες διαχείρισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικές δεξιότητες και παροχή 
συμβουλών καριέρας. Στο υλικό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση εντελώς δωρεάν όσοι πα-
ρευρεθούν στο σεμινάριο και όσοι άλλοι επιθυμούν.
Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2017. Τοποθεσία: EUROTRAINING Educational Organisation, Βε-
ρανζέρου 1. Ώρα: 11:00 με 15:00. Πληροφορίες: www.steerproject.eu

Open Innovation Day- 
Academy of Entrepreneurship
Την Παρασκευή σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα «Erasmus Νέοι Επι-
χειρηματίες» και Open Innovation for SMEs (OPENiSME).
Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο Open Innovation Day της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, μετά το τέλος του Open Day. Project Manager: Ελένη 
Φυσαράκη.
Ημερομηνία: 26 Μαΐου 2017. Τοποθεσία: Τσίλλερ 61. Ώρα: 16:00 με 18:00 (ώρα προ-
σέλευσης: 15:30 μμ.). Πληροφορίες: 210-3313690, secretariat@akep.eu

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας
Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας συνεχίζουν την προσπάθεια στήριξης των μη απα-
σχολουμένων, αλλά και των εργαζομένων, με άξονα την κινητοποίησή τους προς την ενεργή 
αναζήτηση, τη διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
To Skywalker.gr διοργανώνει το 22ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας, το οποίο θα διεξαχθεί 
από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2017, 10:00 με 16:00. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης 
με κύρια θέματα τους δείκτες απασχολησιμότητας και τις απαραίτητες ήπιες δεξιότητες (soft 
skills) σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του εργασιακού χώρου. Το πρόγραμμα των 30 ωρών 
(πέντε ημέρες), περιλαμβάνει ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ειση-
γήσεις που θα διερευνήσουν μεταξύ άλλων ήπιες δεξιότητες όπως: διαχείριση μετάβασης και 
σύγκρουσης, συναισθηματική νοημοσύνη, ένταξη σε ομάδα, στοχοθεσία/επαγγελματικό πλάνο 
δράσης και εργαλεία λήψης απόφασης. Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν εργαστήρια σχετικά με: 
Strategic plan for CV, ανάδειξη δεξιοτήτων στη συνέντευξη και την εργασιακή ζωή καθώς και 
τεχνικές αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης.
Η συμμετοχή στα Μονοπάτια είναι χωρίς χρέωση. Λόγω της δομής του προγράμματος προϋ-
πόθεση για την ένταξη στο 22ο Μονοπάτι είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου 
(5 ημέρες) και όχι τμήματος αυτού.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career Design. Οι 
καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το www.footstep.
gr. Για σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 9730280 με την 
κα Καρατζή Τάνια έως τις 24 Μαΐου. Το Μονοπάτι διεξάγεται με την υποστήριξη του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, στον χώρο του οποίου θα 
πραγματοποιηθεί το σεμινάριο.
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct του δήμου Αθηναίων: 
Ακαδημίας 50, Αθήνα, (είσοδος από Σόλωνος). 
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Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος από πολύ 
παλιά συνειδητοποίησε τη χρησιμότητα και 
τις δυνατότητες των θαλάσσιων δρόμων. 

Χρησιμότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή των δρό-
μων της στεριάς, στο εμπόριο, στις μεταφορές 
και στις μετακινήσεις, σε νέες ανακαλύψεις, σε 
νέες κατακτήσεις. Για να αξιοποιήσει ο άνθρωπος 
τους θαλάσσιους δρόμους, έπρεπε να διαθέτει 
κάποιο πλωτό μεταφορικό μέσο. Το πλωτό αυτό 
μέσο θα έπρεπε να διαθέτει κινητήρια δύναμη. Ως 
τέτοια καταρχάς χρησιμοποίησε τη μυϊκή δύναμή 
του είτε κωπηλατώντας με τα χέρια είτε αργότερα 
χρησιμοποιώντας κουπιά. Αυτός ο τρόπος θα-
λάσσιας μεταφοράς, κωπηλατώντας, έδωσε τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν 
την αξία των θαλάσσιων δρόμων, δοκιμάζοντας 
όμως περιορισμένα αποτελέσματα, αφού η κό-
πωση δεν επέτρεπε ακόμη και στους πολύ καλά 
γυμνασμένους και σκληροτράχηλους κωπηλάτες 
να κωπηλατούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Προσπαθώντας να βρουν μια λύση στο πρό-
βλημα, ανακάλυψαν τη δύναμη του ανέμου και 
αποφάσισαν να την εκμεταλλευτούν για να 
κινήσουν τα πλοία τους. Ανακάλυψαν μία ανε-
ξάντλητη πηγή ενέργειας και κινητήρια δύναμη 
για τα σκάφη τους, που δεν επηρεαζόταν από τη 
σωματική κόπωση του πληρώματος: τον άνεμο. 
Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου άνοιξε 
νέους ορίζοντες στα θαλασσινά ταξίδια, αφού 
τα πλοία μπορούσαν να ταξιδεύουν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Είναι γνωστό ότι τα πρώτα 
πανιά (ιστία) έκαναν την εμφάνισή τους στο 
Αιγαίο μεταξύ του 2.000 π.Χ. και του 1.500 π.Χ. 

Το ιστιοφόρο σκάφος από την εποχή εκείνη 
έχει παρουσιάσει μια εκπληκτική εξέλιξη με απο-
τέλεσμα σήμερα να παραμένει το περισσότερο 
κατάλληλο και ασφαλέστερο σκάφος θαλάσσιας 
αναψυχής. Είναι ικανό, διαθέτοντας το κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο πλήρωμα, να ταξιδεύει με 
οποιεσδήποτε (ακόμα και με δυσμενείς, ακραί-
ες) καιρικές συνθήκες. Αντίθετα τα κωπήλατα 
σκάφη, για τους λόγους που προαναφέραμε, 
παρέμειναν σχεδόν στην αρχέγονη μορφή τους 
και παρουσίασαν πολύ λίγες βελτιώσεις (κυρίως 
λόγω της χρήσης νέων υλικών). 

Το ιστιοφόρο σκάφος έχει τη μεγαλύτερη δυ-
νατότητα αυτονομίας από οποιοδήποτε άλλο 
σκάφος και μπορεί να είναι αύταρκες για πολύ 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφού το μόνο που 
χρειάζεται είναι η προμήθεια του πληρώματος σε 
τρόφιμα. Σήμερα ταξίδια αναψυχής που περιλαμ-
βάνουν τον διάπλου ωκεανών ή τον περίπλου 
της Γης γίνονται με απόλυτη ασφάλεια μόνο με 
ιστιοπλοϊκά σκάφη επανδρωμένα από έμπειρους 
ιστιοπλόους. Για να φτάσει κάποιος σε αυτό το 
σημείο και να εκμεταλλευτεί τις απεριόριστες 
δυνατότητες ταξιδιού που του παρέχει το ιστιο-
πλοϊκό σκάφος, θα πρέπει να μάθει ιστιοπλοΐα.

 
Πώς μπορώ να μάθω ιστιοπλοΐα
Πριν περιγράψουμε πώς μπορεί κανείς να μά-

θει ιστιοπλοΐα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η 
ιστιοπλοΐα δεν είναι κάτι που μαθαίνεται σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακόμη και οι 
πιο έμπειροι ιστιοπλόοι μαθαίνουν σε κάθε νέο 
ταξίδι τους. Η ιστιοπλοΐα περιλαμβάνει επιστήμες 
όπως η αεροδυναμική, η υδροδυναμική, η ναυ-
τιλία, η μετεωρολογία, η ναυπηγική, επιστήμες 

που ο καθένας μπορεί να διερευνήσει και στις 
οποίες μπορεί να εμβαθύνει όσο επιθυμεί: από 
τις απλές πρακτικές γνώσεις που χρειάζονται για 
να αρχίσει μέχρι τις πανεπιστημιακές. Οι γνώ-
σεις που μπορεί να αποκτήσει ένας ιστιοπλόος 
είναι απεριόριστες και αυτό ακριβώς είναι και 
το ενδιαφέρον σημείο της ιστιοπλοΐας. Για να 
αρχίσει κανείς να ασχολείται με την ιστιοπλοΐα, 
θα πρέπει να έχει κάποιες ελάχιστες βασικές 
γνώσεις. Έτσι θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνε-
ται όσα συμβαίνουν, να εκτελεί τις εντολές του 
κυβερνήτη, να συμμετέχει ενεργά στις διάφορες 
δραστηριότητες του σκάφους και να γνωρίζει 
πώς θα αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις 
κινδύνου, ώστε να φροντίσει για τη δική του 
ασφάλεια αλλά και των επιβαινόντων. Αυτές οι 
βασικές γνώσεις παρέχονται σε έναν (δίμηνο 
συνήθως) κύκλο μαθημάτων ιστιοπλοΐας σε 
σχολή ναυτικού ομίλου.

 
Τι θα μάθω στο πρώτο επίπεδο
Τα μαθήματα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, 

προκειμένου να αποκτήσει κανείς τις πρώτες 
βασικές γνώσεις ιστιοπλοΐας, περιλαμβάνουν 
θεωρία και πράξη. Στα θεωρητικά μαθήματα 
διδάσκονται τα εξής:

υδροδυναμική, αρχές ναυπηγικής, ευστάθεια του 
σκάφους.

όργανα ναυτιλίας, ναυτιλιακά βοηθήματα, ασφά-
λεια πλου).

αγκυροβολία.

Στα πρακτικά μαθήματα εφαρμόζονται στην 
πράξη αυτά που έχουν αναφερθεί στη θεωρία:

νιών (βιράρισμα, μαϊνάρισμα), λειτουργία των 
συστημάτων του σκάφους.

ρες πλεύσεις (ανάλογα με τη διεύθυνση και την 
ένταση του ανέμου), αναστροφή - υποστροφή.

διάφορες κινήσεις.

πανιών.

χάρτη, τήρηση πορείας πυξίδας, προσδιορισμός 
στίγματος.

από τη θάλασσα.

και εφόσον περάσουν με επιτυχία την εξέταση, 
οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν δίπλωμα κυβερνήτη 
ιστιοπλοϊκού σκάφους. 

 Τι μπορώ να κάνω όταν ολοκληρώσω 
τη βασική εκπαίδευση
Οι προοπτικές που ανοίγονται σε κάποιον 

που έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση 
είναι οι εξής: 

Σύμφωνα με τον νόμο δύο κάτοχοι διπλώματος 
κυβερνήτη ιστιοπλοϊκού σκάφους μπορούν να 
ναυλώσουν ιστιοπλοϊκό σκάφος. Αυτή η τυπική 
απαίτηση όμως δεν είναι πάντοτε αρκετή. Θα 
πρέπει ο ένας τουλάχιστον να έχει κάποια εμπει-

εμπειρία πρέπει να κάνει πρώτα μερικά ταξίδια με 
την παρουσία ενός πεπειραμένου skipper μέχρι 
οι εμπειρίες που θα αποκτήσει να τον κάνουν 
να αισθανθεί ικανός να αναλάβει την ευθύνη 
να κυβερνήσει σκάφος. Η σωστή διαδικασία 
για κάποιον που αποφοιτεί από μια σχολή ιστιο-
πλοΐας είναι να κάνει στην αρχή μερικά ταξίδια 
συμμετέχοντας ως πλήρωμα. Σε αυτά τα πρώτα 
ταξίδια πρέπει να προσπαθεί να αποκομίζει όσο 
δυνατόν περισσότερες εμπειρίες και να παίρνει 

θα είναι ικανός να αναλάβει τη διακυβέρνηση 
ενός σκάφους.

Η ναύλωση ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους είναι 
οικονομικά αρκετά προσιτή, αφού το κόστος 
κατά άτομο συγκρίνεται με αυτό του καταλύ-
ματος σε ένα μέτριο ξενοδοχείο.

να ασχοληθεί με την αγωνιστική ιστιοπλοΐα.
Οι περισσότερες σχολές ιστιοπλοΐας δίνουν 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, αφού 
ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση, να πα-
ρακολουθήσουν προχωρημένα και ακολούθως 
αγωνιστικά μαθήματα. Στα μαθήματα αυτά δι-
δάσκονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με τη λειτουργία των πανιών, οι εκπαιδευόμενοι 
αποκτούν περισσότερες εμπειρίες και τελικά, 
εφόσον ασχοληθούν με την αγωνιστική ιστι-
οπλοΐα, εντάσσονται σε ένα αγωνιστικό πλή-
ρωμα, ειδικεύονται σε μία συγκεκριμένη θέση 
και λαμβάνουν μέρος σε αγώνες ιστιοπλοΐας 
ανοικτής θάλασσας.

δήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία. Βέβαια, όσο 
νωρίτερα αρχίσει κανείς, τόσο περισσότερο 
χρόνο θα έχει για να αποκτήσει γνώσεις και 
εμπειρίες. 

Τα παιδιά, παραδείγματος χάριν, αρχίζουν 
να κάνουν αγωνιστική ιστιοπλοΐα στους ναυτι-
κούς ομίλους από 7 ετών. Ας μην ξεχνάμε ότι 
το ιστιοπλοϊκό σκάφος δεν είναι απλώς ένα 

ασχοληθούμε με ένα άθλημα, με ένα χόμπι, 
που θα μας χαρίσει στιγμές ηρεμίας και στιγμές 
δράσης, να έρθουμε σε επαφή με τη θάλασσα 
και να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια της δύ-
ναμης του ανέμου. 

Είναι ένας τρόπος για να κάνουμε τις διακοπές 
μας τελείως ανεξάρτητοι και ελεύθεροι στις 

τα νησιά μας από μια άλλη οπτική γωνία και να 
επισκεφτούμε μέρη απρόσιτα με οποιοδήποτε 
άλλο μέσο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ελληνικές θάλασσες 
με τα χιλιάδες νησιά τους προσφέρονται λόγω 
των καιρικών συνθηκών και της διαμόρφωσης 
των ακτών για ιστιοπλοΐα όσο κανένα άλλο 
μέρος στον κόσμο. Είναι καιρός να αρχίσουμε 
να τις απολαμβάνουμε.

Νίκος Νικολόπουλος,
Εκπαιδευτής Ιστιοπλοΐας-Sailingschool.gr

Ιστιοπλοΐα: Το χόμπι που σε ταξιδεύει
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Αττική
Tutorpool - Δίκτυο Εθελοντισμού 

& Αλληλεγγύης για την Παιδεία
Κιν: 6977634483  
(καθημερινά ώρες: 11.00-18.00)
Site: tutorpool. gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας  
& Ρως 8, Αθήνα
Τηλ: 2102511339
E-mail: koinwniko.frontisthrio@gmail.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Μαθήματα Δημοτικού & Αγγλικών
Διεύθυνση: Θερμοπυλων 11-13, Αθήνα
Τηλ: 2105239829, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
 Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου
Ενισχυτική Θετικών Μαθημάτων,  
Αγγλικά Lower/Proficiency, Γαλλικά
Διεύθυνση: Αρύββου 1, Αθήνα
Τηλ: 210 75 13 360, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης
Πληροφορική, Κιθάρα,  
Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ: 2108655230, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Σπυρίδων Σταδίου
Γαλλικά, Αγγλικά
Διεύθυνση: Ερατοσθένους 13, Αθήνα
Τηλ: 2107511620, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγ. Ελευθέριος Γκύζη
Ισπανικά, Αγγλικά
Διεύθνση: Παπαστράτου 16, Αθήνα
Τηλ: 2106427053, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Πληροφορική
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου
Τηλ: 2107716543, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βιβλιοθήκης Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών
Μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου,  
Λυκείου φροντιστηριακού τύπου
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, Αθήνα
Τηλ: 2103245098
E-mail: kf.libiaa@gmail.com,  
Site: koinonikofrontistirioiaa.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
After School
Μαθήματα για παιδιά μεταναστών  
& προσφύγων
Διεύθυνση: Κωλέττη, Αθήνα
Τηλ: 2110121441-3,  
E-mail: project@civisplus.gr

Δίκτυο Αλληλεγγύης Δάφνης - 
Υμηττού Κοινωνικό Στέκι
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 26
Τηλ: 2109711100
E-mail: diktyoallilegyisdy@yahoo.gr,  
Site: da-dy.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Φυσική, Χημεία
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου  
Πηγής, Δάφνη
Τηλ: 2109711773, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου 1, 
Υμηττός
Tηλ: 2132085505, 2132037815
E-mail: koinonikodafnisimittou@gmail.com

Πρόγραμμα Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ -  
Δήμος Βύρωνα
Διεύθυνση: Βύρωνας
Τηλ: 213 2008600-1,  
Site: www.dimosbyrona.gr

Δωρεάν μαθήματα  
από φοιτητές του ΕΜΠ
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου
Κιν: 6974228744, 6973588917, 
6970976906
E-mail: dwreanmathimata@yahoo.gr, 
Site: dwreanmathimata.wordpress.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Ζωγράφου

Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ζωγράφου
Τηλ: 2107486267,  
Site: www.zografou.gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Καισαριανής
Διεύθυνση: Καισαριανή
Tηλ: 2132010733-779
Ε-mail: pedia@kessariani.gr,  
Site: portal.kessariani.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων 
Μαθήματα Ελληνικών & Μαθηματικών
Διεύθυνση: Ωρωπού & Τέω, Αθήνα
Τηλ: 2102914686, Site: neotita.gr

Δίκτυο Aλληλεγγύης Hλίου-πόλις
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Αμαλίας 3,  
Ηλιούπολη
Tηλ: 2112139536

Καλλιτεχνείο των Αχαρνών
Διεύθυνση: Χειλίου 16, Αχαρνές
Τηλ: 2102445788, 6975843479
E-mail: nfo@kallitechnio.org,  
Site: www.kallitechnio.org

Κοινωνικό Φροντιστήριο Παλλήνης
Διεύθυνση: Έντισον 3ο Λύκειο, Παλλήνη
Tηλ: 2106032012, Site: diktiopallinis.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορωπίου
Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο Κορωπίου, 
Πλατεία Σωτηρίου, Κορωπί
Τηλ: 2106622324/662, 2106026275
E-mail: koropi@hol.gr,  
Site: www.koropi.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Τηλ: 2299085095, 2299020105-174, 
Site: www.topekoergasia.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών
Διεύθυνση: Καρναβία 10, Παπάγος
Τηλ: 2106520814, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Ύψωση Τιμίου Σταυρού Χολαργού
Θετικά Μαθήματα, Φιλολογικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Αναστάσεως & Κλειούς,  
Παπάγος Χολαργός
Τηλ: 2106515952, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Παπάγου - Χολαργού
Διεύθυνση: Δημαρχείο Χολαργού,  
Περικλέους 55
Τηλ: 2132002806-815,  
Site: www.dpapxol.gov.gr

Φροντιστήριο Εθελοντών  
Καθηγητών
Διεύθυνση: Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, 
Μαρούσι
Τηλ: 2108024942 / 6974966654 
kontrastonkairo@yahoo.gr

Δωρεάν μαθήματα  
σε φροντιστήρια στο Μαρούσι
Τηλ: 2132031920-1

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας 25

Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρί-
ου ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. - Συνεταιριστικό 
Φροντιστήριο
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι
Τηλ: 2155511057
E-mail: info@sinetairismos.gr,  
www.sinetairistiko.org

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Ανδρέας Αγίας Παρασκευής 
Φροντιστηριακά Μαθήματα
Διεύθυνση: Ψαρών 57, Αγιά Παρασκευή
Τηλ: 2106391655, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Νικόλαος Πευκακίων 
Διεύθυνση: Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση
Τηλ: 2103612449, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού 
Ισπανικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίας Σοφίας
Τηλ: 2106776868, Site: neotita.gr

Δημοτικό Φροντιστήριο Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, Ελευσίνα
Τηλ: 2131601410,  
Site: www.eleusina.gr

Αλληλέγγυο Φροντιστήριο  
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Μυκήνων & Κορίνθου,  
Αιγάλεω, 4ο Ενιαίο Λύκειο
Τηλ: 2105902440, www.aigaleo.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως &  
Αγίας Βαρβάρας, Ίλιον
Τηλ: 2132030036, 2132030042
E-mail: koinoniki@ilion.gr,  
Site: www. ilion. gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Δημήτριος Μυκονιάτικα 
Φροντιστηριακά Μαθήματα 
Διεύθυνση: Μαντώς Μαυρογένους 8, 
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Τηλ: 2108329579, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Διεύθυνση: Πέργαμου & Δωδεκανήσου, 
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Site: www.agan.gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μητροπολιτικού Ιερού  
Ναού Ευαγγελίστριας
Διεύθυνση: Πλ. Δημοκρατίας, Περιστέρι
Τηλ: 2105711633, Κιν: 6945391654
E-mail: zarikos@gmail.com

Μαθήματα Η/Υ - Άγιος Δημήτριος
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Δημητρίου, 
Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 210 9712456, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αργοστολίου & Σάμου,  
Άγιος Δημήτριος

Κοινωνικό Φροντιστήριο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου,  
Γλυφάδα, Τηλ: 2132025236,  
Site: www.glyfada.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Μοσχάτου Ταύρου
Διεύθυνση: Ιλισού & Κεφαλληνίας,  
Μοσχάτο
Site: www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Πειραιάς
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Κερατσινίου
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη & Αγίου  
Φανουρίου, Κερατσίνι - Δραπετσώνα
Τηλ: 2104621561

Σχολείο Αλληλεγγύης  
Δεμερτζή και Έλλης,
Κερατσίνι Δραπετσώνα
Τηλ: 2104327780, 6946206362
E-mail: sxoleio.allhlegyhs@gmail.com, 
Site: solidaritykerdra.wordpress.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Κορυδαλλός
Τηλ: 210 4990400
E-mail: pr@korydallos.gr,  
Site: www.korydallos.gr

Σχολείο Αλληλεγγύης Νίκαιας
Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 182, Νίκαια
Κιν: 6942706867,  
E-mail: mpoylasoy@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη
Μικρόπολις Κοινωνικός Χώρος 

για την Ελευθερία
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου &  
Βασιλέως Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη
E-mail: info@mikropolis. gr, Site: 
micropolis-socialspace.blogspot.com

Ετεροτοπία
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη  
& Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310251033
E-mail: eterotopiathess@yahoo.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
Διεύθυνση: Βαφοπούλειο  
Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310416606

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μαθηματικών Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310551502

Οδυσσέας - Σχολείο 
Ελληνικής Γλώσσας
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Θεσσαλονίκη
Κιν: 6974517418,  
Site: sxoleioodysseas.weebly.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στο Οικόπολις
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α,  
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310222503

E-mail: oikopolis.social.center@gmail.com, 
Site: oikopolissocialcenter.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3, Κορδελιό  
Εύοσμος, Τηλ: 2310703221

Κοινωνικό φροντιστήριο  
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Ενορίας Κοιμήσεως  
Θεοτόκου, Ωραιόκαστρο
Κιν: 6979972715, 6977256196
E-mail: persaliapi@yahoo.gr,  
Site: koimisitheotokouoraiokastrou. 
wordpress.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313302300
Site: www.pavlosmelas.gr

Πιερία
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη
E-mail: info@elmepierias.gr,  
Site: www.elmepierias.gr

Ημαθία
Ομάδα Δράσης και Αλληλεγγύης 

Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια
Κιν: 6948759620
E-mail: omada.drasis.alexandrias 
@gmail.com,  
Site: omada-drasis-alexandrias.blogspot.gr

Ηλεία
Κοινωνικό Φροντιστήριο Πύργου

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου,  
2ο Γυμνάσιο & Λύκειο, Πύργος
Τηλ: 2621362415
Site: www.dimospyrgou.gr

Ήλιδα
Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου 

Ήλιδας Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Ήλιδα
Τηλ: 2622360509
E-mail: press@amaliada.gr,  
Site: www.dimosilidas.gr

Αιτωλοακαρνανία
Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγρινίου

Διεύθυνση: Μαβίλη, 2ο, 4ο Γυμνάσιο  
& 4ο Λύκειο, Αγρίνιο
Τηλ: 2105902440

Αχαΐα
Κοινωνικό Φροντιστήριο Πάτρας

Διεύθυνση: Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, 
Πάτρα
Τηλ: 2610455415
E-mail: foititikisyntrofia@gmail. com, 
Site: syntrofia.forumotion.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, Πάτρα
Κιν: 6973352870

Θεσσαλία
Στέκι Αλληλεγγύη για όλους

Διεύθυνση: Δημοκρατίας  
& Μαγνησίας 6, Βόλος
Τηλ: 2421091440
E-mail: stekivolou@hotmail. com,  
Site: steki-allilegyis.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 150, Βόλος

Χώρος κινημάτων -  
Στέκι Μεταναστών Βόλου
Διεύθυνση: Ιωλκού 33, Βόλος

Στέκι Οικολογίας και  
Αλληλεγγύης Βόλου
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 150, Βόλος
Κιν: 6978288264

Κρήτη
Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση: Ηράκλειο, Ελλάδα
Τηλ: 2813400300-305
E-mail: gram. pkr@crete.gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Φαιστού

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 1, Φαιστός
Τηλ: 2892340200
E-mail: info@dimosfestou.gr,  
Site: www.dimosfestou.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29,  
Δημαρχείο, Χανιά
Τηλ: 2821341691-3

Πελοπόννησος
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Αρεόπολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο
Τηλ: 2733360300
E-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr, 
Site: www.anatolikimani.gov.gr

Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου 
Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731022226, 2731081866,  
Site: www.sparti.gov.gr

Οικοκοινότητα Κιβωτός Κορογώνα
Διεύθυνση: Κορογώνας, Λακωνία
E-mail: korogonasark@gmail.com

Ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης 
Κορινθίας Γέφυρα
Διεύθυνση: Κόρινθος
Κιν: 6940619404
Εmail: gefyraki@gmail.com, Site:  
www.gefyra-korinthos.net/index.html

Στερεά Ελλάδα
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Δήμου Καρπενησίου
Διεύθυνση: Ύδρας 6, Καρπενήσι
Τηλ: 2237350000
E-mail: contact@karpenissi.gr,  
Site: www.karpenissi.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο ΕΛΜΕ 
Βοιωτίας - E. K. Λιβαδειάς
Διεύθυνση: Ανδρεαδάκη, Λειβαδιά
Τηλ: 2261024084
E-mail: elmevoi@yahoo.gr,  
Site: elmeviot.blogspot.gr

Σύλλογος Δασκάλων  
και Νηπιαγωγών Χαλκίδας
Διεύθυνση: Βαρατάση 24, Χαλκίδα
Τηλ: 2221021548
E-mail: info@dasknipchalk.gr,  
Site: www.dasknipchalk.gr

Ήπειρος
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11,  
Ηγουμενίτσα
Κιν: 6994042971
E-mail: koinoniko.frontistirio@gmail.com, 
Site: koin-front-thesprotias.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 18,  
Ηγουμενίτσα
Τηλ: 2665360182

Κοινωνικό φροντιστήριο  
Ι. Μ. Πρεβέζης
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 101, 
Πρέβεζα
Tηλ: 2682026684-734
E-mail: imprevez@otenet.gr,  
Site: imprevezis.blogspot.gr

Δωρεάν φροντιστηριακά  
μαθήματα στην Άρτα
Διεύθυνση: Β Παράλληλος Περιφερειακής 
Οδού, Ζώνη Γ, Άρτα
Τηλ: 2681021005-23886
E-mail: dimos@arta.gr,  
Site: www.arta.gr

Ανατολική  
Μακεδονία & Θράκη

Κοινωνικό φροντιστήριο 
Δήμου Κομοτηνής
Διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής,  
Κομοτηνή
Tηλ: 2531083344,  
Γραμμή του Δημότη: 15424
E-mail: dkomot@otenet.gr,  
Site: www.komotini.gr

Στέκι Πολιτικής, Πολιτισμού  
και Αλληλεγγύης KARDELEN
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 5-7, Ξάνθη
Site: stekikardelen.blogspot.gr

Κοινωνικά Φροντιστήρια
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ΑΘΗΝΑ
23 Μαΐου
180 χρόνια Eθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 180 
χρόνια Φιλοσοφική Σχολή. Μουσικές Εκδηλώσεις. Πρώτη εκ-
δήλωση: Wolfgang Amadeus Mozart - Συμφωνική Επετειακή 
Συναυλία. Εισαγωγή - «Γάμοι του Φίγκαρο», κοντσέρτο για 
δύο πιάνα και ορχήστρα, συμφωνία αρ. 40. Σολίστες: Έφη 
Παπαθωμαϊδη, Γιάννης Μιχαηλίδης. Την Αθηναϊκή Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων (ΑΣΟΝ) διευθύνει ο Επίκουρος Καθηγητής 
του ΤΜΣ Παύλος Σεργίου.
Τοποθεσία: Φιλοσοφική Σχολή - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πα-
νεπιστημιούπολη. Ώρα: 14:00

24 Μαΐου

Οι «Ημέρες Θάλασσας 2017» ξεκινούν στις 24 Μαΐου 2017 και 
θα ολοκληρωθούν στις 28 Μαΐου 2017. Διοργανώνονται για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τον δήμο Πειραιά σε συνεργασία με 
φορείς και συλλόγους της πόλης. Οι «Ημέρες Θάλασσας 2017» 
περιλαμβάνουν περισσότερες από 50 εκδηλώσεις με επίκεντρο 
τη θάλασσα, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την 
ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και απευθύνονται σε δημότες του 
δήμου Πειραιά, αλλά και σε επισκέπτες όλων των ηλικιών. Δείτε 
το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: www.pireasnet.gr
Τοποθεσία: Πειραιάς. Ώρα: 09:00 με 22:00

25 Μαΐου
Με το μάθημα της yoga θα συνδέσουμε την κινητικότητα του 
σώματος με την πνευματική διεργασία. Η yoga συνδέει άρρη-
κτα την υλική, ψυχική και πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. 
Αυτό θα κάνουμε και εμείς με ήπιες πρακτικές κάθε φορά, που 
θα περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση στο τέλος 
κάθε μαθήματος. Μέσω της ήρεμης και ελεγχόμενης αναπνο-
ής θα δίνουμε στον ασκούμενο τη δυνατότητα για πνευματική 
ηρεμία, αυτοέλεγχο και αυτοσυγκέντρωση τόσο για τη σωστή 
εκτέλεση της άσκησης, όσο και για την ανάπτυξη θετικής σκέ-
ψης, με στόχο την καθημερινή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Οι 
ασκούμενοι θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να φέρουν το 
δικό τους στρώμα yoga, καθώς επίσης και μια κουβερτούλα για 
να καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης. 

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προ-
τεραιότητας. Σχεδιασμός-υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 08:00-09:30

26 Μαΐου
H Συριακή προσφυγιά έφερε στη μνήμη των Ελλήνων την προ-
σφυγική κρίση που έζησε ο ελληνισμός μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, όπου χιλιάδες Έλληνες της Μ. Ασίας βρήκαν καταφύγιο 
στη Συρία μέχρι να ολοκληρωθεί το οδοιπορικό προσφυγικό 
προς την Ελλάδα. Με αυτή την αφετηρία ξεκίνησε η δημιουρ-
γία του ντοκιμαντέρ «Πίσω δεν γυρνάω», που καταγράφει το 
αγωνιώδες ταξίδι ανθρώπων με κοινή συνισταμένη τον φόβο 
του θανάτου και την αγωνία της ύπαρξης και της επιβίωσης. 
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ 63 λεπτών, με συνεντεύξεις 
προσφύγων μέσα σε διάφορους προσφυγικούς καταυλισμούς 
στην Ελλάδα. Η χώρα προέλευσής τους δεν έχει καθοριστική 
σημασία, γιατί είναι όλοι άνθρωποι με χαμένες πατρίδες, που 
προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, 
την Παλαιστίνη και πολλές άλλες χώρες. Όλοι βρίσκονται σε 
αναζήτηση ασφάλειας κάτω από την ίδια στέγη, κάτω από τον 
ίδιο Θεό, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. Ταυτότητα της 
ταινίας: Σκηνοθεσία - έρευνα: Φλώρα Πρησιμιντζή. Διεύθυνση 
φωτογραφίας: Κώστας Μπουγλουράς. Κάμερα: Γιώργος Αγνίδης, 
Παναγιώτης Μαρινόπουλος. Μοντάζ: Χάρης Μαυροφοράκης. 
Πρωτότυπη μουσική: String Demons. Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε.
Τοποθεσία: Πειραιώς 206, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 
Ώρα: 20:30

27 Μαΐου
Φανταστείτε ένα φεστιβάλ όπου υπάρχει χώρος για όλους, 
μικρούς και μεγάλους. Φανταστείτε ένα πάρκο, όπου γνω-
στοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες και DJs από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό παίζουν μουσική, ενώ πιο δίπλα ακροβάτες, 

ξυλοπόδαροι και ζογκλέρ σας 
προσκαλούν σε δραστηριό-
τητες που μπορείτε να κάνε-
τε όλοι μαζί ως οικογένεια. 
Αυτό είναι το Generations: Ένα 
φεστιβάλ κάπως διαφορετικό 
από αυτά που ξέρετε, καθώς 
συνδυάζει πράγματα που αντί 
να απευθύνονται μόνο σε με-
γάλους ή μόνο σε μικρούς, 
απευθύνονται σε όλους. DJ 
Sets: Wubdise (Austria), 
Blast'em Bop, Seez Kalonji (Boogie Rockaz), Santoner Rpz.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 17:00 με 
20:30

28 Μαΐου
Στα μαθήματα τσίρκου γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
έρθουν σε άμεση επαφή με τον κόσμο του τσίρκου, μέσα από 
το παιχνίδι. Με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών της σχολής 
Circus Dayz, θα δοκιμάσουν όλα αυτά που βλέπουν ως θεατές. 
Μικροί και μεγάλοι θα αναπτύξουν δεξιότητες στον συντονισμό, 
την ισορροπία, την ευελιξία, τη δύναμη και την επικοινωνία. 
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βασικές αρχές 
των ζογκλερικών, εναέρια ακροβατική κούνια (trapeze), μπάλα 
ισορροπίας (walking globe), ακροβατικά εδάφους και πολλά 
άλλα. Δεν απαιτείται εμπειρία για το μάθημα αυτό, παρά μόνο 
θέληση να δοκιμάσετε κάτι νέο! Παράλληλα, ξυλοπόδαροι, ζο-
γκλέρ και ισορροπιστές της ομάδας θεαμάτων της Circus Dayz 
δημιουργούν δράσεις ανάμεσα στον κόσμο, αλλά και επάνω στη 
σκηνή, που θα σας κόψουν την ανάσα και θα χρωματίσουν τη 
φαντασία σας! Για παιδιά και γονείς. Έως 20 συμμετοχές ανά 
γκρουπ. Σχεδιασμός - υλοποίηση: Circus Dayz.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Λαβύρινθος. Ώρα: 
17:30 με 18:15, 18:30 με 19:15, 19:30 με 20:15, 20:30 
με 21:15

29 Μαΐου
Μία παράσταση μουσικής από την ομάδα του Πολιτιστικού Στε-
κιού του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με 25 χαρακτηριστικά τραγούδια 
και σκοπούς από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας 
(Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, 
Κρήτη, Νησιά, Μικρά Ασία). Oι ομάδες μουσικής, θεάτρου και 
χορού του πολιτιστικού στεκιού απαρτίζονται από απόφοιτους του 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, αλλά και από φίλους - εθελοντές. Με σταθερές 
εβδομαδιαίες συναντήσεις και με τη βοήθεια επιμορφωτών, οι 
ομάδες στοχεύουν στη μάθηση, στην προσωπική και ομαδική 
βελτίωση και στην περαιτέρω καλλιέργεια των μελών τους, ενώ 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζουν παραστάσεις-συ-
ναυλίες-δρώμενα σε εκδηλώσεις εντός και εκτός προγράμματος.
Τοποθεσία: Πολιτιστικό Στέκι του ΚΕΘΕΑ, Σταυροπούλου 
29. Ώρα: 20:00
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23 Μαΐου
Έκθεση: «Η Τέχνη ζωγραφίζει την Τρέλα». Οι 
φοιτητές του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ζωγραφίζουν 
την τρέλα, μαζί με τον καθηγητή Γιώργο Τσακίρη 
και τον ψυχίατρο και εικαστικό Παύλο Βασιλειάδη, 
και παρουσιάζουν τα έργα τους στην έκθεση με 
τίτλο «Η Τέχνη ζωγραφίζει την Τρέλα». Οι φοιτητές, 
αφού ήρθαν σε επαφή με θέματα που αφορούν 
την ψύχωση και την τέχνη των ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές, δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ενό-
τητα έργων, με ευαισθησία, όπου μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει τις διάφορες πτυχές και εκφάνσεις 
της τρέλας. Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Ολυμπία 
Βελβελίδη, Έλλη Βοκοτοπούλου, Βούλα Βούρου, 
Θάλια Γαρυφάλλου, Αρτέμιος Γεωργιάδης, Ξένα 
Ζορπίδου, Θωμάς Καλλιάρας, Σοφία Κιρκιλή, Κωστή 
Κυριάκος, Βιργινία Καρυπίδου, Όλγα Κωστελίδου, 
Βάλια Λολίδου, Δήμητρα Παπαγεωργίου, Αντώ-
νης Ραπάνης, Μαρία Βασιλική Ρωσιάδου, Σοφία 
Στεργίου (5ο εργαστήρι), Αλίκη Σιτζόγλου, Βασίλης 
Χατζηλιάδης. Επίσης οι: Παύλος Βασιλειάδης και 
Γιώργος Τσακίρης.
Τοποθεσία: Αλ. Σβώλου 54-Ζώγια. Ώρα: 
8:00 με 03:00

24 Μαΐου
Αναστασία Γκίτση - Θα-
νάσης Ράπτης: Memento 
Vivere (Να μην ξεχνάμε 
να ζήσουμε). Ένα ποιητικό 
και φωτογραφικό ταξίδι. 
Μια ποιητική διαδρομή που ξεκινάει από τη ρο-
μαντική γραφίδα του ποιητή Friedrich Rόckert 
(1788-1766) και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη 
του σήμερα. Τρία πρόσωπα, ένας Γερμανός 
και δύο Θεσσαλονικείς συναντιούνται σε ένα 
σημείο, όπου μνήμη και λήθη εφάπτονται.
Τοποθεσία: Μητροπόλεως 125, 8 (οκτό) 
studio - photogallery. Ώρα: 10:00 με 15:00

25 Μαΐου
Περιοδική έκθεση εγχάρακτης κεραμικής από τη 
συλλογή της Έφης Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων 2017. Παρουσιάζονται επιλεγμένα 
έργα κεραμιστών του 20ου και του 21ου αιώνα 
που εμπνέονται από τον διάκοσμο της εγχάρα-
κτης κεραμικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
περιόδου.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Στρατού 2, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού χώρος υποδοχής (φου-
αγιέ). Ώρα: 8:00 με 20:00

26 Μαΐου
Ιανός Θεσσαλονίκη - Συζητήσεις. Το Κέντρο Ψυχο-
θεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation και 
ο IANOS πραγματοποιούν ανοιχτή διάλεξη με θέμα 
«Πόσο αντέχω το φως του άλλου;» Συντονισμός: 
Κατερίνα Σιαμπάνη, Bachelor ψυχολογίας, Msc 
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Παν. City-Scheffield 
U.K., Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt, 
εκπαιδευμένη στην Art Therapy και Sandplay 
Therapy. Μέλος της EAGT, μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΕΨΓ. Συγγραφέας του βιβλίου: «Βαδίζοντας 
μαζί. Η οπτική της θεραπείας Gestalt στην άνοια».
Τοποθεσία: Αριστοτέλους 7-Ιανός. Ώρα: 19:00

27 Μαΐου
Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Επιθεωρητής» από 
τη θεατρική ομάδα «ΚΟΥΚ» του Γ.Ν. Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου. Είσοδος με προσφορά ειδών 
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Τοποθεσία: Βαφόπουλου 3 - Βαφοπούλειο, 
αίθουσα Θεάτρου. Ώρα: 20:00

28 Μαΐου
Πολιτιστική κληρονομιά και παραδόσεις. Το 
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή 
την παγκόσμια ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου 
2017, διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμ-

μα αφιερωμένο στην πολιτιστική κληρονομιά και 
τις παραδόσεις μας! Μουσεία και αμφιλεγόμενες 
ιστορίες: Τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν 
λέγονται! Τι θα μας παρουσιάσει άραγε το μουσείο 
με άξονα τις συλλογές του; Τι ιστορίες θα μας 
πει; Ποια αντικείμενα θα φανερωθούν; Ελεύθερη 
συμμετοχή. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση, 
στο τηλέφωνο 2310913047.
Τοποθεσία: Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους - 
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ώρα: 10:00

29 Μαΐου
«Από την αζνασκαφή στην παρουσίαση». Φι-
λοξενούμενη φωτογραφική έκθεση, η οποία 
διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Βόρειας Ελλάδος, με τη συμμετοχή των ΕΦΑ 
Λάρισας και Ξάνθης και εντάσσεται στις εκδη-
λώσεις που πραγματοποιεί ο σύλλογος με τίτλο 
«Οι εργαζόμενοι του πολιτισμού στην κοινωνία». 
Το φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκε από το 
αρχείο των εφορειών Λάρισας και Ξάνθης, 
παρουσιάζει εντυπωσιακές εικόνες με κεντρικό 
θέμα την εργασία των υπαλλήλων στις παραπάνω 
εφορείες. Η έκθεση φιλοξενείται στο αίθριο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Μ. Ανδρόνικου 6 - Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ώρα: 8:00 με 20:00




