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Συνεργασίες-Ένθετα

Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφημερίδα μας ανα-
δημοσιεύονται από τις ιστοσελίδες μας. Επισκεφθείτε 
τα για ακόμη περισσότερο υλικό και ενημερωθείτε 
σχετικά με την εργασία, την επιχειρηματικότητα, τον 
εθελοντισμό και τις δωρεάν δράσεις φορέων. 

Το περιεχόμενο της εφημερίδας

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής 
της εφημερίδας στην Αθήνα

Δημαρχείο Αχαρνών (Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι)

Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα)

Δημαρχείο Πειραιά (Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1)

Δημαρχείο Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα)

Κέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ (Δομοκού 2, Αθήνα)

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής 
της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

Δημαρχείο (Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1)

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27)

Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου (Παύλου Μελά 24, Εύοσμος)
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MILLENNIALS: Μία από τις γενιές στην 
ιστορία της ανθρωπότητας η οποία φαίνε-
ται να επαναπροσδιορίζει την παγκόσμια 
οικονομία και την οποία απασχολεί όλο 
και περισσότερο το εμπόριο. Αποτελούν 
επιλογή της πιο κατάλληλης αγοράς για τη 
στρατηγική πωλήσεων μέσα στις επόμενες 
δεκαετίες και θα είναι καταλυτική για το 
μέλλον των εταιριών στην τοπική αλλά και 
στη διεθνή αγορά.

Η γενιά των millennials περιλαμβάνει 
όσους γεννηθήκαν από το 1977 έως το 2000 
και καταλαμβάνει το 27% του πληθυσμού 
της Γης και το 69% του διαδικτυακού κατα-
ναλωτικού κοινού.

Οι millennials, βάσει πρόσφατης έρευνας 
του Boston Consulting Group, αποφασίζουν 
για τις δράσεις τους μέσω των βιωμάτων τους. 
Η τεχνολογία, οι φίλοι, τα ταξίδια, η μουσική, 
το φαγητό είναι μερικά από τα ενδιαφέρονται 
που φαίνεται να κινούν τα νήματα της γενιάς 
και να καθορίζουν τα επόμενα βήματά της. 

Ειδικότερα οι φίλοι, διαδικτυακοί ή φυσικοί, 
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις 
ενός millennial όσον αφορά στην κατάληξη μίας 
αγοράς. Η επιρροή αυτή μπορεί να ασκηθεί 
είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (το 
46% διαθέτει 200+ φίλους στο Facebook) 
είτε από μία νέα εμπειρία, που μπορεί να 
προκλήθηκε π.χ. μετά από ένα ταξίδι ή μετά 
από μία ομαδική δραστηριότητα. Παρ’ όλα 
αυτά οι millennials αντιμετωπίζουν με σεβα-
σμό το «παλιό», δηλαδή κάτι που αγαπήθηκε 
από παλαιότερες γενιές και το αποδέχονται 
προσαρμόζοντάς το στα δεδομένα της εποχής 
που διανύουν. 

Επομένως, ψάχνοντας τα επόμενα ενδια-
φέροντα των millennials , βρήκαμε τα εξής: 

Το junk food φαίνεται να έχει αντικαταστα-
θεί από βιολογικά προϊόντα και διαιτητικά 
γεύματα. Έχει παρατηρηθεί ότι ένας μέσος 
millennial προτιμά να αναζητά εύκολες και 
υγιεινές συνταγές στο διαδίκτυο, τις οποίες 
και θα εκτελέσει ο ίδιος, αντί να γευματίσει 
σε ένα εστιατόριο.

Το ίδιο ισχύει και στον τρόπο που ντύνεται. 
Θα επιλέξει τα προϊόντα εκείνα των οποίων 
θα γνωρίζει την προέλευση, τον τρόπο που 
έχουν κατασκευαστεί και εκείνα που θα τον 
εξυπηρετήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά 
του. Άρθρο της «LA Times» υποστηρίζει ότι 
οι εργαζόμενοι millennials (καλύπτουν το 
60% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως) 

προτιμούν το casual look, προφανώς γιατί 
έτσι εκφράζουν την ανάγκη τους για άνεση 
και ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού ωραρίου. Αυτό είχε ως συνέπεια 
την αλλαγή του dress code των «παλαιότε-
ρων» στον ίδιο εργασιακό χώρο, πράγμα 
που μας οδηγεί να κατανοήσουμε το μέγεθος 
της επιρροής που ασκούν οι millennials στις 
υπόλοιπες γενιές.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της μόδας 
η συγκεκριμένη γενιά δίνει άλλη απόχρωση 
σε αυτό που αποκαλούμε «fashion trend». Οι 
millennials αναζητούν μέσα από τα brands την 
εμπειρία, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό 
στις αξίες και στα «πιστεύω» τους, κι αυτά 
είναι τα κριτήρια που πλέον καθορίζουν τον 
όρο «luxury».

Η στροφή αυτή προκύπτει τόσο από το 
χαμηλό τους εισόδημα, την αδυναμία των 
millenials να αποταμιεύσουν μέρος των εσό-
δων τους και την οικολογική και κοινωνική 
συνείδησή τους, όσο κι από την ανάγκη τους 
να ζουν την κάθε στιγμή ξεχωριστά.

Μία ακόμη παράμετρος που ασκεί σημαντική 
επιρροή στην κατάληξη των millennials σε 
αγορά στον χώρο της μόδας, και όχι μόνο, 
είναι οι αξίες που τους διέπουν ως ομάδα. 
Ας συγκρατήσουμε ότι περίπου το 50% των 
millennials πιστεύουν στην οικογένεια (1 
στους 4 είναι ήδη γονείς), το 53% θα επιλέξει 
ένα προϊόν γιατί θα βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής του και το 37% θα καταλήξει σε μία 
αγορά για την οποία θα γνωρίζει ότι μέρος 
των διαθέσιμων εσόδων θα διατεθεί π.χ. για 
μία ιατρική έρευνα, για τη στήριξη και την 
ενίσχυση αδύναμων κοινωνικά ομάδων και, 
τέλος, για μία οικολογική ή περιβαλλοντική 
δράση.

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μία 
millennial αγορά εξαρτάται άμεσα από το 
πόσο χρήσιμο είναι το προϊόν στη ζωή των 
millennials, εάν τους εξυπηρετεί στην καθη-
μερινότητά τους και κατά ποσό αυτή στηρίζει 
και ενισχύει φιλανθρωπικούς, οικολογικούς 
και κοινωνικούς θεσμούς.

 Τα brands χρησιμοποιούν ως κύριο μέσο 
προσέγγισης των millennials το internet. Όλες 
οι κοινωνικές διαδικτυακές πλατφόρμες, με 
πρωταγωνιστή το Instagram, δίνουν τη δυ-
νατότητα στην κάθε εταιρία να παρουσιάσει 
στο κοινό-στόχο την ταυτότητα και τις άξιες 
της μέσα από φωτογραφίες. Η προώθηση των 
διαθέσιμων προϊόντων γίνεται με τη μετά-

δοση εμπειριών και όχι με καθαρά επίσημο 
διαφημιστικό περιεχόμενο και μπορεί να 
περιλαμβάνει διάσημους ή όχι influencers, οι 
όποιοι προβάλλουν μέσα από φωτογραφίες ή 
βίντεο μικρής διάρκειας τις εντυπώσεις τους 
σχετικά με την αγορά τους.

Σπουδαίο παράδειγμα το δημοφιλές cultural 
event «Coachella», όπου η γένια των millennials 
δείχνει να ταυτίζεται με τους επισκέπτες του 
festival κυρίως μέσω των social media και 
όπου γνωστά clothing brands οργανώνουν 
ολόκληρες καμπάνιες «εμπειριών» μέσω 
celebrities. 

Επίσης οι καμπάνιες, τα catwalks και τα 
social media μεγάλων οίκων μόδας έχουν 
ως στόχο να προσελκύσουν το αγοραστικό 
κοινό των millennials. 

Σημαντικά παραδείγματα το τελευταίο 
catwalk του οίκου Chanel για τη συλλο-
γή «SS17» και η καμπάνια του οίκου Louis 
Vinton «SS16». Ο πρώτος οίκος επιχείρησε 
να προσαρμόσει την «παράδοση» και την 
«κληρονομιά» με την τεχνολογική εξέλιξη. Σε 
συνέντευξή του ο Karl Lagerfeld εξέφρασε το 
νέο όραμα του οίκου Chanel: «the future will 
be all about digital», εννοώντας ότι η μόδα 
πρέπει να στραφεί καθαρά στην τεχνολογία 
για να επιβιώσει. Το πρόσφατο defile του 
οίκου είχε ως θέμα το μέλλον με σκηνικό 
ένα γιγάντιο computer data storage, ενώ τα 
μοντέλα παρουσιάστηκαν ως ρομπότ φορώ-
ντας τα θρυλικά Chanel ταγέρ, συνδυασμένα 
με τσάντες και αξεσουάρ με led φωτισμό.

H καμπάνια για τη συλλογή του οίκου 
Louis Vuitton «SS2016» είχε ως πρωταγω-
νίστρια την ηρωίδα Lightning του διάσημου 
video game «Final Fantasy». Το συγκεκρι-
μένο βιντεοπαιχνίδι έχει προσελκύσει πάνω 
από 100 εκ. χρήστες (οι περισσότεροι από 
αυτούς ανήκουν στη γένια των millennials) 
και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον οίκο 
Louis Vuitton.

Η μόδα, επηρεασμένη από την τεχνολογία, 
εξελίσσεται μαζί με την κουλτούρα των νέων 
γενεών και των αναγκών τους, αλλά και το 
αντίστροφο. Οι millennials αποτελούν το 
νέο προφίλ της σύγχρονης κοινωνίας μας 
και αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το επόμενο 
που θα κινήσει τις μεγάλες αγορές της μόδας 
παγκοσμίως.

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου,
Aπόφοιτος fashion business της σχολής 

μόδας Athens Fashion Club 

Millennials, μόδα και 
στρατηγική πωλήσεων

Τα  6  σκαλιά της  
επιχειρηματικής επιτυχίας

Όλο και περισσότερες start-up εταιρίες εμφανίζονται 
δυναμικά στον χώρο των επιχειρήσεων. Φανταζόμαστε 
ότι πίσω από αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις κρύβο-
νται, εκτός από λαμπρά μυαλά, άνθρωποι με μεγάλο 
γνωστικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο. Στην 
πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για τίποτα άλλο 
παρά για απλούς νέους, φοιτητές ή αποφοίτους, που 
ονειρεύονται και παθιάζονται με πρωτοποριακές ιδέες. 
Ποια είναι λοιπόν τα βασικά γνωρίσματα που διαθέτουν 
αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες;

Όνειρα
Τα όνειρα ως έννοια ακούγονται αρκετά αφηρημένα. 

Παρ’ όλα αυτά η ανάγκη για την υλοποίησή τους απαιτεί 
ένα λεπτομερές και οργανωμένο πλάνο, στο οποίο θα 
περιγράφονται οι στόχοι και τα μέσα που απαιτούνται 
με σκοπό τη σύσταση μίας επιτυχημένης επιχείρησης. Τα 
όνειρα δεν έχουν μονόδρομο αίσιας έκβασης, συνεπώς 
το πλάνο πρέπει να είναι ευέλικτο σε τυχόν αλλαγές 
και οφείλει να διαθέτει δυνατότητα pivoting σε ιδέες.

Συμφιλίωση με την πιθανή αποτυχία
Ο φόβος κάθε νέου επιχειρηματία και το εμπόδιο κάθε 

εν δυνάμει επιχειρηματία: η αποτυχία. Πολλές φορές 
σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Στις 
επιχειρήσεις σημασία έχει κυρίως το ταξίδι. Όσο περισ-
σότερη προσπάθεια καταβάλει ο επίδοξος επιχειρηματίας, 
τόσο πιο πολλή γνώση θα λάβει. Στο τέλος είναι πολύ 
πιθανό μία ιδέα, ή ακόμα και μία επιχείρηση, να μην 
καταφέρει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Ο 
ίδιος ο ιδρυτής της, καθώς και όλο το προσωπικό που 
εργάστηκε για το συγκεκριμένο όραμα, έχουν αποκτήσει 
εντούτοις τη δύναμη της εμπειρίας, αξία ανεκτίμητη.

Πίστη στον εαυτό τους
Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να πιστεύει στον 

εαυτό του είναι πολύ σημαντική. Η ικανότητα ενός νέου 
επιχειρηματία να πιστεύει στον εαυτό του αποτελεί στοιχείο 
ζωτικού χαρακτήρα για την επιβίωσή του στον κόσμο 
των επιχειρήσεων, καθώς συνάδει και με την πίστη στο 
δημιούργημά του, στην επιχείρηση. Αν δεν πιστεύουμε 
εμείς οι ίδιοι στην ιδέα μας, πώς θα την παρουσιάσουμε 
στην αγορά και πώς θα πείσουμε τους καταναλωτές, 
έτσι ώστε αυτή να γίνει μέρος της ζωής τους;

Επιλογή κατάλληλων συνεργατών
Μία ιδέα από μόνη της δεν μπορεί να υλοποιηθεί μονά-

χα από ένα άτομο. Χρειάζεται μία ομάδα ανθρώπων με 
διαφορετική σκέψη και προσέγγιση του κόσμου, οι οποίοι 
όμως θα μοιράζονται το ίδιο όραμα και την ίδια ανάγκη 
για την πραγμάτωσή του. Θα προτείνουν τις δικές τους 
ιδέες και τρόπους, ωστόσο θα είναι ανοιχτοί σε τυχόν 
δοκιμή άλλων προτάσεων. Ένας επιχειρηματίας οφείλει 
να είναι διορατικός και να επιλέγει τα κατάλληλα άτομα 
στις κατάλληλες θέσεις. Να μην φοβάται να εμπιστευτεί 
τους συνεργάτες του και να μοιράζεται μαζί τους κάθε 
προβληματισμό που άφορα στη νεοφυή εταιρία του.

Δεν πιστεύουν στην τύχη
Πολλοί λένε ότι τα 3 «τ» της επιτυχίας είναι το ταλέντο, 

η τόλμη και η τύχη. Ωστόσο η τύχη ως έννοια ορίζεται 
από την ίδια την ανθρώπινη οντότητα. Το γεγονός ότι 
κάποιος είναι τυχερός δεν συνεπάγεται την τυχόν επι-
τυχία του ως επιχειρηματία. Πολλές ή λίγες ευκαιρίες 
σίγουρα θα δοθούν. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά 
πόσο ο επίδοξος επιχειρηματίας μπορεί να εκμεταλλευτεί 
αυτές τις ευκαιρίες, παίρνοντας ακόμα και το ρίσκο να 
τα χάσει όλα.

Τολμούν
Ακόμη κι αν τα πέντε προηγούμενα χαρακτηριστικά 

είναι απαραίτητα για έναν επιχειρηματία, εάν ο ίδιος 
δεν ρισκάρει, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτύχει και 
να διατηρήσει μια ανοδική πορεία της επιχείρησής του 
σε βάθος χρόνου. Όσο μεγαλύτερο το ρίσκο, τόσο 
μεγαλύτερη η επιτυχία. Δεν είναι πάντα απόλυτο ότι 
θα οδηγηθεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το 
σίγουρο όμως είναι ότι θα έχει κατανοήσει τις βασικές 
αρχές του επιχειρείν και ακόμα, αν το αποτέλεσμα δεν 
τον δικαιώσει, ο ίδιος θα νιώθει «γεμάτος» από την 
προσπάθειά του.

Και αν νομίζουμε ότι μετά αυτά τα 6 σκαλιά θα οδη-
γηθούμε στην επιχειρηματική επιτυχία, μάλλον κάνουμε 
λάθος. Μία επιχείρηση είναι μία προσπάθεια για ένα 
καλό αποτέλεσμα. Συνεπώς, εκτός των άλλων, χρειάζεται 
όρεξη, μεράκι, θετική ενεργεία, αφοσίωση και δουλειά. 
Πολλή δουλειά! Σπεύσατε λοιπόν!  

Ηρώ Πατεράκη,
Team leader, www.citycampus.gr
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Κάποτε η ελληνική μόδα βρισκόταν 
παντού στις μεγάλες αγορές του 
εξωτερικού, Λονδίνο, Μιλάνο, 

Παρίσι, με νέους και παλαιούς σχεδι-
αστές να επιχειρούν το ντεμπούτο τους 
προτείνοντας νέες συλλογές με ακριβά 
και πολυτελή υφάσματα και ξεχωριστές 
δημιουργίες.

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα περιόρισε αυτή 
την εμπορική δραστηριότητα εντός συνό-
ρων με αποτέλεσμα οι νέοι δημιουργοί 
να δυσκολεύονται πολύ να αποκτήσουν 
εξαγωγική δραστηριότητα και να δημι-
ουργήσουν ποιοτικές συλλογές, αντάξιες 
του εξωτερικού.

Οι 12 όμως νέοι σχεδιαστές της 1ης 
θερμοκοιτίδας μόδας The Fashion 
Gate τα κατάφεραν! Η 1η θερμοκοιτίδα 
μόδας Τhe Fashion Gate, που στοχεύει 
στην επιχειρηματική ανάπτυξη νέων 
δημιουργών μόδας, κατάφερε με την 
εμπορική αποστολή 12 fashion start-
ups να ταξιδέψει στο Brno της Τσεχίας 
στη διεθνή εμπορική έκθεση Styl Kabo, 
να δειγματίσει τις συλλογές των νέων 
δημιουργών και με επιτυχία να τις προ-
ωθήσει σε καταστήματα του εξωτερικού, 
καθώς και σε international showrooms 
στην Πράγα.

Ποια είναι η ταυτότητα της θερμοκοι-
τίδας μόδας The Fashion Gate, πώς 
λειτουργεί και πώς μπορεί να υποστηρίξει 
νέους δημιουργούς μόδας με όραμα 
και, γιατί όχι, με μεγάλες φιλοδοξίες 
για διεθνή αναγνώριση στο εξωτερικό;

H πρώτη θερμοκοιτίδα μόδας πα-
νελλαδικά Τhe Fashion Gate άνοιξε 
τις πύλες της έναν χρόνο πριν, καλώ-
ντας στην αγκαλιά της νέους Έλληνες 
σχεδιαστές με όραμα τη διάκριση στο 
εξωτερικό να δημιουργήσουν προϊόντα 
μόδας υψηλής αξίας για προώθησή 
τους στη διεθνή αγορά.

Το ετήσιο πρόγραμμα της θερμοκοιτί-
δας προσφέρει σχεδιαστική και επιχει-
ρηματική ανάπτυξη σε νέους σχεδιαστές 
και ανερχόμενα fashion brands, καθώς 
και προβολή των προϊόντων τους σε 
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και fashion 
weeks στο εξωτερικό.

Η The Fashion Gate γεννήθηκε 
από τη σχεδιάστρια και ιδιοκτήτρια 
της σχολής μόδας Athens Fashion Club 
Μαρία Βυτινίδου, καθώς και τον κλω-
στοϋφαντουργό μηχανικό Ευάγγελο 
Δημητρακόπουλο, απαντώντας στην 
ανάγκη των ταλέντων της χώρας μας για 
ισότιμες ευκαιρίες στην επιχειρηματική 
ανάπτυξη και διάκριση στη διεθνή αγορά.

Το όραμα της Τhe Fashion Gate και 
των δημιουργών της είναι η δημιουργία 
ενός μητροπολιτικού κέντρου μόδας, 
το οποίο θα προωθήσει την ελληνική 
μόδα έξω από τα σύνορα της χώρας, 
δίνοντας βήμα στην καινοτομία, στις 
συνεργασίες, στον υγιή ανταγωνισμό 
και στην εξωστρέφεια.

Η θερμοκοιτίδα μόδας παρέχει 
showroom και φυσική στέγαση των 
συλλογών των νέων δημιουργών εντός 
του χώρου της, co-working space, τε-
χνική υποστήριξη στη ραφή και στην 
παραγωγή σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
νομική και λογιστική υποστήριξη, ομα-
δική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
και fashion shows στο εξωτερικό και 
e-shop.

Aπευθύνεται σε αποφοίτους σχολών 
μόδας, βιοτέχνες και σε όσους  θέλουν 
να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά 
στον χώρο, σε οποιοδήποτε επίπεδο 
της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας 
ένδυσης.

Επίσης σε όσους έχουν μία επιχειρη-
ματική ιδέα και χρειάζονται καθοδήγηση, 
ώστε να την αναπτύξουν σε συλλογή, 
και σε όσους είναι ήδη επιχειρηματίες 
και κατανοούν την ανάγκη επιπλέον 

επιμόρφωσης και καθοδήγησής τους σε 
συγκεκριμένους τομείς που δεν γνω-
ρίζουν ή θέλουν να αναπτύξουν την 
υπάρχουσα δραστηριότητά τους είτε 
μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών 
είτε μέσα από τον εμπλουτισμό της με 
καινούργιες υπηρεσίες και προϊόντα.

 
 Πώς ήρθε η επιτυχία για τους 12 
νέους σχεδιαστές στη διεθνή έκθεση
Επιτέλους η ελληνική μόδα μπορεί 

να βρει τη θέση που της αξίζει στη διε-
θνή αγορά και η επιχειρηματικότητα να 
αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης 
των νέων δημιουργών.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της ιδιο-
κτήτριας της 1ης θερμοκοιτίδας μόδας 
και του showroom κας Μαρίας Βυτινί-
δου, η οποία διοργάνωσε την εμπορική 
αποστολή  στη διεθνή έκθεση Styl Kabo 
19-21 Αυγούστου 2017.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά πα-
ρακάτω: Είχαμε ενημερωθεί από τον 
ΣΕΠΕΕ για την πορεία και τη θετική 
ανάπτυξη άλλων ελληνικών brands 
μετά τη συμμετοχή τους στην εμπορική 
έκθεση στην Τσεχία και αποφασίσαμε 
να τολμήσουμε τη συμμετοχή μας στην 
έκθεση για πρώτη φορά με 12 fashion 
brands που δραστηριοποιούνται σε έν-
δυση, υπόδηση, κόσμημα και αξεσουάρ.

Το προφίλ της έκθεσης ταίριαζε με τον 
στόχο μας στο πρόγραμμα σχεδιαστικής 
και επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων 
δημιουργών μόδας The Fashion Gate, 
καθώς και στο προφίλ των σχεδιαστών 
μας, οι οποίοι επιχειρούν για πρώτη 
φορά τη δημιουργία των συλλογών τους, 
την έναρξη του brand τους, καθώς και 
τη συμμετοχή τους σε διεθνή έκθεση.

Ταξιδέψαμε με μεγάλη αγωνία και 
υψηλές προσδοκίες. Οι σχεδιαστές που 
εκπροσωπούσαμε ήταν δημιουργοί high 
fashion και όχι απλώς κατασκευαστές 
ρούχων. Tο υψηλό επίπεδο τάσεων και 
μόδας που προτείναμε μας δυσκόλεψε 
πολύ την πρώτη ημέρα της έκθεσης μέχρι 
να κατανοήσουμε την κουλτούρα των 
καταστημάτων που επισκέπτονταν την 
έκθεση ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.

Η παραδοσιακή τσεχική μόδα τείνει 
προς το ύφος της γερμανικής μόδας, 
είναι πολύ κλασική, με απλές γραμμές, 
μονόχρωμα υφάσματα και πολύ jersey 
με print, ενώ καταστήματα από τη Σλο-

βακία λάτρεψαν το χρώμα, τα ετερόκλητα 
υλικά, τη μείξη των υφασμάτων και το 
στυλ mix and match.

Oι περισσότεροι επισκέπτες σχολίαζαν 
όλες τις συλλογές των σχεδιαστών μας 
ως extravagant, που από τη μία μας 
έδινε ικανοποίηση, γιατί η μόδα μας 
ξεχώριζε αμέσως σε σχέση με άλλους 
εκθέτες, από την άλλη δημιουργούσε 
πρόβλημα, γιατί η αγορά στην οποία 
απευθυνόμασταν ήταν niche market.

Τελικά καταφέραμε από την πρώτη 
ημέρα να πάρουμε τις πρώτες μας παραγ-
γελίες από καταστήματα της Σλοβακίας 
για συλλογές ρούχων και υποδημάτων.

Το πιο σημαντικό όμως για εμάς ήταν 
ότι βρέθηκε ο κατάλληλος αντιπρόσω-
πος να διαθέσει τις συλλογές μας στη 
διεθνή αγορά. Πρόκειται για ένα μεγάλο 
showroom της Πράγας, που ενέκρινε τις 
συλλογές των σχεδιαστών μας, μίλησε 
με τον καθέναν ξεχωριστά, δειγματίσαμε 
όλα τα ρούχα και ξεκινήσαμε άμεσα τις 
συζητήσεις για την εκπροσώπηση όλων 
των σχεδιαστών μας που συμμετέχουν 
στο showroom του The Fashion Gate.

Το μέγεθος και η οργάνωση της έκ-
θεσης ήταν εντυπωσιακά.Τα περίπτερα 
ήταν πολυτελή και άνετα. Το περίπτερο 
του The Fashion Gate ήταν στην premium 
zone, ακριβώς μπροστά στην είσοδο της 
έκθεσης, με ειδική προβολή.

Την τρίτη ημέρα της έκθεσης, ο κ. 
Ευάγγελος Δημητρακόπουλος, ιδιοκτήτης 
του The Fashion Gate, παρουσίασε 
με συνέντευξη τις συλλογές σε κανάλι 
της τηλεόρασης. Καθημερινά, πρωί 
και απόγευμα, γίνονταν 2 εντυπωσι-
ακά fashion shows από τους εκθέτες, 
γεγονός που βοηθούσε σημαντικά στις 
πωλήσεις τους.

Μας δόθηκαν έναν μήνα νωρίτερα 
δωρεάν προσκλήσεις για τους πελάτες 
που θα θέλαμε να καλέσουμε στην έκθεση 
με το λογότυπο του The Fashion Gate, 
καθώς και τα passes του προσωπικού 
που θα συμμετείχε στο περίπτερο.

Τη δεύτερη ημέρα της έκθεσης πραγ-
ματοποιήθηκε ένα μεγάλο εντυπωσιακό 
πάρτι για όλους τους εκθέτες, λόγω των 
25 ετών που συμπληρώνει η έκθεση, 
και την τρίτη ημέρα μάς περίμενε ως 
έκπληξη το fashion show της καταξιω-
μένης σχεδιάστριας Vivienne Westwood 
για την επόμενη σεζόν.

Οι σχεδιαστές που ταξίδεψαν μαζί 
μας είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι, φέρουν 
τη έμπνευση του τόπου μας και έχουν 
προετοιμαστεί εδώ και έναν χρόνο 
μέσω του προγράμματος επιχειρημα-
τικής ανάπτυξης The Fashion Gate 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 
εξωτερικού. Όταν ανεβάζεις τα standards, 
το πιο εύφορο έδαφος είναι το εξωτερικό 
και όχι η ελληνική αγορά. 

Μετά την πρώτη αυτή πετυχημένη 
συμμετοχή μας στην έκθεση, τη γνώ-
ση της αγοράς που αποκτήσαμε, τις 
εμπειρίες μίας διεθνούς έκθεσης, τις 
πρώτες παραγγελίες και την εκπροσώ-
πησή μας στο showroom της Πράγας, 
θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να 
δυναμώνουμε την παρουσία μας στη 
συγκεκριμένη αγορά με την εμπορική 
αποστολή του The Fashion Gate.

 Πώς επιχειρούν οι νέοι σχεδιαστές 
σε Ελλάδα και εξωτερικό; 
Στο εξωτερικό οι θερμοκοιτίδες μόδας 

ή, διαφορετικά, fashion incubators, 
λειτουργούν 30 χρόνια με μεγάλη επι-
τυχία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους 
δημιουργούς να γίνουν και επιτυχημένοι 
επιχειρηματίες.

Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αντιληπτό 
στο κοινό της μόδας ότι δημιουργία 
χωρίς επιχειρηματική σκέψη δεν μπο-
ρεί να υπάρξει ή τουλάχιστον να είναι 
βιώσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Οι περισσότεροι νέοι σχεδιαστές προ-
βάλλουν τις συλλογές τους σε fashion 
shows χωρίς όμως να έχουν κάνει την 
κατάλληλη προετοιμασία να ανταποκρι-
θούν σε μία καλή πρόταση συνεργασίας 
είτε με showrooms είτε με καταστήματα.

Στη θερμοκοιτίδα μόδας The Fashion 
Gate η δημιουργία της συλλογής με τους 
κατάλληλους καθηγητές και μέντορες 
γίνεται ταυτόχρονα με εκπαίδευση στην 
επιχειρηματικότητα, στην κοστολόγη-
ση, στο branding, στην έρευνα και στη 
μελέτη της αγοράς, όπου επιχειρεί ο 
κάθε σχεδιαστής, και κυρίως στην αλ-
λαγή του τρόπου σκέψης, που κρατά τη 
δημιουργικότητα του νέου σχεδιαστή 
δεσμευμένη εντός συνόρων μέσα από 
κοινότυπες προσεγγίσεις.

Η ανάδειξη των νέων ταλαντούχων 
σχεδιαστών μόδας και η προώθηση 
της ελληνικής μόδας στο εξωτερικό 
έρχονται μέσα από την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, τη σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 
και την παροχή υποδομών που υπο-
στηρίζουν τον νέο επαγγελματία στα 
πρώτα του βήματα κατά την έναρξη 
της επιχείρησής του. Είναι σύνηθες τα 
περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα 
μόδας σε επίπεδο ιδιωτικών σχολών και 
πανεπιστημίων να μην περιλαμβάνουν 
εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 
Οι σχεδιαστές αποφοιτούν από διάφο-
ρες σχολές μόδας μόνο με γνώσεις να 
εργάζονται για άλλους. Ξέρουν πώς να 
σχεδιάσουν, αλλά δεν ξέρουν πώς να 
γίνουν επιχειρηματίες. Οι περισσότεροι 
σχεδιαστές μόδας μπορεί να έχουν τις 
δικές τους γραμμές, αλλά δεν γνωρίζουν 
βασικά πράγματα για τις προμήθειες, την 
τιμολόγηση, τη δημιουργία επωνυμίας 
(branding), τη στρατηγική τοποθέτηση 
μέσα στην αγορά, τεχνικές προώθησης 
των προϊόντων (marketing), την κο-
στολόγηση συλλογής, την οπτική εμπο-
ρευματοποίηση (visual merchandising) 
κ.λπ. Ταυτόχρονα προκύπτουν και άλλες 
ανάγκες των νέων σχεδιαστών μόδας 
πριν δραστηριοποιηθούν εμπορικά. 
Υπάρχει η ανάγκη οι απόφοιτοι των 
σχολών μόδας και οι νέοι επαγγελματίες 
σχεδιαστές να στεγάζουν τις συλλογές 
τους σε έναν επαγγελματικό χώρο με 
παροχές υποστήριξης στην εκκίνηση της 
επιχείρησής τους, να δειγματίζουν τα 
προϊόντα τους σε buyers σε εσωτερικό 
και εξωτερικό και ταυτόχρονα να καθο-
δηγούνται με ασφάλεια στη δημιουργία 
ενός μοντέλου επιχείρησης βιώσιμης 
και ανταγωνιστικής στην ελληνική και 
στην παγκόσμια αγορά.

Η θερμοκοιτίδα μόδας καλύπτει όλες 
τις ανάγκες των νέων σχεδιαστών  και 
αποτελεί από μόνη της έναν δημιουργικό 
χώρο ανάπτυξης σκέψης και συνεργασιών 
στον χώρο της μόδας. Ευχή μας είναι 
όλοι οι νέοι σχεδιαστές να δημιουργούν 
με οργάνωση, μελέτη και πνεύμα επιχει-
ρηματικότητας, ώστε να να γίνουμε οι 
επόμενοι game changers in fashion και 
η πορεία όλης της ελληνικής μόδας να 
είναι επιτυχής και εξωστρεφής.

Μαρία Βυτινίδου,
Director The Fashion Gate

www.thefashiongate.gr
info@thefashiongate.gr 

2130 271069 | 694 02 66 063 

Η 1η θερμοκοιτίδα μόδας  
The Fashion Gate

στο Brno της Τσεχίας
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Από δημοσιεύματα του τύπου αντλούμε: 
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

διοργανώνει την 1η Έκθεση Κοινωνικής & 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) 1-3 Νοεμ-
βρίου 2017 στην Τεχνόπολη, Αθήνα. Σκοπός 
της έκθεσης είναι να συστήσει τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της Κ.Αλ.Ο. στο ευρύτερο κοινό, 
να φέρει κοντά τους φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας, αλλά και να φέρει σε επαφή τους 
εκπροσώπους των μεγάλων παραγωγικών κλά-
δων της ελληνικής οικονομίας με την Κ.Αλ.Ο.

Στην έκθεση φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν 
περισσότερες από 130 κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), συνεταιρισμοί εργαζο-
μένων, κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης 
ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και φορείς της Κ.Αλ.Ο. μέσα 
από περισσότερες από 1.300 εγγραφές στο μητρώο 
των Κοιν.Σ.Επ. με προϊόντα και υπηρεσίες που 
επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση, που πραγμα-
τοποίησε για πρώτη φορά η νεοσύστατη ειδική 
γραμματεία της Κ.Αλ.Ο. του υπουργείου Εργασί-
ας, στην Ελλάδα τα εγχειρήματα της κοινωνικής 
οικονομίας δραστηριοποιούνται συνολικά σε 13 
τομείς, μεταξύ των οποίων η εστίαση, ο τουρι-
σμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ενημέρωση, 
η υγεία, ο αγροδιατροφικός τομέας, η μεταποίηση, 
το περιβάλλον κ.ά.

Στην τριήμερη έκθεση θα πραγματοποιηθούν σε-
μινάρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, workshops 
των φορέων της Κ.Αλ.Ο. για την καλύτερη δικτύωσή 
τους και την ανάπτυξη του πεδίου, συζητήσεις και 
ενημερώσεις από το υπουργείο Εργασίας για τις 
δράσεις υποστήριξης των φορέων της κοινωνικής 
οικονομίας. Επιπλέον η έκθεση δίνει την ευκαιρία 
στον επιχειρηματικό κόσμο να εξετάσει τους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί η κοινωνική οικονομία και 
οι φορείς της να αποτελέσουν αντικείμενο, αλλά 
και εργαλείο, υλοποίησης δράσεων της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

Επίσης από δημοσιεύματα του τύπου επισημαί-
νουμε: Το πρώτο job site στην Ελλάδα πηγαίνει 
στη Θράκη για βιωματικά σεμινάρια από τις 23 
έως τις 26 Οκτωβρίου 2017 στον φιλόξενο χώρο 
του Επιμελητήριου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη. 

Τα Μονοπάτια του Skywalker.gr είναι εκπαι-
δευτικοί κύκλοι με θέμα την επιχειρηματικότητα 
και την αναζήτηση εργασίας, που στόχο έχουν 
να παρέχουν γνώσεις και πληροφορίες άμεσης 
εφαρμογής.

Οι συμμετέχοντες στην Αλεξανδρούπολη θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία εκ 
των τριών θεματικών: 29ο Μονοπάτι Επιχειρημα-
τικότητας, 12ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρημα-
τικότητας και 25ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας. 
Η συμμετοχή είναι χωρίς καμία χρέωση και μόνη 
προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να μπο-
ρεί να παρακολουθήσει και τις τέσσερις ημέρες 
του εκπαιδευτικού κύκλου και όχι τμήμα αυτού. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.footstep.gr 
και βέβαια και στο www.skywalker.gr. 

Το 12ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματι-
κότητας έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, τη γνωριμία 
των συμμετεχόντων με την κοινωνική οικονομία 
και την παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην κοι-
νωνική επιχειρηματικότητα. Στις εισηγήσεις του 
οι συμμετέχοντες:

της κοινωνικής οικονομίας.
-

ριβάλλον της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

του κοινωνικώς επιχειρείν.

-
γικά και τα ασφαλιστικά και τις διαδικασίες έναρξης.

-
σιο στην παραγωγή και στη διάθεση κοινωνικών 
αγαθών και υπηρεσιών μέσα από τη συλλογική 
κοινωνική δράση.

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 «κοινωνική 
οικονομία» ορίζεται «το σύνολο των οικονομικών, 
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων 
ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλ-
λογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων 
κοινωνικών συμφερόντων».

Ως φορέας της κοινωνικής οικονομίας θεσπίζεται 
η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). 
Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό 
και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Α. Μωυσίδη «το ζήτημα 
της κοινωνικής οικονομίας είναι πολύ ασαφές και 
διαφιλονικούμενο ως προς την εννοιολογική, επι-
στημολογική, ιδεολογική, εφαρμοστική και πολιτική 
πτυχή του» (Θ. Ντούλια, «Κοινωνική Οικονομία 
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», 2015).

Η κοινωνική οικονομία ορίζεται συνήθως είτε με 
βάση το νομικό καθεστώς των οργανώσεων με τις 
οποίες συνδέονται οι δραστηριότητες του τομέα είτε 
με βάση τις κοινές αρχές που διέπουν τη λειτουργία 
των διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιού-
νται σε αυτόν. 

Παραδοσιακά ο επονομαζόμενος «τομέας της 
κοινωνικής οικονομίας» ή «τρίτος τομέας της οικο-
νομίας» ή «μη κερδοσκοπικός τομέας» ή «συλλογική 
οικονομία» ή «αλληλέγγυα οικονομία», όπως και 
η «κοινωνία των πολιτών», αποτελούν τον τρίτο 
πόλο, ο οποίος τοποθετείται στον ενδιάμεσο χώρο 
μεταξύ κράτους (δημόσιος τομέας: πρώτος τομέας) 
και αγοράς (ιδιωτικός τομέας: δεύτερος τομέας) και 
περιλαμβάνει τόσο τον μη κερδοσκοπικό τομέα, όσο 
και την οργανωμένη και θεσμοθετημένη κοινωνική 
οικονομία. Οι έννοιες αυτές και κατ’ επέκταση οι 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιό 
τους κατ’ άλλους διασταυρώνονται, αλλά δεν ταυτί-
ζονται, ενώ για άλλους επιστήμονες οι τομείς αυτοί 
ταυτίζονται, αφού έχουν κοινά χαρακτηριστικά (τη 
συλλογικότητα, τη μη διανομή κερδών, την αυτο-
διαχείριση, το κοινωνικό όφελος).

Όσον αφορά στην Ελλάδα, μετά τη σχετική νο-
μοθεσία, αποσαφηνίστηκε το περιεχόμενο της κοι-
νωνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον Ν. 4019/11 
«η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, 
κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), 
η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από 
τις ακόλουθες αρχές: 

τα μέλη τους ή την κοινωνία παρά την επιδίωξη 
κέρδους.

των αποφάσεων.

εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή 
του εισοδήματος.

Στον οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινωνική 
οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα» (ISBN: 
978-92-79-30411-8) βρίσκουμε: Παραδοσιακά το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο χαρακτηριζόταν πάντα 
από τον εξέχοντα ρόλο ποικίλων οργανισμών, οι 
οποίοι διαφέρουν τόσο από τις ιδιωτικές εταιρίες, 
όσο και από τους δημόσιους φορείς. Πρόκειται για 
ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι κατά κανόνα 
επιδιώκουν άλλους σκοπούς και όχι το κέρδος. 

Κύριος σκοπός τους δεν είναι να παράγουν 
οικονομικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες ή τους μετό-
χους τους, αλλά να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες 

είτε στα μέλη τους είτε στην ευρύτερη κοινότητα. 
Οι εν λόγω οργανισμοί, οι οποίοι είναι ενεργοί 
στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, έχουν 
σε πολλές χώρες αναγνωρισμένο και ρυθμισμένο 
καθεστώς μέσω ειδικών νομικών μορφών (όπου 
συμπεριλαμβάνονται ιδίως ο συνεταιρισμός, η 
αλληλασφαλιστική εταιρία και η ένωση), έχουν 
συστήσει τους δικούς τους οργανισμούς εκπροσώ-
πησης για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες αρχές 
και έχουν συνεισφέρει με διάφορους τρόπους στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ηπείρου.

Ο όρος που χρησιμοποιείται στην παράδοση 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και πρόσφατα 

-
γανισμούς είναι η «κοινωνική οικονομία», ένας 
όρος ο οποίος τονίζει την ειδική μέριμνα των εν 
λόγω οργανισμών για τις κοινωνικές συνέπειες των 
δραστηριοτήτων τους, καθώς και τις συμμετοχικές 
δομές διακυβέρνησής τους.

Με την πάροδο του χρόνου η εξέλιξη των ευ-
ρωπαϊκών κοινωνιών στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

και περισσότερο διαφοροποιημένες ανάγκες, που 
σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν νέους τύπους απα-
ντήσεων. Οι απαντήσεις αυτές προήλθαν κάποιες 
φορές από τον δημόσιο τομέα ή από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, άλλες φορές από την κοινωνία των 
πολιτών και τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας 
και άλλες από εντελώς νέες οργανωτικές μορφές, 
οι οποίες διαπνέονται από τις ίδιες αρχές με τους 
οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας, συνδυάζοντας 
μία κοινωνική και μία επιχειρηματική διάσταση, 
προσφεύγοντας ωστόσο σε διαφορετικές θεσμικές 
ρυθμίσεις. Η γενική τάση υπηρέτησης κοινωνικών 
αναγκών εκ μέρους όλων των παραπάνω διαφο-
ρετικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα συνήθως αποδίδεται με τον όρο «κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» και οι νέοι τύποι οργανισμών 
που έχουν αναδειχθεί, αρχίζοντας ιδίως από την 
αρχή της δεκαετίας του 1980, ονομάζονται συχνά 
«κοινωνικές επιχειρήσεις».

Με ιδιαίτερη προσοχή εντοπίζουμε άρθρα, σκέ-

ηλεκτρονικό περιοδικό «Κοινωνική Οικονομία» του 
Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών 
(http://isem-journal.blogspot.gr), που κάθε σοβαρός 
συμπολίτης πρέπει να συμβουλεύεται.

Η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επι-
χειρήσεις αποτελούν έναν ριζικά νέο τρόπο επι-
χειρηματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου 
έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν ριζικά 
το κοινωνικοοικονομικό τοπίο. 

Νέες τάσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δει την 
εμφάνιση μίας συνεργατικής, κυκλικής οικονομίας, 
η οποία με τη σειρά της έχει δημιουργήσει ευκαιρίες 
για την επέκταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη. Η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν ορισμένες από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις που βρίσκονται 
ενώπιον της Ευρώπης σήμερα, ιδιαίτερα της ανά-
γκης για προώθηση της βιώσιμης και κοινωνικά 

συνολικής οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουρ-
γίας θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα διαχειρίζονται 
πιο συγκεκριμένους στόχους, όπως η κρίση των 
προσφύγων, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και η ανάγκη να προωθηθεί περαιτέρω η ισότητα 
των φύλων. Πλήρης σύγχυση, ηθελημένη ή όχι, 
εξυπηρετεί τη διολίσθηση της κοινωνικής οικονομίας 
σε «θεραπαινίδα» της ιδιωτικής οικονομικής και 
της δημόσιας οικονομικής, ιδιαίτερα σήμερα που 
η ιδιωτική οικονομική φαίνεται ότι αποτυγχάνει 
να δώσει ικανοποιητικές λύσεις στα σύγχρονα 
προβλήματα της οικονομίας σε όλο τον κόσμο. 

Προσπαθούν κάποιοι (συντονισμένοι;) να 
δημιουργήσουν κάποιας μορφής «άλλοθι» στο 
επικρατέστερο και αποτυχημένο (;) σύστημα ιδι-
ωτικής οικονομικής, που άρχισε να ξηλώνεται 
από το 2008, τότε που η Leaman Brothers έδωσε 
το σάλπισμα της αλλαγής για μία νέα εποχή με τη 
χρεωκοπία της. Τελικά το μόνο που μπορούμε να 

κοινωνική οικονομία, την Κ.Αλ.Ο., την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, τον νεολογισμό «κοινωνικός 
επιχειρηματίας», την τάχα εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη και έναν σωρό «προσδιορισμούς», είναι να 
απαγγείλουμε «προσευχή»: Μακάρι να σωθούν οι 
συνεταιρισμοί. Ας κρατηθούν μακριά από:

τους διαλύσουν για να καταλάβουν τον τρόπο 
λειτουργίας τους.

τίποτα δεν μπορούν να καταφέρουν οι κοινοί 
άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες.

ποτέ να ανακαλύπτουν καινούργια προβλήματα που 
ποτέ δεν βρίσκουν χρόνο να τα λύσουν.

-
ρισμός να δουλεύει για αυτούς και όχι αυτοί για 
τον συνεταιρισμό.

-
μοποιούν τον συνεταιρισμό σαν σκαλοπάτι προς 
την εξουσία.

συνεταιρισμούς στη γραφειοκρατία.

να προσαρμόσουν τους συνεταιρισμούς στη δική 
τους κοσμοθεωρία και δεν αποδέχονται ότι οι 
συνεταιρισμοί είναι οικονομικές επιχειρήσεις.

για να τους ξεπουλήσουν.
Μακάρι να σωθούν οι συνεταιρισμοί. Μακάρι να 

προσφέρουν οφέλη, να εργάζονται για τα συμφέροντα 
των μελών τους χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα 
των εκτός συνεταιρισμού (σ.σ. πρωτοδημοσιεύτηκε 
στο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμα-
χίας / ICA, Νέο Δελχί, Ινδία, 1989, και είναι πάντα 
τόσο, μα τόσο επίκαιρο / βιβλίο: «Επανεφεύρεση 
των Συνεταιρισμών: Επιχειρήσεις για τον 21ο 
Αιώνα», Edgar Parnell, εκδόσεις Στοχαστής, το 
συλλέξαμε από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., 
http://www.diktio-kapa.dos.gr/).

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «ΑγροΝέα»

Κ.Αλ.Ο. ή κοινωνική οικονομία;
Ορισμοί και διευκρινίσεις
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Οι φτωχοί, οι παχύσαρκοι, οι σπατάλες και οι γιορτές
«Δ εν είμαι σκουπίδι! Έχω μέσα 

μου αξίες!» έλεγε με ύφος 
απόγνωσης ο Πολύδωρος 

Σκουπιδάκης, διασχίζοντας τους δρό-
μους της πόλης. Οι περαστικοί δεν 
του έδιναν σημασία. Στην καλύτερη 
των περιπτώσεων έριχναν μια φευ-
γαλέα ματιά ή χαζολογούσαν με την 
παράξενη εμφάνισή του: «κοστούμι» 
από καφέ χαρτοσακούλα και αχτένιστο 
τσουλούφι από υπολείμματα πράσου. 
Ο Πολύδωρος Σκουπιδάκης ήταν 
δισδιάστατος τύπος. Με άλλα λόγια 
κινούμενο σχέδιο και πρωταγωνιστής 
της εκστρατείας «Generation Awake» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό 
είχε την προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων, με άλλα λόγια να μην 
πετάγονται τρόφιμα στα σκουπίδια.

Ο Πολύδωρος Σκουπιδάκης παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειές του να 
πείσει ότι δεν είναι για πέταμα πα-
ραμένει «εκπρόσωπος» των περίπου 
88 εκατομμυρίων τόνων τροφίμων, 
που σύμφωνα με εκτιμήσεις (Fusions) 
σπαταλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σε ετήσια βάση αξίας 143 δις €, ενώ 
σε παγκόσμιο επίπεδο χάνονται ή 
σπαταλούνται περίπου 1,3 δις τόνοι 
ετησίως, δηλαδή το 1,3 των τροφίμων 
που παράγονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο (FAO). 

Την απαράδεκτη κατάσταση ολο-
κληρώνει η τραγική πραγματικότητα: 
40 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαί-
νουν κάθε χρόνο από την πείνα, 900 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον 
κόσμο εξακολουθούν να πεινούν, 2 
δισεκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν 
από έλλειψη θρεπτικών συστατικών 
και 800 εκατομμύρια άνθρωποι απει-
λούνται από υποσιτισμό.

Ο παραλογισμός δεν έχει ούτε τε-
λειωμό, ούτε έλεος. Με βάση έκθεση 
του ΟΗΕ ένα παιδί πεθαίνει κάθε τρία 
δευτερόλεπτα από τη φτώχεια, ενώ 
1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με 
λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. 
Στη χώρα μας το 20% του πληθυσμού 
απειλείται σήμερα από τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού έναντι 15% που είναι 
ο μέσος κοινοτικός όρος. Η Κομισιόν 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, 
επισημαίνοντας ότι απειλούνται από 
τη φτώχεια κοινωνικές ομάδες, όπως 
οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές και πο-
λύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι 
ηλικιωμένοι. 

Στον αντίποδα 300.000.000 άν-
θρωποι στον κόσμο είναι παχύσαρ-
κοι, η βιομηχανία τροφίμων δαπανά 
40.000.000.000 δολάρια ετησίως για 
διαφήμιση και η αξία της αγοράς στην 
Ευρώπη για προϊόντα αδυνατίσματος 
φτάνει τα 100.000.000.000 δολάρια.

Στις 16 κάθε Οκτώβρη γιορτάζουμε 
την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Στις 
17 κάθε Οκτώβρη, μία μόλις ημέρα 
μετά γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Φτώχειας. Από 
εκεί και πέρα και για όλους τους υπό-
λοιπους μήνες το σκηνικό παραμένει 
ίδιο και απαράλλακτο. Κανονικά, με 
βάση τα στοιχεία θα έπρεπε να πεν-
θούμε, καθώς η πραγματικότητα είναι 
για κλάματα και όχι για γέλια. Παρ' 
όλα αυτά έστω και έτσι, έστω και ως 
προσπάθεια ή υπενθύμιση κάτι, κάποτε 
μπορεί να αλλάξει και μάλιστα χωρίς 
ιδιαίτερες στερήσεις. Η Greenpeace για 
παράδειγμα υποστηρίζει πως αν κάθε 

Αμερικανός μειώσει την κατανάλωση 
κρέατος κατά 5%, αν δηλαδή τρώει 
ένα πιάτο λιγότερο την εβδομάδα, τότε 
θα παραχθεί ποσότητα δημητριακών 
ικανή να θρέψει 25 εκατομμύρια αν-
θρώπους. Τόσο απλά!

Πέρα από προτροπές πάντως υπάρ-
χουν και οι πράξεις. Η Γαλλική Εθνο-
συνέλευση έχει ήδη ψηφίσει μέτρο 
που επιβάλλει σε όλα τα σουπερμάρκετ 
αλλά και σε καταστήματα μεγαλύτερα 
από 35 τετραγωνικά μέτρα να δωρίζουν 
απούλητα τρόφιμα σε φιλανθρωπίες 
ή εγκαταστάσεις για την παραγωγή 
ζωοτροφής ή λιπασμάτων.

Η κυβέρνηση της Δανίας έχει εδώ 
και καιρό ανακοινώσει τη σύσταση 
ενός ταμείου για έργα εναντίον της 
σπατάλης τροφίμων, χρηματοδοτώντας 
το με περισσότερες από 5 εκατομ-
μύρια κορώνες Δανίας, ή περίπου 
670.000 ευρώ. Επίσης υιοθέτησε μια 
εναλλακτική αγορά προϊόντων που 
αποτελείται αποκλειστικά από τρόφιμα 
που έχουν λήξει. Η επιτυχία του εγ-
χειρήματος μάλιστα είναι τόσο μεγάλη 
που τα σημεία πώλησης αυξάνονται. 
Η πώληση ληγμένου φαγητού είναι 
νόμιμη στη Δανία, εφόσον οι πωλητές 
έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει 
λόγος ανησυχίας ή άμεσος κίνδυνος 
για την υγεία των αγοραστών.

Στο Όσλο της Νορβηγίας, το Best 
Før είναι το σουπερμάρκετ με τα 
φθηνότερα τρόφιμα, τα οποία είναι 
ληγμένα αλλά όχι και ακατάλληλα 
προς βρώση. Πρόκειται για το πρώτο 
σουπερμάρκετ του είδους στη νορ-
βηγική πρωτεύουσα, ενώ το πρώτο 
κατάστημα αποβλήτων τροφίμων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο άνοιξε στο Πά-

ντσεϋ, κοντά στο Λιντς. Ονομάζεται 
Real Junk Food Project και έχει ως 
σκοπό να να μειώσει τη σπατάλη 
τροφίμων, καθώς και να βοηθήσει 
ανθρώπους σε δυσμενή οικονομική 
κατάσταση, που προσπαθούν να κα-
λύψουν τις διατροφικές ανάγκες των 
οικογενειών τους.

Στην Αθήνα πάλι, πέραν των δεκά-
δων κοινωνικών παντοπωλείων και 
κοινωνικών κουζινών, των δράσεων 
δήμων, κοινοτήτων και εκκλησίας 
η κατάσταση της πείνας αντιμετω-
πίζεται κατά το καλύτερο δυνατόν, 
με χαρακτηριστική και επίκαιρη τη 
δήλωση του δημάρχου Αθηναίων 
Γιώργου Καμίνη: «Πάνω από 30.000 
άνθρωποι ενισχύονται σήμερα από 
τον Δήμο Αθηναίων για να τα βγάλουν 
πέρα. Από τα συσσίτια, την προσφορά 
αγαθών και τους ξενώνες αστέγων, 
μέχρι τα προγράμματα επανένταξης 
και το κοινωνικό φροντιστήριο». Όμως 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υποστηρίζουν 
ότι 3,7 εκατομμύρια Έλληνες, ήτοι 
το 38% του πληθυσμού της χώρας 
βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης, 
όταν πριν τρία χρόνια δεν ξεπερνούσε 
τα 2,5 εκατομμύρια!

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Saving 
Food λειτουργεί με τον ίδιο στόχο, 
ενώ αρκετές ΜΚΟ προσπαθούν να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
ανθρώπων που πεινούν. Tο Παγκό-
σμιο Κάλεσμα για Δράση Ενάντια στη 
Φτώχεια (Global Call to Action Against 
Poverty - GCAP) είναι το μεγαλύτερο 
παγκόσμιο κίνημα ενάντια στη φτώχεια 
και την ανισότητα με εθνικές συμμαχίες 
σε περισσότερες από 100 χώρες, με-
ταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Αυτό το 

παγκόσμιο κίνημα, που συγκροτήθηκε 
το 2005, αποτελείται από διεθνείς μη 
κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 
τοπικές οργανώσεις και συλλόγους, 
συνδικάτα, οργανώσεις γυναικών και 
άλλες ομάδες.

Η απώλεια και η σπατάλη των τρο-
φίμων παρατηρείται σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού από την 
αγροτική παραγωγή έως την τελική 
κατανάλωση των νοικοκυριών. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση οι τομείς που συμ-
βάλλουν κυρίως στην σπατάλη των 
τροφίμων είναι τα νοικοκυριά (53%), 
η μεταποίηση (19%), οι υπηρεσίες 
τροφίμων (12%), η πρωτογενής πα-
ραγωγή (11%) και το χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο (5%) (Fusions). Αυτό 
σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές της 
αλυσίδας τροφίμων συμβάλλουν στην 
απώλεια και τη σπατάλη των τροφίμων 
και συνεπώς μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και 
μείωσή τους. 

Η WWF υποστηρίζει, πως την ίδια 
στιγμή εκατομμύρια τόνοι φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών πετιούνται 
κάθε χρόνο επειδή δεν είναι όμορφα 
ή επειδή περισσεύουν! Πάνω από το 
1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τρο-
φίμων σπαταλιέται στους αγρούς και 
τα σουπερμάρκετ, στα νοικοκυριά και 
τα εστιατόρια. Τα μεγέθη είναι τέτοια, 
ώστε αν μειώναμε τη σπατάλη κατά 
25%, θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα 
του υποσιτισμού σε όλο τον κόσμο.

Το κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Διατροφής 2017 ήταν «Αλλάξτε 
το μέλλον της μετανάστευσης - Επεν-
δύστε στην επισιτιστική ασφάλεια και 
την αγροτική ανάπτυξη».

Η πείνα, η φτώχεια και η αύξηση των 
ακραίων καιρικών φαινομένων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή 
είναι άλλοι σημαντικοί παράγοντες 
που συμβάλλουν στην πρόκληση της 
μετανάστευσης. 

Οι μεγάλες κινήσεις των ανθρώ-
πων σήμερα παρουσιάζουν σύνθετες 
προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν πα-
γκόσμια δράση. Πολλοί μετανάστες 
φτάνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
δημιουργώντας εντάσεις εκεί όπου 
οι πόροι είναι ήδη σπάνιοι, αλλά η 
πλειοψηφία -περίπου 763 εκατομ-
μύρια- κινείται μέσα στις χώρες τους 
παρά στο εξωτερικό.

Τα τρία τέταρτα των ακραίων φτωχών 
βασίζουν τη ζωή τους στη γεωργία ή 
σε άλλες αγροτικές δραστηριότητες. 
Η δημιουργία συνθηκών που επιτρέ-
πουν στους κατοίκους της υπαίθρου 
-ιδίως στη νεολαία- να παραμείνουν 
στο σπίτι, όταν αισθάνονται ότι είναι 
ασφαλές να το κάνουν και να έχουν 
πιο ιδανικές συνθήκες διαβίωσης είναι 
ένα κρίσιμο στοιχείο κάθε σχεδίου 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης 
της μετανάστευσης. 

Αν το πρόβλημα της πείνας, του 
υποσιτισμού, της φτώχειας λυνό-
ταν με μερικούς τόνους μελάνι και 
κείμενα - ευχολόγια, δεν θα ήταν 
πρόβλημα. Αν οι πολιτικές επιλογές 
ήταν διαφορετικές, το πρόβλημα θα 
έβρισκε κάποτε τη λύση του. Έως τότε 
τουλάχιστον ας δώσουμε σημασία 
στον κ. Πολύδωρο Σκουπιδάκη που 
λέει: «Δεν είμαι σκουπίδι! Έχω μέσα 
μου αξίες».

Κυβέλη Χατζηζήση,
δημοσιογράφος Skywalker.gr
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Η κτηνοτροφία στην Αττική και άλλα ακόμα
Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου είπε χαρακτη-

ριστικά: «H ενίσχυση της κτηνοτροφίας 
αποτελεί προτεραιότητα για το Υπ.Α.Α.Τ., 

καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υπαίθρου, 
ενώ ο κλάδος θα ενισχυθεί σημαντικά και 
από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020».

Ο δε κ. υπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις 
του Υπ.Α.Α.Τ. που στοχεύουν στην επίλυση 
δυσχερειών σε σημαντικούς τομείς, όπως 
είναι το κόστος παραγωγής, η αδειοδότηση 
των σταβλικών εγκαταστάσεων, η διαχείριση 
βοσκήσιμων γαιών, η εξασφάλιση της ρευ-
στότητας των παραγωγών, το φορολογικό και 
το ασφαλιστικό των γεωργοκτηνοτρόφων κ.ά. 
(Υπ.Α.Α.Τ. 6/10/2017). 

Με αφορμή την παραπάνω δήλωση του κ. 
υπουργού και ανάλογες όλων των πολιτειακών 
και πολιτικών συλλογικοτήτων προσπάθησα να 
καταγράψω μερικές σχετικές σκέψεις. Εκνευ-
ρίστηκα πάρα πολύ και δικαιολογώ όσους 
εκφράζονται όπως παρακάτω.

Συναντήθηκα πολλές φορές με τον κ. Κ. Μα-
ντζουράνη (υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), συζήτησα 
μαζί του και με μέλη του Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Αττικής και, αντί για άλλη καταγραφή, 
αντέγραψα μερικές σκέψεις του, δημόσια εκ-
φρασμένες στο Facebook. Όχι διότι δεν ήθελα 
να παραθέσω τη δική μου άποψη, διότι θα 
συνεχίσω σε προσεχείς ευκαιρίες, αλλά διότι 
όσα θα έγραφα ίσως να ήταν αυστηρότερα της 
αυθεντικής καθημερινής περιγραφής, όπως 
τη ζουν οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί του 
πραγματικού πλούτου, και την παρουσίασε ο 
κ. Κ. Μαντζουράνης:

Βλέπουμε στην Ελλάδα κάτι παράδοξο. Ενώ 
το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας είναι λιβάδια, 
η λιβαδοπονία ως επιστήμη και η κτηνοτροφία 
ως παραγωγική δραστηριότητα είναι παραγνω-
ρισμένες. Γιατί δίνουμε τόση λίγη σημασία 
σε αυτά τη στιγμή που όλοι θαυμάζουμε το 
ελληνικό τοπίο και αναζητάμε παραδοσιακά 
και αγνά κρέατα και τυριά;

Η παραγνώριση του ρόλου της κτηνοτροφίας 
ως παραγωγικής δραστηριότητας έχει τις ρίζες 
της σε πολλά αίτια, κοινωνιολογικά, οικονομικά 
και ψυχολογικά. Μετά τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα η εκμηχάνηση ανέστρεψε το κοινωνιο-
λογικό μοντέλο του επιτυχημένου αγρότη: από 
τον πετυχημένο και αυτάρκη κτηνοτρόφο στον 
«σύγχρονο» καλλιεργητή γης. Ενώ σε άλλες 
χώρες της πης η εκμηχάνηση προχώρησε σε 
σημαντικό βαθμό και σε θέματα κτηνοτροφίας, 
στην Ελλάδα, λόγω του θολού ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος των βοσκήσιμων γαιών, του μι-
κρού κλήρου και των εκμεταλλεύσεων, της 
παραδοσιακής εκτατικής εκμετάλλευσης και του 
ανάγλυφου της γης, δεν επεκτάθηκε στον βαθμό 
που έγινε αλλού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 
κτηνοτρόφος να παραμένει εικόνα ξεπερασμέ-
νη σε ένα με υψηλή ταχύτητα εξελισσόμενο 
αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον.

Ο κτηνοτρόφος παρέμενε δεσμευμένος στην 
εκμετάλλευσή του για πολλές ώρες την ημέρα 
με λίγες δυνατότητες μόρφωσης και κοινωνι-
κής ανέλιξης. Μακριά από τα κέντρα ελέγχου 
της αγοράς και των τιμών των κτηνοτροφικών 
προϊόντων, με ολοένα αυξημένο κόστος παρα-
γωγής, με χαμηλή προώθηση των προϊόντων, 
με έλλειψη επιχειρηματικότητας και χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα, με χαμηλές προσόδους και 
κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς σε μαρασμό, 
η κτηνοτροφική δραστηριότητα γίνεται όλο και 
πιο ασύμφορη. 

Επιπλέον η κοινή γνώμη, πατώντας πάνω 
σε μία εσφαλμένη «οικολογική» αντίληψη ότι 
το ζώο που βόσκει καταστρέφει το περιβάλλον, 
καλλιέργησε μία αρνητική και πολλές φορές 
εχθρική στάση απέναντι στη βόσκηση. Οι σύγ-
χρονοι λιβαδοπόνοι έχουν ακόμα πολύ δρόμο να 

διανύσουν μέχρι να αποδείξουν το αυτονόητο: 
η βόσκηση είναι μία φυσική και απαραίτητη 
διεργασία επ’ ωφελεία του φυσικού περιβάλ-
λοντος, ιδιαίτερα του μεσογειακού (καθηγητής 
Μ. Βραχνάκης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δ. 
Μπούσμπουρας, «Άρδην», pemptokyma.com 
6/6/2017).

Έγκλημα και τιμωρία. Μετά από πολλές ώρες 
στους δρόμους επέστρεψα στο σπίτι και προσπαθώ 
να καταλήξω σε ένα λογικό συμπέρασμα μετά 
τις σημερινές εμπειρίες μου στην προσπάθεια 
να συναλλαχθώ με το δημόσιο. 

Πρωινή απολογία στη Δ.Α.Ο.Κ. της ανατολικής 
Αττικής μαζί με πολυάσχολο παραγωγό, ο οποίος, 
λόγω της γραφειοκρατίας και τη βιασύνη του 
νεαρού της ηλικίας του απογοητεύτηκε τόσο, 
που μου εκμυστηρεύτηκε ότι στο τέλος, μετά από 
τη μικρή εμπειρία του με τους υπαλλήλους, που 
εφαρμόζουν ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν και 
να αποδώσουν τάξη μέσα από τις δαιδαλώδεις 
νομοθεσίες, θα τα παρατήσει όλα. 

Στη συνέχεια ενημερώνομαι από παραγωγούς 
των Μεσογείων για τις επιχειρήσεις-σκούπα της 
αστυνομίας για τους αλλοδαπούς αγρεργάτες, οι 
οποίοι περιμένουν ραντεβού από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για να καταθέσουν αιτήματα, οι 
οποίες λόγω έλλειψης προσωπικού δεν προ-
λαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τους αιτούντες 
άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. 

Κατά το μεσημεράκι υπάλληλοι, πιθανώς αρ-
κετά θερμοκέφαλοι, συμπέρασμα που απορρέει 
από το ότι τα κλιματιστικά δούλευαν στο τέρμα, 
σε αντίθεση με τους ίδιους, και τα παράθυρα 
ήταν ορθάνοικτα, μάλωναν σαν τα κοκόρια 
για τον αν πρέπει ο νόμος που θα αλλάξουν 
να είναι τιμωρητικός για τους προηγούμενους 
ή όχι. Κύριοι των βαρύγδουπων δηλώσεων, 
αρκετά πια, το μόνο που πετυχαίνετε είναι να 
αντιμετωπίζονται οι παραγωγοί ως εγκληματίες 
και να τιμωρούνται επειδή παράγουν.

Σε αίτημα αλλοδαπού που απασχολείται ως 
βοσκός προς ανταποκρίτρια του Ο.Γ.Α., στο 
οποίο ζητούσαμε βεβαίωση ότι είχαμε τις προϋ-
ποθέσεις βάσει εργοσήμων και προγενέστερης 
αίτησης για εγγραφή προς τον οργανισμό για 
ασφαλιστική ικανότητα, εξηγώντας ότι είμαστε 
εν δυνάμει δικαιούχοι βασιζόμενοι στα κριτήρια 
του Ο.Γ.Α. και παρακαλώντας τη να επισπεύσει 
τη διαδικασία για να προλάβουμε τις προθεσμίες 
και να καταθέσουμε συμπληρωματικά, ώστε να 
μας χορηγηθεί άδεια παραμονής, η υπάλληλος 
μας απάντησε δύο βδομάδες μετά τα εξής «σε 
απάντηση του αιτήματός σας σας γνωρίζουμε ότι 
λόγω της άρνησής σας να μας καταθέσετε την 
άδεια διαμονής», η οποία φυσικά δεν υπάρχει, 
άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος του αιτήματός μας, 
«αδυνατούμε να σας απαντήσουμε». 

Από το πρωί έχω έρθει σε επαφή με άνω των 
20 παραγωγούς. Τα θέματα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σε κάνουν έξω φρενών. 
Ουδεμία λογική. Προβλήματα με δασαρχεία, 
με καταγγελίες, με Δ.A.O.K., με διευθύνσεις 
αλλοδαπών, με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με πολε-
οδομίες, με χρήσεις γης, με φέσια από τυροκό-
μους και γαλατάδες, με υποχρεώσεις που είναι 
αδύνατον να εξυπηρετήσουν, με δημάρχους που 
είναι ανίκανοι να κατανοήσουν. Πώς άραγε 
θα βρουν την ηρεμία να παραγάγουν; Κάποια 
θέματα είναι παράλογα, αδιανόητα, άκρως 
παράξενα και προξενούν ανυπέρβλητα για τον 
μέσο νου εμπόδια.

Τι πρέπει να κάνει ένας παραγωγός, και δη 
ένας κτηνοτρόφος, όταν δεν του φτάνει το 24ωρο, 
ώστε να είναι τυπικός και νόμιμος; Να αιτηθεί 
πού; Την κατ’ εξαίρεση αύξηση του 24ώρου σε 
30 ώρες, για παράδειγμα, ώστε να προλάβει 
να φροντίσει τα ζώα του, να τακτοποιήσει τις 
εκκρεμότητες, να προλάβει να ενημερωθεί για 
τα τρεχούμενα, να αναλωθεί κάνοντας το μπα-
λάκι του πινγκ-πόνγκ στις διάφορες υπηρεσίες 
και, τέλος, να καταφέρει να λαγοκοιμηθεί, μιας 
και το επάγγελμα του κτηνοτρόφου σε θέλει σε 
επιφυλακή όλες τις ώρες της ημέρας και της 
νύχτας, όλες τις ημέρες του χρόνου. Διαδικα-
σίες fast track και μείωση της γραφειοκρατίας 
σε αυτό τον κλάδο δεν υπάρχουν. Εμμέσως με 
τόσα εμπόδια και τόσο τσάμπα κόπο δεν μας 
επιτρέπουν να οργανωθούμε, όχι γιατί δεν 
θέλουμε, αλλά γιατί πλέον δεν προλαβαίνουμε.

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Άλλη μία 
φορά παραγωγός ταλαιπωρείται από την εξουσία 
της πένας του δημόσιου υπαλλήλου, που μας 
κάνει τη ζωή δύσκολη. Από την ένταση και τα 
νεύρα που σου προκαλεί μία ξαφνική αρνητική 
απάντηση, ύστερα από διαβεβαιώσεις ότι όλα 
πηγαίνουν καλά, ο παραγωγός κινδύνεψε με 
αποκόλληση στο μάτι, τελικά κληρονόμησε μία 
θολούρα ύστερα από ξαφνική πίεση του ματιού 
λόγω της ξαφνικής έντασης.

Οι νόμοι είναι νόμοι και είμαστε υποχρε-
ωμένοι να τους ακολουθούμε. Κάποιες φορές 
όμως, που οι ευθυνόφοβοι ή τυπολάτρες της 
γραφειοκρατίας κρίνουν και αποφασίζουν με 
δύο μέτρα και δύο σταθμά, η αγανάκτηση ξεχει-
λίζει και ο έλεγχος χάνεται. Στην τελική, γιατί 
να μας σκάσετε εσείς πρώτοι; Η κατάσταση σε 
κάποιες τελευταίες υποθέσεις είναι πέραν του 
φυσιολογικού υπερβολικές και αδυνατώ να 
προβλέψω τα αποτελέσματα και τις συνέπειες 
των κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του παρα-
γωγού αποφάσεων. 

Δεν μπορείτε να αποφασίζετε με μέρη ή τμήματα 
ενός νόμου, δεν μπορείτε να μας αναγκάζετε να 
ψάχνουμε εμείς νόμους, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ. για 

να σας αποδεικνύουμε και να σας υποδεικνύ-
ουμε ότι μπορείτε να αποφασίσετε υπέρ μας με 
βάση τους νόμους, για τους οποίους δυστυχώς 
ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν έχετε ενημερωθεί πριν 
από εμάς. Έχετε μάθει να ασκείτε παράνομα 
εξουσία πάνω στους ανθρώπους του μόχθου, 
που το μόνο που ξέρουν είναι να παράγουν. 
Οι υπηρεσίες καπηλεύονται την πρωτογενή 
παραγωγή και ζουν εις βάρος της την ώρα 
που οι παραγωγοί με πολύ κόπο επιβιώνουν.

Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; 
Ονομάζω για το κωμικοτραγικό της ακόλουθης 
ιστορίας τη μία δημόσια υπηρεσία που εμπλέ-
κεται στην ιστορία «κότα» και την άλλη «αυγό». 
Πολίτης απευθύνεται στην «υπηρεσία-κότα» 
θέλοντας να καταθέσει δικαιολογητικά για μία 
άδεια, ας ονομάσουμε την άδεια «πίτουρα».

Η «κότα», μεταξύ κάποιων δικαιολογητικών, 
ζητά από πολίτη μία βεβαίωση από την «υπη-
ρεσία-αυγό», ο πολίτης πρωί πρωί καταφθάνει 
στην «υπηρεσία-αυγό» και ζητά από την αρμόδια 
υπάλληλο τη βεβαίωση που του έχει ζητηθεί 
από την «κότα». Η υπάλληλος μετά από αρκετές 
ανούσιες, ανόητες υποθέσεις καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να εκδώσει τέτοια 
βεβαίωση στον πολίτη χωρίς να προσκομίσει 
ο πολίτης τα «πίτουρα». 

Με μεγάλη υπομονή προσπαθούμε να εξη-
γήσουμε στην υπάλληλο ότι, για να πάρουμε τα 
«πίτουρα», χρειάζεται η βεβαίωση από την ίδια. 
Εκείνη, πλήρως υπολειτουργώντας, προσπαθεί 
να μας πείσει ότι ο ισχυρισμός της είναι λογικός 
και ότι χωρίς την άδεια αδυνατεί να παράσχει 
βεβαίωση. Αναρωτιέται τι να την κάνω τη βε-
βαίωση εάν στόχος μου είναι η άδεια και ότι η 
βεβαίωση είναι προαπαιτούμενο για να φτάσω 
στον στόχο μου. Με παρακολουθεί λες και της 
απευθύνεται εξωγήινος και με παραπέμπει σε 
άλλο οργανισμό, που δεν έχει καμία σχέση με 
«κοτέτσια». Φυσικά της κατέθεσα εγγράφως το 
αίτημά μου, κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Τελικά 
η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, και 
όποιος μπλέκει με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες;

Σε πρόσφατη ανοιχτή σύσκεψη επιτροπής 
για τη διευθέτηση και την πρόταση αυτής για 
παραχώρηση δημόσιας έκτασης για στάβλο σε 
άνω των δύο υποψηφίων με βάση τον νόμο 
του 2012, που παραπέμπει σε νόμο του 1981, 
εάν θυμάμαι σωστά, εξετάζοντας εντοπιότητα 
και κοινωνικά κριτήρια, καταλήξαμε για άλλη 
μία φορά να χάσουμε τα λογικά μας.

Εν έτει 2017 αποκλείστηκε υποψήφιος με 
αριθμό ζώων περί τα 130 με κριτήριο το δη-
μοτικό διαμέρισμα και όχι τον κοινό δήμο σε 
απόσταση οικίας από τον στάβλο μικρότερης 
του χιλιομέτρου, σε αντίθεση με τους άλλους 
υποψηφίους, που απέχουν αρκετά χιλιόμετρα, και 
προτάθηκε υποψήφια πολύτεκνη (τρία τέκνα, τα 
δύο ενήλικα) με δισέλιδο Ε9 με τον ισχυρισμό 
ότι υπερέχει λόγω μειωμένων εισοδημάτων 
και μεγαλύτερης ανάγκης λόγω των τέκνων 
έναντι των υπολοίπων. Η ειρωνεία είναι ότι 
η συγκεκριμένη κατέχει 26 μεγάλα και μικρά 
ζώα. Με 26 πρόβατα και αρνιά και χωρίς με 
κάποιο τρόπο να υποχρεώνεται να αυξήσει τον 
αριθμό των ζώων, πώς στο καλό θα ζήσει τα 
τέκνα της, αναρωτιέται η λογική μου. 

Προτείνω η κυρία να είναι σε επιτήρηση και, 
αν συνεχίσει να επιβιώνει με τον υπάρχοντα 
αριθμό ζώων, να την αποσπάσουν από τον 
στάβλο της και να τη μεταθέσουν στο υπουργείο 
Οικονομικών μήπως δούμε κι εμείς μια άσπρη 
μέρα. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ουδεμία 
διάθεση έχω να προσβάλω ή να θίξω την κυρία 
και τους υπόλοιπους πρώην υποψηφίους. Το 
αποτέλεσμα και η λογική κάποιων νόμων / 
προσώπων με τρομάζει (Κ. Μαντζουράνης, 
Facebook, Σεπτέμβριος 2017).

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382

Από την επίσκεψη του αν. υπουργού κ. Τσιρώνη στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του κ. Κορδαλή 
και της κας Μωραΐτη στις 6/10/17. Από αριστερά: Ν. Κορδαλής, Μ. Κοντογιάννη (γραμματέας), 
Λ. Μωραΐτη, Α. Σερέτης (αντιπρόεδρος), Κ. Μαντζουράνης, Λ. Δαρακλή, Δ. Μιχαηλίδης. Πίσω: Γ. 
Κοντογιάννης (πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), Γ. Τσιρώνης (αν. υπουργός Υπ.Α.Α.Τ.) 
και Ά. Στρατάκος.
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Δ ίνει την εντύπωση αν-
θρώπου «έξω καρδιά». 
Είναι αποδεδειγμένα 

φιλόξενη. Παραμένει χαμο-
γελαστή παρά τα στραπάτσα. 
Παραδέχεται χωρίς υπεκφυγές 
ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να 
αλλάξουν νοοτροπία, να κοινω-
νικοποιηθούν και να εκπαιδευ-
τούν, αλλά δεν μασά τα λόγια 
της όταν μιλά για την «αιώνια» 
κόντρα αγροτών και αστών. 
Αγαπά με πάθος τη δουλειά 
της και ονειρεύεται αυτόχθονα 
φυλή προβάτων.

Είναι γραμματέας του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου Περιφέ-
ρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» 
και συνεχίζει με τον αδελφό 
της ό,τι άρχισε ο προπάππος 
της και συνέχισε ο πατέρας της 
μερικές δεκαετίες πριν.

Η Μάγδα Κοντογιάννη φαί-
νεται να αναπνέει τον αέρα της 
αλλαγής των κτηνοτρόφων σε 
πείσμα της στερεοτυπικής κό-
ντρας αστών - αγροτών.

 Ποια γενιά κτηνοτρόφων 
είστε;
Είμαστε η τέταρτη γενιά 

βοοτρόφων. Προπάππους, 
παππούς, πατέρας, ο αδελ-
φός μου κι εγώ. Καταγόμαστε 
από τα Βαρδούσια Όρη. Η 
πρώτη επιχείρηση με βοοει-
δή και πρόβατα στήθηκε το 
1932 στο Μπουρνάζι. Όταν 
η περιοχή αστικοποιήθηκε, 
το 1963, μεταφερθήκαμε σε 
μία χαρακτηρισμένη αγροτική 
περιοχή στο Μενίδι. Στην αρχή 
είχαμε 4 στρέμματα, τα οποία 
στη συνέχεια έγιναν 7. Μόλις 
ηλεκτροδοτήθηκε η περιοχή, 
πήραμε και το πρώτο πειρα-
ματικό μηχάνημα αρμέγματος. 
Όλα με μεγάλη οικονομία και 

τεράστια προσπάθεια να περιο-
ρίζουμε τα κόστη. Σκληρή ζωή.

Ο αδελφός μου κι εγώ ήμα-
σταν από μικρά παιδιά μέσα 
στον στάβλο. Ήταν το παιχνίδι 
μας. Οι γονείς μάς μάθαιναν 
τους βασικούς κανόνες για 
να είμαστε κοντά στα ζώα. Το 
πρωί πηγαίναμε, κοντά μία 
ώρα δρόμος, στο σχολείο και 
μετά στον στάβλο. Με το που 
τελείωσα το Δημοτικό, στα-
μάτησα το σχολείο. Ήμασταν, 
κι εγώ, κι αδελφός μου, όλο 
περισσότερο στην κτηνοτροφική 
μονάδα, που επεκτεινόταν και 
εκσυγχρονιζόταν. Σιγά σιγά 
φτάσαμε στα εκατό βοοειδή και 
πρόβατα. Με σημερινές τιμές η 
επένδυση έφτασε να ξεπερνά 
τα 200.000 ευρώ. 

 Εκτρέφετε ζώα μόνο για 
σφάγια ή και για τα πα-
ράγωγά τους; 
Και για σφάγια και για πα-

ραγωγή γάλακτος. Τα ζώα εί-
ναι ολλανδικής προέλευσης, 
εγκλιματισμένα στην Αττική.

 Πώς καταφέρατε να στή-
σετε την οικογενειακή 
επιχείρησή σας;
Με διπλές δουλειές από τον 

καθέναν μας, με μεγάλη οικο-
νομία και με κοινό ταμείο, από 
το οποίο δεν παίρνει κανείς 
τίποτε εάν δεν γίνει οικογενεια-
κό συμβούλιο, ώστε να είμαστε 
σίγουροι ότι περισσεύει κάποιο 
ποσό για να αγοράσουμε ό,τι 
θέλουμε.

 Εργάζεστε πολλές ώρες 
την ημέρα;
Πάρα πολλές ώρες. Δώδεκα 

με δεκατρείς, επτά ημέρες την 
εβδομάδα. Τα ζώα, και ειδικά 

τα μεγάλα ζώα, δεν μπορείς να 
τα αφήσεις μόνα ποτέ. Όπου 
είναι το σπίτι σου είναι και ο 
στάβλος. Εάν, για παράδειγμα, 
μία αγελάδα κυοφορεί, πρέπει 
να είσαι κοντά για οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει. 

Έτσι, ή πηγαίναμε σε κά-
ποια κοινωνική εκδήλωση εκ 
περιτροπής, ο μπαμπάς με τα 
παιδιά ή η μαμά με τα παιδιά ή 
καλούσαμε συγγενείς και φίλους 
στο σπίτι, γιατί διαφορετικά 
θα αποκοβόμασταν εντελώς 
από τον κόσμο. Ρούχα, τρό-
φιμα, παπούτσια, κομμωτήριο, 
οτιδήποτε χρειαζόμαστε μόνο 
από την τοπική κοινωνία και 
τη γειτονιά. Δεν γίνεται δια-
φορετικά.

 Τι άλλο υπήρχε στην πε-
ριοχή;
Κυρίως κτήματα με καλλιέρ-

γειες. Σιγά σιγά και αυθαίρετα 
σπίτια, που έχτισαν ως επί το 
πλείστον άνθρωποι χαμηλού 
κοινωνικού επιπέδου, εκδι-
ωγμένοι από παντού, σε μία 
προσπάθεια να βιοποριστούν, 
αλλά και με σκοπό να επεκτα-
θούν με χρησικτησία, για να το 
πω ευγενικά, και με απώτερο 
στόχο να μπει η περιοχή στο 
σχέδιο πόλης.Το παράδειγμά 
τους ακολούθησαν και οι με-
γαλοοικοπεδούχοι.

Το 1992 η περιοχή αποχα-
ρακτηρίζεται και από αγροτική 
γίνεται οικιστική. 

Διαμαρτύρονται ότι λόγω της 
δικής μας μονάδας υπάρχει 
έντονη οσμή και θέμα υγιεινής. 

Το μεθάνιο που παράγεται 
από τα περιττώματα των ζώων 
δημιουργεί οσμή, αλλά εμείς 
κάνουμε πολύ συχνές απολυ-
μάνσεις, για να προστατέψουμε 

και τη δική μας υγεία και των 
ζώων μας, με αποτέλεσμα η 
οσμή να μην είναι τόσο έντονη 
όσο υποστηρίζουν.

Στην αρχή δεν μπορούσαν 
να πετύχουν την απομάκρυνση 
της μονάδας μας, αλλά στη 
συνέχεια συνεργάστηκαν με 
πιο μορφωμένους ανθρώπους, 
που ασχολούνται με τα κοινά. 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα 
μέρος του πολιτιστικού συλλό-
γου της περιοχής πιέζει ώστε 
αφενός η περιοχή να μπει στο 
σχέδιο πόλης και αφετέρου 
να απομακρυνθεί η μονάδα, 
παρότι η λειτουργία της είναι 
απολύτως νόμιμη.

Γίνονται πορείες, δημοτικά 
συμβούλια, όπου οι μισοί υπο-
στηρίζουν εμάς και οι άλλοι 
μισοί εναντιώνονται. Οι δη-
μόσιες υπηρεσίες πιστοποιούν 
θέμα οσμής, μας επιβάλλουν 
πρόστιμα, αλλά δεν μπορούν 
να μας διώξουν.

Το 2012 ψηφίζεται ένας νό-
μος σχετικά με τις κτηνοτροφι-
κές μονάδες που, εν ολίγοις, 
προβλέπει αποζημιώσεις για 
τη μεταφορά τους σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, αλλά δεν 
κάνει μνεία για τις παλιές 
μονάδες.

Έτσι γίνεται ανάκληση της 
άδειας της μονάδας μας. Την 
απόφαση την πήραν στις 12:30 
το μεσημέρι, το επόμενο πρωί 
τα ζώα φορτώθηκαν για μετα-
φορά και σφαγή. 

Το μόνο που μπορέσαμε να 
κάνουμε τότε ήταν να πουλή-
σουμε 300 ευρώ το κεφάλι 
τα μεγάλα ζώα. Χάσαμε περί 
τα 50.000 ευρώ, όλα μας τα 
βοοειδή. 

Μας έμειναν μόνο τα πρό-
βατα, που έτσι κι αλλιώς πάντα 

τα είχαμε για λόγους συναι-
σθηματικούς. Ο πατέρας μας 
με τα πρόβατα είχε ξεκινήσει.

Πώς το αντιμετωπίσατε;
Ο πατέρας μας πέθανε λίγες 

μέρες μετά. Η αλήθεια είναι 
πως πιο ψύχραιμη από όλους 
ήταν η μάνα μας. Κάποια στιγμή 
γονατίζεις και κάποια στιγμή 
συνέρχεσαι.Το 2013 ο αδελφός 
μου μαζεύει τους κτηνοτρόφους 
της Αττικής και αποφασίζει 
να κάνει έναν σύλλογο για 
να μάθουμε τα δικαιώματά 
μας. Καθαρίζουμε τον στάβλο, 
κάνω δύο δουλειές ως εκδο-
ροσφαγέας και σε κρεοπωλείο 
σούπερ-μάρκετ. Έχουμε καμιά 
πενηνταριά πρόβατα και ζούμε 
με αυτά.

 Είστε γραμματέας του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου Πε-
ριφέρειας Αττικής «Άγιος 
Γεώργιος». Ποιος είναι ο 
σκοπός του συλλόγου;
Ο σύλλογος υφίσταται εδώ 

και τέσσερα χρόνια. Για εμάς 
ισχύουν δύο πολύ βασικές πα-
ράμετροι: δεν μπαίνουμε στον 
επαγγελματικό χώρο κανενός 
και ο κτηνοτρόφος, είτε έχει 
10 ζώα είτε 100, έχει ακριβώς 
την ίδια αντιμετώπιση. 

 Οι κτηνοτρόφοι συνερ-
γάζονται μεταξύ τους ή 
ο καθένας εμμένει στις 
προσωπικές του επιλογές;
Η αλήθεια είναι ότι δεν συ-

νεργάζονται εύκολα. Υπάρχει 
ένας συγκεκριμένος τρόπος 
σκέψης, ο οποίος πρέπει 
να αλλάξει πρώτα από εμάς 
τους ίδιους. Δεν βγάζαμε το 
άρβυλο από τα πόδια. Δεν 
κοινωνικοποιηθήκαμε. Ακόμη 

καθόμαστε στο καφενείο και 
πίνουμε μπίρες αντί να πάμε 
θέατρο, σινεμά, να βγούμε 
στον κόσμο. Δεν εκπαιδευόμα-
στε, δεν ξέρουμε τους νόμους 
ούτε να διαχειριζόμαστε το 
διαδίκτυο.

Το αποτέλεσμα είναι να πε-
ριμένουμε πότε και πώς «θα 
μας τη φέρει» ο αστός. Εμείς 
βολευόμαστε στο καφενείο και 
οι αστοί βολεύονται με εμάς. 

Το επάγγελμα του κτηνοτρό-
φου είναι υποτιμημένο, και 
γι’ αυτό τα παιδιά μας σε ένα 
μεγάλο ποσοστό, που φτάνει 
το 40%, δεν θέλουν να συνε-
χίσουν τη δουλειά μας.

Εκτός από αγρότες είμαστε 
και επιχειρηματίες, κι αυτό 
κανείς δεν το υπολογίζει. Η 
γραφειοκρατία είναι τεράστιο 
πρόβλημα για εμάς. Οπότε εμείς 
πρέπει να εκπαιδευτούμε. Με 
τη βοήθεια πολλών ανθρώ-
πων καταφέραμε να έρθουμε 
σε επαφή με ανθρώπους του 
υπουργείου και να τους ζητή-
σουμε πρώτα να έρθουν να 
δουν πώς ζούμε και μετά να 
νομοθετούν. 

Καταγράψαμε την κατάσταση 
και βάλαμε ένα λιθαράκι στο 
οικοδόμημα, που χρειάζεται 
να στηθεί μαζί με τους αστούς, 
που πάντα ήμασταν σε κόντρα. 

 Ποιος είναι ο επόμενος 
επιχειρηματικός σχεδια-
σμός σας;
Ένα γηγενές κοπάδι. Γενετικό 

υλικό για τη δημιουργία φυλής 
της Αττικής δεν υπάρχει. Οπότε 
θα στραφώ με τον αδελφό μου 
σε μία άλλη αυτόχθονα φυλή, 
ίσως της Μυτιλήνης.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Μάγδα Κοντογιάννη: 
Αλλαγή νοοτροπίας
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Αυτοβελτίωση και Διεκδικητική Συμπεριφορά
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αυτοβελτίωση και Διεκδικητική Συμπεριφορά» σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αυτογνωσία και την 
αυτοπεποίθηση, αλλά και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ειδικές τεχνικές επικοινωνίας 
και κατάκτησης στόχων. Επιπλέον, αποβλέπει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τεχνικές 
διαπραγματεύσεων και οργάνωσης πλάνων δράσης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή τους στους διάφορους τομείς της ζωής τους. Το πρόγραμμα συνδυάζει επιστημονικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις από τους χώρους της ψυχολογίας, όπως είναι η γνωσιακή συμπεριφορική 
ψυχοθεραπεία, η θετική ψυχολογία, αλλά και η εργασιακή ψυχολογία, καθώς και του ευρύτερου 
κλάδου των πωλήσεων και του marketing, ενώ συμπληρώνεται και από έρευνες της εφαρμοσμένης 
συμπεριφορικής και κοινωνικής ψυχολογίας.
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Σιδηροπούλου - Δημακάκου Δέσποινα, Καθηγήτρια Επαγγελματικής 
Αξιολόγησης και Καθοδήγησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - Τομέας Ψυχολογίας.
Φορέας εκπαίδευσης: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Τηλ.: 2103689354, 2103689381, 2103689362, 2103689394
E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Διεύθυνση: Σταδίου 5 (1ος όροφος), Αθήνα
Έναρξη μαθημάτων: 30/10/2017
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/10/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 4 μήνες
Δίδακτρα: 475 εφάπαξ (ειδικές εκπτώσεις για ανέργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ 
(20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), κ.ά.).

Joomla Websites σε Aπλά Bήματα
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό 
στην τεκμηρίωση της γνώσης και της διά βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με τη Data 
Media Systemhaus το πρόγραμμα «Joomla Websites σε Aπλά Bήματα».
Ένα δυνατό εργαστήριο για την υλοποίηση αλλά και τη στρατηγική ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας. 
Με πολλές δυνατότητες και εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης, το Joomla 
είναι ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία για μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τετάρτη 25.10.2017

Πέμπτη 26.10.2017

Απευθύνεται:

διαχειρίζονται άμεσα τις δικές τους ιστοσελίδες εύκολα και με απλά βήματα.

έχοντας τη δυνατότητα να το επεξεργάζονται άμεσα.

να ενημερώνει το εταιρικό web site ή portal.

θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης. 
Απαραίτητη η προεγγραφή.

Εισηγητές: Γεράσιμος Τζαμαρέλος,PhD. και Εμμανουήλ Χατζηγεωργιάδης
Φορέας εκπαίδευσης: Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας (KEAK)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109589558
Κόστος συμμετοχής: 80€ (early bird - έως 18 Οκτωβρίου 2017), 160€ (booking)
Διεύθυνση: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 104, Καλλιθέα, Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης: 25/10/2017
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 με 21:00

Advanced Project Management-Professional Education

Management - Professional Education» παρέχει 
ένα συγκροτημένο σύνολο γνώσεων σχετικά 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις 
-

ment Associate - Στέλεχος Διοίκησης - Διαχείρισης 

είναι στα Αγγλικά, αλλά υπάρχουν σχολιασμοί 
γραπτοί ή/και ηχογραφημένοι στα Ελληνικά, 
καθώς και μαγνητοσκοπημένη διάλεξη στην 
ελληνική γλώσσα. Επιπλέον προτείνεται ένα 
Optional Module διάρκειας ενός μήνα για την 
επιτυχή προετοιμασία στις εξετάσεις της διεθνούς 
πιστοποίησης (σε συνάρτηση με την ημερομηνία 
εξέτασης), με επιπλέον μαγνητοσκοπημένες 
διαλέξεις. Η πιστοποίηση αναγνωρίζεται ισότιμα 
σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεξαρτήτως από τον 
εθνικό φορέα, ο οποίος την απένειμε.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Παναγιώτης Ε. 
Πετράκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.
Φορέας εκπαίδευσης: Κέντρο Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.)
Τηλ.: 210 3689354, 210 3689381, 210 
3689362, 210 3689394
E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Διεύθυνση: Σταδίου 5 (1ος όροφος), Αθήνα
Έναρξη μαθημάτων: 30/10/2017
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/10/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 4 μήνες
Δίδακτρα: 710 εφάπαξ (ειδικές εκπτώσεις για 
ανέργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ 
(20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
(30%), κ.ά.).

Πολιτιστικός Τουρισμός
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πολιτιστικός 
Tουρισμός» έχει ως βασικούς στόχους την 
όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του 
φαινομένου του πολιτιστικού τουρισμού 
και επακόλουθα τη μέγιστη δυνατή πρακτική 
αξιοποίησή του από τον ελληνικό τουριστικό 
κλάδο και την ελληνική κοινωνία. Μεταξύ 
άλλων, διερευνάται η έννοια του πολιτιστικού 
τουρισμού, επισημαίνονται ορισμένα θεωρητικά 
κενά κατανόησης που αφήνουν ανεκμετάλλευτο 
σημαντικό μέρος της δυναμικής του φαινομένου 
του πολιτιστικού τουρισμού, αναδεικνύονται οι 
σημερινές πρακτικές οικονομικής και κοινωνικής 
αξιοποίησής του κτλ., ενώ γίνονται και σαφείς 
προτάσεις για το πώς θα καταστεί εφικτή η όσο 
το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίησή του από την 
ελληνική κοινωνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται 
τόσο σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου 

όσο και εκείνους που εμπλέκονται σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες.
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Κατσώνη Βίκυ, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα 
Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Φορέας εκπαίδευσης: Κέντρο Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.)
Τηλ.: 210 3689354, 210 3689381, 210 
3689362, 210 3689394
E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Διεύθυνση: Σταδίου 5 (1ος όροφος), Αθήνα
Έναρξη μαθημάτων: 30/10/2017
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/10/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες
Δίδακτρα: 660 εφάπαξ (ειδικές εκπτώσεις για 
ανέργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ 
(20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
(30%), κ.ά.).

Μοντάζ και video editing
Περιγραφή σεμιναρίου: Το σεμινάριο έχει ως 
στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, ώστε 
να μπορούν να δημιουργήσουν, να μοντάρουν 

φιλμ, με τη χρήση των Adobe Premiere και After 

σε καλλιτέχνες, σε επαγγελματίες ή σε φοιτητές 
που αναζητούν την εξειδικευμένη γνώση, ώστε να 
δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας οπτικοαουστικά 
εφέ, συνδυάζοντας γραφικά, ήχο, κείμενο, 

θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
Ύλη σεμιναρίου:

επεξήγηση μεθόδων βιντεοσκόπησης

διάρκειας

αρχείου

οθόνης

διόρθωση τυχόν προβληματικών σκηνών

με τη χρήση τους

composition)

υπόλοιπο περιβάλλον (keying, masking, tracking)

επεξεργασία υλικού σ’ αυτόν

software

Παροχές:

την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

εντός ενός έτους
Φορέας εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικός όμιλος 
Intergraphics
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3838808
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49, Πολυτεχνείο, Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης: 30/10/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες
Κόστος συμμετοχής: Το πρόγραμμα μπορεί 
να επιδοτηθεί στις επιχειρήσεις μέσω του 
προγράμματος 0,45% του ΛΑΕΚ.

E-Commerce Marketing
Περιγραφή σεμιναρίου: To σεμινάριο 
περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις 
που πρέπει να λάβει υπόψη του οποιοσδήποτε 
δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει μια 
ηλεκτρονική επιχείρηση. Θα διδαχθείτε τα βήματα 
για τη σωστή επιλογή πλατφόρμας και τεχνικών 
στοιχείων ανάπτυξης ενός e-shop, τις τακτικές 
marketing για την προώθηση της ηλεκτρονικής 
επιχείρησης και όλα τα μυστικά για την ικανοποίηση 
των πελατών και την αποτελσματική εσωτερική 
λειτουργία του e-shop, εφαρμόζοντας όλες τις 
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίου
1. Εισαγωγή

2. Αποφάσεις για την κατασκευή και 
λειτουργία του e-shop

επιχείρησης.

3. Τακτικές marketing για την επίτευξη 
των στόχων

4. Χαρακτηριστικά επιτυχημένων e-shop

shop to customers).

shop in house).
5. Συμβουλές επιτυχίας

6. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας e-shop

εμπόριο, υποχρεώσεις ενημέρωσης καταναλωτή, 
επιστροφές προϊόντων, online dispute resolution.

εμπόριο, υποχρεώσεις ενημέρωσης καταναλωτή, 
επιστροφές προϊόντων, online dispute resolution.
Στο σεμινάριο γίνεται μελέτη περιπτώσεων 
(case studies) και πραγματοποιούνται εργασίες 
εξοικείωσης με τα εργαλεία που διδάχθηκαν.
Εισηγητής: Νεκτάριος Μακρυδάκης, Marketing 
& E-Business Specialist
Φορέας εκπαίδευσης: AKTO - Art & Design
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5230130
Υπεύθυνος: Πέτρος Πατσούρας
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης: 30/10/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ώρες
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Τι μπορείς να κάνεις  
με ένα πτυχίο ιατρικής

Μία σταδιοδρομία στον ιατρικό κλάδο αποτελεί μία από τις πιο 
ουσιαστικές στη σύγχρονη κοινωνία. Χωρίς αμφιβολία τα πτυχία 
ιατρικής είναι από τα πιο χρονοβόρα και απαιτητικά. Μία τέτοια 
ενασχόληση βασίζεται στην εμπιστοσύνη του ενδιαφερομένου στον 
εαυτό του, στην απόλυτη προσήλωσή του στο πεδίο, όπως και στην 
επιθυμία να κάνει πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Δίχως 
άλλο, δεδομένα είναι το κύρος που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο 
κλάδο λόγω της οικονομικής επιφάνειας και των υψηλών απολαβών, 
όπως και η εξαιρετικά προκλητική φύση των περισσότερων ιατρικών 
επαγγελμάτων, γεγονός που δεν μας αφήνει προ εκπλήξεως ως προς 
τον ανταγωνισμό που επικρατεί εντός κάθε ιατρικής σχολής.

Δεξιότητες
Ένα πτυχίο ιατρικής επιτρέπει την ανάπτυξη πρακτικών και κλινικών 

ικανοτήτων, οι οποίες χρειάζονται για εξειδικευμένα καθήκοντα, από 
τη λήψη δείγματος αίματος μέχρι και τις πολύπλοκες χειρουργικές 
επεμβάσεις. Εκτός αυτών, αξίζει να σημειωθεί η επιτακτική ανάγκη 
παρουσίας επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οι οποίες καθίστανται απαραί-
τητες ως προς την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς και τους συγγενείς. 
Μία σειρά από άλλες, εξίσου σημαντικές, δεξιότητες, που έρχονται 
να συμπληρώσουν το προφίλ του ασκουμένου, αποτελούν η κριτική 
αξιολόγηση, η παρατήρηση, η κατανόηση, η λογική σκέψη και η λήψη 
αποφάσεων. Συμπληρωματικά, άλλες ακόμη δεξιότητες άπτονται της 
γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας, της συνεργασίας μέσα σε 
μία ομάδα, όπως και της κατανόησης του ρόλου και των ευθυνών.

Τομείς εργασίας: Νοσοκομείο
Η πλειονότητα των αποφοίτων ιατρικής στρέφεται στην ανάληψη 

του ρόλου ενός παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και εργάζεται σε ένα νοσο-
κομείο. Πολλές και διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν 
εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική πρακτική μέχρι και εξαιρετικά 
εξειδικευμένους τομείς της διάγνωσης και της θεραπείας.

Ιατρική έρευνα
Αρκετοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγουν να ασχοληθούν 

με την ιατρική έρευνα χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους, ώστε να 
συμβάλλουν στην κατανόηση των ασθενειών, καθώς και στην ανάπτυξη 
νέων διαγνωστικών τεχνικών και θεραπειών. Διεξάγονται έρευνες 
ως προς την ανεύρεση αιτιών διαφόρων ασθενειών και εξετάζεται η 
αποτελεσματικότητα των νέων φαρμάκων. Επιπρόσθετα οι ερευνη-
τές γιατροί απασχολούνται στην προώθηση ιατρικών τεχνολογιών, 
όπως αυτοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνητών μελών, τις 
θεραπείες γονιμότητας και τη γονιδιακή θεραπεία.

Υπηρεσίες Αμύνης
Οι συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες απασχολούν στρατιωτικούς 

και πολιτικούς γιατρούς, ώστε να παρέχεται ιατρική υποστήριξη σε 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλο τον κόσμο.

Υπηρεσίες σωφρονιστικών ιδρυμάτων
Σε αυτά τα ιδρύματα το ιατρικό προσωπικό παρέχει την ίδια αντι-

μετώπιση στους πάσχοντες όπως θα έκανε και στους ασθενείς ενός 
οποιουδήποτε νοσοκομείου. Επωφελείς καθίστανται γνώσεις των 
τομέων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών.

Αξιωματούχοι εξορμήσεων
Οι συγκεκριμένοι γιατροί αναλαμβάνουν τη φροντίδα των παρα-

θεριστών στις αποστολές και στα ταξίδια στο εξωτερικό. Σε αυτή 
την περίπτωση το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προβλέψει και να προετοιμαστεί για πιθανούς κινδύνους, όπως 
ό,τι προκύψει σχετικά με το υψόμετρο, διάφορες λοιμώξεις ή άλλες 
απρόοπτες διαταραχές.

Απασχόληση στο εξωτερικό
Η εργασία στο εξωτερικό δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη ή/και στην παροχή επείγουσας 
βοήθειας. Περιλαμβάνει την ίδρυση ιατρικών υποδομών, τη λειτουργία 
κλινικών και τη διαχείριση ιατρικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η 
εξειδίκευση πάνω στα ατυχήματα και στα επείγοντα περιστατικά, η 
μαιευτική και γυναικολογία, η δημόσια υγεία, οι μολυσματικές ασθένειες 
και η γενική πρακτική συνιστούν τομείς οι οποίοι στο εξωτερικό παρου-
σιάζουν μεγάλη ζήτηση. Πολυάριθμες είναι βέβαια και άλλες ειδικεύσεις 
στον τομέα της ιατρικής με δημοφιλέστερες την αναισθησιολογία, την 
παιδιατρική, την οφθαλμολογία και τη ραδιολογία.
Τυπικοί εργοδότες
Πιθανοί εργοδότες που μπορεί να συναντήσει ο ενδιαφερόμενος:
α. Ένοπλες Δυνάμεις
β. υπερπόντιοι φορείς βοήθειας
γ. σωφρονιστικά ιδρύματα
δ. νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα
ε. οργανισμοί κλινικών δοκιμών
στ. ιδιωτικά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης
ζ. γηροκομεία
η. υπηρεσίες αεροδιακομιδών

Ακαδημαϊκοί φορείς
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη 

γραμματεία ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Μαίρη Παπαδογιαννάκη, Partners coordinator-Communication 

team leader www.citycampus.gr

Πώς να αυξήσεις την 

Τι είναι το εργασιακό άγχος; Όσο 
παράδοξο και αν ακούγεται, το άγχος 
αποτελεί καταρχήν έναν προσαρμοστικό 
και χρήσιμο μηχανισμό για την επιβίωση 
του ανθρώπου. Όταν όμως βιώνεται σε 
υπερβολικό βαθμό, μπορεί να μετατραπεί 
σε μία μεγάλη απειλή για τη σωματική και 
την ψυχική του υγεία.

Το άγχος πηγάζει από την αναντιστοιχία 
που υπάρχει ανάμεσα στις απαιτήσεις που 
δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του 
και την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε 

αυτές, ειδικά όταν η μη επαρκής ανταπό-
κρισή του επιφέρει αρνητικές συνέπειες 
για αυτό.

Έτσι λοιπόν, όταν ο εργαζόμενος έρχεται 
αντιμέτωπος με πολύ πιεστικές καταστάσεις 
ή υπερβολικές απαιτήσεις στην εργασία 
του, στις οποίες δεν μπορεί, για διάφορους 
λόγους, να ανταποκριθεί, βιώνει ένα επι-
βλαβές ή κακό άγχος. Η διάκριση ανάμεσα 
στο κακό (distress) και το καλό (eustress) 
άγχος είναι πολύ σημαντική, καθώς ένας 
βαθμός πρόκλησης στην εργασία (αυτό 
που συχνά οι εργαζόμενοι ονομάζουν 
«δημιουργικό άγχος» ή «κινητήριο άγχος») 
παρακινεί και κινητοποιεί τον εργαζόμενο.

 Ποια είναι τα συμπτώματα  
του εργασιακού άγχους
Συνήθως γίνεται μια διάκριση ανάμεσα 

σε τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων: τα 
σωματικά, τα ψυχολογικά και τα συμπε-
ριφορικά.

Στα σωματικά συμπτώματα περιλαμβά-
νονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: αυξημένη 
αρτηριακή πίεση, πονοκέφαλοι, αλλαγή 
καρδιακού ρυθμού και ρυθμού αναπνοής, 
μυϊκή υπερένταση, ναυτία, αίσθημα κόπω-
σης, δυσπεψία, ορμονικές διαταραχές κ.ά.

Τα ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν: κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, φόβο 
αποτυχίας, χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυ-
σκολία αυτοσυγκέντρωσης και λήψης 
αποφάσεων, διαταραχές ύπνου και λήψης 
τροφής κ.ά.

Τέλος, κάποιες από τις συμπεριφορικές 
εκδηλώσεις, χαρακτηριστικές του εργασι-
ακού άγχους, είναι: οι συχνές απουσίες 
από την εργασία, τα συχνά λάθη ή/και 
ατυχήματα στον χώρο εργασίας, η αυ-
ξημένη κατανάλωση ουσιών (αλκοόλ, 
κάπνισμα, ηρεμιστικά φάρμακα κ.ά.), οι 
κακές σχέσεις με τους συναδέλφους κ.ά. 

 Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες του 
εργασιακού άγχους
Οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν 

ότι πηγές εργασιακού άγχους μπορούν να 
αποτελέσουν μία σειρά από παράγοντες 
που σχετίζονται είτε με τον σχεδιασμό 
και την οργάνωση της εργασίας είτε με 
το περιεχόμενό της είτε με το περιβάλλον 
εργασίας είτε με τον ίδιο τον εργαζόμενο:

κακές περιβαλλοντικές συνθήκες εργασίας, 
εργασία σε βάρδιες, πολύωρη εργασία, 
πολύς φόρτος ή/και ελάχιστος φόρτος 

εργασ
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Εργασιακό άγχος: Όταν η 

Ενας από τους μεγαλύτερους 
μύθους στη ζωή μας είναι ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι 

έχουν αυτοπεποίθηση. Μύθος που 
σιγά σιγά καταρρίπτεται. Στην πραγ-
ματικότητα πολλοί ομολογούν ότι θα 
ήθελαν να διαθέτουν περισσότερη.

Ακόμη και όσοι αρχικά φαίνονται 
σίγουροι για τον εαυτό τους κατά 
βάθος κρύβουν μέσα τους πολύ 
άγχος. Άτομα δυναμικά στη δου-
λειά τους είναι αρκετά συνεσταλ-
μένα στην προσωπική τους ζωή. 
Και αυτό γιατί η αυτοπεποίθηση 
δεν είναι μια έμφυτη ικανότητα, 
δεν παραμένει αμετάβλητη με την 
πάροδο του χρόνου. Έχει και αυτή 
τις διακυμάνσεις της. Κανείς δεν γεν-
νιέται έχοντας αυτοπεποίθηση. Όλοι 
όμως μπορούμε, αργά ή γρήγορα, 
να την καλλιεργήσουμε υιοθετώντας 
νέες, πιο τολμηρές συμπεριφορές και 
αποκτώντας μεγαλύτερη σιγουριά.

Τι είναι όμως η αυτοπεποίθηση; 
«Αυτοπεποίθηση» θα πει να πιστεύεις 
στον εαυτό σου και στις δυνατότητές 
σου, να πιστεύεις μέσα σου, χωρίς 
να το βροντοφωνάζεις δεξιά και 
αριστερά, αλλά προβάλλοντάς το 
ήρεμα, ότι μέχρι στιγμής, παρά τις 
όποιες δυσκολίες, τα έχεις καταφέρει 
σημαντικά στη ζωή σου, συνεχίζεις 
να τα καταφέρνεις και θα τα κατα-
φέρνεις και στο μέλλον σε ό,τι κι 
αν προκύψει. 

Ο αυτοσεβασμός και η αυτοεκτί-
μηση αποτελούν έννοιες στενά συν-
δεδεμένες με την αυτοπεποίθηση. Η 
πίστη στην προσωπική σου αξία και 
η εσωτερική σου ικανοποίηση καθο-
ρίζουν την εικόνα σου, τον καθρέφτη 
του εαυτού σου, την αντανάκλαση 
αυτού που υπάρχει καταχωνιασμένο 
στο υποσυνείδητό σου από τη μέρα 
που γεννήθηκες. 

εαυτό σου για τον εαυτό σου; Εί-
σαι ικανοποιημένος; Μήπως θα 

υπάρχει κάτι.
Ας δούμε λοιπόν μερικές απλές, 

αλλά ιδιαίτερα χρήσιμες συμβουλές 
που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν 
να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας!

 Μείνε μακριά από αρνητικά 
συναισθήματα και σκέψεις-  
Επικεντρώσου  
στα θετικά της ζωής
Όλοι μας έχουμε βιώσει στιγμές 

αποτυχίας, συνεχούς άγχους και 
πανικού, που μας επηρεάζουν συ-
ναισθηματικά, χωρίς να προλάβουμε 
καν να το συνειδητοποιήσουμε. Οι 
αποτυχίες πάντα θα μας χτυπούν την 
πόρτα, γιατί επιτυχία και αποτυχία 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Το θέμα είναι πώς τις 
διαχειριζόμαστε. Από εδώ και στο 
εξής μην επιτρέπεις στην αποτυχία 
να σε καταβάλλει. Εκμεταλλεύσου 
την ως εμπειρία.

Απόβαλε τις αρνητικές φωνές από 
το μυαλό σου και στη θέση τους 
τοποθέτησε πολλούς μικρούς αλλά 
επιτεύξιμους στόχους. Η δράση είναι 
ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσεις 
την αποτυχία, είναι αυτή που θα 
βελτιώσει τη διάθεσή σου. Για αυτό 
δώσε έμφαση στη λύση και όχι στο 
πρόβλημα!

 Άλλαξε την εικόνα και  
τη γλώσσα του σώματός σου

πως η σωστή στάση σώματος επηρε-
άζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με 
τον οποίο εμείς οι ίδιοι βλέπουμε 
τον εαυτό μας, αλλά και την εικόνα 
που προβάλλουμε στους άλλους.

Απλά και μόνο το να μην κα-
μπουριάζεις, να κρατάς μια όρθια 
στάση σώματος και να προτείνεις το 
στήθος σου δίνει στους γύρω σου 
την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα 
άτομο με υψηλή αυτοπεποίθηση. Το 
χαμόγελο ταυτόχρονα όχι μόνο θα 
σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα, 
αλλά θα κάνει και τους υπολοίπους 
να αισθανθούν πιο άνετα δίπλα σου 
και να σε εμπιστευτούν. Κοίταξε τον 
συνομιλητή σου στα μάτια, μίλησε 
αργά, καθαρά και σταθερά, περπάτησε 
με άνεση, περιποιήσου την εμφάνι-
σή σου και απόφευγε τις νευρικές 
κινήσεις. Νιώσε υπερηφάνεια για 
τον εαυτό σου!

Για τις δύσκολες στιγμές-
φτιάξε τη δική σου «υπέροχη» λίστα
Η ζωή μας είναι γεμάτη από προ-

κλήσεις σε κάθε τομέα της και για 
αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο να 
κρατάς τον έλεγχο και τα επίπεδα της 
αυτοπεποίθησής σου ανεβασμένα. 

Κάθισε λοιπόν κάτω, πάρε ένα 
κομμάτι χαρτί και κατάγραψε τις 
μέχρι τώρα επιτυχίες σου, όσο μικρές 
ή ασήμαντες και αν σου φαίνονται. 

Γράψε όλα όσα έχεις κ
στον εαυτό σου. 

Αναλογίσου όλου
της ζωής σου, έναν 
αναλόγως ένταξε σ
γνωρίσματα της προσ
για τα οποία νιώθεις
ικανότητες που έχ
μεγαλώνοντας, έμφυ
ιδέες που έχεις γενν
σεις ανθρώπων που
ταστάσεις σύνθετες 
και εν τέλει ξεπέρασ

Η λίστα είναι σχεδ
Φρόντισε να την εμπ
τόσο με καινούργια κα
όμορφες στιγμές, κρ
παρακαταθήκη και α
όποτε έχεις ανάγκη γ
τόνωση υπενθυμίζο
έχεις καταφέρει μέχ

Αν θέλεις, φτιάξε 
με τα όνειρα και του
έχεις στο μυαλό σου
και τοποθέτησέ τη μα
ηγούμενη σε εμφανέ

δύναμη του γραπτού 
ετοίμασε το μέλλον σο



Η εταιρία Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. με έδρα τον Άλιμο αναζητά:

Υπάλληλο για το Τμήμα 
Κοστολόγησης Εντύπων

Περιγραφή θέσης και κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: jobs@haidemenos.gr

Parametros Group (Parametros Logistics-Parametros Mε-
ταφορική)

Μηχανικό-Συντηρητή Φορτηγών 
& Οχημάτων Αποθήκευσης

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

e-mail: 

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ 
Τμήμα Πληροφορικής

Αρμοδιότητες ρόλου:

Απαιτούμενα προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

e-mail: hr@neaodos.gr 

Ophthalmica

Στέλεχος Τηλεφωνικού Κέντρου
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει: 

e-mail: 

Η Simon Technologies A.E.

Mηχανικό

Προϋποθέσεις:

 e-mail: 

Mikel

Barista

e-mail: 

Η Pizza Hut KFC

Υπαλλήλους 
Τηλεφωνικού Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: pizzahut.gr 
 



Position title: Registrations 
Assistant/Georgian Interpreter
Duty station: Attika region
Classification: Ungraded
Type of appointment: special 
short term contract
Estimated start date: as soon as 
possible

Established in 1951, IOM is the leading 
inter-governmental organization in the 
field of migration and works closely 
with governmental, intergovernmental 
and non-governmental partners. The 
International Organization for Migration 
(IOM) is committed to the principle 
that humane and orderly migration 
benefits migrants and society. As the 
leading international organization for 
migration, IOM acts with its partners in 
the international community to: assist 
in meeting the growing operational 
challenges of migration management, 
advance understanding of migration 
issues; encourage social and economic 
development through migration, and; 
uphold the human dignity and well-
being of migrants. IOM is committed 
to a diverse and inclusive environment. 
Internal and external candidates are 
eligible to apply to this vacancy. For 
the purpose of the vacancy, internal 
candidates are considered as first-tier 
candidates.

Context: In the framework of “the 
implementation of assisted voluntary 
returns including reintegration 
measures”, co-funded 75% by 
european asylum, migration and 
integration fund and 25% by national 
funds, which has been designed to 
implement AVRR activities that shall 
include predeparture and counselling 
assistance, travel arrangements, 
returns and reintegration assistance. 

IOM Greece will work closely with IOM 
missions in transit and final destination 
to carry on AVRR activities.

Core functions/responsibilities:

for effective communication 
between IOM staff 
and beneficiaries participating 
in the AVRR program

registration procedure

applications for registrations 
to include MIMOSA and MS Office

as required for the successful 
implementation of the project

Required qualifications 
& experience:

Education: High school diploma 
with 3 years of similar experience 
or university degree bachelors or 
higher, in social sciences or a related 
field from an accredited academic 
institution with one year of relevant 
professional experience.

Experience:

in a similar function

in international organizations, 
non-government 
or government institutions 
organization in a multi-cultural 
setting is an advantage

well under pressure and to keep 
deadlines

software applications

Languages: Fluency in georgian, 
greek and english is required.

Required Competencies:

constructive criticism

the immediate and peripheral 
clients of own work

demonstrates interest 
in improving relevant skills

and communicates clearly, 
adapting delivery to the audience

provides constructive feedback 
to colleagues

clear and achievable goals 
consistent with agreed priorities 
for self and others

 to a collegial team environment, 
works effectively with people 
from different cultures
 by adapting to relevant cultural 
contexts

Technical:

in hardship situations

of relevant interpreting discipline

Other: Appointment will be subject 
to certification that the candidate is 
medically fit for appointment and 
verification of residency, visa and 
authorizations by the concerned 
government, where applicable.

How to apply: Interested candidates 
are invited to submit their applications 
(cv and cover letter) in english to 
e-mail: iomathenscvhr@iom.int, 
quoting the vacancy notice number 

advertisement. Only shortlisted 
candidates will be contacted.

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για υποβολή προτάσεων 

Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Ιδιωτικού Δικαίου
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός 

ος

Οι ΣΜΕ αφορούν σε:

Τόπος εκτέλεσης του έργου:

ος  

www.
atticalag.gr

Mobile Contractor Greece 
(based in Crete)Full time work

the contracting department of online clients. The candidate should be flexible to travel around Greece and contracting 

candidate should have a proven strong background in contracting of at least 3-6 years’ experience.

Requirements:

What we offer:

Apply to e-mail: . All resumes will be handled with top confidentiality. 
Only the ones that fulfil the criteria will be contacted for an interview.

Call for CVs GR 17/40
Open to Internal and External Candidates

Βιότυπος 

Αιμολήπτες

Προσφέρονται:

e-mail: work@biotypos.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Adac 

Das ist Ihr profil:

Wir bieten:

 e-mail: cv@ansgr.adac.de

Constantinou Bros. Developers Ltd.

Διακοσμητή/Διακοσμήτρια
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

e-mail: hr@cbh-cyprus.com



Η ελληνική εταιρία σούπερ-μάρκετ Μάρκετ Ιn στο Μαρκόπουλο Μεσο-
γαίας, αναζητά:

Τεχνίτη Σιδερά/Σιδηρουργό
(κωδ. θέσης: S/08-17)

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος ασχολείται με την κατασκευή, τη συναρ-
μολόγηση και την τοποθέτηση εξαρτημάτων από σίδηρο και γενικά με 
σιδηροκατασκευές. Δηλαδή κατασκευάζει, κόβει, συναρμολογεί και τοπο-
θετεί σιδερένιες πόρτες, παράθυρα και κάγκελα, ειδικές προστατευτικές 
κατασκευές σιδήρου, κ.ά.

Προσόντα:

μάρκετ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

πίεσης

Προσφέρεται: Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης παρακαλούνται μόνο οι ενδιαφερόμενοι 

βιογραφικό στο εξής e-mail: d.prosopikou@market-in.gr. Όλα τα βιο-
γραφικά θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία μας Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε., 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
(κωδ.: Σ.)

Απαραίτητα προσόντα:

και του αναπτυξιακού νόμου

Περιγραφή θέσης:

e-mail: 

TCB Avgidis Automation S.A.

Sales Engineer
 for Marine Industry

Basic requirements:

to: 

General qualifications:

e-mail: 

Η Axel Αccessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας με το βλέμμα της 
στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, 

ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο 
κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 

Προσωπικό Πωλήσεων
(κωδ. θέσης: ΠΠΠ01

Προφίλ υποψήφιας/ου:

της ένδυσης, της υπόδησης και των αξεσουάρ

στην εκτέλεση καθηκόντων

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

εμπιστοσύνης μαζί τους

στο κατάστημα

Παροχές:

βιογραφικό σας με φωτογραφία στο e-mail: 

Χειριστή Aνυψωτικών Mηχανημάτων 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 

e-mail: 

Στελέχη Marketing (γυναίκες) 
Αθήνα

Οι υποψήφιες πρέπει να είναι έως 35 ετών 
και να έχουν προϋπηρεσία σε:

ιστοσελίδας, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή 

Οι κατάλληλες υποψήφιες πρέπει επίσης να:

e-mail: 

Athens Technology Center SA

Business Application Consultant
(Ref: BAC_17)

Required qualifications:

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

The applicant should also be able to demonstrate:

orientated

The company offers

e-mail: 
gr

Volton Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ έχει εισέλθει δυναμικά στον τομέα 
της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά και αναζητά 
κατάλληλους εργαζόμενους που θα εργαστούν ως:

Σύμβουλοι Ενέργειας 
(Τηλεφωνικές Πωλήσεις)

Περιγραφή θέσης: Οι σύμβουλοι ενέργειας θα είναι υπεύθυνοι για την 

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Η εταιρία Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα Σάμου Α.Ε.

Γενικό Διευθυντή 

 e-mail: 



Έναρξη απασχόλησης: άμεσα
Τύπος απασχόλησης: πλήρης 
απασχόληση, με σύμβαση 
αορίστου χρόνου

Έδρα: γραφεία Zeus Travel 
στη Θεσσαλονίκη (Κούσκουρα 8)

Απαιτούμενα προσόντα: 

Υποχρεώσεις:

 της κοστολόγησης

Cv στο e-mail: 

UI/UX Specialist
Job description:

Responsibilities:
You will be using a combination of traditional & digital tools to:

Desired skills & experience:

What we offer:

e-mail: 

Location:

We are an international 
innovation group specialising 
in HR services, where you will 
have the chance to:

Almost forgot to tell 
you that we want you to:

e-mail: 

Zeus Greece Enterprises

Λογιστή Α’ & Β’

Sales/Marketing Connectors

Job reference number: 

Location:

Country:
Business area:

 

Important:

What you will be doing:

What we are looking for:

Working within TUI Group:

How To Apply:

Link: 

TUI Ou Club Marmara Representative
Grèce été 2018

Κύριες αρμοδιότητες: 

με τα κατάλληλα άτομα

Προσφέρονται:

Απαραίτητα προσόντα: 

e-mail: 

 Κρήτης, αναζητά:

Υπεύθυνο Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Η Βιομάλ Α.Ε.

Διευθυντή Πωλήσεων Εξωτερικού
Αντικείμενο της θέσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Η θέση προσφέρει:

e-mail: 

C Solutions Α.Ε.

Τεχνολόγο Πετρελαίου

 e-mail: 



Η Elton είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, στην εμπορία 
χημικών προϊόντων και άλλων πρώτων υλών διεθνώς 
καταξιωμένων οίκων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών, με 35 χρόνια λειτουργίας και δυναμική παρουσία 
σε 6 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, 
Ουκρανία και Τουρκία. Η μακρόχρονη εμπειρία μας στη 
διανομή πρώτων υλών στη βιομηχανία των τροφίμων 
και των ζωοτροφών, οι στρατηγικές συνεργασίες μας 
με οίκους πρώτης γραμμής παραγωγής α’ υλών, η αδιά-
κοπη επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνες 
με τις σύγχρονες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία των ανθρώπων 
μας αποδεικνύουν γιατί ο όμιλος Elton είναι σε θέση 
να προσφέρει στις εταιρίες παρασκευής τροφίμων και 
ζωοτροφών εξαιρετικά προηγμένες λύσεις και καινο-
τόμα προϊόντα με προστιθέμενη αξία για τους πελάτες 
μας. Δείτε περισσότερα για τον όμιλο Elton στο: www.
elton-group.com.

Ο ρόλος: Ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου 
εταιριών παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, ανάλυση 
της αγοράς, παροχή τεχνικών συμβουλών και υποστή-
ριξης στους πελάτες και διατήρηση μακροχρόνιων και 
αποδοτικών σχέσεων συνεργασίας για την επίτευξη των 
εταιρικών στόχων πωλήσεων.

Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν διαθέτεις:

 τροφίμων τροφίμων και ζωοτροφών

και στον προφορικό λόγο

(Word και Excel)

των πελατών

επικοινωνιακές δεξιότητες

Τι προσφέρουμε εάν ενταχθείς στην ομάδα μας:

εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τις κατάλληλες 
συνθήκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη

εξέλιξης, που χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, 
συνεργασία, δημιουργικότητα και υψηλές επιδόσεις.

Γιατί η Elton αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον 
εργασίας για σένα:

αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι μόνο αυτό που μπορείς 
να κάνεις, έτσι κύριο μέλημά μας είναι
να σου δώσουμε τα εφόδια να υλοποιήσεις τα όνειρά 
σου και να πετύχεις τους στόχους σου

από τη συμπεριφορά του, όχι μόνο από το μέγεθός 
του. Για το λόγο αυτό έχουμε δεσμευτεί 
να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στην κοινωνία, 
στο περιβάλλον και μεταξύ μας

καινοτομία, δέσμευση και διαχρονικότητα

ο Επιχειρηματικό 

Αποτελεί αυτή η θέση μία ευκαιρία καριέρας για σένα; 
Στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail: -
group.com με κωδικό: GR/F017. Όλες οι αιτήσεις θα 
αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία Enviroplan A.E. ( ), 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 αναπτυξιακά έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα, 

σε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Έργων 
(κωδικός Θέσης: 10/17)

Η θέση αφορά στη στελέχωση του τμήματος διεθνών έργων, το οποίο ασχολείται με την ετοιμασία προσφορών, 
την παρακολούθηση συμβάσεων, τις επαφές με συνεργαζόμενες εταιρίες του εξωτερικού και τις επαφές με 
πελάτες του εξωτερικού (δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς κ.ά.).

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 

Βιογραφικά στο e-mail: , επιθυμητά σε Word document με πρόσφατη φωτογραφία. 
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Sales Manager

Job description: Foodtec 

Core work activities:

As an Implementation Engineer, your 
responsibilities include (and are not limited to):

colleagues

Candidate profile:
Education and experience preferred:

menu

(a plus)

FoodTec Solutions

FoodTec Solutions offers:

e-mail: 

Implementation Consultant

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, άτομο για μόνιμη απασχόληση 
στη θέση του:

Linux System Administrator

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Private Greek Villas

Sales Executive 
Attica, Greece-Operations

The role offers

Major duties:

Requirements:

The ideal candidate will be:

The company offers:
e-mail: 

Η Buildia Constructions

Εργολάβο

Βιογραφικά στο e-mail: . Θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες που πληρούν 



Σχετικά με τη Neurosoft Α.Ε.: Η Neurosoft Α.Ε. είναι ένας 
κορυφαίος πάροχος software, network και information 
security, παρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες για την 
αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της 
ασφάλειας. Ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει 
τους 150 με υψηλή εξειδίκευση και με εμπεριστατω-
μένη εμπειρία στον τομέα τους. 

Η Neurosoft εδρεύει στην Αθήνα και έχει θυγατρικές/
αντιπροσωπίες στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στο Ντουμπάι. Η εταιρία μας προτίθεται να απασχολήσει 
τεχνικούς Η/Υ σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στις 
περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, 
όπου διατηρεί παραρτήματα.

Αρμοδιότητες θέσης: Ο τεχνικός Η/Υ θα εργαστεί ως 
μέλος μίας ομάδας που εξυπηρετεί πελάτες και υπηρε-
σίες καθ’ όλο το 24ωρο. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 
να εργαστεί σε ένα πιεστικό περιβάλλον στους χώρους 
πελατών. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί είτε 
αυτόνομα, είτε ως μέλος ομάδας με δυνατότητα διάγνω-
σης και επίλυσης βλαβών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(hardware και software).

Απαιτούμενα προσόντα:

και δικτύων

για τους άνδρες υποψηφίους

εγκαταστάσεις κεραιών / συναγερμών 
ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει:

και υπηρεσίες

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

γασιακό περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: career@
neurosoft.gr

Η αγγελία αφορά στην κάλυψη θέσης εσωτερικού λογιστή 
(η εταιρία συνεργάζεται με εξωτερικό λογιστικό γραφείο, 
που έχει τη λογιστική ευθύνη/υπογραφή).

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει: να μπορεί καταρχάς 
να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες ενός λογιστηρίου 
που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, φροντίζοντας ώστε να 

θα πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί στην κουλτούρα 
της εταιρίας, αναγνωρίζοντας τις ειδικές ανάγκες και 
παρέχοντας στη διοίκηση ουσιαστική πληροφόρηση, 
χρήσιμη στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής.

Αρμοδιότητες:

εξόδων-παγίων), πληρωμές/εισπράξεις, ενδιάμεσοι 
λογαριασμοί, λοιπές λογιστικές εγγραφές

εμπορικού/γενικής λογιστικής, έλεγχοι ορθότητας 
καταχωρίσεων, εκτυπώσεις μηνιαίων καταστάσεων

πληρωμών

με το εργατικό δυναμικό (προσλήψεις, τροποποιήσεις 
ωραρίων, δήλωση υπερωριών κλπ.), 
παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας

ισολογισμού

 και διασταυρώσεων ώστε να διασφαλίζεται 
η λογιστική τάξη

(π.χ. σχετικών με αποθήκη, τιμολογήσεις κλπ.)

εκτελωνισμός κλπ.)

δεδομένων

Requirements:

και κανονισμών

Benefits:

12 έτη

χρηματοδότηση σεμιναρίων και ειδικής εκπαίδευσης

στα εργατικά θέματα

link: 

Τεχνικός Η/Υ
(Ref. No.: SI-FLD-15.2017)

Εσωτερικός Λογιστής 
Μοσχάτο

Studio Oxyzed ενδιαφέρεται να προσλάβει για την έδρα του στο Μαρούσι:

Διοικητικό Στέλεχος
Περιγραφή θέσης:

και συντελεστών παραγωγής κατά την προσέλευση και την παραμονή τους στους χώρους του studio

και στο συντονισμό της προώθησής τους σε συνεργάτες και μέσα

για τα προς είσπραξη υπόλοιπα που προκύπτουν από τις εμπορικές πράξεις

και μη τεχνολογικού υλικού που αφορά στο σύνολο των εργασιών του studio

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα στο εξής e-mail: 
gr. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Qualified Native
Bilingual English Teachers 

 permanent morning position.

 e-mail: 

H Domotel Hotels & Resorts

Διευθυντή Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

και στη σύνταξη εμπορικών κειμένων

των καταστάσεων

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Α.ΕΙ.Μ.Α. Α.Ε.Β.Ε.

Μηχανικό ΜΕΚ

και βιοαερίου, βιομηχανικούς και ναυτικούς πετρελαιοκινητήρες.

Απαραίτητα προσόντα:

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Βιογραφικά στο e-mail: info@aeima.gr, υπ’ όψιν διεύθυνσης προσωπικού.



Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφο-
ρικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2017, αναζητά 
για το τμήμα πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
Επιχειρηματικού Λογισμικού 
(ERP, CRM) (κωδ. θέσης: SKG.ΚΑ)

Απαραίτητα προσόντα:

λογισμικού (ERP, CRM)

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας: 

. 

Νέος/-α με εμπειρία 
Ζαχαροπλαστικής/Κουζίνας/Μπουφέ

Απαιτούμενα προσόντα:

Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρία και που οφείλει
 ο κάθε συνεργάτης να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω:

 και την ποιότητα εργασίας

 του και του ευρύτερου περιβάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει

Τι είναι αυτό που κάνει τους τέλειους Lukumades:

Γιατί συνέχεια αναζητούμε το πολύπλοκο;

σερβίρονται οι κλασικοί και αγαπημένοι σε όλους μας, στρογγυλοί, τρα-

συνταγή είναι παλιά, απλή, παραδοσιακή και πάνω απ’ όλα άψογα εκτε-

Ελάτε να τους δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε από κοντά τον δικό σας 
αγαπημένο συνδυασμό!

 e-mail: 

Η Φαμάρ Α.Β.Ε.

Μηχανικό Συντήρησης
(κωδικός: ΜΣΑΛ_062017)

Θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

περιβάλλον

 link: 

Metro S.A

Assistant Brand Manager

Main responsibilities: 

Job requirements:

Contextual benefits:

link: 
position code MCD04

Διάστασις Α.Β.Ε.Ε.
και άλλες κατασκευαστικές εργασίες, αναζητά:

Υπάλληλο για τη θέση Επιμετρήσεων 
& Επίβλεψης Έργων

e-mail: 

Η Elvial S.A ο

& διασφάλισης ποιότητας:

Mηχανικός Τμήματος Ελέγχου 
& Διασφάλισης Ποιότητας

Απαραίτητα προσόντα:

(γραπτός και προφορικός λόγος)

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε:

όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:   ή 
ο

Tor Hotel Group

Spa Therapist
Location:

Job description:

Responsibilities:

Qualifications/skills:

e-mail:  

Δικηγόρο για τη Νομική Υπηρεσία
(κωδ.: 1-G5-11)

Προσόντα:

e-mail: , αναφέροντας τον κωδικό 
της 
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.–Πτηνοτροφικές Επιχειρή-
σεις, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων 
και των ζωοτροφών, ζητεί για μόνιμη εργασία στο εργοστάσιο 
στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων:

Υπεύθυνο Διακίνησης  
Εταιρικού Στόλου

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
 

 
 

 
και αποσπώμενο εξοπλισμό 

 
 

 
και αναλωσίμων 

 
  

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

 
 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Skywalker.gr

Στέλεχος  
Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

  
Παρέχονται: 

 
 

 
 

 
 

 
 προσωπικότητα

Βιογραφικά στο e-mail: 

Yπάλληλο Γραφείου

 Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες: 
 

 
 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail:  

Κρητικός Α.Ε

Βοηθό Αγοραστή 
(κωδ. θέσης: B1)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

προσανατολισμό 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Τι προσφέρουμε: 

μία ποικιλόμορφη εργασία 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Υπάλληλος Γραφείου  
Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 Πρόσθετα προσόντα: 

 
 

 Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η People at Work Hellas

Προσωπική Γραμματέας Γενικής Διεύθυνσης 
(κωδ.: PA-17)

Το έργο:

Προδιαγραφές θέσης: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

επαγγελματισμό.

Η Τυποργάνωση Α.Β.Ε.Ε.

Γραμματεία Πωλήσεων

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:

Γραμματέα Διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιας: 
 
 

 
 

 
 

 
προδιαγραφών 

Προσφέρονται: 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Γραμματέας

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
διαδικασιών 

 

link: 

Η Brokers Union

Γραμματέα Διοίκησης 
(ES2017)

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: 
 

 

προφορικά και γραπτά 
 

 
 

 
 

 
 

 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Digital & Social Media Specialist

Προσόντα: 
 

 
 

 
των προτεινόμενων ενεργειών 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
περιβάλλον  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  

 

Στέλεχος
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει:

στο e-mail: 

Η Aegeo Spas

προσλάβει άμεσα:

Βοηθό Υπευθύνου Μισθοδοσίας

Αρμοδιότητες: 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

προσόν

Βιογραφικά στο e-mail: 

Marketing & Communications Assistant

MAM Hellas

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το TUI Sensimar Blue Lagoon Palace 5*, μέλος του Blue 
Lagoon Group, πρόκειται να λειτουργήσει τον Μάιο του 
2018 στις Καλύβες Χαλκιδικής και δέχεται αιτήσεις για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Front Office Manager

Απαιτούμενα προσόντα: 

πρόσθετο προσόν 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

-

e-mail: 

 

Housekeeper

Position requirements: 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Our company provides: 

e-mail: 

Civitel Hotels & Resorts ζητά για 
 

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 e-mail: 

Brand new 5* Katikies Mykonos property  
Grand Opening 2018

Katikies Hotel

Katikies Mykonos offers to all its associates: 
 

 
 

 

HotelBrain

Night Auditor 
(NGT AUD MYK)

Qualifications: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

link: 

Το Creta Maris Beach Resort

Οροφοκόμο/Βαλέ

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 

 e-mail: 

Stella Hotels

Operations Manager

Required qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Sikyon Coast Hotel & 
Resort 
εποχιακή απασχόληση: 

Night Auditor 
(code: REC)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
 

 

e-mail: 

Reservations Agent

Euphoria Retreat

Key responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Requirements: 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
Benefits: 

 
 

 

 

e-mail: 

O&B Athens Boutique Hotel

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 e-mail: 

Front Office Manager

Canaves Oia, luxury resorts, in Santorini,

Canaves Oia offers to all its associates: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

 

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επαγγελματικές ικανότητες: 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Leda Village Resort

Καμαριέρα 
(εποχιακή απασχόληση καλοκαίρι 2018)

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επιθυμητά προσόντα:

 e-mail: , 

Kivo Skiathos Collection Group

Front Office Agent  
(Reservations)

Required experience & qualifications: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
An attractive package of benefits is offered: 

 
 

link: 

Aegean View Aqua Resort, που 
εδρεύει στην Κω, 

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: hr  

Night Auditor

Hotel overview: Kosmoplaz Beach Hotel & Resort

Location:

10
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a perfectly organized beach awarded every year with an 
EU blue flag and it is just a 10 minute drive from the town 
of Mykonos. The beach is the starting point for visits to 
island’s beaches via sea taxis. There is also a lifeguard 
at the beach all day long during the summer months. The 
refreshing seaside location, located right in front of the hotel 
of Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel and Resort will help 
you relax and feel the beach’s vibrations to the maximum.

Job description: The front office department is responsible 
in ensuring that guests are provided with an excellent 
welcoming service as well as making sure that guests 
will have a smooth check-in, uncompromising stay, and 
check out experience. Assist guests efficiently, courteously 
and professionally at the front office and maintain a high 
standard of service and quality delivery at all times. We 
are looking for a talented Night Auditor to join our front 
office team.

Your responsibilities will include: 

of group arrivals 
 

efficiently with enquiries and any complaints 
 

 
 

on hospitality and guest service  
Requirements: 

 
 

and housekeeping 

(verbal and written) 

language (preferably italian or spanish) 
 

 
 

 
 

 
 

  
Mykonos Kosmoplaz beach resort hotel offers:  

 
 

 
 

Apply to this e-mail: info@kosmoplaz.gr

Το Aeolos Beach Hotel 

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Κύρια καθήκοντα: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 
 

 e-mail: cv@aeolosbeach.com

KENSH  Boutique Hotel & Suites 

Reservations Manager

Qualifications: 

language, knowledge of other languages will be 
considered a plus 

 
 

and customer service skills 

situations 
 

 

Requirements:  
 

 for reservations 
 

and promotions 
 

and the rooms division manager 
 

 

Apply to e-mail: jobs@kenshomykonos.com

Cosmhotel

Front Office & Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

 e-mail: hr@cosmhotel.com

Andronis Exclusive

Night Auditor

Entry requirements: 

environment 
 

 
both spoken and written 

and external guests 
 

financial information 
 

for property, according to cash handling policy  
and procedures 

 
in accordance with document retention  
and confidentiality policies and procedures  
We offer: 

 
 

access 

Andronis Exclusive is an equal employment opportunity 
and affirmative action employer. We do not discriminate 
on the basis of race, age, sexual orientation, marital 
status, national origin, pregnancy, color, citizenship or 
any other group protected by the law. Apply to e-mail: 
hr@andronisexclusive.com

Atlantica Porto Bello Beach Atlantica 
Porto Bello Royal   -

Υπαλλήλους Υποδοχής 

e-mail:  manager_porto_bello_royal@atlanticahotels.
com

Astir Odysseus Resort & Spa  

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων  
(Housekeeping)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: hmanager@
astirodysseuskos.gr

Blue Lagoon Princess

Assistant Housekeeper

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

-
e-mail:  hr@

bluelagoonprincess.gr

Καράτζη Α.Ε -
Nana Princess

Υπάλληλοι Υποδοχής  
& Νυχτερινοί Υπάλληλοι Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

Η εταιρία παρέχει: -

-

e-mail: info@nanaprincess.gr

Lindian Village 
Resort 5* Deluxe -

Guest Relations Manager

 

Παρέχεται: 

 
e-mail: manager@lindianvillage.gr

HHotels Collection
 

Guest Relations

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: cv@hhotels.gr

Ledra Hotels and Villas 
Domes of Elounda 

Guest Relations Agent

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: hr@ledrahotelsandvillas.com

The President Hotel

Assistant Housekeeping  
Manager

The role: The Assistant Housekeeping Manager is responsible 
for the housekeeping team, assisting the housekeeping 
manager in the supervision and control of cleaning and 
serving of all rooms, restaurants and public areas according 
to the hotel standards.

Main responsibilities: 

and cleaned daily according to the departmental 
operation manual 

are available and monitor all departmental work 
equipment 

and refurbishing, and that appropriate maintenance  
is provided at all times 

 
 

 as they have been used to ensure a fast turnaround 

relationships with their colleagues and all other 
departments 

punctually, wearing the correct uniform and name tag  
at all times. To ensure that they maintain a high 
standard of personal appearance and hygiene  
and adhere to the hotel and department’s grooming 
standards  
Qualifications: 

 
 

 
of maids’ on the job training 

 

attitude, inspiring and respectful 

high quality results 
 

 to company ethical standards and cultural sensitivities. 

pressure 
 

 
program

Apply to e-mail . All 

that due to high volume of applications, only the ones who 
will be selected for an interview will be contacted.

Revenue & Reservations  
Manager

seeking to hire a Revenue & Reservations Manager. Under 

is responsible to identify and proactively pursue revenue 
maximization within the hotel to ensure business development, 
profitability, reservation and occupancy levels, quality 
standards and guest satisfaction. 

Revenue & Reservations Manager will be responsible 
for: the strategic planning of rooms revenue streams in 
order to maximise occupancy, as well as for the smooth 

implement budgets, train and supervise subordinates 
and assure that the wants and needs of our guests are 
consistently exceeded.

Apply to e-mail: recruiting@workathlon.com. 
information and to apply please visit the link: 
workathlon.com

Pegasus Suites & Spa
 

Housekeeping/Guest Relations 
Σαντορίνη (Απρίλιος-Οκτώβριος)

Με τα παρακάτω προσόντα: 
 

 
 

Προσφέρονται 

 e-mail: info@pegasussuites.com

11
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εργασίες και είναι σε θέση να τηρεί προθεσμίες χωρίς πρό-
βλημα. Θα ενισχύει την εικόνα των προϊόντων μας σε όλα 
τα κανάλια επικοινωνίας με τους καταναλωτές (τηλέφωνο, 
διαδίκτυο, έντυπα, social media, e-shop). Θα υποστηρίζει 
το τμήμα μάρκετινγκ στο σχεδιασμό εντύπων και προωθη-
τικού υλικού, θα καλύπτει τις ανάγκες μετάφρασης και θα 
διαχειρίζεται επικοινωνιακά ζητήματα με καταναλωτές. Θα 
αναλάβει επίσης την επικοινωνία με τους συνεργάτες της 
εταιρίας στο εξωτερικό.

Η θέση αυτή προσφέρει: στον ιδανικό υποψήφιο τη δυνα-
τότητα εξέλιξης στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της 
βρεφανάπτυξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 με τη θέση 
 

 
 

 
 

 
 

προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
Επιθυμητά προσόντα: 

σχετική με το μάρκετινγκ 
 

 

  
Παρέχονται: 

 
 

της Θεσσαλονίκης

Βιογραφικά στο e-mail: 

NetConnect AE

Product Manager

Περιγραφή θέσης: -

πωλήσεων, παρακολούθηση KPI και επίτευξη στοχοθεσίας, 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

e-mail: 

Human Resources Consultant

A-MC Consulting

Responsibilities: 

 
 

 

 

  
Basic qualifications: 

 
 

 

 

 

  
Accolades: 

 
 

e-mail: 

Assistant Project Manager 
(job opening ID: APM1)

Vilabs

 
 

 

 

 

 
 

Job description:

 
 

 
 

  
What we are looking for: 

 
 

 
  

We are interested in profiles with the following merits 

 

 
 

 

 

 

  
What we offer: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

How to apply: 
 

 

 
 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Comig Χ. & Φ. Ανδρικόπουλος Ο.Ε. με έδρα τον 

Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Accounting Assistant

Description: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Job profile/skills/qualifications: 
 
 

 
 

 
 

 

 link: 

Arte & Mare  

Λογιστή/τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
ξενοδοχείου 

 
 

 
 

Αρμοδιότητα:

e-mail: 

Βοηθός Λογιστή

Τμήμα:  
 

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης εργασίας/καθήκοντα: 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Προαιρετικά προσόντα: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Alphanet A.E., που κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά πληροφορικής, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων της αναζητά νέα μέλη για την ομάδα της. 

 

Βοηθός Λογιστή 
(κωδ. θέσης: Β.ΛΟΓ_02)

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά–ικανότητες για το ρόλο: 
 

 
 

  
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

εξέλιξης σε ζωντανό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μισθός-παροχές:

εργασιακό περιβάλλον.

Βιογραφικά στο e-mail: -
ροφορίες για την εταιρία μας στο .

Υπεύθυνο Μισθοδοσίας/Βοηθό λογιστή

-
στάμενο λογιστηρίου.

Θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες τα κάτωθι: 
 

 μισθοδοσίας 

 
 

 
ασφαλιστικής νομοθεσίας 

  
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

ή στη διοίκηση επιχειρήσεων 
 

 

 
 

 
 

στο αποτέλεσμα 
 

Προσφέρονται: συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Meccanica Group A.E. με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
προτίθεται να προσλάβει για εργασία στις εγκαταστάσεις της, 

Λογιστή/στρια

Οι αρμοδιότητες που θα κληθεί να αναλάβει  
ο ενδιαφερόμενος-η είναι οι εξής: 

 
 

 

και μισθοδοσίας 
 

 
 

υπηρεσίες και οργανισμούς 
 

για τη λειτουργία της εταιρίας  
  

Τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει  
ο ενδιαφερόμενος είναι: 

 
 

επιχείρησης 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στο e-mail: , αναγράφοντας 
στο θέμα τον κωδικό LO-ME

Castello Resorts
 

Cost Controller
Προσόντα: 

 
 

σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 

διαχείρισης προβλημάτων 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο εξής e-mail: 

InGroup

Yπάλληλο Λογιστηρίου-Αθήνα(HR P6090)

Καθήκοντα:

Προσόντα: 
 

 
 

τρόπος σκέψης 
 

για τους άνδρες υποψήφιους  
Παρέχονται: 

 
 

-
ποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης, παρακαλού-
νται να επισυνάψουν το βιογραφικό τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό θέσης στο ακόλουθο link: 

 

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Προσόντα: 
 

θέση τμήματος 
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Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Κόνδωρ AE

Στέλεχος  
Μηχανογράφησης

Απαιτούμενα προσόντα:

ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: κωδικό θέσης: 
ΙΤ1017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Belvedere Mykonos Hotel

IT Support Officer

Position profile: 
The successful candidate should  
have the following skills: 

The company offers:

e-mail:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

IT Officer

Απαραίτητα προσόντα:  

e-mail:
θέμα «IΤ Officer-Athens».

Προγραμματιστής

Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενη εμπειρία σε:

Candidate profile:

Προσφέρονται:

 e-mail:

Travelsoft 

Η εταιρία ειδικεύεται στην:

Web, Mobile & Data Base Developers

Απαιτούμενα προσόντα:

Αποδοχές: 

Τρόπος συνεργασίας:

e-mail:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
 

Γραφίστα  
για Στελέχωση του Τμήματος Marketing 

e-mail:

PROMOTION-
MERCHANDISERS

West A.E.

Προωθητές/Προωθήτριες

Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ένδειξη «PRSA001» e-mail:

Depend Ltd.

Merchandisers
(κωδικός: MERCH2017)

Προφίλ υποψηφίου merchandiser:

Παρέχονται:

e-mail:

 C.A.Papaellinas

Visual Merchandiser  
για τα καταστήματα Beauty Line-Κύπρος

Γενικά καθήκοντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Ωφελήματα:

 

Promoters
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Pizzoteca

Υπεύθυνο Καταστήματος

Αρμοδιότητες και προσόντα:

e-mail:

Πωλητής ή Πωλήτρια

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

e-mail:

Alouette A.E.

Πωλήτρια  
Πλήρους Απασχόλησης

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

e-mail:

Υπεύθυνη για το Κατάστημα των Μελισσίων

Καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

spitishop

Πωλήτρια

Η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

Θα εκτιμηθούν επιπλέον:

Η εταιρία παρέχει:

e-mail:

Today’s Delicious Stores

Υπάλληλοι

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίων:

 
Προσφέρονται:

e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Η E-Gate Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες 
προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει 
στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του 
τμήματος πωλήσεων και υποστήριξης των πελατών της.

Πωλητής/τρια Καταστήματος 
(κωδικός: ΠΚΠ0914)

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση 
του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της 
τεχνολογίας; Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Ρόλος-αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται στο κατά-
στημα λιανικής πώλησης της εταιρίας στο Μαρούσι και έχει 
ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών 
της εταιρίας.

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
 

 του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet 
 

και λύσεων που ταιριάζουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη 
ξεχωριστά 

 
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

και ομαδικότητα 
 

εξυπηρέτηση των πελατών  
Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει: 

bonus κλπ.) 
 

 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας στον χώρο  
της πληροφορικής

Βιογραφικά στο e-mail: hr@e-gate.gr

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει για το κατάστημα 
στο Ηράκλειο Κρήτης:

Πωλητές/Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@dexim.gr

οίκος Anem είναι μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο 
-

πτυξης των πωλήσεων αναζητά να προσλάβει νέα, για να 
καλύψει τη θέση της: 

Πωλήτριας

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να: 
 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: anna@anemcollections.gr. Μαζί με 
το βιογραφικό σας παρακαλείστε όπως αποστείλετε και ένα 
cover letter, εξηγώντας γιατί θεωρείτε ότι είστε κατάλληλες 
για αυτή τη θέση.

Κεμπαπτζίδικον Το Γνήσιον, 
ζητείται: 

Yπεύθυνος Kαταστήματος 

Βιογραφικά στο e-mail: helenzachstam@gmail.com

Η εταιρία Feel Home by Λιοσάτος
στα είδη για το σπίτι, ζητά:

Πωλήτρια

Βιογραφικά στο e-mail: fliosatos@yahoo.gr

Το ανθοπωλείο Pierros LCDF ζητά να προσλάβει για το 
κεντρικό κατάστημά του στο Χαλάνδρι:

Πωλήτρια/τη 
πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 

στον τομέα της πώλησης 

 
 

 
 

 
 

 
 

των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων  
Η εταιρία προσφέρει: 

ωράριο 
 

 
 

συνέντευξη

να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: welcome@pierros.gr. 

Ελληνική εταιρία ενδυμάτων με δυναμική παρουσία στον 
χώρο και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, επιθυμεί να 
προσλάβει για τα κεντρικά γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Πωλήτρια/Πωλητή Χονδρικής

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 

  
Παροχές: 

 
 

εταιρία

-
γραφικό, στο e-mail: t.nikolaidou@accessfashion.gr, υπόψη 
κ. Τζένης Νικολαΐδου.

Η εταιρία alter ego, με ηγετική θέση στον χώρο των προϊ-
όντων ατμίσματος στην Ελλάδα, αναζητεί στην περιοχή των 
βορείων προαστίων:

Πωλητές/Πωλήτριες

τη χαρά του να βοηθάς με τις γνώσεις σου, τότε μια καριέρα 
στα καταστήματα της alter ego μπορεί να είναι αυτό που 
πραγματικά σου ταιριάζει.

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας αν: 
 

 
ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση  
και έχεις διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη 

 
σε υπηρεσίες και προϊόντα 

 
 

 
ως πλεονέκτημα  
Εμείς σου προσφέρουμε: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@alterego.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H Youth Lab. Dermocosmetics, μία από τις ανερχόμενες 
εταιρίες με δυναμική ανάπτυξη στον χώρο του φαρμακείου, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Στελέχη Πωλήσεων Φαρμακείου-Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
 

των προϊόντων της εταιρίας σε περιοχές  
 

 
σχέσεων με δίκτυα φαρμακείων  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
στον χώρο του φαρμακείου 

 
 κατά προτίμηση από τον χώρο των επιστημών υγείας 

 
 

 διαπραγματευτική ικανότητα 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: human-resources@
youthlab.com, υπ’ όψιν υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

-

φυσικό αέριο) ζητά να προσλάβει αποτελεσματικό:

Key Account  
(στο Β2Β)

Στόχος της θέσης: η καταγραφή των δυνητικών πελατών στην 
περιοχή του και στην αξιολόγηση τους και ο προγραμματι-
σμός των επαφών με στόχο την διεκδίκηση της συνεργασίας. 
Επίσης στην ανάπτυξη των πωλήσεων θα μπορεί να εντάξει 
και τοπικούς σοβαρούς επαγγελματίες στο χώρο της ενέρ-
γειας. Η επιτυχία του θα κριθεί από την εδραίωση σχέσεων 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες και από την συνέπεια τους 
στην εξόφληση του λογαριασμού. Θα πρέπει να μπορεί να 
αξιολογεί τις ενέργειες και τις πολιτικές του ανταγωνισμού 
και να ενημερώνει τον προιστάμενό του.

Απαραίτητα προσόντα:

από ανάλογο χώρο ή χώρο πετρελαιοειδών και να τον χαρα-
κτηρίζει άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευ-
σης, ωριμότητα, να μπορεί να εργάζεται μόνος του υπεύθυνα 
και σκληρά, να είναι πελατοκεντρικός και να έχει φιλοδοξία 
επιτυχίας στόχων.

Η εταιρία παρέχει: ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 

πακέτο ασφάλισης.

-
φικό τους στο παρακάτω e-mail, αναφέροντας τον κωδικό 
KA/XA: alina.mini@amrop.gr

Η εταιρία Emergy Products S.A., που δραστηριοποιείται στη 
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ζητά 

 και την περιοχή της Ηπείρου:

Πωλητή  
/Χειριστή Ιατρικού Μηχανήματος

Αρμοδιότητες: 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
των πωλήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 
 

και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 

βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: vntriva@
emergyproducts.gr

Το St. George Lycabettus Hotel αναζητά:

Sales Executive

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

γλώσσας επιθυμητή 
 

και διεθνείς εταιρίες 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

George Lycabettus, στείλτε μας το βιογραφικό σας με φω-
τογραφία στο e-mail: mirka@sgl.gr. Τα στοιχεία των αιτή-
σεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει 

απαιτήσεις της θέσης.

Επιθεωρητής Πωλήσεων 
(κωδ.: AS 35)

Προσόντα που απαιτούνται: 
 

την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας  
και στη συνέχεια την ευθύνη του δικτύου  
πωλήσεων 

 
στις πωλήσεις 

 
 

 επαγγελματικό ιστορικό στην ανάπτυξη  
των πωλήσεων 

ομάδας, ανεπτυγμένες ικανότητες  
διοίκησης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας 

  
Περιγραφή θέσης: 

 
των προϊόντων της εταιρίας  
του και την ανάπτυξή τους 

 

Προσφέρονται: 
 

 
με δυνατότητες μεγάλης εξέλιξης

-
νώς τον κωδικό AS 35) στο παρακάτω e-mail: smerkouri@
exceed.gr

Η Μεταφορική Καβαλαράκης αναζητά υποψηφίους για τη θέση:

Πωλητής Διεθνών Μεταφορών

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα εξής: 
 

της διεθνούς μεταφοράς 
 

και υποστήριξη υφιστάμενων πελατειακών  
σχέσεων 

 
των αναγκών τους 

 
μεταφοράς  
Απαιτήσεις: 

 
γλώσσας 

 
μεταφορών 

 
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

αποτελεσματικότητας και επικοινωνίας 
 

και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
 

 επίλυσης προβλημάτων 
 

πωλήσεων  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

και σας διακρίνει πάθος και ενθουσιασμός για εργασία, θα 
χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: 
business@kavalarakis.gr

Στελέχη Πωλήσεων

Η εμπορική εταιρία Ιnterkiosk, που δραστηριοποιείται στη 
διάθεση και στη διανομή προϊόντων σε σημεία μικρής λια-
νικής αγοράς πανελλαδικά, ζητεί να προσλάβει πωλητές-
συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα με εμπειρία στον κλάδο της 
μικρής λιανικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
 

 
των πωλήσεων και της διανομής τυποποιημένων  
τροφίμων και ζαχαρωδών 

  
Προσφέρονται: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@interkiosk.gr

Πωλητής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
 

Αρμοδιότητες: εξυπηρέτηση πελατών, προώθηση των προϊό-
ντων και συναρμολόγηση του υλικού εντός του καταστήματος.

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Elikon Graphic Arts είναι μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα 
που δραστηριοποιείται στον τομέα των γραφικών τεχνών και 
των επαγγελματικών εκτυπώσεων. 

ανάπτυξης της εταιρίας, ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων 

Περιγραφή θέσης: 
 

 
και ιδιωτικού τομέα) και υλοποίηση συμμετοχής 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
πωλήσεις 
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Παρέχονται: 
 

 
 

 
 

-
e-mail: career@elikon-print.gr

Κleemann
-

Αccount Manager 
(κωδ.: AC317)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

link: 
app -

 

Πωλητής Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: -

e-mail: -

 Regional Export Sales Manager

Job description: 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Education: 

 
 

 

 e-mail: 

Η Eval Marine Accessories -

Πωλητή Εξαγωγών 
(κωδ. θέσης: exp_sales)

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Στέλεχος Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών  
& Διαχείρισης Site Προσφορών-(Μαρούσι)

Dealing.gr

-

Προσόντα που απαιτούνται: 
 

 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

e-mail: 

:

Πωλητής Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: -

e-mail: 

Μπουντουράκης 
Α.Ε.

Πωλητής

 
 

 
 

Προσφέρονται

e-mail: @

Η Media Strom

Πωλητή Β2Β 
(κωδ. θέσης: 2-415)

Περιγραφή θέσης: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 Προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

e-mail: 
gr

 

Η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ

Περιοδεύοντα Πωλητή (Door to Door)

Προσόντα υποψήφιου: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Καθήκοντα υποψήφιου: 

 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:

-

e-mail: 

Η Μαριόγλου ΑΒΕΕ

Βιομηχανικό Εξωτερικό  
Πωλητή 

Προφίλ θέσης:

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Για την παραπάνω θέση προσφέρεται:

e-mail: 

Δενελάβας Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Θα είναι υπεύθυνος: 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

 
 

 

e-mail: 
gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Βιοϊατρική

Υπαλλήλους Γραφείου  
Εξυπηρέτησης Πελατών  

(κωδ. θέσης: ΕΤΗΚ-1017)

-

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 
 

 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 
 -

Η Ηealth Νet Μanagement A.E.

-

Άτομα για τη Στελέχωση του Τηλεφωνικού Κέντρου  
(ηλικίας έως 35 ετών)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
 

 
  

 Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 
  

 Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 
gr

ΙΑΤΡΟΙ
To Cosmetic Derma Medicine Group -

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους  
ή Πλαστικούς Χειρουργούς  

ή Ιατρούς σε αναμονή για Ειδικότητα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

Προσφέρεται:

e-mail: 
gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης-Ρέθυμνο 

Η Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: nio@gcp.gr

κωδικό: ΙΕ ΡΕ. .

Ιατρικός Επισκέπτης  
Θεσσαλονίκη (κωδ.: SAL 2609)

-

Καθήκοντα θέσης: 
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Απαραίτητα προσόντα:

link:

Επιστημονικούς Συνεργάτες-Ιατρικούς Επισκέπτες

Αντικείμενο:

 

e-mail:

Ιατρικός Επισκέπτης-Καβάλα

Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

κωδικό «ΙΕΚΒΛ».

Στέλεχος Εξωτερικών Πωλήσεων 
Θεσσαλονίκη

L. Medical

Αρμοδιότητες και καθήκοντα:

Κύρια προσόντα του υποψηφίου:

e-mail:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Βιοϊατρική

Νοσηλευτή/Αιμολήπτη
(κωδικός: ΑΙΜ-0917)

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

Ευεξία Α.Ε.

Νοσηλευτή/Βοηθό Νοσηλευτή
(κωδ. θέσης: GEN-NUR)

Προφίλ:

Η εταιρία μας προσφέρει:

e-mail:

Ευρωκλινικής Αθηνών

Έμπειρο Νοσηλευτή/τρια Παιδιατρικής
(κωδ. KIDS5)

Απαραίτητα προσόντα:

Ο όμιλος προσφέρει:

e-mail:

Νοσηλεύτρια 
για πλήρη απασχόληση

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

Προσφέρονται: 

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Centrofaro Services LTD Athens

Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό  
Α.Ε.Ι /Α.Τ.Ε.Ι.

Περιγραφή της θέσης εργασίας:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

DeltaTech 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  
με γνώση EPLAN (κωδ.: 1ΗΜ)

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail:

Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες

Μεταλλειολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Δ. & Μ. Zαχαρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Powerz

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Βασικά καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Thalis E.S.

Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση:
Τόπος:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 

Καθήκοντα θέσης: 

Η εταιρία:

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται  
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

e-mail:
κωδικό θέσης YF-ΕS4.

Acmon Systems
 

Μηχανολόγο/Μηχανικό

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης

Mediline Isothermal Solutions Α.Ε

Προσόντα

e-mail:

Μηχανολόγο Μηχανικό/Μηχανικό  
Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Απαραίτητα προσόντα:

17
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e-mail: dounas@stathis.com.gr

FlexLearn Solutions

ASP/C# .NET Software Engineer

Basic skills:

Technical skills:

The following proven skills will be consider as strong 
assets:

The company offers:

e-mail:

Senior Software Quality Assurance Engineer 
(Marousi)

Ad title:

Company profile:

Applicants:

Desired position requirements:

Desired skills (considered a plus):

What we offer:

Contact: e-mail:

Μηχανολόγος Μηχανικός 
Χημικός Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφάλειας  

(full time) (κωδικός: 1ΤΑΑ)

Περιγραφή θέσης: Ergonomia

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail:

Digimark Α.Ε.

System Engineer
(κωδ.θέσης: SE)

Επιθυμητά προσόντα:

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:

Παρέχονται:

e-mail:

Πολιτικός Μηχανικός

Αντικείμενο: 

Προφίλ υποψηφίου:

e-mail:

TEXNIKOI
Auto Marin A.E.

Τεχνικό Υπεύθυνο-Διαγνώστη

Απαραίτητα προσόντα:

 
Προσφέρονται:

e-mail: hr@automarin.gr

Δ. Θανόπουλος Α.Ε.

Τεχνικό Υποστήριξης (Helpdesk)

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

Προαπαιτούμενα προσόντα:

Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Τεχνικός Ασφάλειας-Αττική-(2TAA)

Ergonomia

Απαιτούμενα προσόντα-Οι υποψήφιοι θα πρέπει  
να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail:

.

Scorpios Security

Τεχνικό/Εγκαταστάτη  
Συστημάτων Ασφαλείας

Ρόλος/αρμοδιότητες:

Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την κρίσιμη θέση  
θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
 

 

Scorpios Security προσφέρει

e-mail:

.

Τεχνικός

Arion

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:
arion.gr

Grecotel Hotels & Resorts

Προϊστάμενος Συντήρησης

Απαιτούμενες δεξιότητες-Ο υποψήφιος θα πρέπει:

Τι προσφέρουμε:

e-mail:

Brink’s Hellas

Τεχνικό Εγκαταστάσεων  
Συστημάτων Ασφάλειας

Τo προφίλ της θέσης: 

To προφίλ του ιδανικού υποψηφίου  
που αναζητούμε:

Τεχνικά προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση:

Η Brink’s Hellas παρέχει:

e-mail:

Nigico A.E.B.E.

Τεχνικό Ψυκτικό

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε.

Φανοποιό  
Τμήματος Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα:
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Προσφέρονται: 
 

e-mail: fotmal@filosidis.gr  

Φανοποιός

 e-mail: gr

LOGISTICS
Vicko A.E.

Αποθηκάριοι Καταστημάτων

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

 
 

 link: 

Aria Fine Catering,

Υπεύθυνο Διακίνησης Υλικών Αποθήκης 

Για τη θέση απαιτούνται: 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Προσφέρονται: 
 

e-mail: hr@aria.gr. 

Bιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνος Αποθήκης

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

 

e-mail: 

Hub Logistics A.E.

Αποθηκάριο

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 

Υπάλληλος Αποθήκης-Υπεύθυνος Αποστολών  
Εξωτερικές Εργασίες

SmartTechnology

 
 

 
 

 

Οι αρμοδιότητες του υπαλλήλου περιλαμβάνουν: 
 

 
 
  

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει:  
 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

e-mail: 
gr

ΟΔΗΓΟΙ
Φουρναράκης Α.Ε.

Οδηγό–Αποθηκάριο

Περιγραφή θέσης:

 e-mail:  

ΕΣΤΙΑΣΗ
Kouros Hotel  

Σερβιτόρο/Σερβιτόρα
Προσόντα: 

 
 

 

 
 

 e-mail: . 

  «Απολλώνιον ΑΒΕΕ

Ψήστη

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
  

Η εταιρεία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 
gr

To Grand Hotel Palace

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

e-mail: .  

Σερβιτόρος/α

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

 
Nana Princess

Β’ Μάγειροι

Απαραίτητα προσόντα: 
 

Η εταιρία παρέχει

e-mail: .gr

Nammos at Courchevel 

Pastry Staff

Qualifications required: 
 

 
 

 

e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Facelook

Αισθητικός  
Απόφοιτος T.E.I. ή Ι.Ε.Κ.

Η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: . 

SECURITY
Προσωπικό Ασφαλείας/Φύλακες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει: 
 

 
 

Mπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας: 
 

 
 

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Γευσήνους

Εργάτες

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 

 e-mail: .gr

Χειριστές Γραμμών Παραγωγής (κωδ.: ΧΓΠ_1017

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

GPF–Georgiou 
Flexible Packaging

Υπεύθυνος Γραμμής Παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει  
 

 

e-mail: 

Βιελφύς Α.Β.Ε.Ε.

 

Τεχνικό Παραγωγής

Προσόντα: 
 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

  
Παροχές: 

 

e-mail: 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Yria Boutique Hotel & Spa 

 
Εργάτη Κήπου

Προσόντα: 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 
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αυτοπεποίθησή σου

σίας, εργασία υπό χρονικές πιέσεις, 
έλικτη εργασία, μη προγραμματιζό-
ωράριο κ.ά.

-

-

-

νωνίας, ανταγωνισμός, απομόνωση, 

άσεων, έλλειψη ελέγχου, ασάφεια 
-

-

-

άλλους να μην έχουν καμία παρόμοια 
επίπτωση.

-
τίζεται με τον τρόπο πρόσληψης της εκά-

 Ποιες είναι συνέπειες  
του εργασιακού άγχους

-
νο, όσο και στην επιχείρηση στην οποία 

Για τον εργαζόμενο:
 

και συγκέντρωσης

αποφάσεων
-

γνωση
 

 
και αποτελεσματικότητα

Για την επιχείρηση:
 

 

 
των εργαζομένων

των εργαζομένων
 

 

 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί  
το εργασιακό άγχος

-

από την εκάστοτε επιχείρηση, η οποία 

 

για την εκτέλεση της εργασίας
 

από τους εργαζομένους

 

 

 

με τους στόχους των εργαζομένων
 
 

ασφάλειας
Νεκταρία Στεργίου, Ψυχολόγος

MSc Οργανωτική & Οικονομική Ψυχολογία

εργασιακή καθημερινότητα γίνεται δυσβάστακτη

κάνει και αγαπάς 

ωπικότητάς σου 

-
-

ράτησε την ως 

υς στόχους που 
υ για το μέλλον 

-

-
ου όσο μπορείς!

Πρόσεχε τον εαυτό σου

-

-

ευημερία του ατόμου στα πλαίσια 
της κοινωνίας, η οποία περιλαμ-

σχέση του ατόμου με τους κοινωνι-

-

-

  Κάθε μέρα κάνε  
κάτι που σε φοβίζει

-

-

-

-

τους αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. 

Ρώτα τον εσωτερικό σου κριτή

-

-

-

-
-

-

εαυτό σου ακόμη και για τις πιο μι-
κρές επιτυχίες. Όσο κοινότυπο κι 

Βοήθησε κάποιον άλλον

-
-

άλλον, κάτι που γι’ αυτόν μπορεί να 

-

-

Θέσε τα προσωπικά σου όρια

να λες «όχι»! Θέσε τα προσωπικά σου 

και να ζητάς αυτό που πραγματικά 

-

 
 Διάλεξε εσύ τους ανθρώπους 
που σε περιβάλλουν

-

-

-

Βάλε λοιπόν ένα φίλτρο και κάνε 
κάποιες σημαντικές αλλαγές στην 

-

-

 Θυμήσου τη σημασία  
της υψηλής αυτοπεποίθησης

-

-

-

πιο ελκυστικοί στους υπολοίπους 

ευτυχισμένοι.

σπάνια αλλάζουν από μόνα τους. 

καταστάσεις, συνωμοτείς κατά του 

«Ιδού η υπέρτατη αξία: να μην προ-
δίδεις τον εαυτό σου».

William Shakespeare

Μαριάντα Ζάβαλη, Team leader 
www.citycampus.gr
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ των στατιστικών στοιχείων Ε&Α 
για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, φορέα του Ελληνικού Στατι-
στικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια 
αποτελούν τα προκαταρκτικά στοιχεία δαπανών τα 
οποία απεστάλησαν στη Eurostat.

Δαπάνες Ε&Α
Ο πλέον «γνωστός» δείκτης που εξάγεται από τα 

στατιστικά στοιχεία Ε&Α, ως το ποσοστό (%) των 
δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ, είναι η «Ένταση Ε&Α» 
(R&D intensity) που αποτυπώνει τον στόχο της 
στρατηγικής ΕΕ2020 για την επίτευξη επενδύσεων 
σε Ε&Α σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα 
το 2016 είναι 1.733,1 εκατ. €, αυξημένες κατά 29,3 
εκατ. € (ποσοστό αύξησης 1,7%) σε σχέση με το 
2015. Οι δαπάνες Ε&Α συνυπολογίζονται στο ΑΕΠ 
της χώρας καθώς, σύμφωνα με το αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010, 
καταγράφονται ως δαπάνες παγίου κεφαλαίου.

Η αύξηση των δαπανών Ε&Α έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του δείκτη «Ένταση Ε&Α» σε 0,99% το 
2016 από 0,97% το 2015 (ποσοστό αύξησης 1,6%).

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη των δαπανών Ε&Α ανά 
τομέα έχει ως ακολούθως:

στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας BES) το 
2016 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 

722,9 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 28,7% σε 
σχέση με το 2015.

στον κρατικό τομέα (τομέας GOV), το 2016 οι 
συνολικές δαπάνες σε Ε&Α ανέρχονται σε 428,9 
εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά -10,5% σε 
σχέση με το 2015.

στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (τομέας HES) το 2016 οι 
συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 566,6 εκατ. 
€, παρουσιάζοντας μείωση κατά -12,0% σε σχέση 
με το 2015.

στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυ-
μάτων (τομέας PNP) το 2016 οι συνολικές δαπάνες 
Ε&Α ανέρχονται σε 14,8 εκατ. €, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά -22,6% σε σχέση με το 2015.
Πηγές χρηματοδότησης δαπανών Ε&Α
Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης των δα-

πανών Ε&Α καταγράφονται τα ακόλουθα:
η χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις που διατέθηκε 

για δαπάνες Ε&Α ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης το 
2016 ανέρχεται σε 691,0 εκατ. €, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 29,2% σε σχέση με το 2015.

η χρηματοδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 
737,1 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά -18,5% 
σε σχέση με το 2015.
Σε σχέση με τις κυριότερες επιμέρους πηγές που 
συγκροτούν την κρατική χρηματοδότηση τα στοιχεία 
έχουν ως εξής:

ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 
2016 δαπάνες Ε&Α ύψους 538,1 εκατ. €, παρουσι-
άζοντας αύξηση κατά 21,5% σε σχέση με το 2015.
το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2015 δαπάνες Ε&Α 

ύψους 101,4 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
-73,9% σε σχέση με το 2015.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται 
από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμ-
ματα Ε&Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες 
Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν το 2016 από την ΕΕ 
είναι 207,6 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
21,4% σε σχέση με το 2015.

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης ανά τομέα εκτέ-
λεσης έχουν ως ακολούθως:
οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του τομέα των 

επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται κατά 87,7% (633,7 
εκατ. ) από ίδια κεφάλαια.
οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του κρατικού τομέα 

χρηματοδοτούνται κατά 79,5% (340,8 εκατ. €) από 
το κράτος (70,3% τακτικός προϋπολογισμός, 13,4% 
ΕΣΠΑ, 16,2% Λοιπέςκρατικές πηγές).
οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του τομέα τρι-

τοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
χρηματοδοτούνται κατά 65,5% (371,1 εκατ. €) από 
το κράτος (80,4% τακτικός προϋπολογισμός, 8,9% 
ΕΣΠΑ, 10,6% Λοιπές κρατικές πηγές).
οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2015 του τομέα ιδιωτικών 

μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων χρηματοδοτούνται 
κατά 46,1% (6,8 εκατ. €) από το εξωτερικό.

Αύξηση των δαπανών για έρευνα και    
Στο 0,99% του ΑΕΠ ανέρχεται το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη, σύμφωνα       
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  ανάπτυξη το 2016 στην Ελλάδα
       με τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Τα προαναφερόμενα προκαταρκτικά 
στοιχεία δαπανών Ε&Α για το 2016 
στην Ελλάδα θα οριστικοποιηθούν 
έως τον Ιούνιο 2018 (Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός 995/2012). 
 
Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο
 
"Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης 
για δαπάνες και προσωπικό το 2016 
στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά Στοιχεία"

http://metrics.ekt.gr/el/node/346
 
ΕΚΤ - Δείκτες Έρευνας, Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας

http://metrics.ekt.gr

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(www.ekt.gr) λειτουργεί ως επιστημονική 
εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, 
το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, 
οργάνωση, διάθεση και διατήρηση 
του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, 
ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής 
(περιεχόμενο και δεδομένα) και 
τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. 
Παρέχει ευρεία πληροφόρηση 
για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, 
υποστηρίζει τη συμμετοχή ερευνητικών 
ομάδων σε εθνικά & ευρωπαϊκά 
προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος, αρμόδιος για την παραγωγή 
των επίσημων στατιστικών & δεικτών 
για την έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία στην Ελλάδα. 

Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί 
ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή 
επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες, 
που εξυπηρετεί εθνικές πολιτικές, 
παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες σε πλήθος φορέων 
και χρηστών, και διασφαλίζει ανοικτή 
πρόσβαση σε έγκριτη γνώση 
σε οποιονδήποτε από οπουδήποτε.
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Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, στηρίζοντας τους 
θεσμούς της οικογένειας και της παιδείας, όπως και πέρυσι 
έτσι και φέτος έχει τη διάθεση να βοηθήσει τους οικονομικά 
αδύναμους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με τη διοργάνωση 

ενός κοινωνικού φροντιστηρίου, το οποίο έχει ως στόχο την κατανόηση και εμπέδωση 
της σχολικής ύλης, τη βοήθεια σε εκπαιδευτικά θέματα για την άνοδο της επίδοσης, καθώς 
και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. Το κοινωνικό φροντιστήριο θα λειτουργήσει 
δωρεάν και θα προσφέρει προγράμματα προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα του 
υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και της Α’ 
και Β’ Λυκείου. Το διδακτικό έργο αναλαμβάνουν εθελοντές, τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι 
αντίστοιχων εκπαιδευτικών τμημάτων των παν/μίων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι 
ακούραστα και ανιδιοτελώς προσφέρουν μέρος από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρό-
νο. Ενόψει του σχεδιασμού του προγράμματος του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης για τη σχολική χρονιά 2017-2018 καλούμε:
1. Εθελοντές καθηγητές για διδασκαλία μαθημάτων δευτεροβάμιας εκπαίδευσης.
2. Εθελοντή/ες για γραμματειακή υποστήριξη (απογευματινές ώρες).
3. Εθελοντή/ες συντονιστή εκπαιδευτικό (θεωρητικής κατεύθυνσης).
4. Εθελοντή/ες συντονιστή εκπαιδευτικό (θετικής κατεύθυνσης) για να πλαισιώσουν την 
ανωτέρω δράση.
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας στο link: docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeKvWNNGjoKZPZ9bG6p_00-1EbTmkl9dIMInGHRhUxW7oFPgA/
viewform?usp=send_form
Επικοινωνία: Τηλ: 213 2026046 -42 -43 -21, e-mail: tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr
Υπεύθυνοι για το κοινωνικό φροντιστήριο είναι η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κα Κυριακή (Κο-
ρίνα) Θεοδώρου και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής κ. Ευάγγελος Νικοθόδης.

To «Μake A Wish» (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις 
πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 3 έως 18 ετών με σοβαρές και απει-
λητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, 
ελπίδα και δύναμη. Με τον τρόπο αυτό, δίνοντας ζωή στα όνειρα 

που φαίνονται άπιαστα σε αυτά τα παιδιά, η ελπίδα να θεραπευτούν έρχεται πιο κοντά και 
μαζί της η δύναμη να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους και να παλέψουν για τη ζωή τους. 
Στο «Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος» γνωρίζουμε καλά πόσο ζωογόνα και θεραπευτική είναι η 
δύναμη μιας ευχής και πόσο σπουδαίο είναι για τα παιδιά αυτά, που θυσιάζουν την παιδι-
κότητά τους μέσα στα νοσοκομεία, να ζήσουν όχι απλά όμορφες, αλλά μοναδικές στιγμές 
ευτυχίας. Να κερδίσουν και πάλι το αναφαίρετο δικαίωμά τους να νιώσουν παιδιά, να βροθν 
μέσα από αυτά τα στιγμιότυπα της «φυσιολογικής» ζωής το κουράγιο να συνεχίσουν τον 
αγώνα τους και να κερδίσουν. Το πιο δυνατό φάρμακο γι’ αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα. 
Βοηθήστε μας να τους την προσφέρουμε! 
Το «Make A Wish» (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτημα του μεγαλύτερου διεθνούς 
οργανισμού του «Make A Wish International» ο οποίος δημιουργήθηκε το 1993 προκειμένου 
να υποστηρίξει αρχικά πέντε χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών να εκπληρώνουν ευχές των 
παιδιών με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Σήμερα, το «Make A Wish International» 
έχει παρουσία σχεδόν σε 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, μέσω των 37 παραρτημάτων του.
Το «Make A Wish» (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος) πραγματοποίησε την πρώτη του ευχή στις 6 
Μαρτίου του 1997, ενώ μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει πάνω από 1000 ευχές!
Tι κάνει το «Make A Wish» (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος);
Εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενι-
σχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, ελπίδα και δύναμη.
Tι θέλει να πετύχει το «Make A Wish» (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος);
Επιθυμεί να κάνει πραγματικότητα με τον πιο μαγικό τρόπο τις ευχές όλων των παιδιών 
που πληρούν τα κριτήρια του οργανισμού.
Ποιες είναι οι αξίες του «Make A Wish» (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος);

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου ώστε να γίνεις εθελοντής στον οργανισμό μας.
Επικοινωνία: Κεντρικό γραφείο Aθήνα: 210 963 7660, 210 963 7774, 
e-mail: info@makeawish.gr
Γραφείο Θεσσαλονίκης: 2310 523978, 2310 523979, e-mail: thess@makeawish.gr

Η «Γέφυρα Ζωής» ιδρύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2012 από άτο-
μα που είτε έχουν Α.μ.Ε.Α. στην οικογένειά τους, είτε είναι φίλοι με 
περισσεύματα αγάπης για αυτούς τους καθημερινούς μικρούς μας 
ήρωες. Αυτό που μας οδήγησε στο να ιδρύσουμε τη «Γέφυρα Ζωής» 

ήταν η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά 
και τους εφήβους με ειδικές ικανότητες.
Οι στόχοι μας:
Η βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής φρο-
ντίδας των παιδιών και των εφήβων με ειδικές 
ικανότητες.
Διεκδικούμε:
Ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμ-
βασης στα θέματα της ψυχικής και κοινωνικής 
φροντίδας των παιδιών και εφήβων με ειδικές 
ικανότητες.
Στις βασικές επιδιώξεις μας περιλαμβάνονται:

βους με ειδικές ικανότητες.

διαβίωσης για εφήβους με ειδικές ικανότητες.

γνώμης.
Η «Γέφυρα Ζωής» θα συνεχίσει όσο η πολιτεία 
δεν αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στις υποχρε-
ώσεις της για τα παιδιά και τους εφήβους με 
ειδικές ικανότητες.
Εμείς κάναμε την αρχή και βάλαμε το πρώτο 
σανιδάκι στη «Γέφυρα Ζωής». Μετά από πολ-
λές προσπάθειες καταφέραμε να υλοποιήσουμε 
έναν από τούς στόχους μας, βρήκαμε τη στεγή 
για να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς παιδιά και 
έφηβοι με ειδικές ικανότητες.
Τώρα όμως με όλους εσάς τους νέους φίλους 
της «Γέφυρα Ζωής», όλοι μαζί μπορούμε να 
κτίσουμε «Γέφυρες Ζωής» για να μπορέσουμε να 
προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά τη δημιουργική 
απασχόληση και την επιστημονική υποστήριξη τα 
απογεύματα της οδυνηρής πραγματικότητάς τους.
Η βοηθειά σας είναι πολύτιμη και σας ευχα-
ριστούμε.

A.μ.E.A. παιδικής ηλικίας και εφήβων

Εθελοντική εργασία από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες:

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;
Είναι πολύ απλό. Απλά στείλτε μας ένα e-mail 

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, T.K., 
πόλη) στην κατηγορία, όπου μπορείτε να συ-
νεισφέρετε εθελοντικά. Μπορείτε να στείλετε 
σε παραπάνω από μια κατηγορίες και εμείς θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ελέγξουμε 
τη διαθεσιμότητα.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η επιτυχία της 
«Γέφυρας Ζώης» (Α.μ.Ε.Α. Δυτικού Τομέα) 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους εθελοντές μας.
Η «Γέφυρα Ζωής» δεν χάνει ευκαιρία να εκφρά-
ζει την ευγνωμοσύνη του στους εξαιρετικούς 
αυτούς ανθρώπους, να αναγνωρίζει την αξία 
του κοινωνικού τους έργου έμπρακτα, να τους 
επιβραβεύει σε δημόσιες εκδηλώσεις και να 
τους λέει πάντα ένα μεγάλο «ευχαριστώ».
Σας περιμένουμε: Πελασγίας 133, Περιστέρι. 
Τ.Κ: 12137 - Τηλέφωνα: 211 2143437 και 

πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε τη «Γέ-
φυρα Ζώης» (Α.μ.Ε.Α. Δυτικού Τομέα) και να 
ενισχύσετε το κοινωνικό έργο της!

Tο «Be the Miracle - Το θαύμα ΑΜΚΕ για τη στήριξη της οικογένειας» είναι 
μία εθελοντική οργάνωση που έχει ως στόχο τη στήριξη της οικογένειας και του 
παιδιού. Σε μια κοινωνία που δεν πιστεύει σε θαύματα, μια ομάδα ανθρώπων, 
αποτελούμενη από καθηγητές, καλλιτέχνες, προπονητές και ψυχολόγο ασχο-
λείται καθημερινά με οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα. Για την επίτευξη του έργου μας δίνουμε πρώτα έμφαση στα παιδιά 
και τις ανάγκες τους. Έπειτα η ομάδα αξιολογεί το είδος και το μέγεθος του προβλήματος 
της κάθε οικογένειας και ανάλογα πράττει. 
Συνήθως παιδιά - θαύματα αποκαλούν τα αριστούχα παιδιά. Όμως η κοινωνία έχει ανάγκη 
από όλα τα παιδιά: τα δύσκολα, τα φτωχά, τα δυσλεξικά, τα ξένα, τα Α.Μ.Ε.Α., τα ιδιαίτερα. 
Εμείς οι μεγάλοι λέμε ότι αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Βάζουμε υψηλούς στόχους, έχουμε 
μεγάλα όνειρα και με όλα αυτά προσπαθούμε να γαλουχήσουμε τα παιδιά μας για να τα 
κάνουμε άριστα. Στην πράξη όμως είτε καταφέρνουμε ακροθιγώς να ασχοληθούμε, είτε να 
τα πιέσουμε ανερυθρίαστα και σε τέτοιο βαθμό που θα δημιουργήσουμε ανεπανόρθωτες 
ζημιές στις ψυχούλες τους. Μέσα σε όλες αυτές τις προσπάθειες για το άριστο, ξεχνάμε το 
αυτονόητο, ότι όλα τα παιδιά είναι ένα θαύμα. 
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε στα παιδιά ότι αξίζουν. Να διδάξουμε, ότι οποιαδήποτε 
δυσκολία ή εμπόδιο συναντούν στη ζωή τους δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαδικασία 
που τους κάνει πιο δυνατούς. Το ελάττωμα, η ιδιαιτερότητα, η διαφορετικότητα αποτελούν 
την ουσία της μοναδικότητάς τους στην κοινωνία και δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να 
τα κρατάει πίσω.
Δραστηριότητες
Το «Be the Miracle» για την υλοποιήση των στόχων του έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που 
αποτελείται απο τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Για γονείς:

Για παιδιά:

Για τις ανάγκες των οικογενειών και όπου κριθεί απαραίτητο, οργανώνουμε δράσεις για 
τη συλλογή τροφίμων, ενδυμάτων και υποδημάτων. Επίσης παρέχεται στήριξη μεσώ του 
εθελοντή ψυχολόγου.
Αγγελίες εθελοντών:
Το «Βe the Miracle - To Θαύμα ΑΜΚΕ για τη στήριξη της οικογένειας» αναζητεί εθελοντή 
μαθηματικό για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά ανέργων, πολύτεκνων 
και μονογονεϊκών οικογενειών.
Το Be the Miracle - Το Θαύμα ΑΜΚΕ για τη στήριξη για της oικογένειας αναζητεί Kαθηγητή 
για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά ανέργων, πολύτεκνων και μονογο-
νεϊκών οικογενειών.
Επικοινωνία: E-mail: pandisworld@hotmail.com, τηλ.: 6944 815109.
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        Αυτό που φαίνεται αμελητέο
μπορεί για κάποιον να είναι ανεκτίμητο
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΘΕΛΩ»

Ένα νεοσύστατο αστικό σωματείο 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει 
αφιλοκερδώς υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, 
της πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης 
με σχέδιο δράσης και ανάπτυξης 
σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό 
με την ίδρυση παραρτημάτων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

στο σύστημα υγείας

σε πληγείσες περιοχές

και της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής

και της κοινοτικής μαιευτικής

περιοχές

ζωής

των ενεργών πολιτών και συνεργασία 

φορέων της κοινωνικής οικονομίας

συνείδησης αλληλεγγύης και προσφοράς  

της υγείας

περιοχών στον τομέα της υγείας

ενημέρωσης και εκπαίδευσης για 
τη συνειδητοποίηση της αξίας της πρόληψης 
και της προαγωγής της υγείας

συνέργειες και συνεργασίες με φορείς 

και σωματεία

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ «ΘΕΛΩ»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ «ΘΕΛΩ»

πολιτεία και την κοινωνία. 

οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας κ.ά. με 

γκαλά, συνεργασίες με ελεγκτικούς μηχανισμούς 
με στόχο την εξυπηρέτηση και τη διαφύλαξη του 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ «ΘΕΛΩ»

Η κοινωνική προσφορά στον τομέα 
της σχέσης των πολιτών 
με τους φορείς υγείας 
με τη δημιουργία ενός 

κανένα πνεύμα ανταγωνισμού. 

με συνέργειες αδελφοποίησης 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ «ΘΕΛΩ»

Η δημιουργία δομών 

από μία κοινωνική δικτύωση που 

ώστε να κινούνται με ασφάλεια 
στο υπάρχον σύστημα υγείας, 
πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
ΤΟΥ «ΘΕΛΩ»

μεταξύ 
κοινωνίας και πολιτείας στους τομείς:

www.thelosynergeia.gr
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Τ ο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ναυτιλι-
ακού τμήματος του BCA είναι προσαρμο-
σμένο στις απαιτήσεις της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας για στελέχη με υψηλό ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο και πρακτική γνώση των αντικειμένων 
που θα κληθούν να εφαρμόσουν στο εργασιακό 
περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι 
οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν 
άμεσα και παραγωγικά στις απαιτήσεις των 
ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Πλεονεκτήματα του προγράμματος:

κόσμο με περίπου 1000 επιχειρήσεις με έδρα 
την Αθήνα και περισσότερες από 200.000 
θέσεις εργασίας.

επιστημονική γνώση που συνδυάζεται με πο-
λύχρονη επαγγελματική εμπειρία.

το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει.

ιδανικό μείγμα θεωρητικών και πρακτικών 
γνώσεων που συμβάλλουν στην άμεση επαγ-
γελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Δομή προγράμματος:
Φθινοπωρινό εξάμηνο

λάσσης

Προϋποθέσεις αποδοχής:

πρόγραμμα, εφόσον διαθέτουν ένα από τα 
ακόλουθα προσόντα:

επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική θέση 

με βαθμό B και άνω ή

Για τους υποψηφίους σπουδαστές που δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της αγγλικής γλώσσας 
προσφέρονται εντατικά μαθήματα.

Φιλοσοφία και στόχοι:

στους σπουδαστές τις αναγκαίες αναλυτικές και 
ερευνητικές δεξιότητες για την κριτική ανάλυ-
ση των εξελίξεων στη ναυτιλιακή βιομηχανία 
και τη λήψη διοικητικών και στρατηγικών 

ζει στις λειτουργικές πρακτικές πτυχές των 
ναυτιλιακών εργασιών και οι σπουδαστές 
αναλαμβάνουν ερευνητική εργασία επιπέδου 
μεταπτυχιακού, η οποία ολοκληρώνεται σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Τίτλοι σπουδών:
Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, πέραν του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσφέρουν 
και ενδιάμεσους/συμπληρωματικούς τίτλους 
σπουδών, όπως τη βεβαίωση μεταπτυχιακής 
φοίτησης και το πιστοποιητικό μεταπτυχιακής 
φοίτησης. Αυτοί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, οι 
οποίοι μπορούν εξίσου να αποκτηθούν με 
βαθμό ή τιμητική διάκριση, απονέμονται σε 
όσους σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει ένα 
τμήμα του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Ακολουθεί η λίστα με όλα τα προσφερό-
μενα πτυχία, καθώς και τα κριτήρια για την 
απόκτησή τους:

Memberships:

ένωση στον κόσμο με περισσότερα από 100 

ση των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών 
της, η ανάπτυξη τυποποιημένων συμβάσεων 
και ρητρών, καθώς και η παροχή ποιοτικών 
πληροφοριών, συμβουλών και εκπαίδευσης. 

κτικές, το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη 
πρόσβαση στις αγορές, όντας υπέρμαχος της 
εναρμόνισης και της τυποποίησης όλων των 

και το ακαδημαϊκό προσωπικό του κολεγίου, 
απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως 
η πρόσβαση στις τεράστιες βάσεις δεδομένων 

ειδοποιήσεις, στατιστικά, εκπτώσεις σε βιβλία 
και δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και αποκλει-
στικές προσκλήσεις σε συνέδρια, συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης και άλλα πολλά προνόμια.

χώρες, τα οποία ελέγχουν περισσότερα από 

«φωνή» των ανεξάρτητων ιδιοκτητών πετρε-
λαιοφόρων σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία 
συμμετέχει ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
(εμπορικών, τεχνικών, νομικών, επιχειρησι-

να προωθήσει την ασφαλή και αποτελεσματι-
κή μεταφορά πετρελαίου και των προϊόντων 

προσωπικό απολαμβάνουν προνόμια, όπως 

σε εβδομαδιαία δελτία, συμβουλές, ειδοποιή-
σεις της αγοράς και της βιομηχανίας, καθώς 
και πρόσβαση σε εξειδικευμένα δημοσιεύματα, 
αποκλειστικές προσκλήσεις σε σεμινάρια και 
εκδηλώσεις του κλάδου.

σε συνεργασία με τα μέλη της (ρυθμιστικές 

να διασφαλίζει και να προωθεί την ασφαλή, 
αποτελεσματική, αποδοτική και φιλική προς 
το περιβάλλον ναυτιλία. Στις προσπάθειές της, 

της παγκόσμιας νομοθεσίας και των κανονισμών.

προσωπικό απολαμβάνουν προνόμια, όπως 
πρόσβαση σε δεδομένα, σε δελτία και ειδοποιή-
σεις του κλάδου, αποκλειστικές προσκλήσεις σε 
συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και εκπτώσεις 
σε δημοσιεύσεις και άλλα πολλά προνόμια.

ρέει από αυτή τη συνεργασία είναι η δυνατότητα 
που έχουν οι σπουδαστές και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό να αξιοποιήσουν το εκτεταμένο δί-

εκπόνηση ακαδημαϊκών ερευνών και μελετών, 
καθώς και η πρόσβαση σε άλλους οργανισμούς, 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το BCA είναι το πρώ-

παγκοσμίως.

την προώθηση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης και 

εξειδικευμένα κολέγια, κυβερνητικοί φορείς, 
ναυτιλιακές εταιρίες και οργανισμοί.

του BCA απολαμβάνουν από αυτή τη συνεργασία 
προνόμια, όπως η απεριόριστη πρόσβαση σε 
βάσεις δεδομένων και ερευνητικό υλικό, καθώς 
και εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης. Aξίζει να 

στα μέλη της, αποσκοπώντας στο να διευρύνει 
την ανθρώπινη γνώση και κατανόηση των ζω-
τικών ρόλων του ναυτιλιακού κλάδου, καθώς 
και των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών 
και πολιτιστικών πτυχών της εμπορικής ναυτι-

τη δυνατότητα να υποβάλλουν έρευνες και να 
συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της γνώσης 
γύρω από τον κλάδο.

ραιώς, εντάσσεται σε ένα διεθνές επιχειρηματικό 

της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του παγκόσμιου 
εμπορίου, μέσω των προγραμμάτων του και τη 
συνεργασία με οργανώσεις που στηρίζονται σε 
παρόμοιες αξίες.

και το ακαδημαϊκό προσωπικό απολαμβάνουν 
πολλά προνόμια, όπως η συμμετοχή σε απο-
κλειστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ενισχύουν την 
ανταλλαγή ιδεών με στελέχη των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών, καθώς και τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην ενί-
σχυση των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και 
των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Έναρξη: 

Διάρκεια: 
Ωράριο φοίτησης: 2 καθημερινές βράδυ και 

Γλώσσα: Αγγλικά
Κτίριο φοίτησης:
Υπεύθυνος προγράμματος: 

στην Αυστραλία. Συνέχισε τις σπουδές του στο 

Αυστραλία, από όπου απέκτησε μεταπτυχιακό 

τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιο-

απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 

και μεταπτυχιακό επίπεδο.

δίδαξε μαθήματα στον τομέα της στατιστικής και 
των μαθηματικών. Στη διάρκεια της συνεργα-
σίας του αυτής απέκτησε εμπειρία διδάσκοντας 
σπουδαστές προερχόμενους από διαφορετικό 

επίσης μεθόδους έρευνας σε μεταπτυχιακό 

και διαχείριση επενδυτικών αποφάσεων σε 

Επικοινωνία:
Γλυφάδα, Λεωφ. Ποσειδώνος 95 & Φοίβης 1
Τ.Κ. 166 74
+30 210 8986 086 /+30 210 8943 604
info@bca.edu.gr

    MSc «Shipping Business» από το BCA College

Postgraduate 
Certificate
in Shipping 
Business 

Postgraduate 
Diploma
in Shipping 
Business 

MSc 
Shipping 
Business 

PG Dip

MSc

PG Cert Οι συμμετέχοντες
πρέπει να συμπληρώσουν 
60 πιστωτικές μονάδες

Οι συμμετέχοντες
πρέπει να συμπληρώσουν 
120 πιστωτικές μονάδες

Οι συμμετέχοντες
πρέπει να συμπληρώσουν 
180 πιστωτικές μονάδες

Επίπεδο  Τίτλος Πτυχίου Σημειώσεις
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Μαθήματα Ελληνικών σε ενήλικες
Δράση εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, όπου οι ενήλικες συμμετέχοντες μαθαίνουν να χειρίζονται 
τη γραμματική και το συντακτικό τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική επικοινωνία.
Η δράση υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Μιχαήλ Βόδα 9, 55ο Δημοτικό σχολείο
Ώρα: 17:00 με 19:00
Πληροφορίες: www.athensopenschools.gr/el/draseis/oles-oi-draseis/?did=896&school=24

Από τη σελίδα στην οθόνη
Μπορεί ένα βιβλίο να γίνει ταινία; Μπορεί ένας χαρακτήρας να βγει από τη σελίδα και να μπει 
στην οθόνη; Εμπνεόμαστε από βιβλίο επιλογής της ομάδας και δραματοποιούμε ένα απόσπασμα 
κινηματογραφικά.
Αρχικά, μέσα από παιχνίδια σκηνοθεσίας με κάμερες και φωτογραφικές μηχανές τα παιδιά θα 
γνωρίσουν τις βασικές αρχές της κινηματογράφησης, τα διαφορετικά είδη κάδρου, τις οπτικές 
γωνίες, τον εξοπλισμό, την προετοιμασία ενός γυρίσματος, ενώ παράλληλα θα πειραματιστούν 
με τη χρήση της εικόνας και του βίντεο ως μέσο έκφρασης. Κατόπιν, θα μελετήσουν τις βασικές 
αρχές αφήγησης και θα δουν πώς φτιάχνεται ένα σενάριο από την ιστορία του βιβλίου που 
θα επιλέξουν.
Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν και θα μοιράσουν τους ρόλους, θα πειραματιστούν με τους 
διαλόγους, ενώ θα γίνουν οι ίδιοι σκηνοθέτες, φωτογράφοι, ηχολήπτες, εικονολήπτες και 
φυσικά ηθοποιοί. Τέλος, θα επενδύσουν μουσικά το επιλεγμένο απόσπασμα του βιβλίου.Η 
δράση απευθύνεται σε εφήβους, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Ηπίτου 15, Πλάκα, 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο
Ώρα: 18:00 με 20:00
Πληροφορίες: www.athensopenschools.gr/el/draseis/oles-oi-draseis/?did=684&school=73

Δωρεάν διδασκαλία ξένων γλωσσών  
σε ενήλικες από τον Δήμο Ηλιούπολης
Ο Δήμος Ηλιούπολης συνεχίζει και φέτος τη δωρεάν διδασκαλία μαθημάτων ξένων γλωσσών 
σε ενήλικες, με τη βοήθεια και την ανιδιοτελή προσφορά εθελοντών καθηγητών. Οι γλώσσες 
που διδάσκονται είναι: Αγγλικά, Αγγλικά της καθημερινότητας, Γαλλικά, Ιταλικά, Νορβηγικά. 
Όπως σημειώνει τα μαθήματα αποτελούν μια κοινωνική προσφορά στους ενήλικες δημότες 
της πόλης, που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις μιας ξένης γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και να καταθέτουν αίτηση 
συμμετοχής στο Τμήμα Παιδείας - Εθελοντισμού - Δ.Β.Μ. και Πολιτικών Ισότητας (ισόγειο 
Δημαρχείου) από 16/10/2017 έως και 27/10/2017. Διευκρινίζεται ότι επειδή ο δήμος δεν 
επέχει θέση εκπαιδευτικού οργανισμού ξένων γλωσσών προσφέρει διδασκαλία μόνο αρχικού 
και όχι προχωρημένου επιπέδου και δεν χορηγεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας και ενός λογαριασμού 
(ΔΕΗ ή ΟΤΕ) ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος 
είναι δημότης ή κάτοικος Ηλιούπολης. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω του 
περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Σημειώνεται ότι όσοι από τους συμμετέχοντες δεν εμφανιστούν στα δύο πρώτα μαθήματα θα 
χάσουν τη θέση τους.
Ειδικότερα, για την εγγραφή στα μαθήματα της νορβηγικής γλώσσας καλούνται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση με την επισήμανση ότι θα προηγηθούν άτομα έως 40 
ετών, φοιτητές, πτυχιούχοι, άνεργοι.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Λ. Ειρήνης και Φλέμινγκ).
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων και το πρόγραμμα.
Ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Λ. Ειρήνης και Φλέμινγκ
Πληροφορίες: 210 9970134, 210 9970156

37o Samsung Service Lab Workshop
Η Samsung Electronics Hellas διοργανώνει το «Samsung Service Lab Workshop» στο Innova-
thens, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών θα προσφέρει τεχνικές 
γνώσεις και δεξιότητες για 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 ποιότητας, καθώς και η διαχείριση πελατών.
Δηλώσεις συμμετοχής:
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 προτεραιότητας. 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 κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens, Πειραιώς 100, Γκάζι
Ώρα: 09:00 με 13:00
Πληροφορίες: apps.samsung.gr/innovathens

Κοινωνικό φροντιστήριο:  
Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές
Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Α' Γυμνασίου έως Γ' Λυκείου. Η δράση απευθύνεται σε 
εφήβους και υλοποιείται καθημερινά.
Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Νικητοπούλου Αγγελική.
Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Λέλας Καραγιάννη 16, Αθήνα, 41ο Γυμνάσιο
Ώρα: 16:00 με 21:00
Πληροφορίες: 210 8624588, 697 9917134

Ασφαλής και σωστή χρήση ενός  
προσωπικού προφίλ social media
Το Facebook έχει εξελιχθεί στο νούμερο ένα μέσο επικοινωνίας συμβάλλοντας στη διατήρηση της 
καθημερινής επαφής παρά τη φυσική απόσταση. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να 
φτιάξουν το δικό τους προφίλ, να χρησιμοποιούν σωστά τα social media και να προστατεύουν 
τα προσωπικά τους δεδομένα. Εάν μέχρι τώρα δεν είχατε κάποιο online προφίλ ή δεν είστε 
σίγουροι αν το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια, αυτό το σεμινάριο είναι το κατάλληλο για εσάς!
Σχεδιασμός - υλοποίηση: Ελένη Χοϊδά, διαδικτυακό μάρκετιγκ, Found.ation
Ημερομηνία: 26 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364
Ώρα: 18:00 με 20:00
Πληροφορίες: www.snfcc.org

Δωρεάν μαθήματα Ρωσικών από 
τον Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τον 
Νοέμβριο του 2017 θα οργανώσει για τους/τις φίλους/ες και τα μέλη του νέα τμήματα δωρεάν 
εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας. Τα μαθήματα θα γίνονται ένα δίωρο την εβδομάδα, της επιλογής 
του/της μαθητή /τριας, στα γραφεία μας (Βουλής 44Α, 1ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος) 
και θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2018. Όσοι/ες φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα 
παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@otenet.gr  
για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τη 
σχετική αίτηση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2017
Τοποθεσία: Βουλής 44Α, Αθήνα
Ώρα: 18:00 με 20:00
Πληροφορίες: facebook.com/Σύνδεσμος-Ελληνίδων-Επιστημόνων

Illustrator & Photoshop για αρχάριους
Η θεωρία, η εφαρμογή, τα εργαλεία και οι κανόνες σχεδιασμού και επεξεργασίας συγκεντρώνονται 
σε ένα πρακτικό σεμινάριο διδασκαλίας γραμμικού σχεδιασμού στο Adobe Illustrator και 
τεχνικών επεξεργασίας φωτογραφίας στο Adobe Photoshop για αρχάριους.
Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Ημερομηνία: 26 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Έλενας Βενιζέλου, Αθήνα, 2ο Πειραματικό Λύκειο
Ώρα: 17:00 με 19:00
Πληροφορίες: www.athensopenschools.gr/el/draseis/oles-oi-draseis/?did=806&school=11

Presentation & Communication skills:  
Preparing a resume
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή 
στo σεμινάριο «Preparing a resume» που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2017 στο In-
novathens, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων «Presentation & Com-
munication skills» έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
το British Council. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εφόδια στον υποψήφιο για να 
δημιουργήσει το βιογραφικό του σημείωμα και να αναδείξει τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά 
του, που θα του επιτρέψουν να ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας στην 
αγγλική γλώσσα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18-25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές 
και ανέργους), με γνώσεις Αγγλικών Β2 level (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο).
Δηλώσεις συμμετοχής:
Δηλώστε συμμετοχή, για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: apps.samsung.gr/innovathens/.
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στην 
περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο e-mail (ενδεικτικά, μία 
εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, απαντώντας 
στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Πειραιώς 100, Γκάζι, Innovathens
Ώρα: 16:00 με 18:00
Πληροφορίες: apps.samsung.gr/innovathens



Το voluntarywork. gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, 
από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. 
Με τη δημοσίευση και πρόσβαση αγγελιών, χωρίς χρέωση επιτρέπει σε δυνητικούς εθελοντές 
και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα, 
λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών. www.voluntarywork.gr
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Τ ους γνωστούς στίχους του τραγουδιού «όταν 
κοιτάς από ψηλά / μοιάζει η Γη με ζωγραφιά» 
θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλοι 

όσοι ασχολούνται με ένα εντυπωσιακό άθλημα, που 
χρόνο με τον χρόνο κερδίζει φανατικούς φίλους 
και στη xώρα μας. Μιλάμε για το paramotor ή, 
καλύτερα αποδίδοντάς το στα ελληνικά, αλεξίπτωτο 
με κινητήρα ή μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο.

Το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο (paramotor) έχει 
αρκετά κοινά με το ελεύθερο αλεξίπτωτο πλαγιάς 
ή παραπέντε (paragliding), αλλά διαφέρει διότι 
διαθέτει, εκτός από αλεξίπτωτο, και έναν κινητή-
ρα, που βρίσκεται κρεμασμένος στην πλάτη του 
χειριστή πιλότου.

Είναι απλό, αλλά όχι απλοϊκό, ενώ χρειάζεται 
μεγάλη υπευθυνότητα, γνώση, εκπαίδευση και 
πολλή κατάρτιση πάνω σε θέματα αεροπλοΐας. 
Όταν όμως όλα τα παραπάνω στοιχεία δέσουν 
αρμονικά μεταξύ τους, τότε ο πιλότος θα μπορέσει 
να απολαύσει μαγευτικές βόλτες σε έναν κόσμο 
όμορφο, ήρεμο, μακριά από τα προβλήματα της 
καθημερινότητας. Πρόκειται για το πιο οικονομι-
κό ατομικό αεροπλάνο που μπορεί να αποκτήσει 
κάποιος και το μόνο αεροπλάνο που μεταφέρεται 
και αποθηκεύεται εύκολα στο πίσω μέρος του αυ-
τοκινήτου σας!

Βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, εκεί 
όπου, κάτω από έναν ζεστό χειμωνιάτικο ήλιο, 
φίλοι του paramotor είχαν δώσει το ραντεβού 
τους για μια βόλτα στον καταγάλανο ουρανό με 
φόντο τα χιονισμένα Λευκά Όρη και την ήρεμη 
γαλαζοπράσινη θάλασσα.

Ο Λευτέρης Μαρικάκης και ο Γιώργος Κισσα-
νάκης θεωρούνται βετεράνοι του paramotor με 
δεκάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους. Σήμερα, 
4 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση αλεξιπτώτου 
με κινητήρα, η παρέα έχει μεγαλώσει και αριθμεί 
7 πιλότους, όλοι τους μέλη του συλλόγου «Ερμής», 
ενός συλλόγου που περιλαμβάνει και το γνωστό 
μας παραπέντε, ενώ συνολικά ασχολούνται με τα 
δύο αυτά αθλήματα περίπου 30 μέλη. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα μονοθέσια χρησιμοποιούν κινητήρες 100 

μέχρι 175 κ. εκ. με ιπποδύναμη τους 15-20 ίππων. 
Το βάρος τους είναι περίπου 25 κιλά. Τα πανιά που 
χρησιμοποιούν κυμαίνονται από 29 μέχρι 34 τ.μ. 
Τα διθέσια χρησιμοποιούν κινητήρες 300 κ.εκ. με 
40 ίππους, ενώ το αλεξίπτωτο είναι 44 τ.μ. Εκτός 
από τα όργανα ελέγχου, ο πιλότος πετά πάντα 
με κράνος, ενώ μαζί του έχει και ένα εφεδρικό 
αλεξίπτωτο.

Ενδεικτικές τιμές για ένα μονοθέσιο είναι τα 
6.000 , ενώ το διθέσιο τα 10.000 . Βέβαια στην 
αγορά για όποιον θέλει να ασχοληθεί υπάρχουν 
και μεταχειρισμένα σε πολύ καλές τιμές.

Για κάποιον που έχει την απορία τι γίνεται όταν 
ο κινητήρας σβήσει ενώ πετάμε να πούμε ότι ο 
κινητήρας του paramotor ουσιαστικά χρησιμεύει 
για να δίνει την ώθηση στο αλεξίπτωτο, ώστε να 
απογειωθούμε. Από εκεί και πέρα o έλεγχος της 
πορείας γίνεται από τους τους ειδικούς ιμάντες 
που κρατάει στα χέρια του ο πιλότος. Έτσι, και 
να σβήσει ο κινητήρας, το paramotor συνεχίζει 
να πετά (ανεμοπορεί) και μπορεί να προσγειωθεί 
με ασφάλεια.

Γιώργος Κισσανάκης
«Τα διθέσια δίνουν τη δυνατότητα και σε ένα 

ακόμα άτομο, εκτός από τον πιλότο, να απολαύσει 
μια διαφορετική βόλτα, πέρα από τα συνηθισμένα. 
Ο χειρισμός του διθέσιου απαιτεί από τον πιλότο 
να έχει δίπλωμα εκπαιδευτή. 

Η ασφάλεια οφείλει να αποτελεί το κυρίαρχο 
μέλημα σε κάθε στάδιο της πτητικής εξέλιξής μας. «Η 
εξέλιξη ενός πιλότου θα πρέπει να είναι προοδευτική, 
με μικρά σταθερά βήματα» μας λέει ο Γιώργος, ο 
οποίος πάνω στο διθέσιο έχει τοποθετήσει κάποια 
όργανα για τον έλεγχο του κινητήρα, του ανέμου 
και τα ρεύματα.

«Στο διθέσιο που χρησιμοποιώ, και λόγω ύπαρξης 
χώρου, έχω τοποθετήσει κάποια χρήσιμα όργανα, 
όπως είναι το GPS, στροφόμετρο, το πυρόμετρο, 
το βάριο, που μου δείχνει την άνοδο που έχω ανά 
δευτερόλεπτο, ώστε να εκμεταλλεύομαι καλύτερα 
τα ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα.

»Το συναίσθημα που δίνει αυτό το άθλημα είναι 
κάτι το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. 
Όταν κάποιος πετάξει με paramotor, σίγουρα θα 
θελήσει να το επαναλάβει, ενώ θα αρχίσει να 
σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει κάποιο. Πετώ 10 
χρόνια και συνεχίζω ακάθεκτος, γιατί για μένα το 
paramotor είναι πλέον τρόπος ζωής».

Λευτέρης Μαρικάκης
«Το paramotor παρουσιάστηκε πριν από 20 

χρόνια, είναι σχετικά νέο σε σχέση με το συγγε-
νές του αλεξίπτωτο πλαγιάς, που εμφανίστηκε 
στις αρχές του ’80. Εντούτοις έχει κερδίσει 
εκατοντάδες φανατικούς σε όλο τον κόσμο. 
Η ελευθερία να πετάμε και τα ποικίλα συ-
ναισθήματα που μας πλημμυρίζουν όταν 
βρισκόμαστε στον αέρα είναι στοιχεία τα 
οποία δεν μπορεί να τα βρει κάποιος σε 
οποιοδήποτε επίγειο άθλημα.

»Ο σύλλογός μας έχει πολύ καλή οργά-
νωση, τηρούμε πάντα όλους τους κανόνες 
ασφαλείας, ώστε η κάθε βόλτα μας να 
ολοκληρώνεται με απόλυτο έλεγχο».

www.haniotika-nea.gr

PARAMOTOR:  
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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
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ΑΘΗΝΑ
24 Οκτωβρίου
Στο πλαίσιο της κινητής έκθεσης «Βίος και Πολιτεία του Νίκου 
Καζαντζάκη» θα πραγματοποιηθεί συναυλία με έργα Κρητών 
συνθετών υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου με το βραβείο 
«Νίκος Καζαντζάκης» Χρήστου Λεοντή. Η μάνα Κρήτη, η «Εκα-
τοντάπολις» πανάρχαια γη, με το τραγούδι των παιδιών της 
Χρήστου Λεοντή (Ηράκλειο), Νίκου Μαμαγκάκη (Ρέθυμνο) και 
Μίκη Θεοδωράκη (Χανιά) τιμά τον μεγάλο της γιο Νίκο Καζα-
ντζάκη. Τραγουδούν οι: Ιωάννα Φόρτη, Θοδωρής Βουτσικάκης, 
Πάνος Μπούσαλης. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και με 
την υποστήριξη της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια».
Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτε-
χνείου 32, Πειραιάς. Ώρα: 20:30

25 Οκτωβρίου
Έκθεση φωτογραφίας για το Φαράγγι της Σαμαριάς και τα Λευκά 
Όρη με την ευκαιρία της μετάφρασης στα γαλλικά του βιβλίου 
«Φαράγγι της Σαμαριάς». Καταφύγιο ζωής - ορμητήριο ελευθε-
ρίας (Les gorges de Samaria, refuge de biodiversité, bastion de 
liberté). Η Κρήτη αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για τους 
επισκέπτες της Ελλάδας και ίσως τον πιο πολυεπίπεδο και πολύ-
μορφο προορισμό σε όλη τη Μεσόγειο. Οι ταξιδιώτες πάντως 
την επισκέπτονται κυρίως για τις παραλίες και τα ξενοδοχεία της 
και λιγότερο για την ιδιαίτερη ενδοχώρα της, τα διαρκώς εναλ-
λασσόμενα μοναδικά της τοπία ή την πραγματικά αυθεντική της 
γαστρονομία. Σήμερα, με ολοένα και περισσότερο μεμονωμένους 
ταξιδιώτες να επισκέπτονται την Κρήτη αναζητώντας ποιοτικό 
τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων, η περίοδος μοιάζει κατάλληλη 
ώστε η προσοχή να στραφεί προς το πραγματικά αυθεντικό κομμάτι 
της Κρήτης, τα εμβληματικά της βουνά με την ενδοχώρα που τα 
περιβάλλει. Σε αυτό το πλαίσιο το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η 
Περιφέρεια Κρήτης και ο Φορέας Διαχείρισης Λευκών Ορέων με 
αφορμή το Διεθνές Έτος Βιώσιμου Τουρισμού 2017, καθώς και 
την πρόσφατη μετάφραση στα γαλλικά της σημαντικής έκδοσης 
του Φορέα Διαχείρισης για το Φαράγγι της Σαμαριάς διοργανώ-
νουν έκθεση φωτογραφίας έως τις 31 Οκτωβρίου στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο, με θέμα τα Λευκά Όρη και το Φαράγγι της Σαμαριάς.
Τοποθεσία: Σίνα 31, Γαλλικό Ινστιτούτο. Ώρα: 09:00 με 20:00

26 Οκτωβρίου
Έμπειροι καθηγητές φυσικής αγωγής βρίσκονται στους χώρους 
των υπαίθριων οργάνων, δίνουν συμβουλές και καλές πρα-
κτικές και αξιολογούν τη φυσική κατάσταση των ασκούμενων. 

Επίσης, οι προπονητές μπορούν να σχεδιάσουν εξατομικευμένα 
προγράμματα αερόβιας άσκησης, μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκησι-
ολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας για όσους το επιθυμούν.
Ο χώρος παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 06:00 έως 
τα μεσάνυχτα.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προ-
τεραιότητας.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 07:30 
με 09:30 και 18:30 με 21:30

27 Οκτωβρίου
«Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, 
Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση». Έκθεση αρχειακού και 
φωτογραφικού υλικού.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 9:00 
με 21:00 και Τρίτη, Πέμπτη Κυριακή 9:00 με 14:30. Επιμέλεια 
έκθεσης: Γιάννης Γκλαβίνας, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Μενέλαος 
Χαραλαμπίδης. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παύλος Θανόπουλος.
Τοποθεσία: Κτίριο 6, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, Πάρκο Ελευθερίας - 
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Ώρα: 9:00 με 14:30

28 Οκτωβρίου
Η ενασχόληση με τα φυτά προσφέρει ευχαρίστηση και συμβάλλει 
θετικά στην ψυχική ισορροπία και ευεξία αποφορτίζοντάς μας 
από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ενώ συμ-
βάλλει και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Στη 

δραστηριότητα αυτή οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στον 
κόσμο των φυτών και θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις 
ανάγκες και τη φροντίδα τους. Σχεδιασμός - υλοποίηση: Σταυ-
ρούλα Κατσογιάννη, γεωπόνος - αρχιτέκτων τοπίου, Σταμάτης 
Καβασίλης, γεωπόνος - εδαφολόγος.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 12:30 με 
14:00

29 Οκτωβρίου
Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, το πρόγραμμα των δωρεάν 
ξεναγήσεων, επιστρέφει για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμ-
βρίου 2017. Οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι μία περιήγηση στον 
πολιτιστικό πλούτο και τις ομορφιές της πόλης από έμπειρους 
και εξειδικευμένους ξεναγούς, που προσφέρει ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε 
συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.
11:00: Αρχαία Αγορά με σημείο συγκέντρωσης στην Αδρια-
νού 25 (έναντι Ιερού Ναού Αγ. Φιλίππου). Ξεναγός: Στέλλα 
Γαλανοπούλου (έως 50 άτομα).
16:00: Ακαδημία Πλάτωνος με σημείο συγκέντρωσης στο 
Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος (Κρέοντος 1). 
Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 50 άτομα). Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας οι ξεναγήσεις στους εξωτερικούς χώρους δεν θα 
πραγματοποιούνται.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιμάρ-
μαρο, Παναθηνϊκό Στάδιο. Ώρα: 09:50

30 Οκτωβρίου
Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου η Σαρίτα Χαΐμ παρουσιάζει το βιβλίο 
της με τίτλο «Placebo», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας, 
στο Public Cafe Συντάγματος. Οι κολλητοί του τον φωνάζουν 
Μπίλλυ, το ίδιο και η οικογένειά 
του, για όλους τους άλλους είναι 
απλώς ο Βασίλης. Ένας νέος είκοσι 
δύο χρονών με πολλά «γκάζια» και 
αχαλίνωτη δημιουργικότητα. Με το 
χαρτί του πανεπιστημίου στο χέρι, 
ονειρεύεται ένα μεταπτυχιακό στο 
εξωτερικό που θα του χαρίσει φτε-
ρά. Μέχρι να βρεθούν τα χρήματα, 
δουλεύει στην καφετέρια της μητέρας 
του, ενώ τα βράδια καταπιάνεται 
με τη δημιουργία ενός περιοδικού 
φανζίν με τον τίτλο «Placebo».
Τοποθεσία: Public Cafe. Ώρα: 
21:00
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24 Οκτωβρίου
Ατομική έκθεση του Απόστολου Γεωργίου. Ένα 
αφιέρωμα στον Έλληνα ζωγράφο, ο οποίος 
μετά την ατομική έκθεση στο Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης το 2012 ακολούθησε μια 
σημαντική ανοδική πορεία με εκθέσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τοποθεσία: Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου - Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού 5. Ώρα: 10:30 με 
14:00, 17:30 με 21:00

25 Οκτωβρίου
Παρουσίαση βιβλίου. Τα Public και οι εκδόσεις 
Μέθεξις μας προσκαλούν στην παρουσίαση του 
νέου βιβλίου του Φαίδωνα Γιαγκιόζη με τίτλο 
«Αλβανική Πίσσα».
Τοποθεσία: Public Τσιμισκή. Ώρα: 19:00

26 Οκτωβρίου
Έκθεση «Τα χειρόγραφα της Θεσσαλονίκης». 
Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων 
από την ίδρυση της Ελληνικής Παλαιογραφι-
κής Εταιρείας, η Εταιρεία σε συνεργασία με την 
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 
θα λειτουργήσει έκθεση στον 4ο όροφο της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης με θέμα «Τα χειρόγραφα 
της Θεσσαλονίκης».
Τοποθεσία: Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θεσσαλονίκης. Ώρα: 8:00 με 20:30

27 Οκτωβρίου
Έκθεση: «Imagined Homes - Αρχαιότητα και 
Σκυρόδεμα». Το κοινό έργο του Ευάγγελου 

Παπαδόπουλου και του Paul Schwer είναι ένα 
πείραμα. 
Ξεκινώντας από τις έννοιες και τα σχέδια ως τη 
γνώριμη πνευματική κατοικία κάθε καλλιτέχνη, 
αναδύεται ένας διάλογος της προσέγγισης, των 
συνόρων και της διείσδυσης. Δημιουργείται έτσι 
μια νέα ιδέα, η έννοια της πατρίδας, του σπιτιού. 
Οι χωροκατακτητικές εγκαταστάσεις και των 
δύο καλλιτεχνών προσφέρουν αρκετά σημεία 
τομής για τον διάλογο και το θέμα αυτό. Ερ-
γάζονται και οι δύο με δομικά υλικά, π.χ. ξύ-
λινα δοκάρια, γυψοσανίδες, ακρυλικό γυαλί, 
σωλήνες φθορισμού.
Ενώ στον Ευάγγελο Παπαδόπουλο οι πλαστικές 
μορφές ξεδιπλώνονται ελεύθερα μέσα στον 
χώρο, μέσω θρυμματισμένων γυψοσανίδων, 
στον Paul Schwer απεικονίζονται κομμάτια 
ιστορικών διακοσμητικών με κατασκευές από 
σωλήνες φθορισμού και ράβδους αλουμινίου, 
που αντανακλούν το φως. 
Εμπνευσμένοι από τα εργοτάξια στη Θεσσα-
λονίκη (υπότιτλος της έκθεσης θα μπορούσε 
να είναι Αρχαιότητα και Σκυρόδεμα) και τη 
σκηνοθεσία ανοίγματος προς τη θάλασσα, 
π.χ. με ενσωματωμένες ράμπες και σημεία 
παρακολούθησης πάνω στον παραλιακό δρό-
μο, θα στηθούν μέσα στον εκθεσιακό χώρο 
προβλήτες και περιορισμοί από λαμαρίνες 
περίφραξης που θα τον αλλάξουν και θα τον 
μεταμορφώσουν.
Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς όλα 
τα άτομα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην έκθεση να τραβήξουν ένα σύντομο βίντεο 
μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, διάρκειας 
κάτω του ενός λεπτού, με θέμα τον «αγαπημένο 
τους χώρο» στη Θεσσαλονίκη.
Τοποθεσία: Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 10:00 με 21:00

28 Οκτωβρίου
Έκθεση ζωγραφικής από τον Δημήτρη Α. Φατούρο 
με τίτλο «Εικαστική δίοδος - Αρχείο 1966». Η 
έκθεση είναι μια γνωριμία με το ζωγραφικό έργο 
του Δημήτρη Φατούρου, ένα έργο που αρχίζει 
να διαμορφώνεται στο τέλος της δεκαετίας του 
’40, αναπτύσσεται δυναμικά και με διάφορες 
μορφές τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια για να 
διακοπεί συνειδητά το 1966.
Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 120 
ζωγραφικά έργα, καθώς και συμπληρωματικό 
υλικό σε προθήκες, που αποτελείται από 95 
σχέδια, λάδια και σκίτσα. Ένα μεγάλο μέρος 
αυτού του έργου -περίπου τα δύο τρίτα- εκτί-
θεται για πρώτη φορά, έχοντας παραμείνει έως 
σήμερα άγνωστο, ακόμα και σε συνεργάτες του 
καλλιτέχνη. Ένα αρχείο επιφυλάσσει εκπλήξεις 
και πράγματι τα έργα που ανασύρονται από το 
αρχείο του Φατούρου, κυρίως τέμπερες και 
σχέδια σε χαρτί, ξαφνιάζουν με τη ζωντάνια 
του χρώματος, την ευαισθησία και τη φρεσκάδα 
της σκέψης που περιέχουν.
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας, οι συχνές 
αναφορές στον ποιητικό μοντερνισμό, η επε-
ξεργασία διαχρονικών φιλοσοφικών εννοιών 
και προπαντός το «πάθος για τη σωματικότητα» 
και η ερωτική αντιμετώπιση του τοπίου είναι 
δομικά στοιχεία της δουλειάς του Φατούρου 
και η βασική αιτία που το έργο του διατηρήθηκε 
αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων.
Τοποθεσία: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρά-
πεζας. Ώρα: 10:00 με 18:00

29 Οκτωβρίου
Η ομάδα Horror Vacui παρουσιάζει την έκθεση 
«Εστιά-ζω» στο Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ) στη 
Θεσσαλονίκη, σε επιμέλεια της Μαρίας Ξυπο-

λοπούλου και του ιστορικού τέχνης Στρατή 
Πανταζή. Όπως σημειώνουν οι επιμελητές, ο 
τίτλος της έκθεσης κινείται μεταξύ τριών λέξεων: 
1) της λέξης «εστιάζω» που σημαίνει θέτω ως 
κέντρο, κύριο σκοπό του ενδιαφέροντός μου 
ή της δράσης μου, επικεντρώνω, εντοπίζω και 
συγκεντρώνω, 2) της λέξης «εστία» που σημαί-
νει τζάκι, το οποίο αποτελούσε τον βασικό και 
κεντρικό χώρο στο σπίτι και γι’αυτό συνδέεται 
και με την οικογενειακή συνοχή, το σπιτικό, το 
πνεύμα της οικογενειακής δομής και 3) της λέξης 
«ζω» που σχετίζεται σαφώς με τη ζωή. Η έκθεση 
πραγματεύεται διαφορετικές προσεγγίσεις της 
έννοιας της εστίας, της προσπάθειας εντοπισμού 
της και του τι αποτελεί τελικά «εστία» στη ζωή 
του καθενός. Συμμετέχοντες: Ομάδα Horror 
Vacui (Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Ανδρέας 
Βούσουρας, Χαράλαμπος Δερμάτης, Αντιγόνη 
Καββαθά, Ανδρέας Λυμπεράτος, Ευσεβία Μιχα-
ηλίδου, Βαρβάρα Σπυρούλη, Μάρθα Τσιάρα).
Τοποθεσία: Γεντί Κουλέ. Ώρα: 11:00 με 15:00

30 Οκτωβρίου
«Αρχαίες ελληνικές κατασκευές». Οι αρχαιο-
ελληνικές κατασκευές θα εντυπωσιάσουν τα 
παιδιά, γιατί θα μάθουν αρκετά πράγματα για 
τον Πυθαγόρα και τον Ήρωνα, δύο από τους 
μεγαλύτερους επιστήμονες της αρχαιότητας. Στις 
δύο πρώτες δράσεις τα παιδιά θα εξοικειωθούν 
με βασικές αρχές της φυσικής, οπού θα μιλή-
σουμε λίγο για αυτές, ενώ στις δύο επόμενες 
θα μάθουν να δουλεύουν τον πηλό. Με την 
Κωτούλα Σταυρούλα. Για παιδιά από 5 έως 7 
ετών, σε 4 συναντήσεις.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, 
με προεγγραφή.
Τοποθεσία: Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη. 
Ώρα: 17:45




