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Πώς να προωθήσετε 
την επιχείρησή σας: 
5+1 προτάσεις

Κάθε επιχείρηση έχει το δικό της προφίλ, 
με το οποίο είναι σημαντικό να εναρμο-
νίζονται όλα της τα μέρη. Το μάρκετινγκ 
και όλες οι εφαρμογές του εξαρτώνται 
τόσο από τη φύση της επιχείρησης, όσο 
και από το περιβάλλον της. Εδώ είναι 
μερικά στοιχεία που ίσως σας φανούν 
χρήσιμα.

 Δημιουργήστε την ιστορία σας και 
διαδώστε την
Όλες οι επιχειρήσεις κρύβουν από 

πίσω τους ανθρώπους, άνθρωποι είναι 
εκείνοι που τις ίδρυσαν και άνθρωποι 
είναι και εκείνοι που εργάζονται σε αυτές. 
Επομένως, όπως οι άνθρωποί της έχουν 
ιστορία, είναι φυσικό να έχει και η κάθε 
μάρκα τη δική της. Γιατί να μην γίνει 
γνωστή μέσα από αποσπάσματά της; Το 
πρώτο λοιπόν στοιχείο που αναφέρουν 
αρκετοί είναι το storytelling.

 Εστιάστε στο κοινό που απευθύ-
νεστε
Ένα καθοριστικό σημείο για να πετύχει 

το μάρκετινγκ μιας επιχείρησης είναι 
να γνωρίζει αυτή πολύ καλά τα άτομα 
στα οποία απευθύνεται. Να γνωρίζει 
τις ανάγκες τους, το προφίλ τους, τα 
χαρακτηριστικά τους, τη συμπεριφορά 
τους και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί 
να τα χαρακτηρίζει.

 Αναλύστε την αγορά και τον αντα-
γωνισμό και έχετε στο μυαλό σας 
το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα
Η γνώση για την αγορά και τον αντα-

γωνισμό σάς βοηθά να κατανοήσετε όλες 
τις διαστάσεις στις οποίες είναι πιθανό 
να διαφοροποιείστε. Αυτό σημαίνει ότι 
κατανοείτε σε μεγαλύτερο βαθμό ποια 
ακριβώς είναι η θέση σας μέσα στον 
κλάδο, αλλά και πού στοχεύετε.

 Δημιουργήστε στόχους που θέ-
λετε να επιτύχετε στην εκάστοτε 
προωθητική ενέργεια
Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική μιας 

ενέργειας προώθησης χρειάζεται να έχει 
έναν κεντρικό, ξεκάθαρο στόχο. Όλα 
πρέπει να συμβάλλουν προς μία κατευ-
θυντήρια γραμμή, όπως, για παράδειγμα, 
να ενισχύσετε την αναγνώρισή σας, να 
κάνετε πωλήσεις, να προωθήσετε ένα 
νέο προϊόν, να υπενθυμίσετε στο κοινό 
την παρουσία σας.

Δώστε σημασία στην ιστοσελίδα σας
Η ιστοσελίδα σας είναι η πλήρης σας 

εικόνα, αν δραστηριοποιείστε στο online 
περιβάλλον, ή μέρος αυτής, αν δραστη-
ριοποιείστε στο offline περιβάλλον. Στη 
σύγχρονη εποχή αποτελεί συνηθισμένο 
φαινόμενο η ηλεκτρονική έρευνα αγο-
ράς, κατά συνέπεια ένα προσεγμένο και 
καλαίσθητο περιβάλλον περιήγησης δίνει 
μία θετική εντύπωση στους χρήστες. 
Φυσικά η τάση με την οποία αυξάνεται 
πλέον η χρήση των κινητών τηλεφώνων 
κατευθύνει τις ιστοσελίδες σε mobile 
friendly περιεχόμενο.

Επιδιώξτε το word of mouth
Τέλος, προσπαθήστε να κάνετε τους 

άλλους να μιλήσουν για εσάς. Με τον 
τρόπο αυτό δεν διαδίδετε μόνο εσείς το 
μήνυμά σας, αλλά και κάθε αποδέκτης 
αυτού.

Ιωάννα Κοντουρά, 
Team Leader Citycampus.gr

Έ να από τα καλύτερα πράγματα 
σχετικά με τη μετάβαση από το 
να δουλεύεις σε κάποιου άλλου 

το γραφείο, να παραιτείσαι από τη 
δουλειά σου και να χτίζεις τη δική 
σου επιχείρηση είναι η ευκαιρία να 
μάθεις και μάλιστα πολλά. Το σπου-
δαιότερο πράγμα είναι ότι ποτέ δεν 
είσαι πολύ μεγάλος για να μάθεις.

 Να γνωρίζεις πότε να είσαι 
ευέλικτος και πότε σταθερός
Πρέπει να έχεις την επιθυμία να 

αλλάζεις, να δοκιμάζεις νέα πράγματα, 
έστω κι αν αποτυγχάνεις. Εξακρίβωσε 
τι ακριβώς δεν δούλεψε και γιατί 
και δοκίμασε κάτι άλλο. Να είσαι 
σταθερός με το καθημερινό ωράριο 
εργασίας. Είναι προτιμότερο να ξυ-
πνήσεις νωρίς, να ετοιμαστείς και να 
χώσεις το κεφάλι σου στη δουλειά, 
όπως ακριβώς θα έκανες αν εργα-
ζόσουν για κάποιον άλλον. Αυτό σε 
εξαναγκάζει να επικεντρώνεσαι και 
να ολοκληρώνεις αυτά που πρέπει 
να γίνουν, ώστε η δουλειά σου να 
μην σου τρώει όλο τον ελεύθερο 
χρόνο σου.

 Οφείλεις να έχεις 
μια θετική στάση
Αν αφήσεις τις προκλήσεις να βι-

δωθούν στο κεφάλι σου, θα ηττηθείς 
πριν δώσεις στον εαυτό σου μια δί-
καιη ευκαιρία. Σε κάθε πισωγύρισμα 
ρώτα τον εαυτό σου «τι μπορώ να 
δημιουργήσω από αυτό». Κάνε ένα 
βήμα πίσω και δες τις προκλήσεις 
ως τρόπους να μαθαίνεις και να 
αναπτύσσεσαι παρά ως αποτυχίες.

 Επικεντρώσου 
στην επιχείρησή σου
Είναι εύκολο, όταν διαπραγμα-

τεύεσαι με πελάτες, να βάζεις την 
ανάπτυξη της επιχείρησής σου σε 
στάση. Αυτό είναι λάθος. Βάλε στο 
πρόγραμμά σου κάθε μέρα ή κάθε 
εβδομάδα συγκεκριμένες ώρες που 
μπορείς να συγκεντρωθείς στην 
ανάπτυξη της επιχείρησής σου και 
προσάρμοσε τα ραντεβού σου και τις 
υποθέσεις των πελατών σου γύρω 
από αυτό το πρόγραμμα.

 Δεν είναι ανάγκη 
να τα κάνεις όλα
Σίγουρα, όταν ξεκίνησες την επι-

χείρησή σου, είπες ότι δεν έχεις την 

οικονομική δυνατότητα να αναθέσεις 
σε τρίτους εκείνες τις δραστηριότητες 
που μισείς (outsourcing). Μπορείς 
όμως να τις δεις ως μια επένδυση στην 
επιχείρησή σου. Όταν ασχολείσαι με 
δραστηριότητες και καθήκοντα που 
δεν σου αρέσουν, χάνεις πολύτιμο 
χρόνο και ενέργεια, που θα μπορού-
σαν να διατεθούν στην ανάπτυξη της 
επιχείρησής σου. Υπάρχουν άνθρωποι 
που μπορούν να κάνουν αυτές τις 
δραστηριότητες, όπως η λογιστική 
παρακολούθηση, το μάρκετινγκ, η 
ανάπτυξη και η παρακολούθηση της 
ιστοσελίδας σου, τα social media 
κ.λπ., πολύ οικονομικότερα, γρηγο-
ρότερα και καλύτερα από ό,τι εσύ. 
Βρες τους. Πρόσλαβέ τους. Αυτό θα 
σου επιτρέψει να συγκεντρωθείς σε 
ό,τι αγαπάς, σε ό,τι θα βελτιώσει τις 
ευκαιρίες σου για επιτυχία.

 Μην αναλαμβάνεις 
δουλειά που μισείς
Αν αποφασίσεις ότι ένας συγκε-

κριμένος τύπος δουλειάς δεν είναι 
ευχάριστος ή δεν αξίζει να ασχοληθείς, 
μην την αναλάβεις. Θα σε καταβάλει 
συναισθηματικά και θα επηρεάσει 
τη συμπεριφορά σου. Βοήθησε τους 
πελάτες σου να βρουν τους ανθρώπους 
που μπορούν να κάνουν σπουδαία 
δουλειά για αυτούς.

 Σταμάτησε να δουλεύεις 
όλη την ώρα
Μπορεί να είσαι πολύ καλά οργα-

νωμένος και ειδικός στο να διεκπε-
ραιώνεις υποθέσεις. Εξαιρετικά! Αλλά 

χρειάζεσαι να βρεις χρόνο απλώς για 
να σκεφτείς. Τι κάνεις; Γιατί το κάνεις; 
Πού πηγαίνεις; Υπάρχουν άλλοι τρόποι 
να φτάσεις εκεί; Υπάρχουν καλύτεροι 
τρόποι να πετύχεις τους στόχους σου; 
Ίσως να νομίζεις ότι είναι χαμένος 
χρόνος, αλλά είναι μία από τις κα-
λύτερες επενδύσεις που μπορείς να 
κάνεις στην επιχείρησή σου.

Δημιούργησε ένα πλαίσιο ζωής
Είναι τόσο εύκολο, όταν εργάζεσαι 

από το σπίτι, να απομονωθείς. Όταν 
δουλεύεις πολλές ώρες, και μόνο η 
ιδέα να βγεις έξω είναι εξουθενω-
τική. Θα πρέπει να το κάνεις ούτως 
ή άλλως. Οι άνθρωποι με μεγάλη 
κοινωνικότητα ζουν περισσότερο, 
είναι πιο υγιείς και λιγότερο αγχω-
μένοι. Βάλε το στο πρόγραμμά σου.

 Φρόντισε να περιβάλλεσαι από 
ανθρώπους που θέλουν να πε-
τύχεις και απαλλάξου από τους 
υπόλοιπους
Προσοχή: Μπορεί να είναι και τα 

αγαπημένα σου πρόσωπα. Οι φίλοι 
και η οικογένειά σου σε αγαπούν, 
αλλά μπορεί να θέλουν να μείνουν 
τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. 
Οποιαδήποτε μετάβαση έχεις κάνει 
ή σκοπεύεις να κάνεις μπορεί να 
διαταράξει τη σχέση σας. Οτιδήπο-
τε πιστεύουν, αισθάνονται και λένε 
είναι σίγουρα χρωματισμένα από 
τη σχέση αυτών μαζί σου. Αν έχεις 
αρνητικές επιδράσεις, βγάλ’ τες από 
τη ζωή σου ή περιόρισε την έκθεσή 
σου σε αυτές.

Ζήτησε βοήθεια
Δεν σημαίνει ότι αυτό σε κάνει 

αποτυχημένο. Δεν είναι δυνατόν 
να τα ξέρεις όλα, ποτέ δεν θα τα 
ξέρεις όλα. 

Όχι μόνο αυτό, βλέπεις τα πράγ-
ματα από μια δική σου οπτική γωνία, 
που σου φαίνονται τέλεια, ενώ μπο-
ρεί να είναι εντελώς εκτός λογικής. 
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από 
το να συζητάς με ανθρώπους που 
πραγματικά σέβεσαι για τα πράγ-
ματα που σε απασχολούν, ώστε να 
ξεκαθαρίσουν στο κεφάλι σου και 
να τα δεις από διαφορετική γωνία. 
Μπορεί οι γύρω σου να έχουν την 
ακριβή λύση για το πρόβλημά σου ή 
μπορεί να ξέρουν πού θα τη βρεις. 
Και όταν ζητάς βοήθεια, βεβαιώσου 
ότι θα την ανταποδώσεις.

 Θα είναι δύσκολο και
θα πρέπει να το περάσεις
Κάθε είδος μετάβασης είναι δύ-

σκολο. Θα σκοντάψεις και θα πέ-
σεις, σήκω και συνέχισε. Θα βρεις 
λακκούβες και εμπόδια, σχεδίασε 
πέρασμα γύρω από αυτά. 

Θα έρθουν στιγμές που θα θέλεις 
να τα παρατήσεις, θυμήσου γιατί 
ξεκίνησες. Άσε το πάθος σου να υπε-
ρισχύσει των προκλήσεων και των 
δυσκολιών. Ρώτα τον εαυτό σου «τι 
μπορώ να δημιουργήσω από αυτό». Θα 
το ξεπεράσεις. Ακόμα και η χειρότερη 
καταιγίδα κάποτε περνά.

Ιωάννα Κοντουρά, Team 
Leader Citycampus.gr

Από υπάλληλος 
επιχειρηματίας: 

Καίριες συμβουλές
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Νεοφυής επιχείρηση (startup) 
είναι ο προσωρινός οργανι-
σμός που σχηματίζεται με 

σκοπό την ταχεία ανάπτυξη χρησιμο-
ποιώντας ένα επαναλαμβανόμενο και 
επεκτατικό επιχειρηματικό μοντέλο. 

Αλλιώς: startup επιχείρηση είναι 
μια εταιρία σχεδιασμένη να αναπτύσ-
σεται γρήγορα. Κοινό χαρακτηριστικό 
των δύο ορισμών αποτελεί ο ρυθμός 
ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Αν σε αυτό συμπληρώσουμε τον 
όρο «καινοτόμος», τότε καταλήγουμε 
στα βασικά χαρακτηριστικά μιας 
startup. 

Η συγκεκριμένη μορφή επιχει-
ρήσεων, αν και μετρά ήδη αρκε-
τές δεκαετίες ζωής, ήρθε τελευταία 
και πάλι στο προσκήνιο λόγω της 
πρόσφατης διεθνούς κρίσης και 
μάλιστα για τις περισσότερες αγορές 
βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας 
και ανάπτυξης.

Ιστορικά οι startup επιχειρήσεις 
πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη της 
δεκαετίας του ’50 κυρίως στη Silicon 
Valley της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., 
κοιτίδα εκατοντάδων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, που και σήμερα συνε-
χίζουν να αλλάζουν τον κόσμο. Αιτία 
για τη δημιουργία τους στάθηκε μια 
διαφωνία μεταξύ των εργαζομένων 
της Shockley Semiconductor και 
του ιδρυτή της. 

Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από 
την εταιρία και ξεκίνησαν την ίδρυση 
εταιριών με τις φρέσκες ιδέες τους, 
που έφεραν νέα δεδομένα στην αγο-
ρά, δεδομένα που αναγκάστηκαν να 
ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην 
εργοδότες τους.

Η μέθοδος των startups διαδόθηκε 

με γοργούς ρυθμούς, και αυτό που 
είχε ξεκινήσει ως μια «επανάσταση» 
εργαζομένων στο ερευνητικό πάρκο 
του Πανεπιστημίου του Stanford 
μετατράπηκε σύντομα σε μια χιο-
νοστιβάδα από startups. 

Αυτή η χιονοστιβάδα άρχισε να 

κυλάει ξανά κοντά στην αυγή της νέας 
χιλιετίας, όταν ξέσπασε αυτό που απο-
καλείται η «φούσκα του διαδικτύου» 
και των «.com» επιχειρήσεων, που 
βασίζονταν στη ραγδαία ανάπτυξη 
και εξάπλωση του διαδικτύου. Η 
αρχική μορφή της επιχείρησης είναι 

προσωρινή, καθώς το επενδυτικό 
πλάνο της προβλέπει την εξέλιξή 
της σε κανονική-τυπική επιχείρηση. 

Η μέση διάρκεια ζωής μιας startup 
είναι το ένα έτος, καθώς σε δύο 
χρόνια, το πολύ, θα πρέπει να έχει 
αποκτήσει δομή και λειτουργίες κα-

νονικής επιχείρησης. 
Ουσιαστικά με την υλοποίηση 

του επενδυτικού πλάνου οι ιδιο-
κτήτες θα πρέπει να αποφασίσουν 
τίνος είδους νομική μορφή θα πάρει 
το εγχείρημά τους. Συνηθέστερες 
νομικές μορφές που υιοθετούν οι 
startups είναι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αν 
και έχουν τη δυνατότητα να εξε-
λιχθούν στη συνέχεια σε όλες τις 
άλλες εταιρικές μορφές.

Η έννοια της επανάληψης, που 
αναφέρεται στον ορισμό, έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι το προϊόν 
ή η υπηρεσία που θα δημιουργηθεί 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
χρησιμοποιείται από τους πελάτες 
της εταιρίας χωρίς μετατροπές.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται 
το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει 
να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις μιας 
ραγδαίας - δυναμικής ανάπτυξης.

Φέρει ένα καινοτόμο διακριτικό: 
o λόγος ύπαρξής της είναι να προ-
σφέρει μια λύση σε συγκεκριμένο 
πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελα-
τών της και συνήθως σχετίζεται με 
προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο όρος 
«νεοφυής επιχείρηση» θα μπορούσε 
να συνδεθεί με πλήθος επιχειρήσεων. 
Στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στη 
χώρα μας χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει επιχειρήσεις που συν-
δέονται με υψηλή ανάπτυξη, έχουν 
τεχνολογικό προσανατολισμό, και 
πολλές από αυτές επιδιώκουν να 
δημιουργήσουν μια νέα αγορά ή να 
εξελίξουν δυναμικά μια υπάρχουσα.

Esea.gr

Το Erasmus+ Play4Guidance (P4G) είναι 
ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εκπόνηση συλ-
λογικής προσπάθειας 6 ευρωπαϊκών χωρών 
(της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της 
Γερμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας) 
συμπεριλαμβανομένων 8 ακαδημαϊκών αλλά 
και επιχειρηματικών φορέων και οργανισμών. 

Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολο-
κληρώνεται μετά από 3 χρόνια, τον Αύγουστο 
του 2017, με τη συμμετοχή δύο εταίρων από 
την Ελλάδα, του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας (E.E.T.) του Ε.Κ.Π.Α. με επιστη-
μονική υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια 
Ζαχαρούλα Σμυρναίου και της Science View. 
Στόχος του project είναι ο σχεδιασμός ενός 
πρωτοποριακού παιχνιδιού επιχειρηματικό-
τητας που αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει και 
να καθοδηγήσει μαθητές, φοιτητές και νέους 
ανέργους για την απόκτηση επιχειρηματικών, 
οικονομικών και μαθηματικών δεξιοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσμα είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό ότι το P4G αποτελεί προϊόν πολύπλευ-
ρης συνεισφοράς σε επίπεδο παιδαγωγικής 
κατάρτισης, επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
και επιστημονικής τεχνογνωσίας. 

Όμως, όπως είναι αυτονόητο, λόγω της 
πολυπολιτισμικότητας και του διαφορετικού 
επιστημονικού αντικειμένου εξειδίκευσης των 
συνεργατών ήρθαν στο προσκήνιο κάποιες 
δυσκολίες αναφορικά με την κοινή χρήση των 
επιχειρηματικών όρων, την οριοθέτηση, και 
τον ορισμό των επιχειρηματικών ικανοτήτων 
και βεβαίως την κοινή αξιολόγησή τους. 

Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς 
των επιχειρηματικών όρων αποτέλεσε βασικό 
ζητούμενο προκειμένου να ενσωματωθούν 

στο παιχνίδι επιχειρηματικότητας του P4G, 
αλλά και στα συνοδευτικά εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία, με τέτοιο τρόπο ώστε με σαφήνεια 
και αντικειμενικότητα να ανταποκρίνονται 
στις διδακτικές και μαθησιακές απαιτήσεις 
των χρηστών όχι μόνο των συμβαλλόμενων 
χωρών, αλλά και όλων των εθνικοτήτων. 

Επιπλέον, λόγω των σημερινών κοινωνι-
κών απαιτήσεων αλλά και των εξαγγελιών 
της Ευρώπης, το έργο απευθύνεται και σε 
ένα ευρύ φάσμα χρηστών τόσο σε επίπεδο 
εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης 
στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και των 
συναφών μαθηματικών δεξιοτήτων, αλλά 
και σε επίπεδο κατάρτισης και αναβάθμισης 

των προσόντων των ανέργων, που συνεχώς 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του ευρωπαϊ-
κού Νότου.

Η κ. Σμυρναίου δήλωσε: «Ως επιστημονική 
υπεύθυνη του P4G για το Ε.Ε.Τ. του Ε.Κ.Π.Α. 
θα ήθελα να επισημάνω ότι το εργαστήριό 
μας στη διάρκεια των πιλοτικών αξιοποίησε 
επιχειρηματικά σενάρια που σχεδιάστηκαν 
προκειμένου να υπάρχει ομαλή εισαγωγή 
στο παιχνίδι, αλλά και αύξηση του βαθμού 
κινητοποίησης των συμμετεχόντων. 

»Η στρατηγική μας αυτή προτάθηκε για 
υιοθέτηση από τους εταίρους του έργου, εφό-
σον κρίθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
καθορισμένη για τους σκοπούς του έργου. 

Επίσης, αναφορικά με τα αποτελέσματα των 
πιλοτικών που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, 
υπήρξαν θετικές διαπιστώσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων και του 
επιχειρηματικού παιχνιδιού P4G ως προς 
την εκπαίδευση των χρηστών στην επιχει-
ρηματικότητα και την καλλιέργεια βασικών 
και επιχειρηματικών δεξιοτήτων».

Τέλος, η ημερίδα του έργου πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου στο Ε.Ε.Τ. 
του Ε.Κ.Π.Α. και ο τελικός διαγωνισμός με-
ταξύ των χωρών έγινε την Τρίτη 30 Μαΐου. 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και 
τις εκδηλώσεις: play4guidance.eu 

Epixeiro.gr

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Erasmus+ Play4Guidance: Ένα παιχνίδι επιχειρηματικότητας

Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν 
μια επιχείρηση ως νεοφυή
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Ό ταν ήταν φοιτητής στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
δούλευε στην ιχθυόσκαλα κο-

ντά στους γονιούς του για να βγάζει ένα 
μεροκάματο. Συνομηλίκους δεν είχε 
κοντά του. Κι έτσι έπιανε κουβέντα με 
τους καπετάνιους των αλιευτικών. Εκεί-
νοι ήθελαν πλήρωμα. Όχι εμπειρικούς 
ψαράδες, αλλά εκπαιδευμένους στις 
εξελίξεις των τεχνικών ψαρέματος, στις 
νέες νομοθεσίες και ενημερωμένους 
για τη βιώσιμη αλιεία. Εκείνος, παρά 
την προοπτική να βγάζει χρήματα 
αντί για μεροκάματο εκπαιδεύοντας 
στελέχη επιχειρήσεων, ήθελε να βρει 
τρόπους να κοιμάται πιο ήσυχα τα 
βράδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
νέους ανέργους να απλώσουν τα δίχτυα 
τους σε μια καινούργια ζωή. Κι έτσι 
δημιούργησε μαζί με τους συνεργάτες 
του την Εναλεία, την πρώτη σχολή 
για την επαγγελματική αλιεία στην 
Ελλάδα. Μία βραβευμένη νεανική 
πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει να 
εκπαιδεύσει νέους ανέργους στο επάγ-
γελμα του αλιεργάτη και του αλιευτικού 
καπετάνιου.

Ο Λευτέρης Αραπάκης είναι 
υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της στρατηγικής της 
ομάδας, τη δημιουργία του προγράμ-
ματος σπουδών, καθώς επίσης και 
για το γενικό πλάνο επικοινωνίας 
και προώθησης, και συνιδρυτής της 
Εναλείας. Είναι ο νεαρός που διάλεξε 
να φτιάξει ένα σχολείο για ψαράδες 
και να βγάζει 650 ευρώ τον μήνα αντί 
να εκπαιδεύει στελέχη επιχειρήσεων 
στην Ελβετία και να κερδίζει 10.000 
ευρώ μηνιαίως.

 Χρειάζονται εκπαίδευση οι ψα-
ράδες;
Το επάγγελμα εξελίσσεται. Υπάρχουν 

νέες  τεχνολογίες και νέες νομοθεσίες 
στην αλιεία. Όσοι δεν τις γνωρίζουν, 
δεν ασχολούνται με τις εξελίξεις, 
μοιραία μένουν πίσω. Εκτός αυτού, 
ενώ τα τελευταία τριάντα χρόνια είχε 
παρατηρηθεί σημαντική μείωση των 
ιχθυοαποθεμάτων, την τελευταία πε-
νταετία, χάρις στην εκπαίδευση των 
Ευρωπαίων αλιέων και χάρις στη 
βαρύτητα που δίνεται στη βιώσιμη 
αλιεία, παρατηρείται αύξηση των ιχθυ-
οαποθεμάτων. Αυτό προσπαθούμε 
να μάθουμε στους Έλληνες αλιείς. 
Για να το πω απλά, για να υπάρχουν 
ψαράδες, πρέπει να υπάρχουν ψάρια, 
πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να 
ξέρουν πότε να ψαρεύουν και ποιες 
είναι οι αποτελεσματικές τεχνικές ψα-
ρέματος. Δεν έχει κανένα νόημα, για 
παράδειγμα, οι ψαράδες να βγάζουν 
εκατό τελάρα μικρό ψάρι αντί για δέκα 
τελάρα μεγάλο ψάρι, τα οποία θα είχαν 
την ίδια εμπορική αξία. Στην Ιταλία, 
για παράδειγμα, έχουν πολύ καλές 
αλιευτικές τεχνικές, όπως κάποιους 
αλιευτικούς τόπους όπου ο κάθε ψαράς 
ψαρεύει μόνο μία φορά την εβδομάδα. 
Τέτοιου τύπου τεχνικές θέλουμε να 
μάθουμε στους Έλληνες ψαράδες. Σε 
αυτή τη φάση εστιάζουμε σε ανέργους 
που θέλουν να ασχοληθούν με την 
αλιεία και είναι δεκτικοί στην εκπαί-
δευση. Η αλήθεια είναι πως αλιείς 55 
και 60 χρονών, που κάνουν αυτή τη 
δουλειά χρόνια ολόκληρα, όλη τους 
τη ζωή, δεν είναι εύκολα δεκτικοί σε 
νέα ερεθίσματα. Σκοπός μας είναι να 
μάθουμε στους ανέργους που θέλουν 

να αλλάξουν ενδεχομένως δουλειά και 
να ασχοληθούν με την αλιεία πώς να 
λειτουργήσουν στο αλιευτικό σκάφος, 
αλλά και τη σημασία της βιώσιμης 
αλιείας.

 Παλιότερα ήταν συνηθισμένη 
τακτική των ψαράδων να ψα-
ρεύουν οτιδήποτε, ακόμη και 
γόνο. Για ποιο λόγο; Έχει κάτι 
αλλάξει ως προς αυτό;
Νομίζω πως αυτή η τακτική οφει-

λόταν στην άγνοια, ίσως και στην 
απληστία. Αν μιλήσετε με ψαράδες 70 
χρονών, που στις περασμένες δεκαετίες 
ψάρευαν ακατάπαυστα, θα σας πουν 
πως  η θάλασσα είναι γεμάτη ψάρια. 
Δεν σκέφτονταν ότι κάποια στιγμή θα 
προέκυπτε πρόβλημα. Στην πραγμα-
τικότητα δεν συμφέρει να ψαρεύουν 
γόνο, πρώτον διότι είναι παράνομη 
ψαριά, και επομένως δεν μπορεί να 
πουληθεί νόμιμα, και δεύτερον γιατί 
τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. 

Τα πρόστιμα εφαρμόζονται;
Εφαρμόζονται και αρχίζουν από 

1.000 ευρώ μέχρι πολλές χιλιάδες, 
μέχρι μόνιμη παύση της αλιευτικής 
δραστηριότητας του συγκεκριμένου 
αλιευτικού σκάφους.

 Υπάρχουν είδη ψαριών που έχουν 
εξαφανιστεί από τις ελληνικές 
θάλασσες;
Δεν έχει εξαφανιστεί κάποιο είδος. 

Είχαν ελαττωθεί όμως οι ποσότητες. 
Το 2012 θα λέγαμε ότι ο τόνος ήταν 
είδος υπό εξαφάνιση. Ο τόνος είναι 
ψάρι που μετακινείται σε κοπάδια. Ένα 
κοπάδι τόνων μπορεί να ξεκινήσει 
από την Κύπρο και να φτάσει ως την 
Ισπανία. Η ευρωπαϊκή πολιτική όρισε 
πως στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα 
αλιεύεται μόνο το 5% του τόνου. Κι 
έτσι πλέον έχουμε πραγματικά υγιές 
απόθεμα του είδους. 

 Ποιοι λόγοι και τι διερεύνηση 
στην αγορά εργασίας σάς έπεισε 
πως άξιζε ο κόπος για τη δημι-
ουργία της Εναλείας;
Είμαι η 6η γενιά αλιέων. Έχω τε-

λειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και η δουλειά μου βάσει 
των σπουδών μου είναι να εκπαι-
δεύω στελέχη πολυεθνικών εταιριών. 
Παράλληλα με τις σπουδές μου εργα-
ζόμουν στην ιχθυόσκαλα για να έχω 
εισόδημα. Παρατηρούσα λοιπόν πως 

δεν έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα. Σε 
κουβέντες που έκανα με καπετάνιους 
διαπίστωνα πως έχουν ανάγκη από 
ψαράδες, αλλά ήθελαν άτομα που να 
έχουν γνώσεις σχετικές με τις εξε-
λίξεις στη δουλειά. Η αλιεία είναι 
πραγματική οικονομία, πρωτογενής 
τομέας. Με αυτή την έννοια μπορεί 
να είναι σταθερά παραγωγική, άρα 
και κερδοφόρα δουλειά. Με τη δημι-
ουργία της Εναλείας θέλησα κι εγώ 
και οι συνεργάτες μου να καλυφθεί 
το κενό παίδευσης που υπάρχει στην 
Ελλάδα. Όσοι έρχονται σε μας να εί-
ναι έτοιμοι σε ποσοστό της τάξης του 
50%-60% να εργαστούν σε αλιευτικό 
σκάφος. Σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν 
δυνατότητες εξέλιξης. Καταρχάς ως 
ψαράς μπορεί κάποιος να κερδίζει 
1.000 ευρώ τον μήνα. Ανάλογα με τη 
φιλοδοξία του μπορεί στη συνέχεια 
να γίνει μηχανικός ή καπετάνιος ή να 
αποκτήσει με διάφορες επιδοτήσεις 
και το δικό του αλιευτικό, το δικό του 
καΐκι. Επιπλέον ο κλάδος της τουρι-
στικής αλιείας αναπτύσσεται πολύ 
και στην Ελλάδα. Ο κάθε τουρίστας 
που θέλει διαθέτει, το λιγότερο, 60 
ευρώ για την εμπειρία του ψαρέματος 
και ο ψαράς έχει επιπλέον εισόδημα. 

 Γιατί να γίνει κάποιος ψαράς 
στις ημέρες μας;
Τη δεκαετία του ’80 η πλειονότητα 

των Ελλήνων ήθελε να διοριστεί και 
κατά προτίμηση να διοριστεί διευ-
θυντής.

 Η «φιλοδοξία» του Έλληνα που 
περιγράφετε είναι πολύ παλιό-
τερη, από τη δεκαετία του ’50, 
μετά τον πόλεμο…
Σωστά. Από όποτε κι αν προέρχε-

ται αυτή η νοοτροπία, το θέμα είναι 
πως διορισμοί πλέον δεν γίνονται. 
Για μένα αυτή είναι η θετική πλευρά 

της κρίσης, διότι αναγκαστικά ήρθε η 
ώρα να αναζητήσουμε άλλους τρόπους 
για να ζήσουμε, αλλά και για να ανα-
πτύξουμε την πραγματική οικονομία 
αυτού του τόπου. Κι έπειτα, θάλασσα 
δεν σημαίνει μόνο βαπόρια, τάνκερ 
και πολύμηνα ταξίδια.

 Η Εναλεία είναι η μοναδική σχολή 
για επαγγελματική αλιεία στην 
Ελλάδα. Ποιες δυσκολίες αντιμε-
τωπίσατε για τη δημιουργία της; 
Η εκπαίδευση των αλιέων είναι 

το ένα κομμάτι της σχολής. Το άλλο 
είναι η εργασιακή εξασφάλιση των 
σπουδαστών μας. Δηλαδή με το που 
εγγράφονται έχουν βρει και συγκεκρι-
μένη δουλειά. Επομένως έπρεπε να 
πείσουμε τους καπετάνιους προκει-
μένου να διαθέσουν θέσεις εργασίας 
στα αλιευτικά τους. Παρότι είχαν και 
έχουν ανάγκη από ψαράδες με συγκε-
κριμένες γνώσεις, αρχικά ήταν πολύ 
δύσπιστοι για την ανταπόκριση που 
θα είχε η Εναλεία. Εκτός αυτού οι 
υποψήφιοι σπουδαστές ήταν εξαιρετικά 
δύσπιστοι για το εάν πραγματικά θα 
έπαιρναν γνώσεις και εάν πραγματικά 
θα έχουν εξασφαλισμένη δουλειά σε 
κάποιο αλιευτικό. Οι πράξεις μας 
έχουν καταρρίψει τις αμφιβολίες. Το 
άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν 
υπάρχει καμία σχολή που να διδάσκει 
την αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα. 
Η μόνη πανεπιστημιακή σχολή που 
υπάρχει είναι για την ιχθυοκαλλιέργεια 
στο Μεσολόγγι. Εμείς μιλάμε για το 
ψάρεμα στην ανοιχτή θάλασσα. Τόσο 
το υπουργείο Παιδείας όσο και το 
Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκαν την ιδέα 
μας πολύ καλή. Όμως το περίγραμμα 
ειδικότητας, δηλαδή τι χρειάζεται να 
μάθει κάποιος για να πάρει σχετι-
κό επίσημο δίπλωμα, δεν υπάρχει. 
Βρισκόμαστε στην επεξεργασία του.

 Ποια είναι η αξία της πιστοποί-
ησης των σπουδών επομένως;
Λειτουργούμε υπό την αιγίδα του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και του Βιομηχανικού - Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά. Επιπλέον η 
πλειονότητα των αλιέων μάς αναγνωρί-
ζει. Ακόμη δεν μπορεί ένας ψαράς με τη 
δική μας πιστοποίηση να βρει δουλειά 
στην Ολλανδία ή στη Νορβηγία, αλλά 
είναι στα σχέδιά μας να το πετύχουμε. 
Απώτερος στόχος μας είναι να δημι-
ουργήσουμε μια επίσημη μεγάλη δομή 
που να εκπαιδεύει ανέργους και να 
τους εξασφαλίζει δουλειά στην αλιεία.

 Μεσοπρόθεσμος στόχος σας 
ποιος είναι;
Στα επόμενα πέντε χρόνια να έχουν 

σπουδάσει και να έχουν βρει δουλειά 
σε αλιευτικά 1.500 ψαράδες.

 Πόσα άτομα έχουν απευθυνθεί 
σε σας μέχρι σήμερα;
Περισσότερα από εκατό. Αυτή τη 

στιγμή, επειδή θέλαμε ο πρώτος κύ-
κλος σπουδών να γίνει με λίγα μέλη, 
έχουμε δέκα σπουδαστές με δέκα 
εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας, που 
θα αποφέρουν 1.000 ευρώ μηνιαίο 
μισθό στον καθέναν.

 Εσείς πόσα χρήματα βγάζετε από 
την εταιρία σας;
Εξακόσια πενήντα ευρώ μεικτά.
 Αν εκπαιδεύατε στελέχη σε πο-
λυεθνική εταιρία, ποιες θα ήταν 
οι απολαβές σας;
Μου έχει γίνει πρόταση στην Ελ-

λάδα με μισθό 1.200 ευρώ. Μου έχει 
γίνει πρόταση από πολυεθνική στην 
Ελβετία με 10.000 ευρώ τον μήνα.

 Κι εσείς προτιμήσατε να ασχο-
ληθείτε με την Εναλεία;
Μου αρέσει να εκπαιδεύω ανθρώ-

πους. Και στελέχη πολυεθνικών. Όμως 
εδώ βοηθάω να αλλάξει η ζωή δέκα 
ανθρώπων (για την ώρα) μέσα σε 
πέντε μήνες. Οι κοινωνικός αντίκτυ-
πος είναι μεγάλος και με βοηθάει να 
κοιμάμαι καλυτέρα το βράδυ. Τα 650 
ευρώ μού φτάνουν. Συχνά σκέφτομαι 
πως, εάν δώσουμε σε έναν άνθρωπο 
ένα ψάρι να φάει, θα χορτάσει για μια 
ημέρα, εάν τον μάθουμε να ψαρεύει, 
θα τρώει για μια ζωή. Αυτή η σκέψη 
με κάνει να νιώθω πολύ καλά.

Κυβέλη Χατζηζήση, 
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Λευτέρης Αραπάκης: Η αλιεία γράφει… διαγώνισμα
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Θ α προσπαθήσω να προ-
σεγγίσω μερικές επίτηδες 
(;) συγκεχυμένες έννοιες 

και ίσως χρησιμοποιήσω από-
λυτους ορισμούς. Διευκρινίζεται 
ότι κάθε ορισμός ή απολυτότητα 
εμπεριέχει μια κάποια μορφή 
φασισμού. Αυτό γίνεται μόνο για 
την ανάγκη του προσανατολισμού, 
καθώς καθετί στο οποίο εμπλέ-
κεται ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να είναι απόλυτο, αλλά έχει μια 
σχετικότητα.

Με αμείωτη ένταση, ίσως μά-
λιστα και με έντονα αυξημένο 
ενδιαφέρον από καιροσκόπους 
«επιχειρηματίες», μετά μάλιστα τις 
συνεχώς διαστελλόμενες έννοιες 
της «κοινωνικής οικονομίας» ή 
ελληνιστί της «κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας», οι «κοι-
νωνικοί επιχειρηματίες» (!) έχουν 
σχεδιάσει επέλαση στις πιθανές 
χρηματοδοτήσεις της κοινωνι-
κής οικονομίας. Ταυτόχρονα, 
συνεχώς και απροκάλυπτα, με 
εννοιολογικά άλματα η κοινω-
νική οικονομία αλλοιώνεται και 
περίεργοι όροι που περιέχουν τη 
λέξη «κοινωνικός» συγχέονται με 
την κοινωνική οικονομία.

Ένας πρώτος διαστρεβλωμένος 
όρος, που δεν έχει καμία απο-
λύτως σχέση με την κοινωνική 
οικονομία, είναι ο περίεργος όρος 
«κοινωνικός επιχειρηματίας». 
Τον επιθετικό προσδιορισμό 
«κοινωνικός» τον παίρνει αυ-
θαίρετα, επειδή το αντικείμενο 
της ιδιωτικής επιχείρησης είναι 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Χθες είδα αποσπάσματα από 
μια εκπομπή της ΕΤ1 με τίτλο 
«Social Growth», έκανε, έμαθα, 13 
επεισόδια, πολύ φοβάμαι, το ίδιο 
ανακριβή και αποπροσανατολι-
στικά ίσως, όπου ο «κοινωνικός» 
επιχειρηματίας, συγχέεται με την 
κοινωνική οικονομία. Ο «κοινω-
νικός» επιχειρηματίας είναι ένα 
στοιχείο της ιδιωτικής οικονομι-
κής με όλα τα χαρακτηριστικά του 
σκληρού ανταγωνισμού. Απλώς, 
από τη σκοπιά του μάρκετινγκ, ο 
ιδιώτης επιχειρηματίας επέλεξε 
να ασχοληθεί με μια ομάδα πι-
θανών πελατών που φαίνεται να 
αυξάνεται και άρα να αποτελεί 
πιθανό στόχο για μια επιχειρη-
ματική δραστηριότητα. 

Κάποτε άκουγα ότι τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες αποτελούν 
το 10% περίπου της σημερινής 
πελατειακής βάσης και επομέ-
νως είναι αντικείμενο πιθανής 
επιχειρηματικής δράσης. Μετά 
είχα εντοπίσει ότι περίπου το 
10% του σημερινού πληθυσμού 
πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη 
και άρα επιχειρηματικά ίσως θα 
μπορούσε να είναι αντικείμενο 
μιας επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, όπως η μαζική παραγωγή 
προϊόντων για διαβητικούς. 

Τώρα που η οικονομική εξα-
θλίωση μεγάλων τμημάτων της 
σημερινής ελληνικής κοινωνίας 
«παράγει» συνεχώς νέους φτω-
χούς, ίσως μοιάζει καλή επιχειρη-
ματική ιδέα να ασχοληθεί κάποιος 
με την κάλυψη των αναγκών τους, 
και αυτόν τον επιχειρηματία τον 
λένε (υποκλέπτοντας κάτι από 
την κοινωνική ευαισθησία για 
κάθετι κοινωνικό) «κοινωνικό 
επιχειρηματία».

Δεν είναι κομμάτι της κοινω-
νικής οικονομίας ο «κοινωνι-
κός» επιχειρηματίας. Καταρχήν 

το υποκείμενο της κοινωνικής 
οικονομίας είναι συλλογικότητα 
και για κανέναν λόγο μεμονωμένα 
άτομα / ιδιώτες. Η κοινωνική 
οικονομία είναι κύρια συνερ-
γατισμός, μια ομάδα ανθρώπων 
με κοινές ανάγκες, που πάντα 
με εμπιστοσύνη μεταξύ τους και 
αλληλεγγύη αποφασίζουν να συ-
στήσουν ένα εργαλείο, το οποίο οι 
ίδιοι οι έχοντες τη συγκεκριμένη 
ανάγκη θα ελέγχουν και με το 
οποίο θα εξυπηρετήσουν την 
ανάγκη τους αυτή. 

Γίνεται απολύτως σαφές ότι 
δεν αρκεί να υπάρχει η πρόθεση 
για ικανοποίηση μιας ανάγκης 
(αντικείμενο) που μπορεί να 
χαρακτηρίσει μια συλλογική 
προσπάθεια κομμάτι της κοι-
νωνικής οικονομίας, αλλά είναι 
απαραίτητο αυτή η ανάγκη να 
εξυπηρετείται (υποκείμενο) από 
τα ίδια τα μέλη της κοινωνίας. 
Και έτσι το υποκείμενο είναι που 
δίνει τον κυρίαρχο χαρακτηρισμό 
ότι ένα εγχείρημα είναι κομμάτι 
της κοινωνικής οικονομίας. 

Λοιπόν όχι «κοινωνικοί επι-
χειρηματίες», αλλά «κοινωνικά 
επιχειρούντες» θα μπορούσε 
να ήταν ένας αποδεκτός όρος 
στην κοινωνική οικονομία, και 
οπωσδήποτε δεν μπορούμε να 
μιλάμε για μεμονωμένους ιδιώτες 
επιχειρηματίες, αλλά μόνο για 
συλλογικότητες ως υποκείμενο 
της κοινωνικής οικονομίας. Και 
οι συλλογικότητες πρέπει να υπα-
κούν σε συγκεκριμένες αξίες και 
αρχές, όπως οι συνεταιρισμοί, 
και όχι οι εταιρίες περιορισμένης 
ευθύνης ή οι ανώνυμες εταιρίες 
ή οι αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρίες ή οι ομόρρυθμες εταιρίες.

Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένω-
ση (International Cooperatives 
Aliens) έδωσε τον εξής ορισμό 
για τον συνεταιρισμό σε συνέ-
δριο στο Μάντσεστερ το 1995: 
«Συνεταιρισμός είναι μια αυτό-
νομη ένωση προσώπων που 
συγκροτείται εθελοντικά για την 
αντιμετώπιση των κοινών οικο-
νομικών, κοινωνικών και πολιτι-
στικών αναγκών και επιδιώξεών 
τους διά μέσου μιας συγκύριας 
και δημοκρατικά διοικούμενης 
επιχείρησης». Ο συνεταιρισμός 
είναι οικονομική οργάνωση, εί-
ναι δηλαδή μια επιχειρηματική 
μονάδα, διότι πραγματοποιεί 
διάφορες οικονομικές δραστη-
ριότητες (παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων, μεταποίηση, εμπορία, 
προμήθειες αγροχημικών και 

λοιπών αγαθών, πιστωτικές και 
ασφαλιστικές εργασίες, αγορά 
προϊόντων για τον καταναλωτικό 
συνεταιρισμό). 

Ο συνεταιρισμός είναι ένωση 
προσώπων και όχι κεφαλαίων, 
διότι η συγκρότηση και η λει-
τουργία του στηρίζονται στα πρό-
σωπα και όχι στα κεφάλαια. Για 
τον λόγο αυτό και το ύψος της 
συνεταιριστικής μερίδας είναι 
συνήθως χαμηλό, για να μπορούν 
δηλαδή περισσότερα άτομα να 
γίνουν μέλη του συνεταιρισμού 
και από τα πολλά μέλη να συ-
γκεντρωθούν τα απαιτούμενα 
κεφάλαια και όχι να διατεθούν 
από λίγα άτομα.

Ο συνεταιρισμός συγκροτεί-
ται εθελοντικά, που σημαίνει 
ότι κάποιος γίνεται μέλος με τη 
δική του θέληση και μόνο και 
όχι ύστερα από κάποια πίεση ή 
εξαναγκασμό. Ο συνεταιρισμός 
είναι μια δημοκρατικά διοικού-
μενη επιχείρηση με μια διοίκηση 
εκλεγμένη από τη βάση με δη-
μοκρατικές διαδικασίες, η οποία 
λειτουργεί επίσης με βάση τις 
αρχές της δημοκρατίας, δηλαδή 
σύμφωνα με τους κανόνες της 
πλειοψηφίας. 

Οι σκοποί των συνεταιρισμών 
είναι ταυτόχρονα οικονομικοί, 
κοινωνικοί και πολιτιστικοί, δη-
λαδή καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων και όχι μόνο 
οικονομικών, αν και είναι κατά 
βάση οικονομικές οργανώσεις. 
Βασικός στόχος και σκοπός ύπαρ-
ξης των συνεταιρισμών είναι η 
ευημερία των μελών τους, δηλαδή 
η βελτίωση της οικονομικής, κοι-
νωνικής και πολιτιστικής θέσης 
των μελών τους, που είναι και οι 
κύρια ωφελούμενοι. Η βελτίωση 
του μορφωτικού επιπέδου των 
μελών τους με την εκπαίδευση, 
τα διάφορα σεμινάρια, διαλέξεις, 
περιοδικά, βιβλία για τη συνεχή 
και πλήρη ενημέρωσή τους δεν 
τους καθιστά συλλόγους πολιτι-
στικούς, διότι συντρέχουν και 
όλοι οι άλλοι στόχοι. 

Οι συνεταιριστικές αξίες και 
αρχές όπως εξελίχθησαν στον 
χρόνο από την εποχή του πρώτου 
καταναλωτικού συνεταιρισμού 
στο Rochdale είναι:

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
βασίζονται στις αξίες (values) της 
αυτοβοήθειας, της ιδίας ευθύνης, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, της 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τη συνεταιρι-
στική παράδοση, τα μέλη των 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
πιστεύουν στις ηθικές αξίες της 
εντιμότητας, της ειλικρίνειας, 
της κοινωνικής ευθύνης και της 
μέριμνας για τους άλλους.

Οι συνεταιριστικές αρχές 
(principles) είναι:
1. Εθελοντική και ανοικτή 
συμμετοχή: Οι συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις είναι εθελοντικές 
οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα 
πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά 
να χρησιμοποιήσουν τις υπηρε-
σίες τους και να αποδεχτούν με 
προθυμία τις ευθύνες των μελών 
χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλε-
τικές, πολιτικές ή θρησκευτικές 
διακρίσεις.
2. Δημοκρατικός έλεγχος των 
μελών: Οι συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις είναι δημοκρατικές 
οργανώσεις, οι οποίες ελέγχο-
νται από τα μέλη τους, τα οποία 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
της πολιτικής και στη λήψη των 
αποφάσεών τους. Οι άνδρες και 
οι γυναίκες που προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί 
αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι 
στα μέλη. Τα μέλη των συνεται-
ριστικών επιχειρήσεων έχουν 
ίσα εκλογικά δικαιώματα (ένα 
μέλος μία ψήφος).
3. Οικονομική συμμετοχή των 
μελών: Τα μέλη συμμετέχουν 
δίκαια στο κεφάλαιο της συνε-
ταιριστικής επιχείρησης και στον 
έλεγχό του με δημοκρατικές μεθό-
δους. Μέρος τουλάχιστον αυτού 
του κεφαλαίου είναι συνήθως 
η κοινή περιουσία της συνεται-
ριστικής επιχείρησης. Τα μέλη 
διαθέτουν τα πλεονάσματα για 
όλους ή για οποιονδήποτε από 
τους ακόλουθους σκοπούς: α. για 
την ανάπτυξη της συνεταιριστικής 
επιχείρησης πιθανόν με τη δημι-
ουργία αποθεματικών, μέρος των 
οποίων τουλάχιστον θα πρέπει 
να είναι αδιαίρετο β. για την 
παραχώρηση ωφελημάτων στα 
μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές 
που είχαν με τη συνεταιριστική 
επιχείρηση και γ. για την προ-
ώθηση άλλων δραστηριοτήτων 
που εγκρίνονται από τα μέλη.
4. Αυτονομία και ανεξαρτησία: 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
είναι αυτόνομες, εκ των έσω βο-
ηθούμενες οργανώσεις, ελεγχό-
μενες από τα μέλη τους. Εάν θα 
συνάψουν συμφωνίες με άλλους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανο-
μένων και των κυβερνήσεων, ή 
εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια 
από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει 

να το πράττουν με όρους οι οποίοι 
διασφαλίζουν τον δημοκρατικό 
έλεγχο, που ασκείται από τα μέλη 
και συνάδει με τη συνεταιριστική 
αυτονομία τους.
5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και 
πληροφόρηση: Οι συνεταιριστι-
κές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν 
εκπαίδευση και κατάρτιση για τα 
μέλη, τους αιρετούς αντιπροσώ-
πους, τους διευθυντές και τους 
υπαλλήλους τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν ενεργά 
στην ανάπτυξη των συνεταιριστι-
κών εταιριών τους. Ενημερώνουν 
το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά 
και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, 
για τη φύση του συνεργατισμού 
και τα οφέλη που προσφέρει.
6. Συνεργασία μεταξύ συνεται-
ριστικών εταιριών: Οι συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις εξυπηρε-
τούν τα μέλη τους περισσότερο 
αποτελεσματικά και ενδυναμώ-
νουν το συνεταιριστικό κίνημα 
συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.
7. Κοινοτικό ενδιαφέρον: Οι συ-
νεταιριστικές επιχειρήσεις εργάζο-
νται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
κοινοτήτων τους εφαρμόζοντας 
την πολιτική που αποφασίζεται 
από τα μέλη τους.

Οι βασικότεροι άξονες της συ-
νεταιριστικής κοινωνικής πολιτι-
κής, με την ευρύτερη έννοια του 
όρου, είναι η αύξηση του εθνικού 
προϊόντος, η αναδιανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου, 
η περιφερειακή ανάπτυξη και 
η προώθηση προγραμμάτων 
κοινωνικού χαρακτήρα.
1. Αύξηση του εθνικού προϊόντος: 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
με την οικονομική δραστηριότητα 
που αναπτύσσουν συμβάλλουν 
στην αύξηση του εθνικού προ-
ϊόντος και στη βελτίωση των 
άλλων οικονομικών δεικτών 
της χώρας. Για παράδειγμα, η 
χρηματοδότηση της γεωργίας 
συμβάλλει στην αύξηση της γε-
ωργικής παραγωγής, η διάθεση 
των αγροτικών προϊόντων σε 
αγορές του εξωτερικού στη βελ-
τίωση του ισοζυγίου εξωτερικών 
συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, η απασχόληση ερ-
γατικού δυναμικού στη μείωση 
της ανεργίας, η συνεταιριστική 
παρέμβαση στον καταναλωτικό 
τομέα στη συγκράτηση των τι-
μών και συνεπώς στη μείωση 
του ρυθμού αύξησης του πλη-
θωρισμού κ.λπ.

2. Αναδιανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου: Τα κέρδη των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων διανέ-
μονται στους μετόχους ανάλογα 
με το ποσό που επενδύουν στην 
επιχείρηση, οι οποίοι συνήθως 
είναι αριθμητικά ελάχιστοι. Στις 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις τα 
πλεονάσματα που πραγματοποι-
ούνται επιστρέφονται στα μέλη 
είτε με τη μορφή χρημάτων είτε 
με τη μορφή άλλων οφελών ανά-
λογα με το μέγεθος της συνεργα-
σίας τους με αυτές. Παράλληλα 
οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
ανακόπτουν τις μονοπωλιακές 
τάσεις που αναπτύσσονται στην 
αγορά ακόμα και σε συνθήκες 
ελεύθερου ανταγωνισμού. Επίσης 
οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
διαθέτουν τα χρηματικά μέσα που 
έχουν στη διάθεσή τους για την 
ικανοποίηση των αναγκών των 
μελών τους χωρίς καμιά διάκρι-
ση. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των εισοδημάτων των 
μελών και κυρίως εκείνων με τη 
χαμηλότερη οικονομική επιφάνεια.
3. Περιφερειακή ανάπτυξη: Η 
συμβολή των συνεταιριστικών 
κινημάτων στην περιφερειακή 
ανάπτυξη είναι μεγάλης σημασίας. 
Η ιδιωτική επιχείρηση επιλέγει 
τον τόπο δραστηριότητάς της 
με μόνο κριτήριο την απόδοση 
των επενδύσεων στις οποίες θα 
προβεί. Συνεπώς η εγκατάσταση 
στην περιφέρεια είναι συνήθως 
αντιοικονομική για τις ίδιες. Οι 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
αντίθετα ιδρύονται τοπικά για 
να εξυπηρετήσουν τα μέλη τους ή 
επιλέγουν τον τόπο εγκατάστασής 
τους με κριτήριο το οικονομικό 
συμφέρον των μελών τους. Οι 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
έχουν από τη φύση τους τοπικό 
χαρακτήρα. Αναζητούν ευκαιρίες 
επένδυσης μόνο στην περιοχή 
τους και όχι σε όλη τη χώρα ή 
στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια τα 
κεφάλαιά τους επενδύονται στην 
περιφέρεια και συμβάλλουν έτσι 
στην τοπική ανάπτυξη.
4. Προώθηση προγραμμάτων 
κοινωνικού χαρακτήρα: Οι συ-
νεταιριστικές επιχειρήσεις υι-
οθετούν προτάσεις των μελών 
τους ή εγκρίνουν πρωτοβουλίες 
της διοίκησης οι οποίες έχουν 
έντονα κοινωνικό χαρακτήρα με 
τη στενότερη έννοια του όρου. 
Η προστασία του περιβάλλο-
ντος, η ανάπτυξη πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, η στήριξη του 
αθλητισμού, η καλλιέργεια των 
ηθικών αξιών στη νέα γενιά, η 
συμπαράσταση στους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας, η οικονομική 
και ηθική ενίσχυση αναξιοπαθού-
ντων κ.λπ. είναι μερικές από τις 
κατευθύνσεις της συνεταιριστικής 
κοινωνικής πολιτικής. 

Ο σκοπός μιας επιχειρηματικής 
δράσης, δηλαδή το αντικείμενό 
της, δεν προσδίδει στη δράση την 
έννοια της κοινωνικής οικονομίας 
αν δεν συμπίπτουν όλες οι αξίες, 
οι αρχές και οι άξονες, δηλαδή 
αν δεν υπάρχει συλλογικότητα 
(όπως αναλύθηκε) στο υποκείμε-
νο της επιχειρηματικής δράσης. 
Οι «κοινωνικοί επιχειρηματίες» 
(όπως αποκαλούνται, πιθανόν 
με συνειδητή προσπάθεια σύγ-
χυσης) δεν είναι κομμάτι της 
κοινωνικής οικονομίας.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Άλλο κοινωνική επιχειρηματικότητα  
και άλλο κοινωνική οικονομία
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Τ η δεκαετία του ’90 βρισκόταν 
στις λαϊκές αγορές της Αθήνας. 
Πουλούσε τις ντομάτες που ο ίδιος 

και η οικογένειά του καλλιεργούσαν στην 
Κρήτη. Για εκείνον ήταν ο τρόπος να 
πετύχει καλύτερη τιμή των προϊόντων 
του. Ήταν όμως και ο τρόπος να συνδι-
αλέγεται με τον κόσμο, με τις γυναίκες 
περισσότερο, και να ζει αυτό το ιδιαίτερο 
χρώμα που έχουν όλες οι λαϊκές αγορές 
και όλα τα παζάρια του κόσμου.

Οι εποχές άλλαξαν, το ίδιο και οι 
καλλιέργειες του Γιάννη Παπαλεξανδράκη 
από το χωριό Ανατολή της Ιεράπετρας 
της Κρήτης. Οι ντομάτες και όλα τα 
κηπευτικά έδωσαν τη θέση τους στα 
τριαντάφυλλα και στις ζέρμπερες. Μετά 
από 25 χρόνια με τριαντάφυλλα και 
ζέρμπερες στα κτήματά του, αλλά και 
τα βάζα του σπιτιού του, απαραίτητο 
συμπλήρωμα της αισθητικής του, μετά 
από δοκιμές με χιλιάδες διαφορετικές 
ποικιλίες, ο Γιάννης Παπαλεξανδράκης, 
που στο μεταξύ είχε σπουδάσει marketing 
στην Αγγλία, εξακολουθεί να χαρακτη-
ρίζει τον εαυτό του ερασιτέχνη. Γιατί, 
όπως λέει, ο ρομαντισμός καθοδηγεί 
τις αποφάσεις του. «Θέλω να βρίσκομαι 
πλάι από το νερό που κυλάει στο ποτάμι. 
Μακριά από το mainstream». Μακριά 
από το mainstream και ανάμεσα στον 
κόσμο της ανθαγοράς, στους ανθοπώλες, 
που αγοράζουν τα λουλούδια του για 
να τα πουλήσουν με τη σειρά τους σε 
εκείνους που επιθυμούν χρωματιστή 
και ευωδιαστή καθημερινότητα.

 Καλλιεργούσατε πάντα λουλούδια;
Όχι. Κατάγομαι από την Ιεράπετρα 

της Κρήτης. Εκεί ο πατέρας μου καλ-
λιεργούσε κηπευτικά προϊόντα, ντομά-
τες, αγγούρια, μελιτζάνες, πιπεριές, και 
στην εποχή του ήταν πρωτοπόρος με 
τα θερμοκήπια που έφτιαξε. Στο χωριό 
Ανατολή της Ιεράπετρας πήγα δημοτικό. 
Μετά η οικογένεια κατέβηκε στην πόλη, 
εγώ πήγα γυμνάσιο και λύκειο στην 
Ιεράπετρα και μετά για σπουδές στην 
Αγγλία. Για πέντε έξι χρόνια πουλούσα 
τις ντομάτες μας στις λαϊκές αγορές 
της Αθήνας θέλοντας να εξασφαλίσω 
καλύτερη τιμή για τα προϊόντα μας. Η 
δεκαετία του ’90 ήταν καλή εποχή. Οι 
νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση 
δεν είχαν φέρει ακόμη την ανατροπή. Η 
διακίνηση των προϊόντων είναι πλέον 
πολύ πιο ελεύθερη. Ένας έμπορος, εάν 
δεν βρει αυτό που θέλει ή εάν δεν το 
βρει στην τιμή που θέλει, το βρίσκει 
μέσα από το ίντερνετ πλέον. Τότε δεν 
υπήρχαν αυτά.

 Τα λουλούδια πότε μπήκαν στις 
καλλιέργειές σας;
Σιγά σιγά ο πατέρας μου έβαλε τριαντά-

φυλλα στις καλλιέργειές μας. Αρχίσαμε 
με δύο τρία στρέμματα τριαντάφυλλα 
στο χώμα και στη συνέχεια ο αδελφός 
μου κι εγώ αναπτύξαμε και εξελίξαμε 
τις καλλιέργειες των λουλουδιών. Και 
σε ποσότητα και σε ποιότητα.

Τα οποία είναι μόνο τριαντάφυλλα;
Τριαντάφυλλα και ζέρμπερες.

 Ποια καλλιέργεια έχει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για εσάς;
Η καλλιέργεια των κηπευτικών εκείνη 

την εποχή είχε ενδιαφέρον, γιατί τα 
κοστολόγια ήταν χαμηλά και ο ανταγω-
νισμός δεν ήταν τόσο σκληρός, οπότε 
τη δεκαετία του ’80 και του ’90 υπήρχε 

κέρδος. Τότε όλα τα σκευάσματα που 
χρησιμοποιούσαμε ήταν ελληνικά και πιο 
φθηνά. Τώρα, εάν μπείτε σε οποιοδήποτε 
κατάστημα με γεωπονικά προϊόντα, εάν 
έχει, για παράδειγμα, 2.000 κωδικούς, 
ζήτημα είναι οι δύο να είναι ελληνικοί. 
Όλα τα σκευάσματα είναι εισαγόμε-
να, το κόστος υψηλό και επιπλέον η 
Αγροτική Τράπεζα δεν λειτουργεί πια 
ως εργαλείο για τον αγρότη, ώστε να 
του χορήγει βραχυπρόθεσμα δάνεια. 
Ο κάθε αγρότης πρέπει πια να είναι 
ένας μικρός τραπεζίτης που να μπορεί 
να χρηματοδοτεί την επιχείρησή του. 
Με αυτές τις συνθήκες, τότε που δεν 
υπήρχαν σχεδόν καθόλου εισαγόμενα 
λουλούδια, η καλλιέργειά τους ήταν 
δέλεαρ. Τώρα βέβαια το 90% του τζίρου 
των λουλουδιών είναι από εισαγόμενα. 

 Δεν σκεφτήκατε να αλλάξετε για 
μια ακόμη φορά καλλιέργεια;
Είμαι σε περίοδο που νιώθω εγκλωβι-

σμένος. Είμαι σε ηλικία που δεν μπορώ 
να αλλάξω τον ρυθμό της ζωής μου. 
Επιπλέον οι γνώσεις  μου ως επί το 
πλείστον αφορούν στα λουλούδια. Με 
αυτή τη συνταγή βαδίζω.

 Τι σας αρέσει στην καλλιέργεια 
των λουλουδιών;
Είναι δύσκολη καλλιέργεια. Όμως 

το λουλούδι είναι τρόπος ζωής. Εάν 
μπει στη ζωή σου, είναι δύσκολο να 
απαγκιστρωθείς. Έχει πολύ ενδιαφέρον 
όμως να δοκιμάζεις ποικιλίες τριαντά-
φυλλου και να περιμένεις τρεις και 
τέσσερις μήνες για να τα χαρείς. Τα 
λουλούδια έχουν χαρακτήρα. Είναι όλη 
μου η ζωή. Έχω δοκιμάσει πάνω από 
300 ποικιλίες τριαντάφυλλου, από τις 

οποίες καλλιεργώ γύρω στις 60. Έχω 
δοκιμάσει πάνω από 2.000 ποικιλίες 
ζέρμπερας, από τις οποίες καλλιεργώ 
τις 300. Στο σπίτι μου έχω πάντα πέντε 
έξι βάζα γεμάτα.

 Πολλοί θεωρούν τα λουλούδια 
είδος πολυτελείας. Συμφωνείτε;
Όχι, δεν συμφωνώ. Το να αγοράσει 

κάποιος ένα μάτσο χρυσάνθεμα με 3 
ευρώ από τη λαϊκή δεν νομίζω πως 
είναι μεγάλο κόστος. Το να βάλει ένα 
μπουκέτο λουλούδια στο σπίτι του όμως 
δίνει άλλη διάσταση στον χώρο του, 
στη ζωή του.

Τι σπουδάσατε στην Αγγλία;
Μάρκετινγκ με εξειδίκευση στη δι-

αφήμιση και πιο συγκεκριμένα direct 
marketing, που εστιάζει στη διαπροσω-
πική σχέση με τον πελάτη στο προφίλ 
του και στις ανάγκες του.

Πήγαν χαμένες οι σπουδές σας;
Πριν από 35 χρόνια που σπούδασα 

ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν πήγαν 
χαμένες για κανέναν λόγο. Σε κάποιο 
βαθμό τις έχω χρησιμοποιήσει και στις 
καλλιέργειες. Εννοώ ότι πρώτα βεβαιώ-
θηκα για την ποιότητα των λουλουδιών 
μου και μετά έβαλα την επωνυμία μου. 
Δεν μπορείς να διαφημίζεις προϊόν δεύ-
τερης  ποιότητας, έτσι δεν είναι; Ακόμη 
όμως και σε διάφορα σλόγκαν που έχω 
χρησιμοποιήσει για τις καλλιέργειές μου 
με βοήθησαν οι σπουδές μου.

 Πείτε μου κάποια από τα διαφη-
μιστικά σας σλόγκαν.
Χορηγός αισθήσεων. Λουλούδια που 

αντέχουν στον χρόνο.

 Με τι άλλο θα θέλατε να ασχο-
ληθείτε;
Θα ήθελα πολύ να έχω τη δυνατότητα 

να καταγράφω με κάμερα κάποια περι-
στατικά, στιγμές της καθημερινότητας, 
όπως τη ζωή εδώ στην ανθαγορά ή 
στην πόλη. Δεν έχω όμως χρόνο να 
ασχοληθώ.

Πόσες ώρες εργάζεστε την ημέρα;
Δεκαέξι. Οκτώ εδώ στην ανθαγορά 

και άλλες οκτώ στο κτήμα στον Μαρα-
θώνα. Στο κτήμα της Κρήτης δουλεύει 
ο αδελφός μου.

 Τι σας αποφέρουν τόσες ώρες 
δουλειάς;
Την επιβίωση τη δική μου και της 

οικογένειάς μου.

Ποια είναι τα σχέδιά σας;
Να παραμείνω στο παιχνίδι, γιατί έχω 

και νέα παιδιά. Τουλάχιστον για μια 
δεκαετία ακόμη να κάνω πρωταθλητισμό 
με τα λουλούδια. Το λουλούδι έτσι κι 
αλλιώς είναι πρωταθλητισμός, γιατί 
είναι πολύ εντατική καλλιέργεια. Ασχο-
λούμαι 25 χρόνια με τις καλλιέργειες 
λουλουδιών. Παρ’ όλα αυτά δηλώνω 
ερασιτέχνης. Ο όρος «επαγγελματίας» 
δεν μου ταιριάζει καθόλου. Θέλω να 
βρίσκομαι πλάι από την κοίτη του πο-
ταμιού. Όχι στη mainstream σκηνή. 
Για οτιδήποτε κάνω οδηγούμαι από τον 
ρομαντισμό μου. Εάν, για παράδειγμα, 
επιλέξω να καλλιεργήσω πέντε ποικιλίες 
τριαντάφυλλων, οι τέσσερις είναι αυτές 
που αγαπώ, όχι που θα αποδώσουν 
τα μέγιστα.

Κυβέλη Χατζηζήση, 
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Γιάννης Παπαλεξανδράκης:  
Τριαντάφυλλο στο στήθος
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Αγροτική ή αντιαγροτική πολιτική;   
Έλαβα και δημοσιοποιώ επι-

στολή που στάλθηκε στο 
Πρωθυπουργικό Γραφείο. 

Παρακολουθούμε εδώ και χρό-
νια την ταλαιπωρία των αγροτών 
(βιοκαλλιεργητών, κτηνοτρόφων 
κ.λπ.), και όσα αποτυπώνονται 
είναι μόνο μια μικρή πτυχή της 
αντιαγροτικής διαχρονικά πο-
λιτικής των ελληνικών δημόσι-
ων υπηρεσιών. Ο κ. Δημήτρης 
Καραμπάσης μάς λέει: «Εξα-
ντλώντας όλα τα περιθώρια και 
κατόπιν ενημέρωσης όλων των 
αρμοδίων, αναγκαστήκαμε να 
υλοποιήσουμε την απόφαση της 
γενικής συνέλευσης της Ένωσης 
Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας. Επει-
δή όλες οι προσπάθειές μας για 
την επίλυση των προβλημάτων 
συνάντησαν μία στείρα άρνηση, 
στις 15/05/2017 αποστείλαμε στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. την 
παρούσα επιστολή, η οποία κοι-
νοποιήθηκε την ίδια ημερομηνία 
στο Γραφείο του πρωθυπουργού 
και έχει αριθμό εισερχομένου 
πρωτοκόλλου 1515/22-05-2017». 

Ένωση Βιοκαλλιεργητών Περι-
φερειακής Ενότητας Λακωνίας
Προς: 
1. Επίτροπο Γεωργίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Phil Hogan
2. Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής
3.Επιτροπή Αναφορών Ε.Ε.
Κοιν.: 1. Γραφείο του πρωθυ-
πουργού της Ελλάδας
Θέμα: Ενημέρωση για τα προβλή-
ματα των Προγραμμάτων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 
2014-2020

Αξιότιμοι-ες κυρίες / κύριοι,
Στις 29/10/2014 σας είχαμε 

κοινοποιήσει προς ενημέρωσή σας 
την εξώδικο διαμαρτυρία ενώπιον 
παντός αρμόδιου δικαστηρίου 
και πάσης αρμόδιας αρχής, η 
οποία είχε κατατεθεί από δικα-
στικό επιμελητή στο γραφείο του 
πρωθυπουργού της Ελλάδας, του 
αρμόδιου υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του προέδρου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αρμόδια αρχή 
βεβαίως είστε κι εσείς. Στην τότε 
εξώδικο διαμαρτυρία σάς ενημε-
ρώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν 
λάβαμε καμία απάντηση από τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές.

Στην απάντηση που πήραμε από 
τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και τον 
επίτροπο κ. Phil Hogan μάς ζητή-
θηκε να σας κρατάμε ενήμερους 
για την πορεία της υπόθεσης με 
την επισήμανση ότι οι ενισχύσεις 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. χορηγούνται 
από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική 
νομοθεσία. Επίσης μας τονίσατε 
ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
ισχύει ο Οργανισμός Πληρωμών 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχει οριστεί ως 
η αρμόδια αρχή για την πληρωμή 
των ενισχύσεων.

Ήδη βρισκόμαστε στα μέσα Μα-
ΐου 2017, σχεδόν τρία χρόνια 
μετά, και η κατάσταση παραμένει 
η ίδια. Παρά τις επανειλημμένες 
έγγραφες οχλήσεις μας (όχι μόνο 
από τον δικό μας φορέα, αλλά και 
από άλλους συλλογικούς φορείς 
ανά την Ελλάδα) η κατάσταση 
έχει ξεφύγει ολοκληρωτικά. Τρία 
χρόνια μετά εκκρεμούν οι εν-
στάσεις για πληρωμές των ετών 
2013-2014, εκατοντάδες αιτήσεις 
θεραπείας για τα έτη 2012-2013, 
εκ των οποίων όσες έχουν εξε-
ταστεί και δικαιωθεί δεν έχουν 
πληρωθεί ακόμη, ενώ οι υπόλοιπες 
παραμένουν παγωμένες. Επίσης 
για τα έτη 2015 και 2016 όλα τα 
προγράμματα που αφορούν στα 
αγροπεριβαλλοντικά πανελλαδικά 
είναι απλήρωτα.

Με άλλα λόγια, όπως κατα-
λαβαίνετε, το πρόγραμμα των 
αγροπεριβαλλοντικών του Π.Α.Α. 
2007-2013 σε ποσοστό πάνω από 
50% είναι απλήρωτο. Το αρμόδιο 
υπουργείο για όλα τα ανωτέρω 
δεν δίνει καμία έγγραφη απά-
ντηση! Κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων η συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, αλλά και με την 
εθνική, είναι ένα ζητούμενο! Με 
ποιες διαδικασίες διασφαλίζετε 
εσείς τη σύννομη υλοποίηση των 
προγραμμάτων; Οι ευθύνες, εκτός 
από του κράτους-μέλους, είναι 
και δικές σας.

Από την άλλη πλευρά, ο αρ-
μόδιος Οργανισμός Πληρωμών 
ξεκίνησε το 2013 με ένα λογισμικό 

και χαρτογραφικό σύστημα που, 
αντί να δώσει λύσεις, έχει δημι-
ουργήσει τεράστια προβλήματα 
καταστρέφοντας κάθε προοπτική 
για ορθή αξιοποίηση των προ-
γραμμάτων αγροπεριβαλλοντικών. 
Το εν λόγω λογισμικό σε καμία 
περίπτωση δεν είναι σύμφωνο με 
τους κοινοτικούς κανονισμούς 
και, παρ’ όλες τις επισημάνσεις 
από δεκάδες φορείς κατά διαστή-
ματα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π..Ε. αρνείται 
πεισματικά να το διορθώσει.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν και πα-
ραμένει η μεγάλη πλειοψηφία των 
αγροτών, και ειδικά των βιοκαλ-
λιεργητών, να τιμωρούνται για 
πράξεις που ουδέποτε διέπραξαν.

Εκατοντάδες εκατομμύρια δεν 
έχουν αποδοθεί και θα πρέπει 
να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι 
σε όλα τα επίπεδα. Το αρμόδιο 
υπουργείο κλείνει τα μάτια και 
τα αυτιά σε όλα τα προβλήματα. 
Περιμέναμε ότι όλα αυτά τα χρόνια 
θα υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον και 
από τη δική σας πλευρά και κά-
ποια παρέμβασή σας προκειμένου 
να γίνουν τα πράγματα σωστά. Ο 
Οργανισμός Πληρωμών φέρει και 
τη δική σας πιστοποίηση και θα 
έπρεπε να ελέγχεται προκειμένου 
να επιβεβαιώνεται η ορθότητα 
των συστημάτων.

Τα όσα έχουν συμβεί με το λο-
γισμικό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με 
τις δυσμενείς συνέπειες που έχει 
επιφέρει στην αγροτική οικονομία 
της χώρας, είναι ανεκδιήγητα. Η 
επιλεκτική γεωχωρική τακτοποί-
ηση καθώς και η επιλεκτικότη-
τα γεωργικής εκμετάλλευσης και 
καλλιέργειας εν έτει 2017 πρέπει 
να πάρουν τέλος. Ο αυθαίρετος 

κατακερματισμός των αγροτεμα-
χίων του αναξιόπιστου λογισμι-
κού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σε όφελος 
ποιων και για το κέρδος ποιων 
πραγματοποιείται, οδηγώντας τα 
προγράμματα των αγροπεριβαλ-
λοντικών μέτρων σε αποτυχία;

Οι παρατυπίες, τα σφάλματα 
αλλά και οι αυθαίρετες επεμ-
βάσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην 
υλοποίηση του Π.Α.Α. 2007-2013 
μπορούν πολύ εύκολα να διαπι-
στωθούν αν μελετήσει κανείς τις 
δημοσιοποιημένες καταστάσεις 
ένταξης, πληρωμών, απορρίψε-
ων, αλλά και τις αλλεπάλληλες 
δημόσιες διαμαρτυρίες των φορέ-
ων αγροτών, των γεωπόνων και 
των υπαλλήλων των υπουργείων 
σχετικά με το θέμα.

Σας καλούμε να δείτε πολύ σο-
βαρά και άμεσα το θέμα και θα 
θέλαμε να σας παρακαλέσουμε 
να μας κρατάτε ενήμερους για 
την πορεία της υπόθεσης.

Και σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, δυστυχώς το πρόβλημα δεν 
περιορίζεται στο Π.Α.Α. 2007-
2013, ήρθε και το νέο Π.Α.Α. 
2014-2020, το οποίο, πριν ξε-
κινήσει, δημιούργησε ευτράπελα 
και πολλά ερωτήματα που χρίζουν 
απάντησης και από τη δική σας 
πλευρά. Εδώ οι ευθύνες σας είναι 
πολύ μεγαλύτερες και εξηγούμε:
1. Η μελέτη που κατατέθηκε για το 
Π.Α.Α. 2014-2020, μέτρο 11 και 
αφορούσε στον προσδιορισμό της 
ενίσχυσης στη βιολογική γεωργία, 
κατόπιν παραδοχής του φορέα 
που τη συνέταξε, αναφέρει ότι 
προέκυψαν μη αξιόπιστα στοιχεία! 
Επίσης στην ίδια μελέτη ο υπολο-
γισμός του κόστους συναλλαγής 

(πιστοποίηση) ανά καλλιέργεια 
και ανά εκτάριο είναι τριπλάσιος 
έως δεκαπλάσιος από αυτόν που 
έχει προβλεφθεί στην Κ.Υ.Α. που 
κυκλοφόρησε. Η ανωτέρω μελέτη, 
σύμφωνα με όσα διαβεβαιώνει 
το υπουργείο, έχει εγκριθεί από 
τις δικές σας αρμόδιες υπηρεσίες 
και σας ζητούμε να επιβεβαιώσετε 
την έγκριση της εν λόγω μελέτης 
και να μας χορηγήσετε τα σχετικά 
στοιχεία. Είναι εύλογη η απορία 
μας πώς και γιατί εγκρίθηκε από 
εσάς μια μελέτη που βασιζόταν 
σε μη αξιόπιστα στοιχεία. Έχει 
αναλογιστεί κανείς το κόστος των 
επιπτώσεων που επέφερε μια τέ-
τοια ενέργεια;
2. Στην προαναφερθείσα μελέτη για 
το Π.Α.Α. 2014-2020, μέτρο 11, 
την οποία εγκρίνατε, δεν προβλέ-
πεται η συμμετοχή του γεωπόνου 
συμβούλου για το πρόγραμμα του 
κανονισμού 1305/2013, άρθρο 
29. Στην Κ.Υ.Α. που κυκλοφόρησε 
και ισχύει υπάρχει η δυνατότητα 
συμμετοχής του συμβούλου προαι-
ρετικά μεν, αλλά και υποχρεωτικά 
δε, καθώς απαιτείται η υπογραφή 
του και η σύμβαση μαζί του για 
να μπορεί να συμμετέχει κάποιος 
στο πρόγραμμα. Δηλαδή είναι 
υποχρεωτικό ο αγρότης να έχει 
σύμβουλο, αλλά αυτό δεν χρηματο-
δοτείται από το πρόγραμμα. Αυτό 
δημιουργεί ένα ακόμη επιπλέον 
απρόβλεπτο κόστος, το οποίο δεν 
είχε υπολογιστεί. Σε ποιο σημείο 
των ε.κ. προβλέπονται αυτές οι 
ενέργειες; Ποιο ευρωπαϊκό όργανο 
παρακολουθεί την ορθή υλοποί-
ηση των προγραμμάτων και έχει 
εντοπίσει τα θέματα που έχουν 
ανακύψει στο Π.Α.Α. 2014-2020;
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  Η ταλαιπωρία των αγροτών συνεχίζεται
3. Στην προαναφερθείσα μελέτη 
για το Π.Α.Α. 2014-2020, μέ-
τρο 11, την οποία εγκρίνατε, και 
με βάση το άρθρο 29 του ε.κ. 
1305/2013, καθώς και τον ε.κ. 
834/2007, όσον αφορά στους 
νεοεισερχόμενους στη βιολογική 
γεωργία-κτηνοτροφία αναφέρεται 
ρητά ότι οι δεσμεύσεις του πα-
ρόντος μέτρου είναι 5ετείς έως 
7ετείς. Αναφέρεται επίσης ρητά 
για τους νεοεισερχόμενους ότι, 
όταν χορηγείται στήριξη για τη 
μετατροπή στη βιολογική, μπο-
ρούν να προβλέπουν μικρότερη 
αρχική περίοδο που αντιστοιχεί 
στην περίοδο μετατροπής. Ο ορι-
σμός «μετατροπή» (ε.κ. 834/2007, 
άρθρο 2) αφορά στη μετάβαση 
από μη βιολογική σε βιολογική. 
Άρα αυτό που εγκρίνατε και υι-
οθέτησε το υπουργείο μας, ότι οι 
νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται για 
3 έτη και, εφόσον το επιθυμούν, 
υπάρχει και νέα πρόσκληση, δεν 
είναι σύμφωνο με τους ανωτέρω 
κανονισμούς. Αποτέλεσμα αυ-
τής της παρανομίας ήταν κατά 
την προκήρυξη να εκτιναχθεί 
η συμμετοχή των υποψηφίων 
συμμετεχόντων σε δυσθεώρητα 
ύψη και να απαιτείται ο μισός 
προϋπολογισμός του Π.Α.Α. 2014-
2020 προκειμένου να καλυφθεί 
το πρόγραμμα. Σας παρακαλούμε 
πολύ να μας εξηγήσετε πώς είναι 
δυνατόν να προκηρύσσεται το 
μέτρο 11 με τόσες αποκλίσεις από 
την ισχύουσα νομοθεσία και τους 
ισχύοντες ε.κ.; Σας επισυνάπτου-
με έγγραφο με τα αμφιλεγόμενα 
σημεία της προκήρυξης όπως τα 
εντοπίσαμε και τα οποία είχαμε 
υποβάλει εγγράφως στο αρμόδιο 
ελληνικό υπουργείο.
4. Στην εγκεκριμένη μελέτη του 
Π.Α.Α. 2014-2020, μέτρο 11 
αναφέρεται ότι στην περίπτωση 
συνδυασμού μέτρων ή δράσεων 
επιτρέπεται συνδυασμός μεταξύ 
του μέτρου 11 (άρθρο 29 του ε.κ. 
1305/2013) και του μέτρου 10 
(άρθρο 28 του ε.κ. 1305/2013). 
Στο άρθρο 28, παρ. 8 του ε.κ. 
1305/2013 αναφέρεται ότι «δεν 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη 
βάσει του παρόντος μέτρου για 
τις δεσμεύσεις που καλύπτονται 
από το μέτρο για τη βιολογική 
γεωργία» (δηλαδή μέτρο 11). 
Μπορείτε να μας ενημερώσετε 
πώς εγκρίθηκε το σημείο αυτό 
της μελέτης, καθώς βάσει των 
κανονισμών κατανοούμε ότι αυτό 
δεν θα ήταν σύννομο;
5. Στην προαναφερθείσα μελέτη 
στα κριτήρια ένταξης εκμετάλ-
λευσης αναφέρεται ότι τα προς 
ένταξη αγροτεμάχια, για να επι-
λέγουν, πρέπει να είναι δηλωμέ-
να στην πρόσφατη Ε.Α.Ε., στην 
περίπτωσή μας Ε.Α.Ε. του 2016, 
δηλαδή ό,τι δηλώθηκε έως τον 
Μάιο του 2016. Ωστόσο στον ε.κ. 
809/2011, άρθρο 15 αναφέρεται 
ότι «δύναται ανά πάσα στιγμή να 

προστεθούν ή να προσαρμοστούν 
στην Ε.Α.Ε. στην αίτηση πληρω-
μής μεμονωμένα αγροτεμάχια 
υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται 
στα συγκεκριμένα μέτρα αγρο-
τικής ανάπτυξης»: άλλη μία μη 
συμμόρφωση κοινοτικού κανο-
νισμού. Δεν θα έπρεπε να έχει 
ληφθεί ο κανονισμός υπόψη στον 
σχεδιασμό του προγράμματος;
6. Γεωχωρικός έλεγχος: Εδώ 
γίνεται το μεγάλο παιχνίδι! Κά-
ποιοι ευνοούνται και κάποιοι 
αδικούνται κατάφωρα. Εδώ ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αλωνίζει κατα-
πατώντας επανειλημμένως και 
κατάφορα τους ε.κ., κάτι το οποίο 
συνέβαινε και στο προηγούμενο 
πρόγραμμα (Π.Α.Α. 2007-2013). 
Εν έτει 2017 τα χωράφια, σύμφωνα 
με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πηγαίνουν 
βόλτα τη μία χρονιά, την επόμενη 
επιστρέφουν, τη μεθεπόμενη χρο-
νιά χωρίζονται από ένα ενιαίο σε 
έξι αγροτεμάχια και ούτω καθεξής. 
Και για κάθε τέτοια αυθαιρεσία του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι αγρότες ταλαι-
πωρούνται, πληρώνουν πρόστιμα 
και δεν λαμβάνουν τις επιδοτήσεις 
εντός χρονοδιαγράμματος. Τώρα 
για κάποιους «ευνοούμενους» 
βρίσκεται «τεχνική» λύση και για 
άλλους το έγκλημα συνεχίζεται. 
Αναρωτιόμαστε αν έχετε λάβει 
γνώση για όλα τα τόσο σημα-
ντικά θέματα που μαστίζουν τα 
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα εδώ 
και πολύ καιρό.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν 
να προκηρυχθεί το μέτρο 11 του 
Π.Α.Α. 2014-2020, να δοθούν 2 
παρατάσεις, διπλασιάστηκε ξαφ-
νικά η τιμή ενίσχυσης για τους 
βιοκτηνοτρόφους με μία τροπο-
ποίηση (άραγε είχε τη δική σας 
έγκριση;), συμμετείχαν 65.000 
υποψήφιοι (είδαν ανοικτά και 
μπήκαν). Ζητήσαμε από το υπουρ-
γείο να παγώσει την προκήρυξη 
και να διορθώσει όλα τα σημεία 
που δεν ήταν σύμφωνα με τους 
ε.κ. και να επαναπροκηρύξει σω-
στά το πρόγραμμα, ωστόσο το 
υπουργείο αρνήθηκε.

Στη συνέχεια υπήρξε σωρεία 
διαμαρτυριών και ομαδικά πυρά 
από πολλούς φορείς, ενέργειες οι 
οποίες εξανάγκασαν το υπουργείο 
να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
 Σε σύνολο 49.920 αιτήσεων 

ένταξης στη βιολογική γεωργία 
ενέκρινε 11.316 αιτήσεις, ποσοστό 
22,55%, και απέρριψε 38.604 
αιτήσεις, ήτοι ποσοστό 77,5%.
 Σε σύνολο 14.096 αιτήσεων 

βιολογικής κτηνοτροφίας ενέ-
κρινε 0 (μηδέν) και απέρριψε το 
σύνολο, δηλαδή ποσοστό 100%. 
Αυτό είναι για ρεκόρ Γκίνες, δεν 
συμφωνείτε;

Τώρα από αυτούς που ενέκρινε 
στη βιολογική γεωργία, δηλαδή 
11.316 υποψηφίους με μοναδικό 
κριτήριο το Natura (άλλη αμαρ-
τωλή ιστορία), το οποίο εσείς 

εγκρίνατε, έχουμε να πούμε τα 
εξής:

Το πρόγραμμα Natura ισχύει 
βάσει του ε.κ. 1305/2013, άρθρο 
30 και αφορά ελάχιστες περιοχές 
στην Ελλάδα ή και περιοχές όπου 
δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 
καλλιέργειες. Το υπουργείο λοιπόν 
εύλογα σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα, 
με το οποίο ορίζει ως απαιτούμε-
νη έκταση για την εφαρμογή του 
κριτηρίου το 10% της υποψήφιας 
προς ένταξη εκμετάλλευσης να 
είναι Natura ή να ακουμπά σε 
αυτήν. Δηλαδή, αν ένας παραγω-
γός με 10 εκτάρια/100 στρέμματα 
εκμετάλλευσης έχει 1 εκτάριο/10 
στρέμματα τα οποία ακουμπάνε 
σε Natura, τυγχάνει εφαρμογής 
του κριτηρίου και εγκρίνεται. Θε-
ωρούμε προκλητικό το κριτήριο 
αυτό και τον τρόπο που γίνεται 
η επιλογή, καθώς το υπόλοιπο 
της εκμετάλλευσης, δηλαδή το 
υπόλοιπο 90%, μπορεί να απέχει 
μερικά χιλιόμετρα. Τι σχέση έχει 
το υπόλοιπο με το Natura;

Επειδή πολλά ακούγονται, θα 
σας παρακαλούσαμε πολύ να 
ελέγξετε επίσης αν το ποσοστό 
αυτών που έχουν εγκριθεί είναι 
πραγματικό. Δυστυχώς δεν δη-
μοσιεύτηκε κατάσταση εγκεκρι-
μένων του προγράμματος, όπως 
είθισται σε όλες τις προηγούμενες 
προκηρύξεις. Στους 11.316 εγκε-
κριμένους οι νεοεισερχόμενοι 
είναι 6.642 συν άλλους 850, που 
τους πέρασαν στους παλιούς (ενώ 
αυτοί είχαν υπογράψει σύμβαση 
με τους πιστοποιητικούς οργα-
νισμούς λίγες μέρες πριν από 
την προκήρυξη). Δηλαδή σύνολο 
7.500 περίπου. Πού πήγαν οι 
«παλιοί» βιοκαλλιεργητές;

Σας παρακαλούμε πολύ να μας 
ενημερώσετε και αν αυτοί που 
εγκρίθηκαν θα πρέπει να τη-
ρήσουν τις δεσμεύσεις του 
Natura (ε.κ. 1305/2013, 
άρθρο 30) για το σύνολο 
της ενταγμένης έκτασης, 
διαφορετικά πώς θεω-
ρείται το σύνολο της 
έκτασης Natura;

Κυρίες και κύριοι, εμείς θεωρού-
με ότι όλα τα προαναφερθέντα είναι 
και δική σας ευθύνη. Η βιολογική 
γεωργία / κτηνοτροφία χρειάζεται 
στήριξη, διαφάνεια, ισότητα και 
πάνω από όλα ειλικρίνεια. Όλες 
αυτές οι αρχές έχουν καταπατηθεί 
από όλους τους ανευθυνο-υπεύ-
θυνους. Το επιχείρημα κάποιων 
ότι για όλα φταίνε οι αγρότες είναι 
παιδαριώδες και κακόβουλο. Χά-
νονται εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ γιατί κάποιοι κλείνουν τα 
μάτια και τα αυτιά τους είτε στον 
βωμό του κέρδους είτε επειδή δεν 
θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. 
Το «πάρτι» μόλις άρχισε…

Εάν δεν κάνουμε λάθος, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει νό-
μους-κανονισμούς τους οποίους 
τα κράτη-μέλη και αυτή καθεαυτή 
οφείλουν να εφαρμόζουν. Επι-
πλέον τα κράτη-μέλη οφείλουν 
να εναρμονίζουν την εθνική νο-
μοθεσία με την ευρωπαϊκή για να 
είναι οι νόμοι κατανοητοί και σε 
ισχύ για τους πολίτες του κρά-
τους-μέλους. Δυστυχώς ούτε αυτό 
συμβαίνει. Ρωτάμε: η ερμηνεία 
των κανονισμών είναι κοινή για 
όλα τα κράτη-μέλη ή το καθένα 
τους ερμηνεύει κατά το δοκούν;

Με την παρούσα επιστολή μας 
σας καλούμε για τις δικές σας 
άμεσες ενέργειες προκειμένου:
 Να απαντηθούν τα ανωτέρω εύ-

λογα ερωτήματα που αφορούν στα 
προγράμματα αγροπεριβαλλοντι-
κών μέτρων.
 Να διενεργηθεί πάγωμα και 

άμεση ανάκληση της 
προκήρυξης του 
μέτρου 11 

και τήρηση των κανονισμών που 
έχει ορίσει η ευρωπαϊκή επιτροπή.
 Να διεξαχθεί άμεσος διοικητικός 

και οικονομικός έλεγχος των δύο 
προγραμμάτων (Π.Α.Α. 2007-2013 
και 2014-2020).
 Να διενεργηθεί επαναξιολόγη-

ση και επαναπροσδιορισμός του 
φορέα που έχει πιστοποιηθεί για 
την πληρωμή των προγραμμάτων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα 
ασχοληθείτε σοβαρά με όλα τα 
ανωτέρω θέματα τα οποία έχουν 
ανακύψει, προκειμένου να πιάσουν 
τόπο επιτέλους οι προσπάθειες 
όλων όσοι παράγουν και διακινούν 
πιστοποιημένα προϊόντα βιολο-
γικής γεωργίας και κτηνοτροφί-
ας. Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι 
«αρπαχτές» και να επιβάλλονται 
πρόστιμα στους παραβάτες.

Προς ενημέρωσή σας επισυνά-
πτουμε σχετικά έγγραφα τεκμη-
ρίωσης της παρούσας επιστολής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προ-
τέρων για τον χρόνο σας και πα-
ραμένουμε στη διάθεσή σας για 
κάθε πρόσθετη πληροφορία ή 
διευκρίνιση.

Σπάρτη, 15/05/2017 
Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών 
Π.Ε. Λακωνίας
Ο πρόεδρος, 
Δημήτρης Καραμπάσης

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Summer Camp στην Τεχνόπολη  
Δήμου Αθηναίων
Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το 
εργαστήριο παραστατικών τεχνών Artfygio. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία 
για δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, πολύ παιχνίδι και ακόμα περισσότερο 
κέφι περιμένει τους μικρούς μας φίλους από τις 19 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2017 
στο Summer Camp στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για τέσσερις εβδομάδες η 
Τεχνόπολη και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, σε συνεργασία με το εργαστήριο 
παραστατικών τεχνών Artfygio, διοργανώνουν το πιο πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του καλοκαιριού με παιχνίδια από όλο τον κόσμο, εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, 
video animation, ζωγραφική, χορό και όχι μόνο. Για παιδιά από 6 έως 12 ετών 
από τις 8:00 το πρωί ως τις 4:00 το απόγευμα.
Το Summer Camp περιλαμβάνει τέσσερις περιόδους με διαφορετικές θε-
ματικές ανά εβδομάδα:

πάντα για διαφορετικούς πολιτισμούς, ξαναανακαλύπτουμε τον τροχό, μελετάμε τον 

από τη φύση και την επιστήμη.

παιδιά πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά, μυούνται στα μυστικά της κινούμενης 
εικόνας και φτιάχνουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους animation. Παράλληλα 
ασχολούνται με τις τέχνες και άλλους τρόπους προσωπικής έκφρασης: τη ζωγραφική, 
τη γλυπτική, ακόμα και τη μαγειρική.

τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες. Συναρμολογούμε και προγραμματίζουμε 
ρομποτάκια σε εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ γνωρίζουμε λίγο καλύτερα 
τις φυσικές επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες.

δραστηριότητες, πολύ χορό και γυμναστική ανακαλύπτουμε το σώμα μας, μαθαίνουμε 
να τρώμε σωστά και να ζούμε καλύτερα.
Πώς περνάμε την ημέρα μας στο Summer Camp:

παίζουν κινητικά παιχνίδια στους εξωτερικούς χώρους της Τεχνόπολης, στο Skywalk, 
στο υπερσύγχρονο action park, και στην παιδική χαρά για να ξεκινήσει η μέρα μας 
όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια σχετικά με τη θεματική της κάθε εβδομάδας 
από καλλιτέχνες και έμπειρους παιδαγωγούς.

πεινάσαμε λίγο. Μήπως να φάμε κάτι για να συνεχίσουμε το παιχνίδι;

και τα εργαστήρια συνεχίζονται.

στρώνουν τραπεζομάντιλα και κάνουν πικνίκ τρώγοντας το μεσημεριανό τους γεύμα, 
που στηρίζεται σε ισορροπημένο διαιτολόγιο, εγκεκριμένο από παιδίατρο, και 
περιλαμβάνει νόστιμο, μαγειρευτό φαγητό.

Καθαρισμού. Παρακολουθούμε όλοι μαζί θεατρικές παραστάσεις και ταινίες με 
ποικίλες θεματικές, παρουσιάζουμε τις δράσεις μας στις υπόλοιπες ομάδες, παίζουμε 
και ακούμε ιστορίες.

Κόστος/εβδομάδα: 120 ευρώ

περισσότερες από μία εβδομάδες.
Κρατήσεις από Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.
Παρέχεται καθημερινά δεκατιανό και μεσημεριανό γεύμα εγκεκριμένο από παιδίατρο.
Κρατήσεις και πληροφορίες:
Τηλ.: 

E-mail:
Facebook page: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου/Industrial Gas Museum
Σε συνεγασία με: 

Μετρό: 
Λεωφορεία: 

Έχετε όρεξη για μάθηση; Το Digital 
Media Academy σας περιμένει
Το CollegeLink.gr σε συνεργασία με το Frapress.gr διοργανώνει στις 11 Ιουνίου 
2017 το Digital Media Academy με σκοπό την εκπαίδευση νέων που ενδιαφέρονται 

από καταξιωμένα ονόματα του χώρου με εμπειρία σε εταιρίες όπως DPG Media 
Group, Protothema.gr, Newmoney.gr, Frapress.gr, Sleed. Το κόστος συμμετοχής 

εκπαιδευτών, καθώς και του ACEin για την παροχή του χώρου, αλλά και το delivery.
gr για την παροχή του φαγητού της εκδήλωσης.
Αν θέλεις να συμμετάσχεις στις εκπαιδεύσεις, οι μόνες προϋποθέσεις είναι να ψάχνεις 
για εργασία αυτό τον καιρό, να έχεις όρεξη για μάθηση, να σου αρέσει ο κλάδος 
των digital media ή της αρθρογραφίας, καθώς και να έχεις πλήρες συμπληρωμένο 
προφίλ στην πλατφόρμα του CollegeLink.gr, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα σύνδεσης 
φοιτητών και πρόσφατα πτυχιούχων με εταιρίες στα πλαίσια entry level job και 
internship.

υποψηφίων με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που περισσότεροι των 

Πρόγραμμα Digital Media Academy - Κυριακή 11 Ιουνίου 

από το 1990 με επιτυχή μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. Ασχολείται 

δημοσιογραφία διαπνέονται από την αναζήτηση των νέων τάσεων που υπαγορεύει η 

Δημοσιογραφίας A. Μπότση. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην εκδοτική εταιρία 

αρκετές εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

έχει σπουδάσει πληροφορική και οικονομικές επιστήμες, και με τη φωτογραφία 
ήρθε σε επαφή στην ηλικία των 17 σε ένα φωτογραφικό εργαστήριο, σήμερα είναι 
φωτογράφος και ρεπόρτερ στο Protothema.gr. Έως σήμερα έχει φωτογραφίσει 

θέματα στα μ.μ.ε. 
Κατερίνα Καραμούτσου, δημοσιογράφος @ Newmoney.gr: Η Κατερίνα είναι 

το 2010, ενώ έχει περάσει και από τα παραδοσιακά μ.μ.ε., όπως τα περιοδικά και 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Inter

Σπουδών για να καταλήξει να ασχολείται με το digital marketing και το web design. 

ενημερωτικών portals, εξειδικεύεται στη δημιουργία, στην ανάλυση και στην επιμέλεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Μιλάει γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και ρωσικά, ενώ στη 

κατανάλωσης περιεχομένου στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

να διαφημιστούν online, ο Γιάννης έχει αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία για τον 
τρόπο που τα social media και εν γένει το digital marketing μπορούν να βοηθήσουν 
κάθε οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του. Το πάθος του είναι η ευχαρίστηση 
των πελατών και η λήψη αποφάσεων βάσει των δεδομένων που μας δίνει απλόχερα 
η digital εποχή μας. Τον τελευταίο χρόνο διοχετεύει τις γνώσεις και την ενέργειά 
του προκειμένου να οδηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερους αποφοίτους προς 
την αγορά εργασίας μέσα από το CollegeLink.gr 
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Δ εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 
πως στις μέρες μας υπάρχουν 
πολλοί σημαίνοντες και επι-

τυχημένοι άνθρωποι ανά τον κόσμο 
που κατέχουν πτυχίο στην επιστήμη 
των υπολογιστών. Συγκεκριμένα, δεν 
θα υπήρχε ο κόσμος όπως τον ξέ-
ρουμε σήμερα εάν δεν είχαν λάμψει 
μερικές από αυτές τις διασημότητες, 
που διέπρεψαν στον κυβερνοχώρο. 
Ποιος δεν γνωρίζει άλλωστε τον Mark 
Zuckerberg, γνωστό και ως ιδρυτή 
του Facebook; Την Anita Borg, την 
πρώτη γυναίκα κάτοχο πτυχίου πλη-
ροφορικής και ιδρυτή του IWT. Τον 
κάτοχο διδακτορικού στην επιστήμη 
των υπολογιστών, γνωστό ως πατέρα 
της γλώσσας προγραμματισμού Java, 
James Gosling.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, υψηλή 
ζήτηση φαίνεται πως παρουσιάζει ο 
κλάδος της επιστήμης των υπολο-
γιστών για τους νέους, καθώς ένα 
πτυχίο πληροφορικής μεταφράζεται 
σε αξιοπρεπείς μισθούς, εξαιρετικές 
απολαβές και εύρος σε διάφορους 
τομείς απασχόλησης σε ολόκληρο 
τον κλάδο για τους ενδιαφερομένους.

Δεξιότητες
Η πρώτη σκέψη που περνά από το 

μυαλό ενός υποψηφίου είναι σίγουρα 
πως οι τεχνικές δεξιότητες είναι οι 
σημαντικότερες που θα χρειαστούν 
να αναπτύχθουν κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του. Στην πραγματι-
κότητα οι διαπροσωπικές δεξιότητες 
είναι εξίσου σημαντικές. Το παραπά-
νω ισχύει δίχως αμφιβολία, καθώς ο 
ενδιαφερόμενος θα έρθει σε θέση να 
αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και 
ομαδικής εργασίας, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία μέσα 
σε μια ομάδα, ώστε να επιτευχθεί η 
ευέλικτη διαχείριση του έργου. Μία 
εξαιρετική πρόταση αποτελεί η ανά-
πτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων μέσω 
διαγωνισμών. 

Τέτοιες συμμετοχές δύνανται να 
αναδείξουν τις ικανότητες των υπο-
ψηφίων, συνδυάζουν διασκέδαση και 
παράθεση εντυπωσιακού υλικού για 
το βιογραφικό τους. Κατά αυτό τον 
τρόπο οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται 
με εμπειρία και παρίστανται καλά προε-
τοιμασμένοι στον μελλοντικό εργοδότη.

 Τομείς εργασίας: 
1. Σύμβουλος πληροφορικής
Ο σύμβουλος πληροφορικής, 

δουλεύοντας σε συνεργασία με τους 
πελάτες, τους συμβουλεύει για τον 
σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη 
χρήση των συστημάτων πληροφορι-
κής, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των 
επιχειρηματικών στόχων τους. Έχει 
τη δυνατότητα να αναλάβει έναν ευρύ 
ρόλο στον τομέα της πληροφορικής, 
αφού η δουλειά του είναι παρόμοια με 
εκείνη των αναλυτών, των σχεδιαστών 
συστημάτων και των προγραμματιστών 
εφαρμογών, οι οποίοι λειτουργούν 
βάσει των συμβούλων. 

Προτείνεται επίσης η εμπλοκή στις 
πωλήσεις για την πραγμάτωση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, τον 
εντοπισμό πιθανών πελατών και τη 
διατήρηση καλών επιχειρηματικών 

επαφών. Αξίζει να υπογραμμιστεί ο 
έντονος ανταγωνισμός που ανιχνεύεται 
σε αυτό τον κλάδο για την απόκτηση 
της εργασιακής εμπειρίας που απαι-
τείται να κατέχει ο εργαζόμενος σε 
ένα εμπορικό περιβάλλον, η οποία 
θα βοηθήσει στην αύξηση των επαγ-
γελματικών του προοπτικών.

2. Σύμβουλος ασφαλείας
Μία επιλογή εργασίας αποτελεί ο 

σύμβουλος ασφαλείας στον κυβερνο-
χώρο. Η διατήρηση της ασφάλειας στον 
σύγχρονο κόσμο έχει γίνει όλο και πιο 
σημαντική, αφού η ενασχόληση σε 
αυτό τον κλάδο επικεντρώνεται στους 
κινδύνους για την ασφάλεια των δεδο-
μένων, τις παραβιάσεις στην ασφάλεια, 
την αποκατάσταση των συστημάτων 
εξαιτίας παραβιάσεων. Ο ρόλος αυτός 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει ηθικό 
hacking, που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος 
σκόπιμα θα παραβιάσει το δίκτυο του 
εργοδότη για τον εντοπισμό τυχόν αδυ-
ναμιών. Εναλλακτικά ένας σύμβουλος 
ασφαλείας θα είχε τη δυνατότητα να 
εργαστεί ως αναλυτής εγκληματολο-
γίας ή ερευνητής διαδικτύου για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της 
αυξανόμενης εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο.

 3. Διαχειριστής συστημάτων 
πληροφόρησης
Η δουλειά ενός διαχειριστή πληροφο-

ριακών συστημάτων συνιστά συνήθως 
μια εργασία πλήρους απασχόλησης, 
καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη για 
την ασφαλή και αποτελεσματική λει-
τουργία των συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Είναι υπεύθυνος για το 
σύνολο της συντήρησης των υποδομών 
ΤΠΕ εντός του οργανισμού με καθήκο-
ντα που αφορούν στην επίβλεψη της 
εγκατάστασης του συστήματος. Καλείται 
να  εξασφαλίσει ότι τα εφεδρικά συ-
στήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
δημιουργώντας ασφαλή πρόσβαση 
και παρέχοντας υποστήριξη στους 
χρήστες. Βέβαια απαιτείται κατανόηση 
των αρχών των επιχειρήσεων και της 
διαχείρισης, ώστε οι εργαζόμενοι να 

είναι σε θέση να 
οργανωτική πολιτ
πρότυπα ποιότητα
σχεδιασμού.

4. Διαχειριστής 
Ένας διαχειριστή

(DBA) είναι υπεύθυν
και την ασφάλεια. Ο
να συμμετέχει στη 
ανάπτυξη της βάση
γκεκριμένα, περιλα
στη διασφάλιση των
επίσης την ασφάλε
πρόσβαση σε αυτά.
απαιτείται επιπλέο

Τι μπορείς να κάνεις με έναΤα επαγγέλματα του μέλλοντος
Στην Ελλάδα του 2017 ο δρόμος προς την επαγγελματική 

αποκατάσταση έχει πλέον μετατραπεί σε ένα μονοπάτι δύσβατο, 
ανηφορικό και απρόβλεπτο, με αποτέλεσμα όλοι να προσπαθούμε 
να αποκτήσουμε όσο περισσότερες γνώσεις γίνεται, καθώς και 
πιστοποιήσεις αυτών των γνώσεων, και πάλι χωρίς κανένας να 
μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη χρησιμότητά τους (τουλάχιστον 
ως προς τον συγκεκριμένο σκοπό). Πτυχία, μεταπτυχιακά, εξειδι-
κεύσεις εξειδικεύσεων σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καταφέρει 
να αποτρέψουν την αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος στο 
εξωτερικό, και αυτό όχι μόνο εξαιτίας της δυσμενούς οικονομι-
κής κατάστασης της χώρας και της αυξανόμενης ανεργίας, αλλά 
και εξαιτίας του διαρκώς μεταβαλλόμενου κλίματος στην αγορά 
εργασίας: η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην αισθητή 
μείωση ζήτησης ορισμένων επαγγελμάτων, αλλά και στην εμφάνιση 
νέων, των οποίων την ύπαρξη μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε καν να 
φανταστούμε, όμως η ιδέα αυτών έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται 
στην πράξη. Ακολουθούν μερικές προβλέψεις τέτοιων επαγγελμάτων, 
όπως διατυπώθηκαν στο «Top Grad School Guide 2016-2017»:

Waste data handlers
Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των blogs και 

γενικότερα το σύνολο περιήγησης στο διαδίκτυο δημιουργούν 
ασύλληπτες ποσότητες δεδομένων (προς το παρόν υπολογίζονται 
σε 2,5×1.030 bytes ανά έτος), τα οποία πρέπει να αποθηκεύονται 
και να αναλύονται. Οι waste data handlers θα βοηθούν στην απόρ-
ριψη αυτών των δεδομένων με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο, έτσι 
ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Avatar managers
Αυτό το πεδίο πιθανότατα θα ενδιαφέρει άτομα που ασχολούνται 

με τον προγραμματισμό, καθώς αφορά στον σχεδιασμό και στη 
διαχείριση ολογραμμάτων εικονικών ατόμων, που θα χρησιμεύουν 
ως προσωπικοί διαδραστικοί οδηγοί σε περιβάλλοντα όπως οι 
σχολικές τάξεις.

Personal digital curators
Ειδικός που θα είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ψηφιακής 

προσωπικότητας των πελατών του (είτε αυτοί είναι μεμονωμένα 
άτομα είτε εταιρίες) προτείνοντας και συντηρώντας μία μοναδική 
σειρά εφαρμογών, hardware, software και πηγών πληροφοριών 
για τον καθέναν.

Elderly wellbeing consultant
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που έχει προκύψει τις τελευταίες 

δεκαετίες χάρις στην ταχεία εξέλιξη των ιατρικών ανακαλύψεων 
και εφαρμογών, αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην ανάγκη ειδικών 
οι οποίοι θα συμβουλεύουν τα ηλικιωμένα άτομα ως προς την 
επιλογή των βέλτιστων θεραπευτικών λύσεων με σκοπό την κα-
λύτερη ποιότητα ζωής.          

3d printer designers
Ανάμεσα στις πιο σύγχρονες εφευρέσεις των τελευταίων ετών, οι 

3d εκτυπωτές ήδη χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ορισμένων 
αντικειμένων, καθώς εγγυώνται αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. 
Γι’ αυτό τον λόγο 3d printer designers αναμένεται να γίνουν περι-
ζήτητοι για τον σχεδιασμό ποικίλων αντικειμένων, από συνθετικά 
προσθετικά σωματικά μέλη έως κατά παραγγελία οικιακά σκεύη.

Virtual reality experience designers
Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί το πολυαναμενόμενο επό-

μενο μεγάλο βήμα της εμπειρίας των βιντεοπαιχνιδιών και συνε-
πώς εξειδικευμένα άτομα θα κληθούν να παίξουν τον ρόλο των 
σχεδιαστών με σκοπό τη μετατροπή της εμπειρίας αυτής σε όσο 
πιο ζωντανή και ρεαλιστική γίνεται.

Remote operators
Θα μπορούσε η ταχεία εξέλιξη των συστημάτων αυτόματου 

ελέγχου να έχει ως αποτέλεσμα την καθοδήγηση οχημάτων εξ 
αποστάσεως; Μένει να δούμε αν στο άμεσο μέλλον οδηγοί, πιλότοι 
και καπετάνιοι θα διαχειρίζονται οχήματα, αεροπλάνα και πλοία 
από το γραφείο τους.

Remote healthcare specialists
Πίσω στον ιατρικό τομέα, ακόμα μέχρι σήμερα ισχυριζόμαστε 

πως δεν υπάρχει ιατρική διά τηλεφώνου. Όμως με τόσα οπτικά και 
ακουστικά τεχνολογικά μέσα δεν θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος 
της πρόληψης και της παρακολούθησης νοσημάτων να πραγμα-
τοποιείται εξ αποστάσεως για την ευκολία του ασθενούς; Έτσι 
φαίνεται να αναδύεται και ο τομέας της ιατρικής «τηλεφροντίδας».

Ίσως μερικοί από εσάς να τρέφετε αμφιβολίες για τις παραπάνω 
προβλέψεις, και δικαιολογημένα, όμως στις πλέον εξελιγμένες 
δυτικές κοινωνίες έχουν κάποια βάση, καθώς οι ανάγκες διαρκώς 
μεταβάλλονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι στο μέλλον ικανότητες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα στην αγορά 
εργασίας θα είναι η δυνατότητα προσαρμογής, η κοινωνική και 
συναισθηματική νοημοσύνη, η διεπιστημονικότητα σε αντίθεση 
με τη μονομέρεια, η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα σε 
αντίθεση με την κατά γράμμα εκτέλεση εντολών. Και αυτό γιατί 
τόσο ο κόσμος μας όσο κι εμείς έχουμε ανάγκη από νέες ιδέες 
για να προχωράμε μπροστά.

Ελένη Τατάκη, Συντάκτρια Citycampus.gr



Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο 
και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Υπάλληλο Τμήματος Marketing
(code: MKT)

Για απασχόληση 7 μηνών στη Χαλκιδική και 5 μηνών στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail: 
. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Απόφοιτους Σχολής Κομμωτικής
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

 ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  με τον κωδικό Promoters.

Φουρναράκης Α.Ε., εταιρία με ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά και ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη 
την Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 

υποψήφιο για τη θέση του:

Πωλητή
κωδ.: SKA.01)

Με έδρα την Αθήνα. 

Απαραίτητα προσόντα:

και απαιτητικό περιβάλλον πωλήσεων, εμπειρία στον κλάδο 
βιομηχανικών πωλήσεων θα προτιμηθεί

 και στην επίτευξη στόχων

δεδομένων

και στο εξωτερικό

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Μellon Technologies

Loyalty Credit Card Agents 
(6ωρη απασχόληση)

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

H εταιρία παρέχει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

ActionLine

Πωλητές/τριες Ένδυσης 
(full-time) Περιστέρι-Attica

Προσόντα:

με ταλέντο στην πώληση

Παρέχονται:

 link: 
κωδ: ACT_MALL_1015.



Project Manager
Function: Project Management Office
Location: Glyfada

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

About the function & the role: Our organisation is customer, centric and there is a high volume 
of related projects. Project management function is vital for us, as we need to ensure exceptional 
implementation of every single project that has an impact on our customers experience. Most of 
our projects follow agile processes so as a project manager you need to be flexible, innovative and 
ready for challenges!

Key accountabilities:

the consistent improvement, development and delivery of the best customer experience

adaptation and collaboration can occur

to ensure their results orientation

Key competencies & skills:

and maintain high level of trust and confidence within the organisation

Valued competencies:

e-mail: hrmanagement@hpdlaboratory.com 

is an equal opportunity employer.

Lilly Residence-Boutique Suites, 
for a trained professional (man only) in order to offer top-quality services, to our esteemed guests. 

Serviceman
The applicants should necessarily meet all following qualifications:

The hotel offers:

to this e-mail: christos@lillyresidence.gr

Digital Marketing Assistant
(ref. code: DMA_0617)

Description:

Responsibilities:

including online exclusives

media campaigns to grow the subscriber base

search engine optimisation strategy

performance including recommendations for updates and enhancements.
Qualifications:

company

link: 

Σύμβουλοι Πωλήσεων Προϊόντων & Υπηρεσιών 
Κινητής Τηλεφωνίας 

Αν ναι και:

Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας: 

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

www.
 

ο.

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

posts

.

 link: 
stin



Operator FIT 
Reservations Department

MTS City Breaks is a global supplier for on-line hotel 
accommodation, car rental, transfers and tours offering its 
services exclusively to travel agencies and tour operators. We 
have developed a fully integrated most complete and reliable 
content with the objective to provide to the travel agent & tour 
operators best-priced hotel availability and product choice 
worldwide. We are looking for Operator FIT Department in Athens.

Main functions & responsibilities:

for providing “one stop shopping” for e-booking
 (hotels, cars, transfers, tours) i.e. information on price 
& availability, booking restrictions, etc.

general information

Minimum requirements:

Current experience in the hotel industry & call center 
is considered as an asset

 to adjust accordingly, providing alternatives and high 
customer service. Avoid conflicts even under difficult 
and very demanding circumstances

Sales skills:

languages (i.e. italian, turkish and other european), 
will be considered a plus

as an asset
MTS City Breaks offers:

and cover letter to e-mail: cv@mtscitybreaks.eu

Regency Entertainment is looking for the ideal candidate to 
cover the position of:

Slot Technician
Qualifications:

or relevant field

service and clean machines and also install and remove 

Main duties and responsibilities:

and solve issues in real time interaction with customers

level of security and compliance standards

within strict timeframes to complete a project

We offer:

If you are interested in joining our team, please send your cv to 
the address below: Regency Casino Thessaloniki (att. of human 

Greece, to the following e-mail: career@rct.regency.gr or to 

Πολυεθνική εταιρία με έδρα την Ελλάδα ζητά για τις εγκαταστά-
σεις της στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη:

Σχεδιαστή/Διακοσμητή 
(κωδ.: 27793/17)

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής εποχιακών 
φωτεινών κατασκευών και διακόσμησης αναλαμβάνοντας έργα 
διακόσμησης-στολισμού για μεγάλες εγκαταστάσεις, κατά κύριο 
λόγω στο εξωτερικό. Αναζητά άτομο με φαντασία και όραμα για 
προτάσεις διακόσμησης-στολισμού για λογαριασμό των πελατών 
της με βάση τα προϊόντα της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:

αρχιτεκτονικές κατασκευές με βασικό υλικό το σίδερο,
 το αλουμίνιο, το plexiglass)

(εμπορικά κέντρα, δημόσιοι χώροι, αεροδρόμια κλπ.) 
για events-εκδηλώσεις, βάσει των προϊόντων της εταιρίας

Προσόντα:

ή μηχανικού

 εμπορικών κέντρων και δημόσιων χώρων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@cosmoshellas.com

Dataconsulting a fast-growing business software company 
based in Athens, is looking for:

Senior Customer Support Engineer
Main responsibilities:

Mandatory qualifications:

and providing consulting services

deadlines

tax mechanisms, printers etc.
Optional qualifications:

Company offers:

growing environment

e-mail: 
cv@dataconsulting.gr with position code: SU0517.

Relate A.E., από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρίες 
στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διαχεί-
ρισης επαφών, αναζητά για τη στελέχωση κέντρου εξυπηρέτησης 
πελατών ομίλου εταιριών στο χώρο των τροφίμων, για μερική 
ή πλήρη απασχόληση:

Συμβούλους Ενημέρωσης 
σε Θέματα Διατροφής 

(κωδ.: ΣΕΔ-17)
Επιθυμητά προσόντα:

χημικού

θα προτιμηθούν κάτοχοι σχετικού πιστοποιητικού

Προσφέρονται:

και σε μεθόδους εξυπηρέτησης καταναλωτών

Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) και λεωφορεία. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους στο e-mail: 

Η Αφοί Φιλοσίδη A.E.

Φανοποιό Τμήματος Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr 



Incident Management Officer
Location: Glyfada.

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

About the function & the role: Incident Management Center 
(IMC)’s main objective is to limit the potential disruptions and 
damages an incident can cause to the organisation and prevent 
its re-occurance. We are now looking for a talented individual 
with exceptional communication skills in english and solutions-
oriented to join our team. The ideal candidate will be familiar 
with the basic principles of incident management, multi tasking 
and with excellent organizational and time management skills.

Note: The role does not refer to IT incidents resolution, incident 
is anything that may be disturbing the daily operations of an 
organisation.

Key responsibilities:

and roles

and collaboration with organisation’s members

of the organisation and our customers’ experience

kept up to date at all times

cause analysis

and ad hoc basis

Key skills & qualifications:

related field

and multinational working environment

and written

skills

and experience of successfully achieving deadlines

and able to maintain accuracy

problems

Are you the one we are looking for?  
to e-mail: hrmanagement@hpdlaboratory.com and take the 
chance to become a part of an innovative organisation and an 
amazing team! 

Kindly be aware that after the screening of the cv’s received for 
the respective position, we will only contact the candidates who 

Τεχνικοί Βάρδιας 
Συστημάτων Διοδίων 

(απασχόληση: 3 μήνες) (κωδ.: ΤΒΔ-0617)

 
 ,   

Αρμοδιότητες ρόλου:

Απαιτούμενα προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

e-mail: hr@neaodos.gr

Expert Online Banking Services 
with Greek

ProCredit Bank Bulgaria

is a development-oriented commercial bank. We offer excellent 
customer service to small and medium enterprises and to private 
individuals who would like to save. In our operations, we adhere 
to a number of core principles: we value transparency in our 
communication with our customers, we do not promote consumer 
lending, we strive to minimise our ecological footprint, and we 
provide services which are based both on an understanding of 

Responsibilities:

offers

to inform them about the launch of services and organized 
by the bank initiatives and events

and prepare proposals for their improvement
Main requirements:

is a plus

and clients

Our offer:

Additional information:

invited to the upcoming stages of the selection process to this 
link: 

. To find out more 

www.procreditbank.bg).

Mandoulides Schools are looking for: 

English Teachers 
(native speakers)

Preferred qualifications:

link: 
 to send an application form.

H Οlympia Εlectronics S.A.

Διευθυντή Λειτουργιών 
Υποκαταστήματος

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: info@olympia-electronics.gr. 
 

Βιοιατρική 

Χειριστή Ακτινολ. Μηχανημάτων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail: hr@bioiatriki.gr



Jysk Store Manager 
(Lamia)

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

What can you expect to be doing day to day:

 turn over targets

How can you make the difference every day?

Why join us?

roots

possible way

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

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

Jysk group has its base in Scandinavia: The first store opened in Denmark in 1979. Today, Jysk group 

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

Kivo Skiathos Collection Group  located in Skiathos island, seeking for dynamic individuals for 

E-Commerce/Tools Machinery Agent
Required experience:

advertisement

awareness

and lead generation objectives

Programmatic Display, Retargeting, CPL programs, etc.

and influence abilities
Qualifications: 

An attractive package of benefits is offered:

Submit to link: . Recommendations and recent 

www.kivohotel.com

Στέλεχος Εξαγωγών 
με άριστα Αγγλικά (κωδ. θέσης: SS05)

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

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται:

Παράκληση:

e-mail: skywalker@createandact.gr

Η Γενική Χημικών Προϊόντων

Customer Care Officer
(κωδ: CCATH)

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: nio@gcp.gr   
www.gcp.gr



Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και 
παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Nova, ζητά να προσλάβει 
για τα γραφεία της στον Ταύρο:

Customer Care Representatives 
(κωδ. θέσης: CCCA/0517)

6ωρης απασχόλησης, για εργασία με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών.

Χαρακτηριστικά θέσης: Ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων νέων και υφιστάμενων 
πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων με τα παρακάτω καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/χαρακτηριστικά:

Παρέχονται:

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 

Το Skywalker.gr
επαναπροσδιορίζεται και προσαρμόζει υπηρεσίες και λειτουργίες σε εναρμόνιση με την Ελλάδα της 

Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
(Ηλιούπολη)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Αρμοδιότητες:

συνδρομών, πώληση υπηρεσιών

Παρέχονται:

παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών αγαθών

προσωπικότητα

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία Trenkwalder Jobcenters Hellas, για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της αναζητά: 

Πωλητή

Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:  με αναφορά στον κωδικό θέσης 
DM2/ID.
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της 

Ο νεοσυσταθείς κλάδος εισαγωγέων δικύκλων του Σ.Ε.Α.Α.

Υπεύθυνο Κλάδου Δικύκλων
Η θέση:
ψήφιος θα υποστηρίζει διοικητικά τη διοικούσα επιτροπή και θα υλοποιεί τις ενέργειες που αυτή 

του κλάδου. Θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντονισμού πολλών και σύνθετων θεμάτων και θα 
ενημερώνει τα μέλη του κλάδου για ζητήματα που τα αφορούν. 

Απαιτούμενα προσόντα:

γλώσσα

H θέση προσφέρει:

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, στο 
e-mail: , αναφέροντας τον κωδικό θέσης: SEAA0517
ρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.



Inkompass Internship Program
@Papastratos

Είσαι φοιτητής, με ανησυχίες που συνεχώς αναζητά προκλή-
σεις και εμπειρίες? Θέλεις να αναπτύξεις τις δεξιότητες σου 
και να είσαι μέρος μια μεγάλης αλλαγής; Το Inkompass είναι 
εδώ, για να σου δώσει αυτό που αναζητάς. Το Inkompass είναι 
ένα πρόγραμμα πρακτικής 2 κύκλων. H συμμετοχή σου καθώς 
και οι υψηλές επιδόσεις σου, θα αποτελέσουν αρχή για να σου 
προσφέρουμε μια θέση στην Παπαστράτος, απευθείας μόλις 
ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Η Παπαστράτος στο πλαίσιο 
του προγράμματος πρακτικής, αναζητά φοιτητές που επιζητούν 
να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες, σε ένα πολυδιάστατο 
εργασιακό περιβάλλον που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν ένα διεθνές δίκτυο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

που το Σεπτέμβριο ξεκινάς το τελευταίο έτος σπουδών σου

οικονομικά, πληροφορική και σχολές πολυτεχνείου

www.inkompass.global/
greece-internship-program/!!! Επισύναψη βιογραφικών στο ακόλουθο 
link: program

Generation Y

Senior UI Designer

Key responsibilities:

Required qualifications:

 both written & spoken
What we offer:

e-mail: 

Η φαρμακευτική εταιρία Pharmanel 

Ειδικό Τεχνικής Υποστήριξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων

(Γέρακας)
Προφίλ θέσης: Ενεργεί υποστηρικτικά στην ανάπτυξη, στην εφαρ-
μογή και στη διαχείριση υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων, για την καλύτερη λειτουργία και την ασφάλεια της 
εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου:

Η Pharmanel προσφέρει:

εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν συνο-
δευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@
pharmanel.gr. Θα δοθεί απάντηση σε όλους τους υποψηφίους 
που θα κληθούν σε συνέντευξη. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

www.pharmanel.gr

Secretary 
to Professor of Cardiology

The ideal candidate should hold the following 
qualifications:

The position holder will have the following 
responsibilities:

e-mail: 
 

Skipper
Με εμπειρία σε catamaran και γνώσεις αγγλικών.

Βιογραφικά στο e-mail: ,

H Οlympia Εlectronics S.A. ζητεί για το υποκατάστημά της στην 

Διευθυντή 
Λειτουργιών Υποκαταστήματος

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: . 
 

Η InGroup, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 17 χρόνια παρουσία 
στο χώρο παροχής υπηρεσιών human resources, outsourcing 

Πωλητή/τρια Χονδρικής
 (μόνιμη μετεγκατάσταση) (HR 28998)

 Έδρα: 

Καθήκοντα:

Προσόντα:

ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας

Παρέχονται:

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 

e-mail: www.
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ζητείται από τα ξενοδοχεία Vedema και Mystique 
στη Σαντορίνη:

Υπεύθυνος σε Γραφείο Κίνησης Οδηγών

Απαραίτητα προσόντα: 

θέση 
 

 
 

 
  

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
 

 
 

  
Προσφέρουμε: 

 

 e-mail: 

Η εταιρία Loukoudonuts LTD.
-

Υπάλληλο Γραφείου με Γνώσεις Λογιστικής

Βασικά καθήκοντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
Παροχές εταιρίας: 

 
 

 
 

e-mail: 

Η Τelemarketing A.E. -

2 Yπαλλήλους Γραφείου (6ωρης απασχόλησης)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Eπιθυμητά προσόντα: 

 

προσόν  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 Vicko Α.Ε.

Γραμματέας Marketing

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

link: 

Biohellenika A.E. στη -

Άτομο για το Τμήμα  
Εξυπηρέτησης Πελατών/Γραμματεία

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

e-mail: 

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites, 

Γραμματειακή Υποστήριξη  
για Θαλάσσια Σπορ

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: 

Administrative Assistant 
(ref: ADM-09.2017)

About Neurosoft:

Neurosoft’s business activities include: 

 
 

 

 

  
Position responsibilities: 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
Required skills and qualifications: 

 
 

 
 
 

 

We offer: 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Mouzenidis Group 

Digital Marketing Specialist

Responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 
 

 

 
 

 
 

e-mail: 

A-MC Consulting

Office Director

 

 
 

 

 
 

  
Qualification guidelines-typical knowledge, 
skills, & abilities: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
Typical minimum education, experience  
or certifications: 

 
 

  
Primary duties & responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
This position is also responsible for:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 e-mail: 
stating code: SI2017.

Karma Group  

Dialler  
& Data Manager
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Enviroplan A.E. (http://www.enviroplan.gr), 
η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και μηχανικού 
και ειδικεύεται σε μελέτες-έρευνες σχετικά με τη 
διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξι-
ακά έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε 
Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Τουρκία, 
Σκόπια, Κροατία, Ρουμανία, Ιορδανία, Λίβανο, ζητά 
για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε έργα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό  
(Civil or Surveyor Design Engineer) 

Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 ή τοπογράφου μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
 

όπως: υδραυλικές, συγκοινωνιακές, 
 τοπογραφικές μελέτες 

 
 

 
 

με δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά 

(γαλλικά, τουρκικά, ρωσικά κ.ά.) 
 

περιβάλλοντος 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό 
τους για μία μόνο θέση, στο εξής e-mail: 
enviroplan.gr. Αναφέρετε απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης 01/17
πρόσφατη φωτογραφία. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν 
εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Production Engineer

Norsafe 
Hellas

Main job duties include the following: 
 

 

 

 

 
 

  
Candidate’s profile: 

engineering 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Company offers: 

 
 

e-mail: ,  

Η εταιρία Climateam ζητεί για τη στελέχωση της 
διοίκησης του τμήματος τεχνικής υποστήριξης:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
(κωδ.: 101)

Αντικείμενο της θέσης είναι: η οργάνωση και η 
διαχείριση του τεχνικού τμήματος της εταιρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 

κατεύθυνσης 

 
όσο και στο γραπτό λόγο 

 
ικανότητες 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
και επαγγελματικής ανέλιξης 

 
 ανάλογες της απόδοσης

Βιογραφικά στο e-mail: 

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

Μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προφίλ-προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

Bιογραφικά στο e-mail: gr. Θα 
εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επιθυ-
μητό προφίλ υποψηφίου. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

Mechanical Engineer

Location:  
Department:  
Reports to:

About Us: Catholic Relief Services (CRS)

Job summary:

Job responsibilities:  
 

 
 

 
 

 

 

  
Typical background, experience & requirements: 
Qualifications and experience: 

 

 
 

 

 
 

Personal skills: 
 

 
 

 
 

 

Required/desired foreign language: 

Physical requirements/environment: 
 

 
 

 
  

Key working relationships: 

 

 

e-mail: 

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

ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού  
(Αγ. Θεόδωροι)

Η εταιρία: -
αση και στην κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας.

Επιθυμητή ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ή Μηχανικός 
Εμπορικού Ναυτικού 
Θέση: Τεχνικός συντήρησης (εργασία σε βάρδια) 
Τόπος: Κόρινθος, Αγ. Θεόδωροι  
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

και γενικό Η/Μ εξοπλισμό  
 

στόχων  

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Κάτοικος της ευρύ-
τερης περιοχής της Κορίνθου και κάτοχος Ι.Χ.

Βιογραφικά στο e-mail:  ή στο φαξ: 
κωδικό: ΜΟΗ5

την εταιρία μας στο .

Η βιομηχανία εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας GFP-
Georgiou Flexible Packaging, ζητά να προσλάβει 
ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
και συστημάτων, σύγχρονων και ασύγχρονων 

 
 συστημάτων αυτόματου ελέγχου 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: 

Analog/RF IC Design Engineer (Athens)

About u-blox

Job description:

Tasks: 

 

 
 

 
 

 

in the lab  
Requirements: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Contact

link: 

QA Automation Engineer

25/8 Projects

Your tasks:

Your profile: 
 

 
 

 

 
 

  
Required skills: 

 
 

 
 

 
 

10
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Additional skills:

e-mail:

Health, Safety & Environmental  
Engineer

Benefits:

Responsibilities:

Requirements:

Information:
link:

Μηχανολόγους Μηχανικούς-Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς-Ναυπηγούς Μηχανικούς

Αρχικά απαιτούνται:

e-mail:
κωδικό ΒΧΜ-2.

Adecco HR

 

Network Engineer 
(ref. code: S-722/72736)

Job description:

Candidate profile:

The company offers:

Λατομεία Φαρμακάς

Μηχανικό Βαρέων Μηχανημάτων

Απαιτούμενα προσόντα:

Καθήκοντα:

Προσφέρεται: 

e-mail:

ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός

Καθήκοντα θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

Απαιτούμενες δεξιότητες:

e-mail:

Porto Carras Grand Resort

Τοπογράφο Μηχανικό (code SPC)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

e-mail:

Σχεδιαστή Μηχανολογικού Εξοπλισμού  
Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης: TEC 0501)

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

link:

Μηχανικό Λογισμικού  
για Ανάπτυξη web Εφαρμογών

Βασικά καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Η εταιρία προσφέρει

link:  κωδ: MCS07

Unimac A.E.

 

Πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  
Τεχνικής Κατεύθυνσης  

(Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας)

Προσόντα: 

e-mail:

Junior Software Engineer

Περιγραφή καθηκόντων:

Απαιτούμενες γνώσεις:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσωπικές δεξιότητες

e-mail:

11
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We offer: 
 

 
 

 
 

e-mail:  

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη εμπορική εταιρία στη Μύκονο αναζητά:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 

βιβλία 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 e-mail: 

Stone Group International

Assistant Accountant (AA.01)

Description:

Knowledge, skills and abilities: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

The company offers:

e-mail: 

Βοηθός Λογιστή

e-mail: 

Η εταιρία Nepa Economic Consulting

Λογιστή Α’ Τάξης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 

e-mail: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Προγραμματιστές/Developers

Περιγραφή καθηκόντων:

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

  
Επιθυμητά (αλλά όχι απαραίτητα) προσόντα: 

 
 

 
 

  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

 
 

 

 e-mail: 

H εταιρία Νιτσιάκος Θ. Α.Β.Ε.Ε.

Στέλεχος Πληροφορικής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 e-mail:  

Senior Android Developer  
Athens (ref.: GR_SAD1017)

The position:

Main responsibilities of the role include:  
 

 
 

 

 

 

 

  
Main requirements: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Enjoy: 

 
 

 
 

  
Type of employment:  
Location:

e-mail:  

 

Athens Technology Center (ATC)

 
(ref: CDENG1)

The key responsibilities of the candidate 
include: 

 

 

  
Candidate qualifications/profile-minimum 
requirements: 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 

Other skills: 

 

 

 
 

, 
 ), 

 e-mail: 

Η ΜLS

UX-UI Designer (κωδ.: UX)

Απαιτούμενη εμπειρία και προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: 

Java Developers 
(ref. number: JDCY1017)

The main responsibilities of the position 
include: 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
Main requirements: 

 
 

 
 

 
 
 

  
Enjoy: 

 
 

 
 

 
  

Type of employment:  
Location:

e-mail: 

iProject 

Web Developer 

Requirements: 
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We offer:

About iProject

e-mail:

System Engineers & Software  
Developers 

 Logicom Group 

System Engineers (for Software Developers please 
see below)

Primary duties/responsibilities:

Requirements:

Software Developers

Primary duties/responsibilities: 

Requirements:

e-mail:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Alouette Α.Ε.

Γραφίστα/-τρια

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες:

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

 e-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Forthnet Α.Ε.

Customer Care Representatives
(κωδ. θέσης: CCCA/0517)

Χαρακτηριστικά θέσης:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/χαρακτηριστικά:

Παρέχονται:

link:

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Απολλώνιον 

ΑΒΕΕ

Πωλήτριες Πανεπιστημίου)

Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

  e-mail:

Athens Lotus Hotel 

Πωλήτρια

Απαραίτητα προσόντα:

Προαιρετικό προσόν:

Στο πλαίσιο της θέσης η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

 e-mail: 

Funky Buddha

Πωλητές/τριες

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail:

iRepair Καλαμάτας

Υπεύθυνο-η Καταστήματος  
Πωλητή-τρια

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία θα σας στηρίξει προσφέροντας:

Απαιτούμενα προσόντα:

Σχετικά με την iRepair:

 e-mail:

Πωλήτρια

Περιοχή εργασίας:  

Ωράριο:

e-mail:
 

Andronis Exclusive

Πωλητή/τρια

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Orthostatical 

Back Sales Support
(κωδ. θέσης: BSAL517)

Τυπικά προσόντα:

 
Κύρια καθήκοντα:
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συνέχεια στη σελ. 16

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 

e-mail:  
hra.orthostatical@gmail.com

-

Συμβούλους Πωλήσεων

Καθήκοντα της θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Ο πελάτης προσφέρει: 
 

 

link: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Dormed Hellas A.E. -

2 Πωλητές

e-mail:  

H Macon A.T.E.E.
-

-

Επιθεωρητή Πωλήσεων

-
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail:  

Δ.&Μ. Ζαχαρόπουλος & σια Ο.Ε.- Powerz, 
-

Εσωτερικό Πωλητή

Βασικά καθήκοντα: 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
e-mail:  

 
 

Hotel Nikopolis Thessaloniki 5*

Sales Executive

Qualification skills & expertise  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

What we offer: 
 

 

e-mail: 

Λυχνία ΑΕ -

Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 
  

Παροχές εταιρίας:  
 

 
 

 
 

 

 
 

e-mail: -

H Career In Progress

Β2Β Εξωτερικός Πωλητής

Περιγραφή θέσης: 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Πλεονεκτήματα: 

 
 

 

e-mail: @
 

Εξ_Πωλητής .

Η Φουρναράκης Α.Ε.

-

Στελέχους Υποστήριξης  
Πωλήσεων

Αρμοδιότητες:  
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 

 

 
e-mail: 

Η Sysco A.E. -

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

-
e-mail: 

 

Κlemman -

Αccount Manager 
(κωδικός: 1617)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Νοσηλεύτρια

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

  
Προσφέρονται:  

 

-
e-mail: 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Επισκέπτης Υγείας

Νοσηλευτικός Σταυρός,

Το αντικείμενο της εργασίας αφορά:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 

e-mail: .  

Medical Sales Representative 

Summary of position
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oncology, nephrology and vascular surgery, both in 
public & private health sectors.

Qualifications:  
 

is preferable 
 

 
 

is a mandatory (in nephrology or/and in vascular 
 

 
 

regional, local clinical research regulatory 
requirements 

  
The company offers: 

 
 

 
 

 

Please apply: Interested candidates should submit 
a detailed cv via e-mail: hr@ariti.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Το δερματολογικό ιατρείο Skin Center, που ανήκει 

Δερματολόγους

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

e-mail:  με κωδικό: PD5. 

Η DHI Medical Group

Γιατρούς

Παρέχεται: εκπαίδευση από την εταιρία.

e-mail: hr@dhiglobal.com

PROMOTION-
MERCHANDISERS
Pepsico 

Merchandiser

στη Χαλκιδική.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

εκπαίδευσης 
 

επαγγελματισμός 
 

 
 

link: 

Retail Merchandise Coordinator  
(Θεσσαλονίκη)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

με την αποτελεσματικότητα του merchandiser/
allocation plan στη λιανική  
Προσόντα: 

 
 

 
 

e-mail: logistics@perideo.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Doppler S.A.

Μηχανικός Πωλήσεων 
(παράρτημα Αθήνας (κωδ. 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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αlfa Μedical Care 

Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων /Οδηγό

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

 e-mail:  

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Από την εταιρία Αργώ Α.Ε.Β.Ε.

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.  
Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας

Απαιτούνται: 
 

 
 

e-mail: cv@

Η εταιρία Βασιλείου Τροφίνκο Α.Ε.Β.Ε. 

Ψυκτικό Βιομηχανικής Ψύξης  
(με χρήση αμμωνίας)

Προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
συντηρητής

e-mail: chatzefr@vtf.gr,  

Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort  

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρουμε: 

 
 

 

e-mail: accounting@fodelebeach.gr

Aegean View Aqua Resort, 

Συντηρητή Υδραυλικό

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

το συγκρότημα Nefeli Villas & Suites

Συντηρητή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

υδραυλικών 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

e-mail: cv@shelby.gr

Louis Creta Princess

Υπεύθυνος Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ηλεκτρολόγου και 

e-mail: cretaprincess.accounts@
louishotels.com

Η Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε.
 Αττικής, 

Τεχνικός Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων 
(κωδικός θέσης: TS17)

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
και δικτυακών υποδομών 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 

Αδειούχο Ηλεκτρολόγο 
(code: ELEPC)

Κύρια προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: hr@portocarras.
com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
GFP-

Georgiou Flexible Packaging,

Χειρίστριες Συσκευαστικών 
Μηχανών

Προφίλ υποψήφιας: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail: hr@
 

Η Adecco HR

 

Βοηθός Χειριστής Κλαρκ   
Αυλώνας Αττικής (κωδ: S-722/72440)

Περιγραφή θέσης: 
 

 

 
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 

για εργασία  
Παροχές εταιρίας: 

 

 ηλεκτρονική διεύθυνση: infoathens@
adecco.com

ιστοσελίδα μας 
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Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή 
εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρύθηκε από τον 
Αθανάσιο Χατζόπουλο το 1931, σήμερα είμαστε μία από 
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες μεταποίησης 
συσκευασίας στην ευρωπαϊκή αγορά και ένας σημα-
ντικός διεθνής παίκτης. Η εταιρία δραστηριοποιείται 
σε 2 εργοστάσια παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, με 
πολυάριθμα γραφεία πωλήσεων σε όλη την Ευρώ-
πη. Επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικά 
εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα περιβάλλοντος 
και ποιότητας, η ετήσια ανάπτυξη της Α. Χατζόπουλος 
Α.Ε. είναι σταθερά υψηλότερη από αυτή της αγοράς 
συσκευασίας με βάση τις εξαγωγές της εταιρίας σε 
περισσότερες από 25 χώρες. Προσφέρουμε με πάθος 
ασύγκριτα προϊόντα συσκευασίας, λύσεις και υπηρεσίες, 
υποστηρίζοντας τους πελάτες μας ώστε να βελτιώνουν 
την αποδοτικότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Διευθυντής Παραγωγής  
(Δ.Π.01/17)

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. αναπτύσσει καινοτόμες ευέ-
λικτες λύσεις συσκευασίας για τρόφιμα και ποτά και 
εφαρμογές για χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. 
Με τις προσαρμοσμένες μας εφαρμογές προστιθέμενης 
αξίας, βοηθούμε τους πελάτες μας να αυξήσουν τη 
διάρκεια ζωής τους και να βελτιώσουν την αισθητική, 
την ελκυστικότητα και την εμπορευσιμότητα των προ-
ϊόντων τους, για πάνω από 85 χρόνια. Ψάχνουμε για 
έναν Διευθυντή Παραγωγής που να είναι εστιασμένος 
στο αποτέλεσμα, με έδρα τη μονάδα παραγωγής στη 
Θεσσαλονίκη. Θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή 
ηγεσία της ομάδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας ένα 
ασφαλές περιβάλλον και υψηλής ποιότητας παραγό-
μενα προϊόντα. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύξει μια 
κουλτούρα επιτυχίας, μέσω της καθοδήγησης και της 
ισχυρής προσωπικής του ηγεσίας.

Βασικές αρμοδιότητες: 
 

στρατηγικές παραγωγής 
 

των διαδικασιών παραγωγής σύμφωνα  
με τα σχέδια παραγωγής και το πρόγραμμα,  
επιτυγχάνοντας παράλληλα τους καθορισμένους 
στόχους ποιότητας και κόστους 

 
και μετρήσεις για να οδηγήσει τον οργανισμό  
στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης,  
ενώ βελτιστοποιεί την απόδοση  
του ανθρώπινου δυναμικού 

 
παραγωγής, επιβλέπει την πρόοδο και καθορίζει  
τις ενέργειες για τα ζητήματα κόστους,  
όπως προαπαιτείται, προκειμένου να διαχειρίζεται 

 
 και των πόρων 

 
υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους τομείς  
παραγωγής 

 
και αξιολογεί τις ανάγκες και την απόδοση  
του ανθρώπινου δυναμικού  
Προσόντα και δεξιότητες: 

 
(χημικών ή μηχανολόγων) 

 
 παραγωγής 

 
(προφορική και γραπτή) 

 
 

 

στην τελειότητα 
 

και υπό πίεση, σε ένα περιβάλλον με προκλήσεις

Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών με βάση τα προσόντα του υποψηφίου, επιπρόσθετη 
ασφάλιση ζωής & υγείας και δυνατότητες επαγγελ-
ματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον. 

τον κωδικό αναφοράς, μέσω e-mail: hr@hatzopoulos.
gr, μέσω του φαξ: 2310 755231 ή μέσω ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση: Α. Χατζόπουλος Α.Ε., Αρκαδίου 19, 
Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη. Μετά την παραλα-
βή των βιογραφικών θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του προφίλ. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Μεγάλη εμπορική εταιρία στη Μύκονο ζητά:

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Προσόντα: 

τμήματος 

ή άλλου συναφούς κλάδου 

 
 

 
 

(αποθήκες, γενική λογιστική, εμπορικό) 
 

 

γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) 
 

και επικοινωνιακές ικανότητες 

περιβάλλον  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
προσόντων 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: 

LOGISTICS
Η εταιρία Φιλ. Μπέλας & Υιός Α.Ε.-Τυροκομικά 
Βερμίου με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ση-
μαντική παρουσία στην ελληνική αγορά τυροκομικών, 
που βρίσκεται στο 12ο χλμ. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Χειριστή Reachtrack

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

(ηλεκτροκίνητου κλαρκ) 

 

τροφίμων ψυχρού φορτίου 
 

 
 

 
μέσο μεταφοράς 

 
  

Παρέχονται: 
 

 και αναπτυσσόμενη εταιρία 

Υποβάλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@
, μόνο εφόσον συγκεντρώνετε τις πα-

-
στευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία Φιλ. Μπέλας & Υιός Α.Ε.-Τυροκομικά 
Βερμίου με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ση-
μαντική παρουσία στην ελληνική αγορά τυροκομικών, 
που βρίσκεται στο 12ο χλμ. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Χειριστή Reachtrack

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

(ηλεκτροκίνητου κλαρκ) 

 

τροφίμων ψυχρού φορτίου 
 

 
 

 
μέσο μεταφοράς 

 
  

Παρέχονται: 
 

και αναπτυσσόμενη εταιρία 

Υποβάλετε το βιογραφικό σας μόνο εφόσον συγκε-
-

θο e-mail: . Όλες οι αιτήσεις είναι 
εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Krivek είναι πρωτοπόρος κρητική βιομηχανία που 
δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής, επεξεργα-

της αφορούν στην εισαγωγή, στην επεξεργασία και στη 
διανομή νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, θαλασσινών, 

το κέντρο διανομής της Αθήνας, στα ψυγεία Ευρώπης:

Υπεύθυνο Αποθήκης 
(κωδ. θέσης: Y.Α.K.)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ικανότητες 

 

 
  

Παροχές: 
 

επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ
Η Rainbow Waters® -
κιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση 
πρόσληψη στη Θεσσαλονίκη:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

βιογραφικό τους στο e-mail: 

Η εταιρία SOS Ιατροί αποτελεί την πρώτη ελληνική 
οργάνωση ελεύθερων επαγγελματιών ειδικευμένων 

η εταιρία αναζητά ένα άτομο, το οποίο θα στελεχώσει 
τη θέση:

Οδηγός Εταιρικού Οχήματος

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

τουλάχιστον 3 ετών 

θέση 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Η θέση αφορά σε έργο αμειβόμενο με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών και σύμβαση ορισμένου χρόνου, με πιθα-
νότητα ανανέωσης. Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις 
αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρία μας, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
gr/

 

Η People at Work-Hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-

συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών 

-
ρω ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι υποψήφιοι για την κάλυψη των παρακάτω 
θέσεων με έδρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη:

Οδηγοί Μικρής Λιανικής (κωδ.: OML-17)

Το έργο: Η ενεργή συμμετοχή στη φόρτωση και στη 
διανομή των εμπορευμάτων κάθε παραγγελίας, στους 
πελάτες μικρής λιανικής του νομού Θεσσαλονίκης.

Προδιαγραφές θέσης: 
 

οδηγού, με συχνές διανομές και στάσεις σε πελάτες 
στη μικρή λιανική (περίπτερα, ψιλικά) 

και φόρτωσης εμπορευμάτων 
 

 
 

θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

-
ματικό ύφος, αναγράφοντας τoν κωδικό, στο εξής e-mail: 

. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Harpin Hotels -
ούπολη Χανίων, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2017:

Assistant Food & Beverage Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

κατά προτίμηση της γερμανικής

Βιογραφικά στο e-mail: 

Petra

χώρος για πολυτελείς διακοπές στην Πάτμο Δωδεκα-
νήσων, μαγεύοντας τους επισκέπτες που αναζητούν 
αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και παροχή 
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Μάγειρας

Απαιτούμενα προσόντα: 

απαιτήσεων 
 

 
 

 
συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

Αποστολή βιογραφικού απαραίτητα με φωτογραφία, 
στο εξής e-mail: 

To εστιατόριο Hytra

Bοηθό Σερβιτόρο/α

Απαραίτητα προσόντα: 

(απαραίτητο) 
 

 
 

 
 

  
Προσωπικές ικανότητες: 

συνεργασίας 
 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Αναζητούνται από την εταιρία Algoos Study Work 
& Travel Inc.:

Βοηθοί Σερβιτόρων

Να εργαστούν στη Κύπρο, σε αλυσίδα ξενοδοχείων 

Προσφέρουμε: 
 

στον πελάτη και τον εργαζόμενο 
 

 

συν σπίτι, συν φαγητό, συν εισιτήρια πληρωμένα. 

Ζητάμε προσωπικό με ήθος, επαγγελματισμό και όρεξη 

πρακτική άσκηση πρέπει να έχουν μόνο όρεξη για εργασία 

βιογραφικό με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και να 
είναι έτοιμοι να μεταβούν στην Κύπρο το συντομότερο 
δυνατόν. Η εταιρία μας συνεργάζεται υπεύθυνα μόνο με 
σωστές και κορυφαίες εταιρίες του χώρου. 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας τώρα και γίνετε κι 
εσείς μέλος της ομάδας μας. Βιογραφικά στο e-mail: 

βιογραφικό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Poseidonion Grand Hotel -
τσες, ζητεί:

Α’ Σερβιτόρο

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 

17
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Προσφέρονται:

e-mail: fbm@poseidonion.com

Astir Odysseus Resort & Spa 

Σερβιτόρους Α’ & Β’ (για εστιατόρια & bars)

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:
hmanager@astirodysseuskos.gr

Restaurant Strofilia

Chef de Cuisine (m/f)

Requirements:

e-mail

Αktaion Resort

Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται

e-mail:

Aquagrand Exclusive Deluxe Resort
 

Α’ Μάγειρα Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:
hr@

Χαρτί και Καλαμάρι  

Βοηθό Μάγειρα

e-mail:

A’ Μάγειρας Ζεστής Κεντρικής Κουζίνας 
(Σάμος)

Απαραίτητα:

e-mail:

President Hotel

Head Waiter/Waitress  
(Captain)

Job purpose:

Key accountabilities of the role:

records

 
Candidate profile:

 
Competencies:

e-mail: captains@president.gr

Domotel Agios Nikolaos Suites Resort 
4  

Α’ & Β’ Μάγειρα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει:

Προσφέρονται:

e-mail:

President Hotel

Food & Beverage Manager

Job purpose:

Key accountabilities of the role: 

standards

 

procedures

 

 

 
 

  
Candidate profile:

targets

 
Competencies:

e-mail:

 Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ, 

Σερβιτόρες για Καφέ

Προφίλ υποψηφίων:

 
Η εταιρεία προσφέρει:

e-mail:
bakery.gr

Σερβιτόροι & Βοηθοί Εστιατορίου

Επιθυμητά προσόντα:

 
Επαγγελματικές ικανότητες:

 
Προσφέρονται:

e-mail: info@panasgroup.gr

Aegean View Aqua Resort
 

Μάγειρα Ιταλικής Κουζίνας

Προσφέρονται:

e-mail:
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Pegasus Suites & Spa  

Housekeeping & Guest Relations

Απαραίτητα προσόντα: 

Επαγγελματικές ικανότητες: 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail: info@pegasussuites.com

Philian Hotels & Resorts
 

Υπάλληλος Υποδοχής (Receptionist)
(κωδ. θέσης Thes_Rec)

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προσφέρονται:

e-mail:



Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017
33

19

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Προϊσταμένη Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Προαιρετικό προσόν:

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

Receptionist (Santorini)

Job description: 

Position requirements: 
 

 
 

 
 

 
  

Alexander’s Boutique hotel offers: 
 

 
 

e-mail: 

Το Grand Hotel Palace

Άτομο για Στελέχωση Γραφείων  
Πωλήσεων-Κρατήσεων 

Οργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

e-mail:  

La Piscine Art Hotel

Front Office Manager 
(κωδ. θέσης: FOM_SK)

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Προσφέρονται: 

 

e-mail: 

Lakitira Resort and Village στην 

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

e-mail: 

Το Creta Maris Beach Resort
 

Pool Boy

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 
Επιθυμητά προσόντα:  

  
Προσφέρουμε: 

 
 

e-mail: 

Lindos Royal, Lindos Village, Lindos 
Imperial Resort & Spa

Executive Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
e-mail: , τηλ.: 

Rea Hotels A.E.

Assistant Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: info@

Front Office Manager

Qualifications: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Andronis Exclusive offers: 

 
 

e-mail: 

Front Office Manager

Qualifications: 

 

 
 

 

 

 
 

  
Offers: 

 
Meals

e-mail:

To Oia Mare Villas

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

 
στο e-mail: 

Reservation Assistant 
Κωδικός θέσης Res_Ass

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
στο e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Pomegranate Wellness Spa Hotel 

(5*) & Potidea Palace Hotel (4*), στη 

αναζητά να προσλάβει:

Θεραπευτή (Spa Therapist) (PWSH-STH)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

 
e-mail: 

Aegeo Spas, 

Αισθητικό
Προσόντα: 

 
 

 
  

Παρέχουμε: 
 

 
 

e-mail: 

Το SurfCampKeros

Day Spa Therapist/Yoga Instructor

Προσόντα γενικές απαιτήσεις: 
 

 

 
 
 

 

 
  

Πρόσθετα και επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

  
Σημειώσεις: 

 
 

  
Εργασιακή περίοδος:

στο e-mail: 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
Φωτογράφος 
Βιντεογράφος

e-mail: . 
 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Υπεύθυνη Καθαριότητας  

(Φιλοθέη)

 

e-mail:  
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συμβάλλουν στην 
τική σχετικά με τα 
ας και στρατηγικού 

βάσης δεδομένων
ς βάσης δεδομένων 
νος για την ακρίβεια 

Ο ρόλος του τον ωθεί 
συντήρηση ή στην 

ης δεδομένων. Συ-
αμβάνει τη συνέπεια 
ν δεδομένων, όπως 
εια και την εύκολη 
. Χωρίς αμφιβολία, 
ον να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προ-
βλήματα προκύψουν. Εκτός αυτών οι 
διαχειριστές έρχονται σε επαφή με 
προγραμματιστές, επιχειρησιακό και 
τεχνικό προσωπικό. Τέλος, παρέχουν 
εκπαίδευση, υποστήριξη και feedback 
στους χρήστες, καθώς συντάσσουν 
εκθέσεις και εγχειρίδια λειτουργίας.

5. Τεχνικός συντάκτης
Χρήσιμος φαίνεται πως είναι ένας 

τεχνικός συντάκτης σε πολλές βιομηχα-
νίες, καθώς είναι σε θέση να παρέχει 
περιγραφές ή οδηγίες για τη διευκόλυνση 
των καταναλωτών ως προς τη χρήση ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η ισχυρή 
τεχνική γνώση που έχει αποκτήσει 
κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του 
με την επιστήμη των υπολογιστών θα 
είναι πολύ χρήσιμη σε αυτό τον τομέα, 

καθώς δύναται να γράφει εγχειρίδια 
για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι 
τεχνικοί συντάκτες εργάζονται για μια 
εκτεταμένη ποικιλία βιομηχανιών, οι 
οποίες ασχολούνται από τα οικονομικά 
μέχρι την πυρηνική ενέργεια. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η εμπειρία πάνω στον 
κλάδο είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτω-
ση, αφού ένας πιθανός εργοδότης θα 
εκτιμήσει τις ισχυρές δεξιότητες γραφής 
και την ικανότητα μεταφοράς οδηγιών 
με σαφήνεια στις σχετικές γλώσσες.

6. Αναλυτής συστημάτων
Ένας αναλυτής συστημάτων χρη-

σιμοποιεί υπολογιστές και συναφή 
συστήματα για τον σχεδιασμό νέων 
λύσεων πληροφορικής, καθώς και 
την τροποποίηση και τη βελτίωση 
των υφιστάμενων συστημάτων για την 
ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών, 
όλα με στόχο τη βελτίωση της αποδο-
τικότητας των επιχειρήσεων και της 
παραγωγικότητας. Δίχως αμφιβολία, 
ο ρόλος αυτός απαιτεί υψηλό επίπεδο 
τεχνικής επάρκειας και σαφή γνώση 
των σημερινών επιχειρηματικών πρα-
κτικών. Οι πελάτες μπορούν να είναι 
εσωτερικοί, π.χ. τμήματα εντός του 
ίδιου του οργανισμού, ή εξωτερικοί 
ανάλογα με τον εργοδότη.

7. Προγραμματιστής παιχνιδιών
Ένας προγραμματιστής παιχνιδιών 

σχεδιάζει παιχνίδια για υπολογιστές, 
κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές 
χειρός. Ο ρόλος αυτός χωρίζεται σε δύο 
κύρια μέρη. Πρώτον, ο προγραμματι-
στής έχει τη δυνατότητα να αναδείξει 
τη δημιουργική του πλευρά μέσω του 
σχεδιασμού ενός παιχνιδιού, το οποίο 
παραπέμπει και σε ένα είδος τέχνης. 
Δεύτερον, υπάρχει και η πλευρά του 
προγραμματισμού, μέσω του οποίου 
πραγματώνεται η χρήση διαφόρων 
γλωσσών  προγραμματισμού. Για εκεί-
νους που ενδιαφέρονται να ασχο-
ληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα 
μακροπρόθεσμα θα ήταν χρήσιμη η 
ενασχόλησή τους κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους για περαιτέρω τριβή με 
το αντικείμενο. Θα ήταν επίσης καλό 
να δημιουργήσουν ένα portfolio ή 
demo με δείγματα της δουλειάς τους, 
ώστε να τα παρουσιάσουν σε πιθανούς 
εργοδότες.

8. Προγραμματιστής πολυμέσων
Οι προγραμματιστές πολυμέσων 

είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό 
και τη δημιουργία προϊόντων πολυμέ-
σων του υπολογιστή. Θα κληθούν να 
χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά 
τους, καθώς και τις τεχνικές τους δεξι-
ότητες, καθώς στόχος τους αποτελεί η 
ανάπτυξη πολυμέσων. Καλούνται να 
συνεργαστούν με τον σχεδιαστή, ώστε 
να συζητήσουν πώς μπορεί το project 
να υλοποιηθεί από τεχνική άποψη, να 
γράψουν έναν κώδικα υπολογιστή και 
να τρέξουν τις δοκιμές του προϊόντος. 
Επιπρόσθετα οι προγραμματιστές πο-
λυμέσων αναλαμβάνουν την τεχνική 
υποστήριξη ενός προϊόντος, όπως 
και την  ενημέρωση για τα νέα και τις 
εξελίξεις της βιομηχανίας, προκειμένου 
να προτείνουν και να εφαρμόσουν 
βελτιώσεις. Αξίζει να τονιστεί πως 
δύνανται να απασχοληθούν σε όλες 
τις πλατφόρμες (διαδίκτυο, κινητά 
τηλέφωνα). Ο ρόλος τους μπορεί να 
συμπληρωθεί με άλλους παρόμοιους, 
όπως την ανάπτυξη ιστού, τον προ-
γραμματισμό παιχνιδιών, τον προ-
γραμματισμό συστημάτων, ή ενδέχεται 
ακόμη και η συνεργασία τους με τους 
εκάστοτε επαγγελματίες για την επίτευξη 
αμοιβαίων στόχων.

Αν βέβαια προκύψει η αίσθηση πως 
καμία από τις παραπάνω ενασχολήσεις 
δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του 
εκάστοτε ενδιαφερομένου, υπάρχουν 
πάντα και άλλες επιλογές. Οι τελευταίες 
περιλαμβάνουν εργασία σε άλλους 
τομείς της ανάπτυξης (όπως web, παι-
χνίδια, συστήματα, προϊόντα, προγράμ-
ματα και λογισμικό) ως αναλυτής ή 
ως διαχειριστής (βάσεων δεδομένων 
ή δικτύων), μέλος ακαδημαϊκού ή 
βιομηχανικού ερευνητικού δυναμικού 
που θα συμβάλλει στη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και των συναφών τεχνολογιών. 
Εκτός αυτών δυνατή θα ήταν επίσης η 
επιδίωξη απασχόλησης στον κλάδο της 
διδασκαλίας, της δημοσιογραφίας, της 
διαχείρισης ή της επιχειρηματικότητας.

Μαίρη Παπαδογιαννάκη,
Partners’ Coordinator

Συντάκτρια City Campus

α πτυχίο πληροφορικής Εργαζόμενη μητέρα χωρίς τύψεις
Αυτό είναι ένα άρθρο για μητέρες, για εργαζόμενες μαμάδες 

με πληγωμένα συναισθήματα που δεν μένουν σπίτι και για 
μαμάδες που μένουν σπίτι από επιλογή. Μερικές γυναίκες 
θέλουν να εργάζονται και να μεγαλώνουν παιδιά. Μερικές 
θέλουν να μένουν σπίτι και να ανατρέφουν παιδιά. Άλλες δεν 
θέλουν καθόλου παιδιά. Κάποιες δεν θέλουν να δουλέψουν, 
αλλά πρέπει να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Ό,τι κι αν σκέφτεστε για οποιαδήποτε από τους παραπάνω 
τρόπους ζωής, νιώθω σαν να υπάρχει ακόμα μια διάχυτη 
αίσθηση πως, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ οι γυναίκες 
επιμένουν για ανεξαρτησία και αυτονομία, η βιολογία υπα-
γορεύει ότι όλες κρυφά θα θέλαμε να μένουμε σπίτι να μας 
φροντίζουν και να φροντίζουμε τα παιδιά μας. Τελικά, είναι 
κακό όταν η μητέρα εργάζεται; Η απάντηση είναι «εξαρτάται».

Μην έχετε ενοχές οι μητέρες που δουλεύετε, δεν είναι κακό 
για τα παιδιά όταν η μητέρα εργάζεται. Τα παιδιά επηρεάζονται 
πολύ από τη σχέση τους με τους γονείς. Πώς είναι η σχέση 
με τους γονείς όταν αυτοί είναι παρόντες, ποιος και πώς τα 
φροντίζει όταν εκείνοι λείπουν, τι πρότυπα συμπεριφοράς 
προβάλλονται στο παιδί, πόσο το σέβονται στις επιλογές 
του και πόσο προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του είναι 
πολύ σημαντικότεροι παράγοντες για την καλή ανατροφή του 
από το αν εργάζεστε ή όχι.

Τι απολαμβάνουν οι εργαζόμενες:

βάση.
-

σης με την καλή επίδοση σε κάποιο επαγγελματικό τομέα.

παιδιά.

Τι έχουν σε μικρότερο βαθμό:

της γυναίκας, της συζύγου, της νοικοκυράς, της μητέρας.

απαλλαγή από κάποια άγχη.

Συμβουλές για να πετύχετε ήρεμη οικογενειακή ζωή 
ενώ εργάζεστε:

αποδεχόμενες πως κάνετε αυτό που θέλετε και αγαπάτε. Χρει-
άζεται, εννοείται, η στήριξη και η συνεργασία του συζύγου.

πρέπει να είναι πάντα παρούσες στο διάβασμα, στη διαπαι-
δαγώγηση, στη διασκέδαση ή στην αρρώστια. Αφήστε τον 
πατέρα και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον να συμ-
μετέχουν ενεργά στην ανατροφή και στη διαπαιδαγώγηση. 
Η καθημερινή βοήθεια στη μελέτη και στο διάβασμα του 
παιδιού δεν είναι εύκολο πράγμα.

στα παιδιά. Θα ήταν λάθος, επειδή δεν έχετε το κουράγιο να 
λέτε σε όλα «ναι» και να μην χαλάτε χατίρι κανενός.

σας, θα φανεί χρήσιμο και για τις δύο πλευρές. Οργανώστε 
το πρόγραμμα με κάποια άλλη μαμά και μοιραστείτε κάποια 
δρομολόγια. Κάποια φορά θα πηγαίνετε εσείς τα παιδιά 
στο σχολείο ή στην προπόνηση, κάποια άλλη μέρα θα το 
κάνει εκείνη.

πρέπει να γίνουν.

ηλικία τους. Είναι σημαντικό να μάθουν να κάνουν δουλειές, 
και ας μην τις κάνουν τέλεια, για να μάθουν να αναλαμβά-
νουν ευθύνες σιγά σιγά, πάντα ανάλογα με την ηλικία τους.

χρόνο στα παιδιά.

παιδί μπροστά στην τηλεόραση. Πηγαίνετε μαζί μια βόλτα, 
παίξτε, μαγειρέψτε.

τον εαυτό της και για τον σύζυγό της. Αυτό είναι πολύ δύ-
σκολο, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι μικρά και απαιτούν 
πολύ από τον χρόνο της, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό 
και για τους δύο.

Λίτσα Στασινού, 4moms.gr
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Η έλλειψη συζητήσεων καριέρας μέσα στην 
εργασία επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, 
σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύθηκε από 

τη Right Management, μέλος της ManpowerGroup 
(NYSE: MAN). Μόνο μία στις τέσσερις γυναίκες 
πραγματοποιεί «συζητήσεις καριέρας» με τον προϊ-
στάμενό της με εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Ηγεσίας. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή όπου η 
πρόοδος προς την ισότητα των φύλων έχει καθυ-
στερήσει ενώ ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μετά από άλλα 17 χρόνια. Το άρθρο 
"Γυναίκες, Έχουμε Θέμα" παρουσιάζει την έρευνα 
και τα πρακτικά βήματα προκειμένου να βοηθήσει 
τους εργοδότες να πετύχουν την ισότητα των φύλων 
μέσα από το ευκολότερο και πιο αποδοτικό βήμα: 
τις Συζητήσεις Καριέρας. Οι κλάδοι που επηρεάζο-
νται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, την 
ψηφιοποίηση και τη ρομποτική θα παρουσιάσουν 
δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες. Οι γυναίκες 
υπο-εκπροσωπούνται σε αναπτυσσόμενους κλάδους, 

όπως τον κλάδο του IT, της αρχιτεκτονικής και της 
μηχανικής ενώ υπερ-εκπροσωπούνται σε θέσεις 
διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης. 
Οφείλουμε να διασφαλίσουμε 
ότι η ευμάθεια των γυναικών 
- η επιθυμία και η ικανότητα 
εκμάθησης νέων δεξιοτήτων 
που διατηρούν μακροπρόθεσμα 
την επαγγελματική επάρκεια- 
ενθαρρύνεται ενώ παράλληλα 
δίνεται η ευκαιρία εξερεύνησης 
πρόσθετων επιλογών σταδιο-
δρομίας.

"Οι εργοδότες οφείλουν να 
επενδύσουν σε συζητήσεις κα-
ριέρας για να αναπτύξουν και να διακρατήσουν 
τις γυναίκες. Οφείλουν να διασφαλίσουν ότι θα 
διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να ωφε-
ληθούν από τις αλλαγές στους κλάδους και στις 
θέσεις εργασίας, προκειμένου να μην μείνουν 

πίσω" σχολιάζει η Μάρα Swan, Vice President, 
Global Strategy & Talent, ManpowerGroup and 
Global Brand Lead for Right Management. "Ενώ δεν 

μπορούμε να επιβραδύνουμε 
τον ρυθμό της τεχνολογικής 
προόδου, μπορούμε να επεν-
δύσουμε στις δεξιότητες των 
εργαζομένων ώστε να αυξηθεί 
η συνάφεια και η ευελιξία των 
ανθρώπων και των επιχειρήσε-
ων, ανεξαρτήτως φύλου ή κοι-
νωνικής προέλευσης. Ευτυχώς, 
οι άνδρες δεν διαθέτουν το 
δικό τους αποκλειστικό μερίδιο 
στην ευμάθεια! Η καλλιέργεια 

της ευμάθειας και της αναβάθμισης δεξιοτήτων 
αφορά τόσο τους εργοδότες όσο και τα άτομα».

Οι «συζητήσεις καριέρας» είναι σημαντικές για 
την ευθυγράμμιση των στόχων και των κινήτρων 
της καριέρας των γυναικών με τις ανάγκες της 

εταιρείας. Μέσα από τις συζητήσεις, επιβεβαιώ-
νονται ξανά τα δυνατά σημεία των γυναικών, η 
ανάπτυξή τους και οι ευκαιρίες καριέρας**. Ακόμη 
και τώρα, μία στις πέντε γυναίκες δεν είχε ποτέ αξι-
ολογήσει τις ικανότητές της. Η Right Management 
σημειώνει ότι η αλλαγή της βελόνας πρέπει να γίνει 
τώρα και οι εργοδότες οφείλουν να συζητούν και 
να βοηθούν τις γυναίκες ώστε εξερευνήσουν τις 
ευκαιρίες ανάπτυξης, να επωφεληθούν από τους 
νέους ρόλους και να ξεχωρίσουν στην εποχή της 
Επανάστασης των Δεξιοτήτων.***

*Οι συζητήσεις καριέρας δεν αφορούν μια 
αποκλειστική συζήτηση. Αποτελούν μια σειρά 
από συζητήσεις σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να 
απαντήσουν στα ερωτήματα που αφορούν τον 
εργαζόμενο, όπως: Ποιος είμαι; Ταιριάζω στη 
θέση; Τι προσδοκίες έχει η εταιρεία από εμένα, 
Πώς το ταλέντο μου θα αναγνωριστεί; Πώς μπορώ 
να αναπτυχθώ; Πώς κάνω την εργασία μου; Ποια 
είναι τα επόμενα βήματα;

                Γυναίκες, έχουμε θέμα - Μόλις 1 στις 4 γυναίκες συζητά πώς  
να αναπτύξει δεξιότητες ηγεσίας κατά τη διάρκεια συζητήσεων καριέρας*

Η Right Management, μέλος  
της ManpowerGroup, επιταχύνει 

την ισότητα των φύλων μέσω  
παροχής Πρακτικών Βημάτων 
στους εργοδότες με αρχικό  

βήμα τον σχεδιασμό  
αποτελεσματικών  

«Συζητήσεων Καριέρας»

**Πραγματοποιώντας  
συζητήσεις καριέρας,  

οι εργαζόμενοι εμφανίζουν  
μεγαλύτερη δέσμευση  
στην εταιρεία (82%),  

μοιράζονται πιο ελεύθερα ιδέες 
(78%) και είναι πιο πιθανό  

να παραμείνουν  
στον τωρινό τους εργοδότη.

*** Το 40% των γυναικών 
επιθυμεί να πραγματοποιεί 
συζητήσεις σχετικά  
με ευκαιρίες ανέλιξης.





Τετάρτη 7 Ιουνίου 201738 Θέσεις Εθελοντών

Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά εθελοντές για 
βάψιμο. Αναζητάμε εθελοντές για βάψιμο των τοίχων και ετοι-
μασία της φοιτητικής εστίας Η.U.G. στο κέντρο της Αθήνας για 
φοιτητές της επαρχίας που έχουν περάσει σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της Αθήνας 
και οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
στηρίξουν τις σπουδές τους.
Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και βοήθεια 

σε μόνιμη βάση.Ο απαιτούμενος χρόνος είναι 4 έως 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες την 
εβδομάδα. Καθημερινά 9 πμ. με 9 μμ. Σαββατοκύριακα 9 πμ. με 3 μμ.
Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά εθελοντές για ηλεκτρολογικές εργασίες στο 
κέντρο της Αθήνας. Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και βοήθεια 
σε μόνιμη βάση. Ο απαιτούμενος χρόνος είναι 4 με 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες την 
εβδομάδα. Καθημερινά 9 πμ.με 9 μμ. Σαββατοκύριακα 9 πμ. με 3 μμ.
1. Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά εθελοντές γενικών καθηκόντων. Τα 
καθήκοντα του εθελοντή είναι η διαλογή ρούχων, το κρέμασμά τους σε καλόγερους, η 
καθαριότητα του εσωτερικού χώρου, το πέταμα σκουπιδιών, η εσωτερική διακόσμηση 
δωματίων, το στρώσιμο χαλιών και κρεβατιών, η τακτοποίηση προϊόντων, βιβλίων και 
διακοσμητικών σε ράφια κ.λπ. για την ετοιμασία της φοιτητικής εστίας Η.U.G., στο κέντρο 
της Αθήνας, για φοιτητές της επαρχίας που έχουν περάσει σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και 
οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τις σπουδές τους. 
Ο χρόνος που χρειάζεται είναι 4 με 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες την εβδομάδα, καθημε-
ρινές 9 πμ. με 9 μμ., Σαββατοκύριακα 9 πμ. με 3 μμ. Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και 
επίβλεψη, καθώς και βοήθεια σε μόνιμη βάση.
2. Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά αρχιτέκτονα-πολιτικό μηχανικό. Τα 
καθήκοντα του εθελοντή είναι η εύρεση κτηρίων, οι επισκέψεις σε κτίρια, η αξιολόγηση 
καταλληλότητας χρήσης τους, η εκτίμηση της δυνατότητας διαμόρφωσής τους, επισκευών 
κ.λπ. και η εκτίμηση κόστους για την ετοιμασία της φοιτητικής εστίας Η.U.G., στο κέντρο 
της Αθήνας, για φοιτητές της επαρχίας που έχουν περάσει σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και 
οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τις σπουδές τους. 
Ο χρόνος που χρειάζεται είναι 4 με 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες την εβδομάδα, καθημε-
ρινές 9 πμ. με 9 μμ., Σαββατοκύριακα 9 πμ. με 3 μμ. Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και 
επίβλεψη, καθώς και βοήθεια σε μόνιμη βάση.
Υπ. επικοινωνίας: Πηνελόπη Σωτηρίου, 9:00 με 14:00. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 
2114 038316.

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Υυχικής Υγείας Πορεία Α.Μ.Κ.Ε. 
είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύ-
θηκε την 1η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα. Ο ευρύτερος σκοπός της 
Εταιρείας είναι η προαγωγή δράσεων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων ψυχικής υγείας και γενικότερα του κοινωνικού αποκλεισμού, βοηθώντας το άτομο να 
παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο δικό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και 
κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) και από την 1η Ιουλίου 2012 Προστα-
τευόμενο Διαμέρισμα τεσσάρων (4) ενοίκων που πάσχουν από ψυχική νόσο. Επίσης, αναπτύσσει 
δράσεις διακρατικού χαρακτήρα σε τομείς κοινωνικούς σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, 
ως πιστοποιημένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο) από το Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Μ. 
90196) και λειτουργεί δράσεις στον Δήμο Χαλανδρίου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, Δομή Παροχής Συσσιτίων και Γραφείο Διαμεσολάβησης,) στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δημιουργία Κοινωνικών Δομών άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
H M.K.O Πορεία Α.Μ.Κ.Ε. αναζητά εθελοντές/ντριες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και 
επαγγελματίες ή ειδικευόμενους της ειδικής αγωγής. 
Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: 4-8 ώρες ανά εβδομάδα, με μεγαλύτερη ανάγκη υπο-
στήριξης από εθελοντές το Σαββατοκύριακο.
Περιγραφή καθηκόντων: Οι δράσεις αφορούν σε συνοδεία ενοίκων σε εξόδους και δραστηριό-
τητες εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα καθώς και δημιουργική απασχόληση των ενοίκων.
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Θα αποκτήσεις εμπειρία σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων ψυχικής υγείας και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
Εκπαίδευση Εθελοντή /Επιπλέον Σημειώσεις: Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδή-
γηση από επαγγελματίες των αντιστοίχων ειδικοτήτων. Προσφέρεται δυνατότητα παρακολούθησης 
των ψυχοκοινωνικών ομάδων του προγράμματος.
Απαιτήσεις:
Εάν έχεις/γνωρίζεις θα βοηθούσε: Πτυχίο ή σε εξέλιξη σπουδές πάνω στην ψυχολογία/
κοινωνική εργασία/ειδική αγωγή. Ενδιαφέρον για προσφορά και κατάρτιση πάνω στον τομέα 
της Ψυχικής Υγείας.
Υπ. Επικοινωνίας: Μαρκέλλα Σελιανίτου και Ευτυχία Ζουμπούλη, Τηλ.: 210-6899580

Στη σημερινή εποχή που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι άνθρωποι 
που έχουν σοβαρά αδιέξοδα λόγω έλλειψης χρημάτων, τώρα είναι 
η κατάλληλη στιγμή για να ανθίσει ο Εθελοντισμός. Άνθρωποι που 
δεν τους επιτρέπει το σώμα τους πλέον, λόγω ηλικίας, να καλύ-
πτουν επαρκώς βασικές πτυχές της καθημερινής τους διαβίωσης, 

περιμένουν από εμάς μια χείρα βοηθείας.
Δυστυχώς τα σύγχρονα οικονομικά και εργασιακά δεδομένα έχουν αφήσει λίγο περισσότερο 
διαθέσιμο χρόνο σε πολλούς από εμάς και είναι τώρα η ευκαιρία να αφιερωθεί αυτός ο χρό-
νος σε έναν καλό σκοπό. Ο εθελοντισμός προσφέρει μια διόλου ευκαταφρόνητη ικανοποίηση 
σε αυτούς που τον παρέχουν και ειδικά εάν προσανατολιστεί προς τους μεγαλύτερη σε ηλικία 
συνανθρώπους μας, τα συναισθήματα που προκαλεί είναι μοναδικά. Άλλωστε όλοι μας έχουν 
έναν ηλικιωμένο που στο όνομά του θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να «επιστρέψουμε» το 
καλό που μας έχει κάνει.
Πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ»
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ», μπορείς να βοηθήσεις μία γιαγιά ή 
έναν παππού στην πολυκατοικία ή στη γειτονιά σου.
Σε περίπτωση άμεσης και έκτακτης ανάγκης του ηλικιωμένου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος 
στην υπηρεσία «Τηλεειδοποίηση» και έχει το κόκκινο κουμπί, η Γραμμή Ζωής θα επικοινωνήσει 
μαζί σου για να σταθείς δίπλα του μέχρι να φτάσει η απαραίτητη βοήθεια. Επιπλέον εάν το επι-
θυμείς μπορείς να συνεισφέρεις, διαθέτοντας μέρος του ελεύθερου χρόνου σου, πάντα κατόπιν 
τηλεφωνικής κλήσης από τη Γραμμή Ζωής, για να του κάνεις λίγο παρέα ή να τον διευκολύνεις 
σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς του (ψώνια, φάρμακα κτλ).
Η συνεισφορά σου μέσα από το πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ» είναι ανεκτίμητη για 
τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, τους ανθρώπους που μας φρόντισαν, τους οποίους ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής και οι συνθήκες τους έχουν εξαναγκάσει να ζουν στην απομόνωση, 
παρότι έχουν πολλά να προσφέρουν.
Εθελοντής Αναζήτησης
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η διαθεσιμότητα.
Ο ρόλος του εθελοντή αναζήτησης είναι να μεταβεί άμεσα στο σημείο και την περιοχή που θα 
του υποδειχθεί, εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας σημαντικές πληροφορίες για κάποιο ηλικιωμένο 
συνάνθρωπό μας που έχει χαθεί.
Στόχος του εθελοντή είναι να αναζητήσει και να ελέγξει εάν πρόκειται για τον ηλικιωμένο που 
έχει εξαφανιστεί και για τον οποίο έχει εκδοθεί Silver Alert.
Επιπρόσθετα, μπορεί να συνδράμει τα οικεία πρόσωπα του ηλικιωμένου που έχει εξαφανιστεί 
σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση και την αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση Silver Alert (π.χ. 
διάθεση Internet, email, fax κ.λπ.).
Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης
Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι:

σφέρει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο αίμα.

γίνουν συστηματικοί εθελοντές Αιμοδότες, που να προσφέρουν 2-3 φορές τον χρόνο ή να 
μπορούν να ειδοποιηθούν σε ώρα ανάγκης.

δεν λύνει το πρόβλημα. Θα μένει πάντα το άγχος και στους συγγενείς και στο προσωπικό της 
Αιμοδοσίας «πώς θα βρούμε τώρα αίμα»

υπάρχει καθημερινή εισροή αίματος στις αιμοδοσίες της χώρας, θα μας δώσει ασφάλεια για 
την αντιμετώπιση των αρρώστων μας και θα μας απαλλάξει από το άγχος.
Επικοινωνία: Κοδράτου 4 Μεταξουργείο, Αθήνα, ΤΚ. 10437 - E-mail: info@lifelinehellas.gr 
Τηλ.: 211-3499700, 210-5246202 - Fax: 210-5246208

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό Λονδίνο και στην 
Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα 
αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπάρχουν δύο κέντρα του 
Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 12 και το 

δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τα 
προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως 
παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή οικογένειες που η ζωή τους έχει αρνητικά επηρεαστεί 
από την παρούσα οικονομική κρίση. Πρόσφατα ένα δεύτερος χώρος του Στρατού της Σωτηρίας 
άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας. Τα προγράμματά μας 
υποστηρίζονται από εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τη βάση τους στον Ελληνικό χώρο, 
καθώς και από ιδιώτες. Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» ξεκίνησε όταν 
είδαμε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των ηλικιών, 
εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα σκουπίδια για 

να μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν. Η πρώτη σχεδόν αυτονόητη δράση 
ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, από αυτά που τρώμε και να τα μοιράσουμε στις 
λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους για να 
συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, 
τρώγοντας όλοι μαζί, για να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την ντροπή που πιθα-
νότατα ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης στόχος της κοινωνικής 
κουζίνας είναι να καταφέρει μεσα απο τη δράση της, να δίνει σε άνεργους που ασχολούνται 
καθημερινά με την δραση της κουζινας, οτι χρηματα περισευουν απο το ταμειο, (30-40 ευρώ 
τον μήνα) καθώς και από τα διάφορα δρώμενα που θα γίνονται για την ενίσχυση της κουζίνας 
να βγαίνει κάτι και για τους εθελοντές! Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» 
είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα 
να αφυπνιστούν συνειδήσεις και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους ανθρώπους 
και ομάδες. Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη. Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε όλοι 
μαζί και ζούμε όλοι μαζί! Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στον δρόμο. Έλα μαζί μας να κάνουμε 
την καθημερινότητά μας πιο όμορφη! oallosanthropos.blogspot.gr

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται στην αγάπη και στην προσφορά του 
κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο 
φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες. Σε αυτή την 
προσπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και οι εθελοντές μας, που με 
τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο μας.

Εθελοντές - Μέλη μπορούν να γίνουν:

ραπευτές, Φυσικοθεραπευτές κ.ά.)

φροντίδα.
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, καθώς απασχολούνται 
σε όλες μας τις δράσεις και καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από 
επαγγελματίες. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ενεργοποι-
ούνται οι εθελοντές μας, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και την επιθυμία τους. 
Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθελοντών μας, υπάρχουν 
και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με τον 
χρόνο που μπορεί να διαθέσει.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο του 
συλλόγου. Site: www.frodida.gr - Τηλ: 210 4908631 - Fax: 211 7205287
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Κίνηση εθελοντών SCI Ελλάς: Δράσε για την ειρήνη
T ο όραμά μας είναι ένας κόσμος 

ειρήνης, κοινωνικής δικαιοσύ-
νης και βιώσιμης ανάπτυξης, 

όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί με 
αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή 
σε οποιαδήποτε μορφή βίας για να 
λύσουν τις συγκρούσεις. Η αποστολή 
μας είναι να προωθήσουμε την ειρήνη 
και τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω 
διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων.

Οι αρχές της SCI

μική πρωτοβουλία χωρίς επιδίωξη 
υλικής ανταμοιβής προς όφελος της 
κοινωνίας των πολιτών ως μέθοδος 
και δήλωση για την κοινωνική αλλαγή. 
Ποτέ δεν υποκαθιστά αυτή η δράση 
πληρωμένη εργασία ούτε συντελεί 
στην ανατροπή απεργιών. 

μέθοδος.

των ατόμων όπως δηλώνεται στην 

για έναν δικαιότερο κόσμο και αλ-
ληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων σε 
όλα τα επίπεδα.

οικοσυστήματος, του οποίου είμαστε 
ένα μέρος και από το οποίο είμαστε 
εξαρτώμενοι.

συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που 
μοιράζονται τους στόχους και τους 
σκοπούς της κίνησης, αδιαφορώντας 
για το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη 
θρησκεία, την υπηκοότητα, την κοι-
νωνική θέση ή τις πολιτικές απόψεις 
και οποιουσδήποτε άλλους πιθανούς 
λόγους για διακρίσεις.

ανθρώπους για να κατανοήσουν και 
να ενεργήσουν για τον μετασχηματι-
σμό των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και οικονομικών δομών που έχουν 
επιπτώσεις στις ζωές τους σε όλα τα 
επίπεδα.

καθώς επίσης και με άλλες εθνικές 
και διεθνείς οργανώσεις για την ενί-
σχυση και την ανάπτυξη κοινωνικών 
δράσεων.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι 
είναι σε θέση μαζί με τον αμοιβαίο 
σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε 
οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν 
τις συγκρούσεις. Οργανώνουμε τα 
διεθνή εθελοντικά προγράμματα σε 
όλο τον κόσμο, επειδή ξέρουμε ότι η 
ειρήνη μπορεί να χτιστεί μόνο εάν οι 
άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο 
και πολιτισμό μάθουν να συνεργάζο-
νται και να εργάζονται από κοινού.                          

Στόχοι της S.C.I. Ελλάς
Οι στόχοι της S.C.I. Hellas είναι 

να προωθήσει την ειρήνη, τη διεθνή 
κατανόηση και την αλληλεγγύη, την 
κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τον σεβασμό του περι-
βάλλοντος. Η οργάνωση θεωρεί ότι 
όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση με 
αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προ-
σφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας 
να λύσουν τις συγκρούσεις.

Η οργάνωση πιστεύει ότι μπορεί 
να επιτύχει τον στόχο της με τους 

μα συνεργασίας και αποδοχής της 
διαφορετικότητας για την επίτευξη 
της αλλαγής μέσα στα άτομα και στην 
κοινωνία.

οικονομικής και πολιτικής αδικίας 
/ βίας και εκείνους που υποφέρουν 
από πείνα, ασθένεια ή καταστροφή 
του περιβάλλοντός τους.

διεθνούς δράσης σε περιπτώσεις έντα-
σης, πολέμου ή κοινωνικής αδικίας.

την ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής βασι-
σμένου πάνω στη διεθνή αλληλεγγύη, 
στη δικαιοσύνη, στην αμοιβαία κατα-
νόηση, στη συμμετοχή, στη χάραξη 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και στον 
σεβασμό των ατόμων όπως δηλώνο-

εθελοντικές δραστηριότητες σε συ-
νεργασία με τις τοπικές κοινότητες, 
καθώς επίσης και με άλλους τοπικούς, 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, 
ως μέσο ενθάρρυνσης της μεγαλύ-
τερης εμπιστοσύνης μεταξύ των αν-
θρώπων με διαφορετικό κοινωνικό, 
πολιτιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό 
υπόβαθρο, δουλεύοντας, μαθαίνοντας 
και ζώντας μαζί.

ανθρώπων να οργανωθούν για να 
λύσουν τα προβλήματά τους.

εθνούς εθελοντικής υπηρεσίας ως 
εναλλακτικής λύσης στη στρατιωτική 
θητεία με απώτερο σκοπό την οριστική 
κατάργηση αυτής.

Ιστορία
Η Service Civil International (SCI) 

ξεκίνησε ως ένα διεθνές κίνημα ει-
ρήνης και αλληλεγγύης το 1920 ως 
απάντηση στην τραγωδία, στην κα-
ταστροφή και στη βία του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ομάδα 
ακτιβιστών εργάστηκε εθελοντικά για 
την ανοικοδόμηση ενός χωριού κοντά 
στο Βερντέν στη Γαλλία, σκηνικού 
μίας από τις πιο αιματηρές μάχες του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

από το να προσφέρουν πρακτική κοι-
νωφελή εργασία, να δείξουν ότι οι 
άνθρωποι που στο παρελθόν ήταν 
«εχθροί» μπορούν να ζήσουν ειρηνικά 
και να εργαστούν από κοινού για έναν 
κοινό στόχο παρά τις διαφορές τους 
ως προς την εθνικότητα, τη θρησκεία 

της SCI συμμετείχαν μεταξύ άλλων 
Γάλλοι, Άγγλοι και Γερμανοί, γεγονός 
αδιανόητο για την εποχή.

Η SCI σήμερα είναι μια διεθνής μη 
κυβερνητική οργάνωση που εργάζεται 
για την προώθηση της ειρήνης και 
της κατανόησης μέσω εθελοντικών 
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες 
αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο 
σε διεθνή προγράμματα εθελοντικής 
υπηρεσίας διάρκειας 2 - 3 εβδομάδων 
όπου συμμετέχουν εθελοντές από όλο 

προγράμματα που ασχολούνται με τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, την οικολογία, 
τις τέχνες, τον πολιτισμό, τα άτομα με 
αναπηρία κ.ά.

κό καθεστώς με την Unesco και το 

παϊκής Ένωσης, ενώ βραβεύθηκε το 
1987 από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 
10.000 ενεργά μέλη και εθελοντές. 

οργανισμούς-εταίρους από χώρες της 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

στους νέους την ευκαιρία να κάνουν 
τη διαφορά μέσω πολλών δραστη-
ριοτήτων, μεταξύ των οποίων και 

Τι είναι η Ε.Ε.Υ.

δυνατότητα στους νέους να εκφρά-
σουν την προσωπική τους δέσμευση 
μέσω εθελοντικής εργασίας πλήρους 
απασχόλησης σε μια ξένη χώρα εντός 

την αλληλεγγύη, την αμοιβαία κατανό-
ηση και την ανοχή μεταξύ των νέων, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυ-
ση της κοινωνικής συνοχής και στην 
προώθηση της ενεργής συμμετοχής στα 
κοινά. Οι μαθησιακές εμπειρίες των 

εθελοντών αναγνωρίζονται επισήμως 

λαμβάνουν δωρεάν σίτιση και στέγαση, 
ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση 
για τη διάρκεια του προγράμματος 
(σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να ζητηθεί συνεισφορά στα έξοδα 
του ταξιδιού).

νται για περισσότερο από δύο μήνες 
στο εξωτερικό μπορούν να πάρουν 
πρόσθετη στήριξη για να μάθουν και να 
ελέγξουν την πρόοδό τους στη γλώσσα 
που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια 
της εθελοντικής τους προσφοράς.

Τι υποστηρίζει

απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ του-

α. της οργάνωσης αποστολής β. της 
οργάνωσης υποδοχής γ. του εθελοντή.

Μία από τις οργανώσεις που συμμε-
τέχουν παίζει τον ρόλο του συντονιστή 
και υποβάλλει αίτηση για επιχορή-

εταιρικής σχέσης.
Οι οργανισμοί έχουν μια σειρά 

εθελοντισμού β. αναπτύσσουν έργα 
που ωφελούν την τοπική κοινότητα 
γ. προσλαμβάνουν και προετοιμάζουν 
τους εθελοντές, τους φιλοξενούν και 
εξασφαλίζουν τη συνέχεια μετά το 
πρόγραμμα.

Οι βασικές αξίες και τα πρότυπα 

αυτών των προτύπων οι οργανώσεις 
που ενδιαφέρονται να στείλουν ή να 

να συντονίσουν ένα πρόγραμμα της 

Για να το κάνουν αυτό, οι οργανώσεις 
θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αί-

η αίτησή τους, μπορούν να λάβουν 
μέρος στις αιτήσεις για προγράμματα 

ανακληθεί αμέσως σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τον Χάρτη. Οι 
οργανισμοί που έχουν διαπιστευτεί για 

να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων 

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος
Νέοι ηλικίας 17-30 ετών με εν-

διαφέρον για τον εθελοντισμό, την 
εκμάθηση νέων πραγμάτων, τη γνω-
ριμία με νέους πολιτισμούς, που είναι 

πρόθυμοι να περάσουν μερικούς μήνες 

Θέματα των προγραμμάτων
Οι δραστηριότητες και οι ειδικότητες 

των οργανώσεων που συμμετέχουν 

είναι ακόμη πιο ποικιλόμορφα, για 
παράδειγμα δραστηριότητες με παι-
διά με αναπηρία / άτομα με ειδικές 
ανάγκες, περιβάλλον, εκπαίδευση 
μέσω αθλητισμού, ένταξη, ισότητα των 
φύλων, δημιουργικότητα και πολιτι-
σμός, ανεργία των νέων, συμμετοχή 

αγροτική ανάπτυξη, διαπολιτισμική 
/ διαγενεακή εκπαίδευση, μέσα ενη-
μέρωσης και επικοινωνία.

Τι δεν είναι η Ε.Ε.Υ.
Μια δουλειά, πρακτική άσκηση, 
τοποθέτηση σε θέση εργασίας, αν-
θρωπιστική αποστολή, μαθήματα 
γλώσσας, διακοπές.

Τι προσφέρει η Ε.Ε.Υ. 
στον εθελοντή

άρκεια του προγράμματος.

ματος εφόσον αυτό απαιτείται.

του προγράμματος.

και από τον τόπο του προγράμματος 
(με πιθανή συμβολή του εθελοντή).

αναγκαία υποστήριξη πριν από το 
πρόγραμμα και κατά τη διάρκειά του.

στήριξη στον εθελοντή πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα.

 Ποιος είναι ο ρόλος της κίνησης 
εθελοντών SCI Ελλάς

αποστολής, της φιλοξενίας και του 
συντονισμού.

Η Service Civil International είναι 
ένας οργανισμός ο οποίος εντάσσεται 
στον διεθνή εθελοντισμό από το 1920. 

από το 2001.

νουμε τους νέους για την ευκαιρία 
να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτε-
ρικό, μπορούμε να βοηθήσουμε τους 
ενδιαφερόμενους εθελοντές με την 

πώς να κάνουν αίτηση. Πριν οριστι-
κοποιηθεί το πρόγραμμα, απαντάμε σε 

είναι να ζεις στο εξωτερικό, για τον 
εθελοντισμό, πρακτικά ζητήματα κ.λπ. 
και προετοιμάζουμε τους εθελοντές 
ώστε να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα 

εθελοντές σε πρακτικό και προσωπικό 
επίπεδο, και μετά την επιστροφή τούς 
παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσουν 
την εμπειρία που απέκτησαν στην 

τέχοντας σε τοπικές δραστηριότητες 
και υποστηρίζοντας τους εθελοντές 
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Τ ο ΜΒΑ του Α.Ε.Ι. Πει-
ραιά Τ.Τ., με την υπο-
στήριξη του Εμπορικού 

& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), αποσκο-
πεί στην εξειδικευμένη εκπαί-
δευση αποφοίτων Πανεπιστη-
μίων και Τ.Ε.Ι. στην επιστήμη 
της διοίκησης με τέσσερις κα-
τευθύνσεις: α. ηλεκτρονικό 
επιχειρείν β. μάρκετινγκ και 
επικοινωνία γ. εφοδιαστική 
αλυσίδα και μεταφορές και δ. 
έμπειρων στελεχών και λήψης 
αποφάσεων.

Περισσότερο αναλυτικά, τα 
γνωστικά αντικείμενα καλύ-
πτουν τις γνώσεις, δεξιότητες 
και τάσεις:

σε όλους του τομείς δραστηριο-
ποίησης (παραγωγή, πωλήσεις, 
χρηματοοικονομική διαχείριση, 
μάρκετινγκ, συστήματα υπο-
στήριξης αποφάσεων, ολική 
ποιότητα, διοίκηση ανθρώπι-
νων πόρων).

πληροφορίας και επικοινω-
νίας, που χρησιμοποιείται στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον είτε αφορά στις σχέ-
σεις μεταξύ των επιχειρήσεων 
(B2B) είτε μεταξύ πελατών και 
επιχειρήσεων (B2C).

της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
των μεταφορών.

κετινγκ και επικοινωνίας.

παραπάνω σε τομείς δρα-
στηριοποίησης της ελληνι-
κής οικονομίας, όπως είναι 
το εμπόριο, ο τουρισμός, η 
ναυτιλία, η τεχνολογία και η 
παροχή υπηρεσιών.

κών γνώσεων και στην ανά-
πτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για τη στελέχωση 
θέσεων ευθύνης του ανώτε-
ρου και ανώτατου επιπέδου 
διοίκησης.

των τους για την ανάλυση και 
την επίλυση προβλημάτων.

γνωστικής υποδομής, χρήσιμης 
για τη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων, στην προσαρμογή 
των συστημάτων διοίκησης 
και λειτουργιών σε ένα διαρ-
κώς μεταβαλλόμενο διεθνές 
περιβάλλον, καθώς και στην 
εμβάθυνση των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται από ηγετικά στελέχη επι-
χειρήσεων και οργανισμών 
με τη διενέργεια περαιτέρω 
έρευνας και μελέτης.

του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., διδά-
σκουν και καθηγητές ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 

όλη τη χώρα, όπως το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. οι 
φοιτητές μυούνται στην επι-
στημονική έρευνα και στον 
επιστημονικό τρόπο διοίκησης 
και συντονισμού των λειτουρ-
γιών των επιχειρήσεων και 
οργανισμών, αξιολογούν τις 
πιο πρόσφατες και καινοτόμες 
εξελίξεις στη στρατηγική δι-
οίκηση των επιχειρήσεων και 
οργανισμών και συνδυάζουν 
τη θεωρία με την πράξη. Η 
θεωρία εμπλουτίζεται από τις 
πρακτικές που υιοθετούνται 
στον χώρο των επιχειρήσεων 
και δίνεται έμφαση στην πρα-
κτική εφαρμογή των γνώσεων 
στον ελλαδικό χώρο και στο 
διεθνές περιβάλλον.

Η σύνδεση της θεωρητικής 
κατάρτισης με την πράξη κατα-
δεικνύεται από τη συνεργασία 
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Πειραιά. Η συνεργα-
σία με το Επιμελητήριο Πειραιά 
αποβλέπει στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων των φοιτητών 
με εισηγήσεις από διοικητικά 
στελέχη, που θα μοιράζονται 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
τους σε εξειδικευμένα θέματα 
και προβλήματα προς επίλυση, 
καθώς και στην ενδυνάμωση 
των μελλοντικών προοπτικών 
απασχόλησης των πτυχιούχων 

με την καλλιέργεια σχέσεων 
εμπιστοσύνης με τις επιχει-
ρήσεις που έχουν έδρα και 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
τους την ευρύτερη περιοχή 
του Πειραιά.
Το νέο ΜΒΑ του Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ. παρακολουθεί από κοντά 
τις απαιτήσεις της αγοράς ερ-
γασίας και προετοιμάζει με τον 
καλύτερο τρόπο τα μελλοντικά 
στελέχη για να ανταποκριθούν 
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
προκλήσεις σε εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ο τόπος διεξαγωγής των 
μαθημάτων είναι σε ειδικά 
διαμορφωμένες αίθουσες διδα-
σκαλίας και εργαστηρίου, που 
στεγάζονται στο νεοκλασικό 
κτήριο του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιά (πλησίον του σταθμού 

Οι ημέρες διαλέξεων είναι: 
Πέμπτη 18:00-21:00, Παρα-

βατο 09:00-15:00.
Το πρόγραμμα ΜΒΑ είναι 
πλήρους φοίτησης και η κα-
νονική του διάρκεια είναι 2 
ακαδημαϊκά έτη (3 εξάμηνα: 
διδασκαλία μαθημάτων - 1 
εξάμηνο: εκπόνηση διπλωματι-
κής εργασίας). Η διάρκεια των 
σπουδών είναι η ίδια και για 
τους φοιτητές της κατεύθυνσης 

χειρήσεων και Οργανισμών.

Το νέο ΜΒΑ του Α.Ε.Ι. Πει-
ραιά Τ.Τ. συγκεντρώνει τρία 
βασικά χαρακτηριστικά: είναι 
ποιοτικό, προσιτό και προσα-

νατολισμένο. Γιατί είναι ποι-
οτικό στην παροχή γνώσης, 
είναι προσιτό στην τιμή και 
είναι προσανατολισμένο στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην 

νο από το υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και λειτουργεί βάσει του Ν. 
3685/16.07.2008/Φ.Ε.Κ. 
148 τ. Α'. 

από επιλογή απόφοιτοι όλων 
των τμημάτων των ελληνικών 
Α.Ε.Ι. και των ομοταγών ιδρυ-

λεχών & Λήψης Αποφάσεων 
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που 
θα έχουν τουλάχιστον τριετή 
επαγγελματική εμπειρία σε 
θέση ευθύνης φορέων του ιδι-
ωτικού ή του δημόσιου τομέα. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης 
από την Τρίτη 2 Μαΐου έως 
τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 
στην παρακάτω διεύθυνση:
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

νομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-
σεων

σεων» (ΜΒΑ)
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 122 
44 Αιγάλεω
Τηλ.: 694 6245722, 210 
5381101, 210 5381207, 
697 3809233
Οι υποψήφιοι μπορούν να 
καταθέσουν τις αιτήσεις τους 
και ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται είναι τα εξής: 

τον ιστότοπο του προγράμματος 
http://demba.puas.gr)

ματος (αναγνώριση ισοτιμίας 
του τίτλου σπουδών από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατό-
χους τίτλου ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής)

βαθμολογίας (με ακριβή μ.ο.), 
για τους κατόχους τίτλου ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής απαιτεί-
ται πιστοποιητικό αντιστοιχίας 
του βαθμού πτυχίου από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ταυτότητας

(προαιρετικά)

γλώσσας

και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται στη γραμματεία 
του τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ. στην παραπάνω διεύθυνση 
και στα παραπάνω τηλέφωνα 
(09:00-19:00 καθημερινά). 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ανατρέξουν στην 
ιστοσελίδα του ΜΒΑ demba.
puas.gr ή να επικοινωνήσουν 
με τη γραμματεία του προγράμ-
ματος μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου στη διεύθυνση 
demba@puas.gr.

Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
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Presentation & Communication Skills: Thinking Positively 
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμ-
μετοχή στo σεμινάριο Thinking Positively, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2017 
στο Innovathens, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του 
Δήμου Αθηναίων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων 
Presentation & Communication Skills, έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών και πραγματο-
ποιείται σε συνεργασία με το British Council. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει 
τους συμμετέχοντες πώς να σκέφτονται θετικά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν και να 
αντιμετωπίσουν το άγχος, τον εκνευρισμό και την αρνητικότητα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18-25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους) 
με γνώσεις Αγγλικών Β2 επιπέδου (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο).
Δηλώστε συμμετοχή για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: https://apps.samsung.
gr/innovathens.
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής 
σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιό-
τητας. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο 
e-mail (ενδεικτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε 
τη συμμετοχή σας απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, προκειμένου να κατο-
χυρώσετε τη θέση σας. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 12/06/17. Τοποθεσία: Innovathens, Πειραιώς 100. Ώρα: 16:00-18:00. 
Πληροφορίες: apps.samsung.gr/innovathens

Workshop: «Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης 
στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μου ζωή»
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σημασία ικανοτήτων όπως 
η αυτοεπίγνωση, η ενσυναίσθηση κ.ά. για την αποτελεσματική επικοινωνία, την αλληλεπί-
δραση και τη συνεργασία με άλλους. Σκοπός του ανοικτού workshop είναι η διερεύνηση 
και η ανάδειξη τέτοιων ικανοτήτων, που σχετίζονται άμεσα με την έννοια της συναισθημα-
τικής νοημοσύνης και οδηγούν στη βελτίωση της ζωής μας σε προσωπικό, κοινωνικό και 
επαγγελματικό επίπεδο. Το workshop υλοποιείται στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου 
του δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Europe Direct. Είσοδος ελεύθερη κατόπιν 
συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής: goo.gl/forms/tzaI2RNSc7fOEdkE3.
Ημερομηνία: 08/06/17
Τοποθεσία: Europe Direct του δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 (είσοδος από Σόλωνος)
Ώρα: 17:30-20:00. Πληροφορίες: bit.ly/2qBONHo

3ο Μονοπάτι Αναζήτησης Εργασίας
Τα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας είναι μία νέα δράση του skywalker.gr που παρέχει 
εισαγωγικές πληροφορίες και ενημέρωση για τεχνικές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας. 
Σε 5 ημέρες με εισηγήσεις και εργαστήρια οι 24 συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις 
διαδικασίες της αξιολόγησης και της επιλογής.
Το 3ο Μονοπάτι Αναζήτησης Εργασίας θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου 10:00 
με 16:00. Το πρόγραμμα των 30 ωρών περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:

με επιπλέον παρουσιάσεις: personal profile, επιλύοντας προβλήματα στο βιογραφικό, το 
εργαλείο LinkedIn, personal branding.

προετοιμασία για μία επιτυχημένη συνέντευξη, είδη συνεντεύξεων, elevator pitch, επαγ-
γελματική εμφάνιση, εργαλεία αξιολόγησης, η συνέντευξη από την πλευρά της επιχείρησης.

κινητικότητα.

Η συμμετοχή στα Μονοπάτια είναι χωρίς χρέωση.
Τα Μονοπάτια του skywalker.gr διεξάγονται σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής κάθε 
μήνα και πρόκειται να διοργανωθούν και στην περιφέρεια.
Λόγω της δομής του προγράμματος προϋπόθεση για την ένταξη στο 3ο Μονοπάτι Ανα-
ζήτησης Εργασίας είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου (5 ημέρες) και όχι 
τμήματος αυτού.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career 
Design. Οι καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται το www.footstep.gr. Για σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε 
στο τηλέφωνο 210 9730280 με την κα Τάνια Καρατζή έως τις 7 Ιουνίου. Το Μονοπάτι 
διεξάγεται με την υποστήριξη της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος.
Ημερομηνία: 12-16/06/17. Τοποθεσία: Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, Μ. Αντύπα 81, Ηλιούπολη. 
Ώρα: 10:00-16:00. Πληροφορίες: 210 9730280

Δωρεάν Εκπαίδευση

34ο Samsung Service Lab Workshop
Η Samsung Electronics Hellas διοργανώ-
νει το Samsung Service Lab Workshop 
στο Innovathens, τον Κόμβο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπο-
λης του Δήμου Αθηναίων. Το διήμερο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής 
διάρκειας οκτώ ωρών θα προσφέρει 
τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για την 
παροχή επισκευαστικών υπηρεσιών σε 
smartphones. Απευθύνεται σε φοιτητές, 
σπουδαστές και ανέργους με τεχνική 
κατεύθυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών / τηλεπικοινωνιών. Ο στόχος του workshop 
είναι η γνωριμία με τις after sales διαδικασίες υποστήριξης πελατών και πιο συγκεκριμένα 
η διάδοση τεχνογνωσίας σχετικά με το επισκευαστικό μέρος, η διαχείριση δεικτών ποιό-
τητας, καθώς και η διαχείριση πελατών.
Δηλώστε συμμετοχή για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: apps.samsung.gr/
innovathens.
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής 
σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιό-
τητας. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο 
e-mail (ενδεικτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε 
τη συμμετοχή σας απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, προκειμένου να κατο-
χυρώσετε τη θέση σας. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2017. Τοποθεσία: Innovathens, Πειραιώς 100. Ώρα: 09:00-
13:00. Πληροφορίες: www.innovathens.com 

Μεθοδολογία έρευνας: 
Πολυθεματικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές
Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με την έδρα 
Unesco του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο: «Μεθοδο-
λογία έρευνας: Πολυθεματικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές».
Η μεθοδολογία της έρευνας από τη φύση της επιτρέπει την υιοθέτηση και την ανταλλα-
γή πρακτικών από διάφορα θεματικά αντικείμενα, που με τη σειρά τους εμπλουτίζουν 
την ποιότητα της έρευνας που διενεργείται. 
Αυτή η πολυθεματική ανταλλαγή πρακτικών, 
σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει 
σε αρκετές αλλαγές στους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να διενεργηθεί η έρευνα 
(π.χ. διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων). Παρά 
τα όσα συμβαίνουν ωστόσο υπάρχουν και 
λανθασμένες νοοτροπίες στον χώρο της με-
θοδολογίας της έρευνας, που καλό θα ήταν 
να αναπροσαρμοστούν. Έτσι στόχος αυτού 
του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση καλών 
πρακτικών στον χώρο της έρευνας μέσα σε 
ένα πολυθεματικό πλαίσιο. Θα παρουσιαστούν 
καλές πρακτικές έρευνας από διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και θα αναλυθούν μέσα 
από εφαρμοσμένα παραδείγματα ερευνών, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βελτι-
ώσουν τις πρακτικές τους μέσα από το πλαίσιο της έρευνας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 από τις 10:00 
μέχρι τις 14:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens (Ν. Νικοδήμου 18-20, Πλάκα, 105 
57 Αθήνα) και θα είναι ανοικτό για το κοινό. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν 
και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους παρευρισκόμενους. Για να 
δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου: bit.ly/2rN81ye. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Φωτεινή Τεντολούρη στο +693 
6933019 ή στο tentolouri.f@unic.ac.cy.
Ημερομηνία: 10/06/17. Τοποθεσία: Ν. Νικοδήμου 18-20. Ώρα: 10:00-14:00. Πλη-
ροφορίες: tentolouri.f@unic.ac.cy, 693 6933019
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Έτυχε ποτέ να κοιτάξατε τα πουλιά και 
να ονειρευτήκατε ότι μπορούσατε 
να πετάξετε και εσείς σαν αυτά; 

Μήπως έτυχε ποτέ να δείτε στον ύπνο 
σας ότι πετάτε και νικάτε τη βαρύτητα; Αν 
κάτι τέτοιο είναι ένα απραγματοποίητο 
όνειρο, υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε 
το όνειρό σας πραγματικότητα.

Για καλή μας τύχη η ανθρωπότητα 
μπόρεσε στα τέλη του 20ου αιώνα να 
φτιάξει το σύγχρονο μαγικό αλλά αλη-
θινό χαλί, το αλεξίπτωτο πλαγιάς. Ένα 
κομμάτι υφάσματος που μπορεί και μας 
ταξιδεύει στον αέρα σαν πουλιά, χωρίς 
μηχανή, χωρίς μεγάλο βάρος και όγκο 
αποθήκευσης και μεταφοράς, χωρίς με-
γάλο χρόνο προετοιμασίας και συσκευ-
ασίας. Ένα μαγικό χαλί που μπορούμε 
να το κουβαλάμε μαζί μας συνεχώς στο 
αυτοκίνητο, με τη μηχανή, ακόμα και με 
τα πόδια, αφού υπάρχουν εξοπλισμοί που 
δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 5 κιλά!

Εκπαίδευση
Η εκμάθηση του αλεξιπτώτου πλαγιάς 

είναι ευκολότερη του ποδηλάτου και το 
να μάθει κάποιος να κατεβαίνει από μία 
πλαγιά απαιτεί δύο ή τρεις, το πολύ, 
μέρες. Η πτήση όμως με το αλεξίπτωτο 
είναι κάτι πιο απαιτητικό από αυτό και 
διαρκεί πολύ περισσότερο. Γι’ αυτό η 
εκπαίδευση χωρίζεται σε τρία μέρη ή, 
όπως αποκαλούνται, τρεις σχολές.

Βασική εκπαίδευση ή πρώτη σχολή
Στην πρώτη σχολή θα έρθουν αυτοί 

που δεν έχουν πετάξει ποτέ και θέλουν 
να μάθουν να πετούν.

Επίγειες ασκήσεις
Την πρώτη μέρα θα διδαχτούν θεωρη-

τικά κάποια σημαντικά θέματα σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τον τρόπο χρή-
σης του και παράλληλα θα έρθουν σε 
επαφή μαζί του για να τα εμπεδώσουν 
ξεκινώντας κάποιες επίγειες ασκήσεις. Ο 
επίδοξος πιλότος θα κάνει 2 μέρες επί-
γειες ασκήσεις για να μάθει να σηκώνει 
και να διατηρεί την πτέρυγα πάνω από 
το κεφάλι του όσο πιο σταθερή και για 
όσο περισσότερη ώρα είναι δυνατόν.

Παράλληλα θα διδαχτεί θεωρητικά τον 
τρόπο που πρέπει να απογειώνεται και 
να προσγειώνεται, τι να κάνει αλλά και 
τι να αποφεύγει, αλλά και τον τρόπο 
που λειτουργεί και πετάει το αλεξίπτωτο 
πλαγιάς, τις δυνάμεις που ασκούνται σε 
αυτό, αλλά και τον λόγο που κερδίζει 

τη βαρύτητα και δεν πέφτει, ώστε να 
αποφεύγει οτιδήποτε εμποδίζει τη δυ-
νατότητα αυτή.

Επίσης θα λάβει θεωρητικά μαθήματα 
για τη μετεωρολογία, την προτεραιότη-
τα στον αέρα, την αντιμετώπιση έκτα-
κτων καταστάσεων, τις βασικές αρχές 
της αεροδυναμικής. Ο εκπαιδευόμενος 
πρέπει να καταλάβει ότι, όσο περισσό-
τερο ασχολείται με τις επίγειες ασκή-
σεις, τόσο περισσότερο και ευκολότερα 
παίρνει μηνύματα για το τι γίνεται στην 
πτέρυγα πάνω από το κεφάλι του όταν 
πετάει, αφού η όποια κλίση και τάση της 
πτέρυγας θα του γίνεται γρηγορότερα 
και καλύτερα αντιληπτή.

Πολύ χαμηλές πτήσεις
Μετά τις επίγειες ασκήσεις τού δίνε-

ται πλέον η δυνατότητα να απογειωθεί 
και να βρεθεί στον αέρα από μια μικρής 
κλίσης πλαγιά (1 έως 5 μέτρα ύψος από 
το έδαφος). Σε αυτό το περιβάλλον θα 
μάθει να απογειώνεται και να προσγει-
ώνεται με ασφάλεια, αφού η διαδικασία 
της απογείωσης είναι ίδια ανεξάρτητα 
από το ύψος που απογειωνόμαστε, και 
φυσικά ακολουθεί την ίδια διαδικασία 
για την προσγείωση όταν φτάσει γύρω 
στο 1,5 μέτρο από το έδαφος ανεξάρτητα 
από το πόσο ψηλά έχει ξεκινήσει. Η εκ-
παίδευση αυτή θα διαρκέσει 1-2 μέρες.

Πτήσεις από ψηλά
Μόλις αποκτήσει την αυτοπεποίθηση 

που χρειάζεται για τη δυνατότητά του να 
απογειώνεται και να προσγειώνεται και 
αφού ο εκπαιδευτής κρίνει ότι πρέπει, 
δοκιμάζει να απογειωθεί από ψηλότερα 
σημεία. Εκεί, κάνοντας όσα έχει μάθει και 
με τη βοήθεια των συμβουλών του 
εκπαιδευτή μέσω ασυρμάτου, 
απογειώνεται και προσγει-
ώνεται καθοδηγούμενος 
και εφαρμόζοντας όσα 
διδάχτηκε στην εκπαί-
δευση από πολύ χαμηλό 
ύψος. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται όσες 
φορές χρειαστεί και με 
διαφορετικές εντάσεις 
ανέμου, ώστε να απο-
κτήσει την εμπειρία που 
θα του επιτρέψει να μπο-
ρεί να την επαναλάβει 
αυτόνομα. Για τον στόχο 
αυτό τις τελευταίες φορές 
ο εκπαιδευτής αφήνει τον 

μαθητή να λειτουργήσει σαν να είναι 
εντελώς μόνος. Για την ολοκλήρωση 
αυτής της εκπαίδευσης θα χρειαστούν 
3-5 μέρες και 15 περίπου απογειώσεις.

 Δυναμική πτήση, θερμικάρισμα  
ή δεύτερη σχολή
Στη δεύτερη σχολή ο πιλότος, που 

ξέρει πια πώς να απογειώνεται και να 
προσγειώνεται με ασφάλεια σε διαφορε-
τικές ταχύτητες ανέμου μέτριας έντασης, 
θα μάθει να διατηρείται στο ύψος της 
απογείωσης αλλά και πολύ ψηλότερα. Για 
να το πετύχει, θα κάνει χρήση ανοδικών 
ρευμάτων αέρα, που δημιουργούνται είτε 
από τον ήλιο και ονομάζονται «θερμι-
κά» είτε από τις θαλάσσιες και επίγειες 
αύρες και ονομάζονται «δυναμικά». Με 
τον τρόπο αυτό θα μπορεί να μιμηθεί 
πλέον τα πουλιά, που χρησιμοποιούν 
τα ανοδικά ρεύματα για να πάνε ψηλά 
και τα βλέπουμε με τεντωμένα τα φτερά 
τους να κυκλώνουν στον ουρανό κερ-
δίζοντας ύψος ή να περνούν μπροστά 
από λόφους ή και σπίτια στην παραλία 
καταφέρνοντας να διατηρούνται πολλή 
ώρα χωρίς να κουνάνε το φτερά τους. 
Με τις τεχνικές αυτές ο πιλότος θα κα-
τορθώνει να πηγαίνει μέχρι τα σύννε-
φα, να βλέπει τον κόσμο από ψηλά και 
να νιώθει σαν πουλί. Η εκπαίδευση της 
δεύτερης σχολής διαρκεί μία εβδομάδα.

 SIV/ Σχολή ενεργητικής  
ασφάλειας και πτήσης
Με τη σχολή των SIV, που είναι προ-

σομοίωση των προβλημάτων που μπορεί 
να προκληθούν στην πτέρυγα, ο πιλότος 
προκαλεί υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή 
ελεγχόμενα προβλήματα στην πτέρυγά 

του πάνω από νερό και βλέπει 
πώς αντιδρά αυτή, αλλά και 

πώς πρέπει να αντιδράσει ο 
ίδιος σε ένα παρόμοιο πρό-
βλημα. Έτσι συνειδητο-
ποιεί πρώτα απ’ όλα ότι 
το αλεξίπτωτο μπορεί 
να κλείνει χωρίς αυτό 
να σημαίνει κίνδυνο, 
αφού επανέρχεται από 
μόνο του, αλλά επίσης 
μαθαίνει ότι ακόμη και 
πολύ μεγάλο κλείσιμο, 
που αγγίζει το 75% ή 

και 100%, είναι αντι-
μετωπίσιμο, απαιτώντας 

τις σωστές αντιδράσεις 
από τον ίδιο. Εξάλλου 

ένας από τους σκοπούς των SIV είναι 
ακριβώς αυτός, να μάθει ο πιλότος τι 
ακριβώς απαιτείται για να αντιδράσει 
σωστά, δηλαδή σε σωστό χρόνο και με 
σωστό τρόπο. Έτσι ο πιλότος απαλλάσ-
σεται κατά μεγάλο μέρος από τις φοβίες 
που μπορεί να έχει ως προς τι μπορεί 
να συμβεί αν κλείσει η πτέρυγά του και 
απολαμβάνει έτσι με πολύ λιγότερο άγχος 
την πτήση του.

Καλό είναι να γίνεται αυτή η σχολή 
όσο πιο νωρίς, γιατί ελαττώνει τις φοβίες 
του, απελευθερώνει το μυαλό του και 
μεγιστοποιεί τη χαρά της πτήσης, αφού 
πετά με λιγότερο άγχος και με μεγαλύ-
τερη ασφάλεια, γνωρίζοντας πώς και 
πότε να αντιδράσει σε ένα κλείσιμο. Με 
αυτό τον τρόπο γίνεται και καλύτερος 
πιλότος. Όμως στα SIV μαθαίνει κάποιος 
και πολλά άλλα, που σχετίζονται με την 
ενεργητική ασφάλεια. Έτσι μαθαίνονται 
τρόποι ταχύτερης καθόδου από τον φυ-
σιολογικό, που, εκτός της χρησιμότητάς 
τους και της ασφάλειας που προσφέρουν 
σε περιπτώσεις ανεπιθύμητης ανόδου, 
αποτελούν και ένα μέσο διασκέδασης, 
όπως είναι το σπιράλ που θυμίζει την 
μπαλαρίνα του λουναπάρκ.

Τέλος, η άσκηση που μας μαθαίνει όσο 
τίποτε άλλο να παίρνουμε τα μηνύματα 
από την πτέρυγά μας και οδηγεί τον πι-
λότο να αποκτήσει τη μέγιστη ενεργητική 
ασφάλεια λέγεται «wing over». Με αυτή 
την άσκηση ο πιλότος βάζει την πτέρυγα σε 
αιώρηση παρόμοια με αυτή της κούνιας, 
μόνο που η κίνηση είναι στο πλάι και όχι 
μπροστά και πίσω, όπως στην κούνια. Η 
άσκηση αυτή απαιτεί ο πιλότος να ασκεί 
πίεση στην πτέρυγά του για να τη διατηρεί 
ανοικτή όταν η αιώρηση γίνεται πολύ 
μεγάλη αγγίζοντας και ξεπερνώντας τις 
90 μοίρες κλίσης.

Ο χρόνος, η κατάλληλη στιγμή και το 
ποσό της πίεσης που ασκεί με τα φρένα 
του για να παραμένει η πτέρυγα ανοικτή 
είναι που μαθαίνει ο μαθητής και έτσι 
αντίστοιχα όλα αυτά τα εφαρμόζει στην 
πτήση του όταν υπάρχουν αναταράξεις 
για να διατηρεί την πτέρυγα ανοικτή και 
να προλαβαίνει τυχόν κλεισίματα ή να 
ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις τους. Η 
εμπέδωση του wing over συντελεί στο 
να μπορεί ο πιλότος να περνά σε μεγαλύ-
τερης κατηγορίας πτέρυγες με καλύτερες 
επιδόσεις, όπου η παθητική ασφάλεια 
μειώνεται και αντικαθίσταται από την 
ενεργητική.

Paraglidingfun.gr

Αλεξίπτωτο πλαγιάς  
ή παραπέντε:  

Σαν μαγικό χαλί
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n Αττική
Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Θεσσαλονίκη
Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθή-

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Βασιλικών
Διεύθυνση: Βασιλικά, Θέρμη
Τηλ: 2396022225

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Ταγαράδων
Διεύθυνση: Ταγαράδες
Τηλ: 2392072165

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

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

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

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

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

Παιδική Βιβλιοθήκη  
Ξηροκρήνης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Θράκη
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

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

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

n Μακεδονία
Δημόσια Κεντρική  

Βιβλιοθήκη Βέροιας
Διεύθυνση: Έλλης 8, Βέροια
Τηλ: 2331024494

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Θεσσαλία
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Διεύθυνση: Ρόδου 9, Καλαμπάκα
Τηλ: 2432023041

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παιδική Βιβλιοθήκη 

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

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

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

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

n Ήπειρος
Δημόσια Κεντρική  

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

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

n Πελοπόννησος
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας

Διεύθυνση: Βυτίνα 
Τηλ: 2795022017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Αιγαίο
Δημοτική Βιβλιοθήκη 

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου
Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος
Τηλ: 2247024294

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

n Κεντρική Ελλάδα
Αιάντειος Δημόσια  

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
Διεύθυνση: Καθενοί Ευβοίας
Τηλ: 2228071630

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

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

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

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

n Ιόνιο
Δημόσια Κεντρική  

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

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

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 
Αργοστολίου
Διεύθυνση: Κοργιαλένειος  
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου

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

n Κρήτη
Βιβλιοθήκη Ιεράπτερας 

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Σταλού Χανίων
Διεύθυνση: Σταλός Χανίων
Τηλ: 2821099787

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

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

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

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

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

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

Σακορράφειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Καστελλίου
Διεύθυνση: Καστέλλι 
Τηλ: 2891031824

Δημοτικές βιβλιοθήκες
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ΑΘΗΝΑ
6 Ιουνίου
Το βιβλίο είναι ένας διάλογος μεταξύ δύο ποιητών, στον οποίο 
η Αγγελάκη - Ρουκ εκπροσωπεί τον Άνθρωπο, ενώ ο Βίκτορ 
υποδύεται τον Χρόνο. Εδώ οι δύο ποιητές ανακεφαλαιώνουν 
με μεστό και συμπυκνωμένο τρόπο τα πορίσματά τους από τις 
μακροχρόνιες εμπειρίες της ζωής μέσα στον χρόνο. Ο διάλο-
γος διεξάγεται σε πεζό λόγο, στον οποίο όμως εγκιβωτίζονται 
ποιήματα και θραύσματα ποιημάτων. Έτσι η λογική ανάλυση 
τρέφεται γόνιμα και υποβλητικά από την αίσθηση, το αίσθημα 
και τη διόραση. Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την 
Τρίτη 6 Ιουνίου, με τους συγγραφείς θα συνομιλήσει ο Δημήτρης 
Νανόπουλος, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και διακε-
κριμένος καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (Πανεπιστήμιο 
Texas A&M, Η.Π.Α.).
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Ίδρυμα Ευγενίδου. Ώρα: 20:00

7 Ιουνίου
Ο M.J. Arlidge εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια στην τηλεό-
ραση και ειδικεύεται στην παραγωγή ποιοτικών δραματικών 
σειρών. Το 2015 το βιβλίο του Six Degrees of Assassination, 
που εκδόθηκε αποκλειστικά σε ακουστική μορφή, ήταν νο. 1 σε 
πωλήσεις. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα 
τα βιβλία του Α Μπε Μπα Μπλομ, Γύρω Γύρω Όλοι, To Σπίτι με 
τις Κούκλες, Αν σε Πιάσω, Καίγεσαι και Στο Στόμα του Λύκου. 
Οι εκδόσεις Διόπτρα και τα Public σας δίνουν την ευκαιρία να 
γνωρίσετε από κοντά τον M.J. Arlidge την Τετάρτη 7 Ιουνίου 
2017 στις 19:00 στο Public Cafe Συντάγματος (ερωτήσεις στον 
συγγραφέα θα απευθύνει ο δημοσιογράφος Κώστας Στοφόρος).
Τοποθεσία: Public Cafe Συντάγματος. Ώρα: 19:00

8 Ιουνίου
Συναυλία από τη μουσική γωνιά Μικροί - Μεγάλοι Τραγουδούν 
και Group Therapy. Οι Group Therapy ιδρύθηκαν το 2013 μέσα 
από τη μουσική γωνιά του δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, όπου 
παρακολουθούσαν όλοι μαθήματα μουσικής. Το σχήμα απο-
τελείται από τους Δούκα Γαλανό (σαξόφωνο/φωνή), Άννα 
Λαμπράκη (φωνή) και Ανδρέα Καράμπελα (κιθάρα). Το μου-
σικό τους πρόγραμμα περιέχει έντεχνη, pop, rock μουσική και 
διασκευές σε swing και blues.
Τοποθεσία: Πάρκο Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων, Κωνσταντι-
νουπόλεως 2, Ταύρος. Ώρα: 20:30

9 Ιουνίου 
Από τον παγκόσμιο χαρακτήρα της τζαζ, την αφρικανική ψυχή 
της Νέας Ορλεάνης και τους γαλλικούς πειραματισμούς ως τα 
μακάμια της Ανατολής ενσωματώνεται η ελληνική έκφραση 
και παράδοση. World jazz. Στις ζωντανές εμφανίσεις του τρίο 
τα τελευταία χρόνια συνοδοιπόρος τους είναι ένας από τους 
σημαντικότερους τρομπετίστες της νέας γενιάς στα Βαλκάνια, 
ο Παντελής Στόικος. Άγγελος Δούκας: πιάνο, Νίκος Δούκας: 
μπάσο, Βασίλης Βασιλείου: τύμπανα/κρουστά. Συμμετέχει ο 
Παντελής Στόικος: τρομπέτα.
Τοποθεσία: Πεσμαζόγλου 5, αίθριο Στοάς του Βιβλίου. Ώρα: 
22:30

10 Ιουνίου 
Η εξέλιξη αποτελεί βασικό συστα-
τικό στοιχείο της σόλο καλλιτε-
χνικής πορείας του Κωνσταντίνου 
Βήτα. Τα τελευταία 20 χρόνια, 
μετά την αποχώρησή του από 
τους δημοφιλείς Στέρεο Νόβα, 
δεν σταματά να μας εκπλήσσει 
με τις ζωντανές εμφανίσεις του, 
τη δισκογραφία και τις τολμηρές 
δουλειές του στον κινηματογράφο 
και στο θέατρο. Το κοινό στο 

ΚΠΙΣΝ θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το πάντρεμα ανάμεσα 
στον δυναμισμό των ηλεκτρονικών beats και τους ευαίσθητους 
στίχους του Κωνσταντίνου Βήτα, που ακροβατούν μεταξύ της 
πρόζας και του λυρισμού. Στη συναυλία του στο πλαίσιο των 
Music Escapades, στη μόνη καλοκαιρινή του εμφάνιση στην 
Αθήνα, θα συνδυάσει τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο 
Ομόνοια με παλαιότερες στιγμές από την προσωπική πορεία 
του, αλλά και από τις μέρες των Στέρεο Νόβα.
Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Τοποθεσία: Λ. Ανδρέα Συγγρού 364, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Ώρα: 21:00

11 Ιουνίου 
Από τη Χιλή στη 
Μεσόγειο: μουσική 
παράσταση με τον 
Αλέξανδρο Τεφαρίκη 
και το ethnic τρίο του. 
Ο διακεκριμένος συν-
θέτης και κιθαρίστας 
Αλέξανδρος Τεφαρίκης (Ελληνοχιλιανός) με περισσότερα από 
12 χρόνια επαγγελματικής πορείας ενσωματώνει στη μουσική του 
διάφορα μουσικά είδη, αποσκοπώντας σε ένα ηλεκτροακουστικό 
fusion. Δημιουργός διάφορων πρωτοποριακών μουσικών έργων 
και σχημάτων, μας παρουσιάζει σήμερα ένα ethnic fusion τρίο, 
όπου συμμετέχει ο Καταλανός περκασιονίστας Πάου Σανιάρτου, 
ειδήμων των μεσογειακών ρυθμών, και ο Χιλιανός πιανίστας 
Κλάουδιο Νέρβι, μέλος του Alàn Chehab Quartet Oriental Jazz. 
Το τρίο κινείται σε fusion ρυθμούς μεταξύ μεσογειακής και 
χιλιανής μουσικής δημιουργώντας μια μοναδική, υποβλητική 
ατμόσφαιρα. Σε συνεργασία με την πρεσβεία της Χιλής και το 
Ίδρυμα Μουστάκη της Χιλής.
Τοποθεσία: Λ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 21:00-22:00

12 Ιουνίου 
To βιβλιοπωλείο - πολυχώρος Books Plus/Art & Coffee και οι εκ-
δόσεις ΦΙΛΥΡΑ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της 
Εύης Ρούτουλα Ο Άρχοντας της Μεσογείου. Για το βιβλίο θα μας 
μιλήσουν η Κατερίνα Λέκκα, συγγραφέας και έφορος της επιτροπής 
της Ιονίου Βιβλιοθήκης της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας, και ο 
Παναγιώτης Κρίμπας, αναπληρωτής καθηγητής στο Δ.Π.Θ. και 
συγγραφέας. Αποσπάσματα διαβάζει η Ίνη Νταντάμη, δικηγόρος. 
Συντονίζει ο συγγραφέας - δημοσιογράφος Παύλος Ανδριάς.
Τοποθεσία: Πανεπιστημίου 37. Ώρα: 19:30
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 Ιουνίου
Φεστιβάλ Παιδείας 2017 δήμου Παύλου Μελά.
Ένα ανοιχτό παράθυρο στη λιακάδα του πολι-
τισμού. 68 εκδηλώσεις και δρώμενα από 53 
σχολεία (48 της Σταυρούπολης, της Πολίχνης 
και της Ευκαρπίας και 5 φιλοξενούμενα), από 
την Ίριδα, τη Μέριμνα Ζωής και τον Χορευτικό 
Σύλλογο Κρητών. Κατά τη διάρκεια του Φεστι-
βάλ Παιδείας θα συγκεντρώνονται στο Κέντρο 
Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, οδός Λαγκαδά 
221, τρόφιμα και φάρμακα για το κοινωνικό 
παντοπωλείο και το κοινωνικό ιατρείο του δήμου.
13ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης (αίθουσα 
εκδηλώσεων): Μαθητές του 13ου Δημοτικού 
Σχολείου Σταυρούπολης εκθέτουν τις εικαστικές 
δημιουργίες τους με θέμα «Ο κόσμος γύρω 
μου». Υπεύθυνη: Όλγα Γάκη, εικαστικός.
Τοποθεσία: Δήμος Σταυρούπολης. Ώρα: 
09:00-22:00

7 Ιουνίου
Public Τσιμισκή: Παρουσίαση βιβλίου. Η Πέρ-
σα Κουμούτση παρουσιάζει το νέο βιβλίο της 
«Αλεξανδρινές Φωνές».
Τοποθεσία:  Public Θεσσαλονίκης (στοά Χιρς), 
Τσιμισκή 24 & Μητροπόλεως 33. Ώρα: 19:00

8 Ιουνίου
Έκθεση φωτογραφίας: Η Κωνσταντινούπολη 
των Jean Pascal Sebah και Polycarpe Joaillier 
(1890-1900) από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη 
του Α.Π.Θ. Άγνωστες και γοητευτικές πτυχές 

της Κωνσταντινούπολης της τελευταίας δεκα-
ετίας του 19ου αιώνα παρουσιάζει η έκθεση 
φωτογραφίας, η οποία πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης των 
90 χρόνων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πλη-
ροφόρησης του Α.Π.Θ. και συνδιοργανώνεται 
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., το 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και την 
Αγιορείτικη Εστία. Στην έκθεση παρουσιάζονται 
50 φωτογραφίες των Jean Pascal Sebah (1872-
1947) και Polycarpe Joaillier (1848-1904), οι 
οποίοι δημιούργησαν το φωτογραφικό εργαστή-
ριο Sebah & Joaillier και ασχολήθηκαν κυρίως 
με τη φωτογράφιση της Κωνσταντινούπολης 
και της Αιγύπτου. Επιπλέον στην έκθεση πα-
ρουσιάζονται δέκα σπάνιες εκδόσεις για την 
Κωνσταντινούπολη της περιόδου από το 1829 
έως το 1926. Οι φωτογραφίες της έκθεσης 
προέρχονται από τη Φωτοθήκη της Τρικογλεί-
ου Βιβλιοθήκης, ενώ οι εκδόσεις προέρχονται 
από τη συλλογή σπάνιων βιβλίων της εν λόγω 
βιβλιοθήκης, την οποία δώρισε το 1963 στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο 
Ελληνοαιγυπτιώτης Ιωάννης (Γιάγκος) Τρικόγλου 
(Αλεξάνδρεια 1888-Αθήνα 1966). Επιμελητές 
έκθεσης: Θοδωρής Μάρκογλου, Αντώνης Σα-
ραγιώτης, Μαρία Φαρμάκη.
Τοποθεσία:  Αγιορείτικη Εστία - Κτήριο Νε-
δέλκου, Εγνατία 109. Ώρα: 09:00-20:00

9 Ιουνίου
Θεσσαλονίκη: Πόλις εύξεινος, πολύξενος. Αν 
η πόλη με τη γλώσσα συνθέτουν το μεγαλύτερο 
έργο τέχνης του ανθρώπου και η πολεοδομία 
με τη γραμματική ορίζουν τους κανόνες τους, 
είναι δικαίωμα της ζωής σε περιόδους έντασης 

να τους διαπερνά. Όπως συνέβη με τη Θεσσα-
λονίκη, όταν το μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, 
που προβλεπόταν γύρω από τα τείχη της στο 
νέο, μετά την πυρκαγιά του 1917 σχέδιο της 
πόλης, άλλαξε χρήση και έγινε φιλόξενη αστική 
γη για τους πρόσφυγες του 1922-1924, τους 
«ξένους» της εποχής. Στην ίδια πόλη το 1959 
μια ποιήτρια, η Ζωή Καρέλλη, αναστατώνει τους 
κανόνες της γλώσσας και, αποδίδοντας την 
ανθρώπινη υπόσταση με άρθρο γένους θηλυ-
κού στο ποίημα «Η Άνθρωπος», ανεβάζει στην 
αστική σκηνή τον μισό πληθυσμό της πόλης, τον 
οικείο «ξένο», τη γυναίκα.
Τοποθεσία: Λαογραφικό & Εθνολογικό Μου-
σείο Μακεδονίας - Θράκης, Λ. Βασ. Όλγας 68. 
Ώρα: 09:00-15:30

10 Ιουνίου
10 χρόνια Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία 
- φεστιβάλ. Μια γιορτή για το ποδήλατο, το 
περιβάλλον, το ανθρώπινο σώμα το Σάββατο 
10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Η Διεθνής Γυμνή 
Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές κίνημα και 
συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις 
σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα γιορτάζουμε 
φέτος τα 10 χρόνια με ένα ολοήμερο φεστιβάλ, 
με συναυλίες, δρώμενα και παράλληλες δράσεις. 
Τοποθεσία: Κεντρικές περιοχές της Θεσσα-
λονίκης. Ώρα: 14:00

11 Ιουνίου
3ο Flea Market & Street Food. Το τρίτο Flea 
Market στη Θεσσαλονίκη θα διοργανωθεί 
από την ομάδα του Upnloud, μια ομάδα που 
τα τελευταία 8 χρόνια δραστηριοποιείται στη 

δημιουργία συναυλιών και φεστιβάλ όχι μόνο 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. 
Επιλέχθηκε ο χώρος του δημαρχιακού μεγάρου 
Θεσσαλονίκης για το 3ο Flea Market & Street 
Food, μιας και ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί 
το πιο κεντρικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

αγορά με δίσκους, ρούχα, υποδήματα, κατασκευ-
ές, ηλεκτρικές συσκευές, έργα τέχνης, παιχνίδια 

Τοποθεσία: Δημαρχιακό μέγαρο. Ώρα: 10:00-
22:00

12 Ιουνίου
Εισαγωγή στην έγχρωμη 
φωτογραφία. Παρουσία-
ση του Λευτέρη Μικρού 
με θέμα «Εισαγωγή στην 
έγχρωμη φωτογραφία». 
Στην παρουσίαση θα γίνει μια σύντομη εισα-
γωγή στους πρωτοπόρους της έγχρωμης καλ-
λιτεχνικής φωτογραφίας και στη συνέχεια μια 
εμβάθυνση στις δουλειές νέων φωτογράφων, 
που χαράζουν νέους δρόμους στη χρήση και 
στην αξιοποίηση του χρώματος. Θα δειχτεί πώς 
το χρώμα επιδρά στην ψυχολογία μιας εικόνας, 
πώς μπορεί με κατάλληλη χρήση και διαχείριση 
να μεταμορφώσει τον κόσμο και να περάσει 
την αίσθηση που επιθυμεί ο δημιουργός στο 
έργο του. Διοργάνωση: Φωτογραφικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Cafe Bazaar, Παπαμάρκου 34-
36. Ώρα: 20:30



Workshop 
αναζήτησης εργασίας

 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Σύνταξη αποτελεσματικού 

βιογραφικού σημειώματος
 Συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 Ανάπτυξη ήπιων και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων-soft skills

 Τα social media στην αναζήτηση 
εργασίας

Διοργάνωση:

10.00-15.00Δευτέρα 
12 Ιουνίου

Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης
Μπακογιάννη Π. & Πλαταιών- 

Υμηττού, Βριλήσσια

Το #Jobday Βριλήσσια αποτελεί 
μια πρωτοβουλία του Skywalker.gr 

στο πλαίσιο των δράσεών
του «Επί το έργον» και διοργανώνεται
σε συνεργασία με το Δήμο Βριλησσίων.

 
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


