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Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε. 

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ. 163 45 - Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr 

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - Τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη 

Εμπορικός Διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών: 

Ελένη Κούτσικου
Υπεύθυνη Αγγελιών: Δώρα Γρηγορίου 

Υπεύθυνη Διαφημίσεων: Ιωάννα Παπαγγελή 
Υπεύθυνη Χορηγιών: Σοφία Γκοτσοπούλου

Δημοσιογράφος: Κυβέλη Χατζηζήση 
Διόρθωση Κειμένων: 

Δάφνη Απογένη, Θεοδώρα Δουφεξή 
Διευθυντής Ερευνών: Στράτος Πάττας
Διαδικτυακή Έρευνα: Σοφία Διαμάντη

Ομάδα Διεκπεραίωσης: 
Έλενα Κένταρχου, Ελισσάβετ Καλαρούτη, 

Γεωργία Κωνσταντίνου
Επιμέλεια Δομής: Βίκυ Πανοπούλου

Διευθύντρια Δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα, Ράνια-Κλειώ Κουρή

Περιφερειακές Συνεργασίες: 
Αλεξία Φουκίδου, Eλευθερία Φύσαρη

Οικονομικός Διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων: Ιωάννα Μίχου 

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε. 
Εκτύπωση: Newspresshold 

Σύμβουλοι Έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά, 
Αριστέα Δημητρούση, Μαρία Γεωργαλά

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)

H εκπαίδευση έχει πια το δικό της site!
Το νέο skywalker.education 
Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπι-
στήμια, κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά σεμινάρια, υποτροφίες είναι 
μερικά μόνο από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεω μένο και λειτουργικό σε 
περιμένει να το εξερευνήσεις: skywalker.education

www.skywalker.education
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Μιλάτε ανθρώπινα  
για να σας καταλαβαίνουν

Πιστεύω ότι ζούμε σε μία εποχή όπου η 
«υπερπαραγωγή», σε όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής μας, δεν είναι πλέον και τόσο αποδεκτή.

Έτυχε να βρεθώ λόγω δουλειάς σε ένα 
συνέδριο HR (human resources). Καθώς πε-
ρίμενα τη σειρά μου για να μιλήσω, άκουγα 
με ενδιαφέρον και προσοχή τους υπόλοιπους 
εισηγητές. Οι περισσότεροι παρουσίαζαν τις 
καλές πρακτικές που εφαρμόζουν στις επιχει-
ρήσεις όπου εργάζονται, οι οποίες σχετίζονται 
με την επιτυχημένη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Εκεί που όλα ήταν καλά, ανεβαίνει στη σκηνή 
ένα νέο παιδί, εκπρόσωπος μίας πολύ γνωστής 
εταιρίας της χώρας μας. Μετά τα πρώτα δύο 
λεπτά της παρουσίασής του άρχισα να αισθά-
νομαι χαζή. Δεν καταλάβαινα τίποτα απ’ όσα 
έλεγε. Μου φαίνονταν όλα κινεζικά. 

Η γλώσσα του ήταν ξύλινη. Χρησιμοποιούσε 
jargon, που ακόμα κι εγώ, που είμαι scientific 
oriented και γνωρίζω τα του HR, δεν κατα-
λάβαινα τίποτα. Πόσο μάλλον πολλοί από το 
κοινό, που ήρθαν για να μάθουν. Άρχισα να 
κοιτάζω αριστερά και δεξιά για να δω αντι-
δράσεις του κοινού, ώστε να σιγουρευτώ αν 
τελικά είχα εγώ το πρόβλημα ή ο τρόπος που 
απευθυνόταν στον κόσμο. Μάλλον δεν ήμουν η 
μόνη που δεν καταλάβαινε τι ήθελε να μας πει.

Σίγουρα ήταν ένα εξειδικευμένο συνέδριο 
σε ένα πεδίο όπου αναγκαστικά χρησιμοποι-
ούνται πολλοί αγγλικοί όροι, γιατί δεν υπάρχει 
αντίστοιχη μετάφραση στα ελληνικά. Όμως 
το πρόβλημα δεν ήταν οι αγγλικοί όροι. Ό,τι 
προσπάθησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να 
μας μεταφέρει θα μπορούσε να το πει απλά, 
με πιο επεξηγηματικό τρόπο, ώστε να μας 
προσφέρει αληθινή αξία. Το πρόβλημα ήταν 
ότι δεν κατάλαβε ότι δεν τον καταλαβαίναμε. 

Η έπαρσή του ήταν τέτοια, που τον τύφλωσε. 
Πίστευε ότι μιλώντας κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
μας έδειχνε τις γνώσεις του, την εμπειρία του. 
Θα μας έδειχνε ότι είναι expert. Το μόνο που 
κατάφερε όμως ήταν να μην τον καταλάβει 
τελικά κανείς (ρώτησα στο διάλειμμα και άλ-
λους συμμετέχοντες στο συνέδριο και είχαν 
την ίδια άποψη με εμένα).

Και το «ατύχημα» ήταν ότι στο τέλος της πα-
ρουσίασης μας έδειξε ένα βίντεο που εξηγούσε 
μέσα σε 2 λεπτά με απλά λόγια ό,τι μας είχε πει 
σε 15 λεπτά. Εκεί ήταν που έγινε ολοφάνερο 
ότι δεν ήξερε να παρουσιάζει και δεν ήξερε 
πώς να προετοιμαστεί για να παρουσιάσει 
αποτελεσματικά. Δεν είχε δηλαδή ιδέα περί της 
τέχνης του «παρουσιάζειν», περί idea pitching, 
περί επικοινωνίας τελικά.

Έτσι λοιπόν, όταν επικοινωνείτε, προσπαθή-
στε να πείτε αυτά που θέλετε απλά. Κόψτε τις 
περικοκλάδες και τις ακαταλαβίστικες λέξεις. 
Μην πέφτετε στην παγίδα της «υπερπαραγω-
γής». Ξέρω, είναι δύσκολο. 

Όμως έτσι δείχνετε ότι σέβεστε τους αν-
θρώπους που έχετε απέναντί σας. Έτσι κατα-
φέρνετε να περάσετε πιο εύκολα το μήνυμά 
σας. Έτσι δείχνετε πραγματικά ότι γνωρίζετε 
το αντικείμενό σας απέξω κι ανακατωτά. Έτσι 
δείχνετε ότι είστε άνθρωποι! Το απλό και το 
λιτό πάντα κερδίζει!

Δήμητρα Ζερβάκη,
EMBA, PMP, TTT Business coach, project 

manager, adult trainerness coach
dimitrazervaki.com

Μ ία φορά κι έναν καιρό τα 
Χριστούγεννα ήταν μία 
αποκλειστικά θρησκευ-

τική εορτή, μία σειρά από άγιες 
μέρες, γεμάτες πίστη, προσευχή 
και κατάνυξη, γεμάτες συμβολι-
σμούς αισιοδοξίας. Οι ημέρες 
των Χριστουγέννων ανέκαθεν 
ήταν ημέρες χαράς, οι οποίες 
δημιουργούσαν μία, αρχετυπική 
σχεδόν, εγγραφή μέσα μας, που 
φαίνεται να αντέχει στον χρόνο. 
Κι αυτό δεν μπορούσε να περάσει 
απαρατήρητο από τους επαγγελ-
ματίες του marketing.

Το αποτέλεσμα; Σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό, οι μέρες του 
Δεκεμβρίου έχουν μετατραπεί σε 
μία γιορτή του shopping και μία 
ευκαιρία για περισσότερες, κι 
ακόμη περισσότερες, πωλήσεις. 
Στο παρελθόν αυτό πιθανότατα 
βασίστηκε σημαντικά στο επιπλέ-
ον εισόδημα των ημερών, στο 
δώρο των Χριστουγέννων. Σήμερα 
όμως, που αυτή η συνθήκη είναι 
υπό αμφισβήτηση, τι είναι αυτό 
που κρατά τα Χριστούγεννα ανά-
μεσα στις κορυφές της εμπορικής 
δραστηριότητας; Και, ακόμη πιο 
παράδοξα, πώς αυτό το κλίμα 
καταφέρνει να επιβιώνει χωρίς 
να επιστρατεύονται πρακτικές 
τύπου black Friday;

Η απάντηση βρίσκεται στη λε-
πτή γραμμή ανάμεσα στον «άν-
θρωπο» και στον «καταναλωτή», 
μία λεκτική αντικατάσταση που 
γίνεται όλο και πιο ισχυρή στο 
σύγχρονο marketing. Ως άτομα 
έχουμε στόχους και κίνητρα, που 
ενεργοποιούν συναισθηματικούς 
μηχανισμούς τόσο ισχυρούς και 
βαθιά ριζωμένους, ώστε με ευ-
κολία να παίρνουν τον έλεγχο 
από τη λογική, μετρημένη δι-
αδικασία απόφασης, και αυτοί 
οι μηχανισμοί βρίσκονται πίσω 
από τη συμπεριφορά μας ως κα-
ταναλωτών.

Μέσα στις βασικές ψυχολογικές 
«εγγραφές» του δυτικού κόσμου 
είναι τα Χριστούγεννα μία περί-
σταση οικογενειακή, μία εποχή 
δώρων προς τους άλλους και προς 
τον εαυτό μας. Τα Χριστούγεννα 
ανασύρουν απευθείας συνειρμούς 
γιορτής, προσφοράς και ευτυχίας, 
γιατί έτσι μάθαμε να τα σκεφτό-
μαστε απ’ όταν ήμασταν πολύ 
μικροί. Τότε που αδημονούσαμε 
να έρθει ο Άγιος Βασίλης για να 
μας επιβραβεύσει για την καλή 
μας συμπεριφορά. Μπορεί ο Άγιος 
Βασίλης να απομυθοποιήθηκε 
αργά ή γρήγορα, η αίσθηση της 
αναμονής και της επιβράβευσης 
όμως παραμένει σε ένα υποσυνεί-
δητο, συναισθηματικό επίπεδο. 
Συνεπώς, καθώς μπαίνουμε στο 
κλίμα των γιορτών, αυτόματα ανοί-
γει η πόρτα σ’ αυτό το σύστημα 
κινήτρων και συναισθημάτων, 
που θέτει ως προτεραιότητα να 

αγοράσουμε δώρα για τους αγαπη-
μένους μας και να επιβραβεύσουμε 
τον εαυτό μας.

Προφανώς μπορεί η συναισθη-
ματική ώθηση να υπάρχει, αλλά η 
μετάφρασή της σε καταναλωτική 
δράση γίνεται σε συνάρτηση με 
την οικονομική μας δυνατότητα. 
Η μαγεία των Χριστουγέννων 
όμως έγκειται στο ότι είμαστε κατά 
βάση διατεθειμένοι να ξοδέψουμε 
περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως 
και να αγοράσουμε ακριβότερα 
πράγματα απ’ αυτά που ως επί το 
πλείστον επιλέγουμε, γιατί τώρα 
δρούμε ορμώμενοι από το θυμι-
κό μας. Η αποενοχοποίηση που 
αναζητούμε για να καταναλώσουμε 
κόντρα στους καιρούς, και που 
συνήθως προσφέρεται από μέ-
ρες μαζικών εκπτώσεων, είναι 
δεδομένη τις μέρες των γιορτών. 
Το πόσο περισσότερα και πόσο 
ακριβότερα είναι αυτά που τελι-
κά θα αγοράσουμε περιορίζεται 
από τη λογική μας, όμως αυτή η 
συναισθηματική ορμή επηρεάζει, 
με το έναν ή τον άλλον τρόπο, ένα 
μεγάλο μέρος της αγοράς τελικά.

 Πώς μεταφράζεται αυτό σε 
αποφάσεις για τις επιχειρήσεις
Για να πετύχουμε οτιδήποτε, 

πρέπει πρώτα να το έχουμε προσ-
διορίσει με σαφήνεια, να ξέρου-
με τι είναι αυτό που πραγματικά 
επιδιώκουμε. Μπορεί η ανάλυση 
της ψυχολογίας των Χριστουγέν-
νων παραπάνω να είναι πολύ 
επιγραμματική και συνοπτική, 
όμως δίνει κατεύθυνση προς τον 
κύριο στόχο του marketing: να 
βάλει τους καταναλωτές σε κλίμα 
Χριστουγέννων (γιατί εφόσον 
ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, 
μετά είναι πολύ πιθανό ότι θα 
«δουλέψει» μόνος του).

spherics: Είναι απλό: Όσο πιο 
γιορτινός ο χώρος και η ατμόσφαι-
ρα, τόσο πιο έκδηλη η γιορτινή 
διάθεση σε όλες της τις εκφάνσεις. 
Στολισμός, μουσική, αρώματα, 

όλα μαζί παίζουν τον ρόλο τους, 
που είναι σημαντικότερος από το 
να «διακοσμήσουμε κατάλληλα 
τον χώρο». Είναι κομμάτια ενός 
παζλ ψυχολογίας που θα φέρουν 
τους καταναλωτές στην επιθυμητή 
διάθεση σε όφελος εκείνων, αλλά 
και των επιχειρήσεων. Από τις 
βιτρίνες μέχρι τα δοκιμαστήρια, 
από τα τραπέζια μέχρι τα γλυκά, 
όσο πιο λαμπερά και γιορτινά είναι, 
τόσο πιο ισχυρός ο αντίκτυπος.

Μια αλήθεια, η οποία συχνά 
παραβλέπεται, για τις προσφο-
ρές και τις εκπτώσεις είναι ότι, 
όσο περισσότερο μπορούμε να 
τις αποφεύγουμε, τόσο το καλύ-
τερο. Ρίχνοντας συστηματικά και 
μαζικά τις τιμές στα προϊόντα, 
τα καταστήματα καταφεύγουν 
σε πωλήσεις χαμηλού κέρδους, 
αλλά κυρίως εκπαιδεύουν τους 
καταναλωτές να επικεντρώνονται 
στην τιμή και όχι στην αξία ή στην 
ουσία. Είναι όμως ρεαλιστικό ότι 
η κατάσταση της αγοράς συνεχί-
ζει να σπρώχνει τα στελέχη του 
marketing προς την τακτική των 
sales promotions ακόμη και με 
πλήρη συναίσθηση της ζημιάς 
που κάνουν στην εικόνα και στην 
αξία της μάρκας τους.

Αν στις γιορτές πιστεύετε ότι 
δεν μπορείτε να αποφύγετε τα 
sales promotions, τουλάχιστον 
σχεδιάστε τα, στοχεύοντας στη 
διάθεση, και ανάγκη μας, να κά-
νουμε δώρα και δώστε κίνητρο 
για περισσότερες αγορές.

Για παράδειγμα, επιβραβεύ-
στε τους πελάτες που αγοράζουν 
όλα τους τα δώρα (δηλαδή «με 
αγορές άνω των χ ευρώ») με 
κουπόνια ή εκπτώσεις. Εναλ-
λακτικά, προσφέρετε ειδικές τιμές 
σε προϊόντα που ενδείκνυνται 
για δώρα, κάντε οι ίδιοι δώρα 
στους πελάτες (προϊόντα 1+1 ή 
συμβολικές παροχές) και γενικά 
δημιουργήστε μία ατμόσφαιρα 
επιβράβευσης, που έχει λείψει 
από τους περισσότερους.

όλα τα παραπάνω είναι μάλλον 
αρκετά σαφές ότι τα Χριστούγεννα 
είναι μία γιορτή γεμάτη συναίσθη-
μα κι ότι η συμπεριφορά μας, σε 
όλες τις μορφές της, πηγάζει από 
αυτό. Διαμορφώστε τα μηνύματα 
marketing, τα διαφημιστικά και 
προωθητικά υλικά σας και τα 
σενάρια πωλήσεων με έμφαση 
στο συναίσθημα, όχι με έμφαση 
στην τιμή ή στην προσφορά.

Αν, για παράδειγμα, είστε ένα 
εστιατόριο που παρουσιάζει ειδικό 
εορταστικό μενού, τοποθετήστε 
την έμφαση στη χαρά να μοιραζό-
μαστε μαζί το γιορτινό γεύμα και 
αναφερθείτε στην τιμή ως δεύτερο 
μήνυμα αντί για το αντίθετο.

Ή καθοδηγήστε τους πωλητές 
στα καταστήματά σας να υπο-
δέχονται τους πελάτες με μία 
φράση ή μία ερώτηση που τους 
μεταφέρει σε χριστουγεννιάτικη 
διάθεση και αποτελεί επίκληση 
στο συναίσθημά τους. Επιστρα-
τεύστε λέξεις και σύμβολα που 
παραπέμπουν στον Άγιο Βασί-
λη και στο δίλημμα «naughty or 
nice», τοποθετώντας το βάρος 
σε όποια πλευρά ταιριάζει στην 
επιχείρησή σας.

Σε κάθε περίπτωση η ψυχολο-
γία των γιορτών είναι μία μικρή 
έκπληξη που επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο. Η ανάγκη μας ως 
ατόμων να επιστρέψουμε στην 
ξεγνοιασιά και στη ζεστασιά των 
γιορτών μακριά από έγνοιες και 
προβλήματα είναι μεγαλύτερη 
από τις οικονομικές ανησυχίες 
και σχεδόν πάντα βρίσκει τον 
τρόπο να επικρατήσει. Σε αυτό 
τον αγώνα της καταναλωτικής 
προτίμησης θα κερδίσουν αυτοί 
που θα κατανοήσουν καλύτερα 
τον σκοπό του παιχνιδιού και θα 
αναπτύξουν τη στρατηγική τους 
ανάλογα. Καλές γιορτές και… 
με τη νίκη!

Αγάπη Μαναριώτη,
Ερευνήτρια marketing,  

συγγραφέας PhDc, MBA, ACIM

Η κατανάλωση τις μέρες των γιορτών
από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας



Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 5

Επιστήμη χωρίς σύνοραΕ ίναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις 
ανθρώπων που δηλώνει δημοσίως ότι 
έχει και ερωμένη και σύζυγο χωρίς να 

μπορεί να διαλέξει μία από τις δύο, γιατί, πολύ 
απλά, δεν χρειάζεται. Μοιράζει τον κόπο και 
τον χρόνο του αγόγγυστα και με αποτελέσματα 
που μοιάζουν ευεργετικά. Τόσο για τον ίδιο, 
όσο και για εκείνους που τον διαλέγουν. Γιατί 
ο Δημήτρης Σούλης δεν κάνει φτηνά κόλπα 
ασυγκράτητου ερωτισμού, αλλά πιστή διαδρομή 
στην επιστήμη του, την καρδιολογία, και στην 
τέχνη του, την ομοιοπαθητική, την ερωμένη 
και τη σύζυγό του, όπως τις αποκαλεί.

Ο Δημήτρης Σούλης, διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, σπούδασε καρδιολογία για 
να σώζει τους άλλους και ομοιοπαθητική για 
να βρει λύση στο δικό του πρόβλημα υγείας, 
που κάποτε αντιμετώπισε. Μετά έβαλε το 
νερό στο αυλάκι και την κλασική ιατρική με 
την ομοιοπαθητική σε αρμονική συμβίωση.

 Γιατί ασχοληθήκατε και 
με την ομοιοπαθητική;
Σπούδασα στην Ιατρική Αθηνών και από 

τα φοιτητικά μου χρόνια ασχολήθηκα με την 
ομοιοπαθητική. Αφορμή, όπως συχνά συμ-
βαίνει, ήταν ότι έλυσα ένα δικό μου πρόβλημα 
υγείας κι έτσι παρακινήθηκε η επιστημονική 
περιέργειά μου για την ομοιοπαθητική. 

Δεν ξέρω να σας πω ποια, η ιατρική ή η 
ομοιοπαθητική, είναι η σύζυγος και ποια από 
τις δύο είναι η ερωμένη. Την καρδιολογία την 
επέλεξα γιατί αγαπώ την επείγουσα ιατρική, 
γιατί είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις, πολύ 
πιθανό, έναν άνθρωπο με σοβαρό καρδιακό 
πρόβλημα να βγαίνει από το νοσοκομείο 
όρθιος, περπατώντας. Την ομοιοπαθητική την 
αγάπησα γιατί είναι σαν ελβετικός σουγιάς: 
μπορεί να δώσει λύση σε πολλά προβλήματα, 
όπου με άλλες μεθόδους συναντάμε αδιέξοδα. 
Να δώσει λύσεις είτε μόνη είτε σε συνδυασμό 
με την κλασική ιατρική.

Από το 2004 έχω τη χαρά να διδάσκω 
ομοιοπαθητική σε άλλους συναδέλφους για-
τρούς εντελώς δωρεάν, προσπαθώντας να τους 
μεταλαμπαδεύσω γνώσεις, ώστε να λύσουν 
προβλήματα υγείας πολύ πιο σοβαρά από 
αυτά που προσωπικά είχα κάποτε. 

 Γιατί υπάρχει τόση δυσπιστία 
για την ομοιοπαθητική;
Το βρίσκω πολύ λογικό. Στην Ευρώπη η 

ομοιοπαθητική ασκείται σε 39 χώρες και στις 
12 από αυτές αποκλειστικά από γιατρούς. Στην 
Ελλάδα ασκείται νόμιμα και από μη γιατρούς, 
κάτι που δημιουργεί σκεπτικισμό. Επίσης ο 
τρόπος δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων 
δεν έχει ακόμη εξηγηθεί. Όταν κάποιος λέει 
ότι θα σου δώσω ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο 
που έχει ολιστικό τρόπο δράσης και θα σου 
περάσουν 15 προβλήματα υγείας, ακούγεται 
κομπογιαννίτικο.

Η εκπαίδευση της ομοιοπαθητικής απέχει 
πάρα πολύ από την εκπαίδευση της κλασικής 
ιατρικής. Για να γίνεις καρδιολόγος, ψυχί-
ατρος, παθολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος, 
σπουδάζεις, εξετάζεσαι, αποκτάς κατάρτιση και 
εφαρμόζεις πολύ προσεκτικά τις γνώσεις σου. 
Παρ’ όλα αυτά έχουμε πολλούς γιατρούς που 
αποτελούν θέμα ανεκδότων για τους συναδέλ-
φους. Κακά τα ψέματα. Πόσο μάλλον με την 
ομοιοπαθητική, που δεν διασφαλίζεται πάντα 
η κατάρτιση των ομοιοπαθητικών ιατρών και 
πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει κανείς στα 
χέρια υποεκπαιδευμένου θεραπευτή.

 Τι απαιτείται για να γίνει 
κάποιος ομοιοπαθητικός;
Τυπικά όποιος θέλει να δηλώσει ομοιοπαθη-

τικός μπορεί να είναι ομοιοπαθητικός. Δεν τον 
ελέγχει κανείς. Επί του ουσιαστικού υπάρχει 

η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ομοιοπαθητικής, που 
έχει πιστοποιήσει κέντρα εκπαίδευσης. Στο 
εξωτερικό υπάρχουν εταιρίες που παρέχουν 
εκπαίδευση ομοιοπαθητικής επί πληρωμή. Στην 
Ελλάδα αυτή η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Για 
το ελληνικό κράτος δεν υπάρχει επισημότητα 
της εκπαίδευσης αυτής, όμως εξασφαλίζεται, 
έστω κι έτσι, ότι υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά 
στάνταρ για τον ομοιοπαθητικό. 

 Ποια είναι η σύσταση 
των ομοιοπαθητικών φαρμάκων;
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα τα οποία πω-

λούνται σε κάποια φαρμακεία προέρχονται 
από τη φύση, αλλά η ομοιοπαθητική δεν έχει 
σχέση, όπως πολλοί νομίζουν, με τη βοτα-
νοθεραπεία. Προέρχονται από το φυτικό και 
το ζωικό βασίλειο, από ορυκτά και μέταλλα, 
αλλά έχουν ειδική επεξεργασία για να γίνουν 
φάρμακα και να έχουν θεραπευτική ιδιότητα. 
Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα: Το 
μαγειρικό αλάτι στην ομοιοπαθητική του μορ-
φή έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του 
διαβήτη. Αν κάποιος διαβητικός χρησιμοποιεί 
μαγειρικό αλάτι, δεν θα δει κάποια βελτίωση 
στην πάθησή του.

Η ομοιοπαθητική ξεκίνησε από την πα-
ρατήρηση ότι κάποιες ουσίες από τη φύση, 
όταν υποστούν επεξεργασία, έχουν βιολογική 
δράση. Το γιατί δεν το ξέρουμε, όμως έχουν. 
Λέω στους ασθενείς μου το εξής: Παρότι τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν τη μορφή 
χαπιού, θα πρέπει να τα αντιλαμβάνονται 
ως εμβόλιο. Το εμβόλιο κινητοποιεί τους 
μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα τους μηχανισμούς 
αυτοθεραπείας.

Η ασπιρίνη θεραπεύει τον πονοκέφαλο 
που μας ταλαιπωρεί σήμερα, όχι όμως και 
τον πονοκέφαλο που θα μας πιάσει αύριο. 
Το ομοιοπαθητικό φάρμακο αργεί να δράσει, 
θέλει χρόνο, αλλά έχει και μόνιμα αποτελέ-
σματα. Φυσικά το να πάρει κάποιος ασπιρίνη 
για να αντιμετωπίσει άμεσα την κεφαλαλγία 
του δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί παράλλη-
λα να πάρει και το ομοιοπαθητικό χάπι, το 
οποίο θα λειτουργήσει σε βάθος χρόνου. Ο 
συνδυασμός των φαρμάκων δεν δημιουργεί 
παρενέργειες. 

Πότε ξεκίνησε η ομοιοπαθητική;
Στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου 

αιώνα από ιατρικούς κύκλους. Πατέρας της 
ομοιοπαθητικής ήταν ο Γερμανός γιατρός 
Σαμουήλ Χάνεμαν. 

 Γιατί υπάρχει αντιπαλότητα 
ανάμεσα στους γιατρούς 
και τους ομοιοπαθητικούς;
Στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει. Οι γιατροί δεν έχουμε τίποτε να 
χωρίσουμε. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε, 
λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, τον όρο 
«εναλλακτική ιατρική» για την ομοιοπαθητική, 
με την έννοια ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί 
με την κλασική ιατρική, είναι μύθος. Το 
γεγονός ότι, για παράδειγμα, πάμε στον 
ψυχίατρο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε 
να πάμε και για γιόγκα. Η αναγκαιότητα του 
ορθοπεδικού δεν αναίρει την αναγκαιότητα 
του φυσικοθεραπευτή. Στις αρχές του 20ου 
αιώνα η ομοιοπαθητική γνώρισε μεγάλη 
άνθηση. Μετά πέρασε στο παρασκήνιο. 

Γιατί;
Έχει να κάνει με τα χρήματα και τις φαρμα-

κοβιομηχανίες. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα 
κοστίζουν ελάχιστα. Θα σας πω ενδεικτικά 
πως, εάν για τη θεραπεία της ψωρίασης 
μπορεί να χρειαστούν 1.000 ευρώ από την 
κλασική ιατρική, θα χρειαστούν 10 ευρώ από 
την ομοιοπαθητική. Είναι τεράστια η διαφορά 
και ασύμφορη για τις φαρμακοβιομηχανίες, οι 
οποίες, σας θυμίζω, χρηματοδοτούν, και καλά 
κάνουν, την ιατρική έρευνα. Στις αρχές του 
20ου αιώνα στις Η.Π.Α. υπήρχαν πάνω από 
150 ομοιοπαθητικά νοσοκομεία και οι μισές 
ιατρικές σχολές δίδασκαν ομοιοπαθητική. 
Τότε υπήρχε εκτεταμένη χρηματοδότηση των 
σχολών που δίδασκαν την κλασική ιατρική 
από τις φαρμακοβιομηχανίες. 

 Θεραπεύει όλες τις ασθένειες 
η ομοιοπαθητική;
Όχι, όπως δεν τις θεραπεύει και η κλασική 

ιατρική. Όμως μπορεί να δώσει λύσεις που 
δεν μπορεί η κλασική ιατρική. Για παράδειγμα, 
μία γυναίκα που παίρνει αντικαταθλιπτικά 
φάρμακα, όταν μείνει έγκυος, πρέπει να τα 
διακόψει. Μπορεί όμως να αντιμετωπίσει 
την πάθησή της με ομοιοπαθητικά φάρμακα. 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;
Εάν βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι, κάτι εντελώς 

αντιεπιστημονικό βεβαίως, όλες τις παθήσεις 
και όλους τους ασθενείς, οι 7 στους 10 που 
ακολουθούν (και) ομοιοπαθητική έχουν πολύ 
καλή θεραπευτική πορεία. Η ομοιοπαθητική 
είναι ένα επιπλέον θεραπευτικό εργαλείο. 
Προσωπικά ασκώ και την κλασική ιατρική 
ως καρδιολόγος και την ομοιοπαθητική. 

Δεν υποστηρίζω για κανέναν λόγο αυτό που 
ακούγεται, είναι αλήθεια ότι λέγεται, «έλα σε 
μένα, τον ομοιοπαθητικό, και μην πας στον 
γιατρό, που θα σε γεμίσει χημικά». 

 Έχετε αντιμετωπίσει δυσπιστία 
από τους πελάτες σας;
Όχι, ίσως γιατί οι πελάτες μου ξέρουν ότι 

είμαι καρδιολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, και γιατί οι περισσότεροι από 
αυτούς είναι άνθρωποι που έχουν κάποια 
πάθηση και για χρόνια σκέφτονταν να κάνουν 
ομοιοπαθητική, αλλά είχαν τον φόβο μην 
πέσουν σε τσαρλατάνο. Είναι αλήθεια πως 
δεν υπάρχει τόσο μεγάλη επιλογή ομοιο-
παθητικών, όσο κλασικών γιατρών, κυρίως 
στην επαρχία.

 Η μόρφωση παίζει ρόλο για 
να αποφασίσει ένας ασθενής να 
απευθυνθεί και σε ομοιοπαθητικό;
Η μόρφωση δημιουργεί ανθρώπους με 

ανοιχτούς ορίζοντες. Οι ανοιχτοί ορίζοντες 
σχετίζονται με την ενημέρωση. Το λυπηρό 
είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μπο-
ρούσαν να έχουν λύσει τα προβλήματα υγείας 
τους και δεν το έχουν κάνει, όχι επειδή δεν 
θέλουν, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν και 
για την ομοιοπαθητική. Θα μπορούσαν να 
έχουν βοηθηθεί εάν στον τόπο τους υπήρχαν 
ομοιοπαθητικοί ή εάν το σύστημα δημόσιας 
υγείας υποστήριζε την ομοιοπαθητική.

 Πάντα η πρώτη ευχή που δίνουμε 
είναι «υγεία πάνω απ’ όλα». Εσείς;
Η ευχή που δίνω σε όλους είναι μακριά 

από γιατρούς! Σίγουρα πάνω απ’ όλα η υγεία, 
αλλά με αυτή την ευχή εγώ έχω στον νου 
μου τον ορισμό της υγείας όπως ορίζεται και 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που 
αναφέρεται στη σωματική, στην ψυχική και 
στην κοινωνική υγεία.

Στον 21ο αιώνα το να μην υπάρχει θέρμανση 
στα σπίτια είναι αναπηρία. Το να μην έχουμε 
να φάμε είναι αναπηρία. Στα πρώτα χρόνια 
της κρίσης καταγράφηκε μείωση του μέσου 
όρου ζωής κατά τρία χρόνια! Είναι πολλοί 
οι λόγοι σίγουρα. Το να ψάχνουν κάποιοι 
στα σκουπίδια για να φάνε είναι σίγουρα 
ένας από αυτούς. Το να είσαι ηλικιωμένος 
και να ζεις απομονωμένος αναγκαστικά είναι 
αναπηρία.

Με αυτή τη λογική τι νόημα έχει να κά-
νουμε σε όλο τον πληθυσμό εμβόλιο γρίπης, 
όταν δεν εξασφαλίζουμε τις στοιχειώδης 
συνθήκες διαβίωσης. Δεν μπορώ να 
το αποδείξω, αλλά οι φαρμακοποιοί 
μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι τα 
αντικαταθλιπτικά και τα αντιυ-
περτασικά φάρμακα έχουν 
αυξηθεί κατακόρυφα. Το 
θλιβερότερο όλων εί-
ναι ότι δεν υπάρχει 
ελπίδα.

Κυβέλη 
Χατζηζήση,

Δημοσιογράφος 
skywalker.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΗΣ (καρδιολόγος - ομοιοπαθητικός): 
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Ε ίμαστε οι Truevoyagers 
(Ευθύμης Κράγκαρης και 
Πασχάλης Παναγιωτίδης), 

travel bloggers, trip planners, μα 
πάνω απ’ όλα ταξιδευτές.

Ένα χρόνο πριν δημιουργήσαμε 
ένα ταξιδιωτικό μπλογκ με σκοπό 
να αποτυπώσουμε τα ταξίδια μας 
ανά τον κόσμο και να δώσουμε 
συμβουλές σε επίδοξους ταξιδιώτες. 
Έχοντας επισκεφθεί 42 χώρες και 
κάποια από τα πιο μακρινά και 
εξωτικά μέρη του πλανήτη και 
κουβαλώντας πολύτιμες και αξέ-
χαστες εμπειρίες στα σακίδιά μας, 
αποφασίσαμε να μετουσιώσουμε 
την αποκτημένη βιωματική γνώση 
μας σε επιχειρηματική ιδέα. 

Αυτό που διαπιστώσαμε ως 
επισκέπτες σε ξένη χώρα ήταν η 
ανάγκη που είχαμε για ξεχωριστές, 
εξατομικευμένες δραστηριότητες 
σε συνδυασμό με χρήσιμες ταξι-
διωτικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη 
διάρκεια των διακοπών μας. Είδαμε 
ότι έπρεπε να ψάξουμε σε πολλούς 
διαφορετικούς παρόχους για να 
καλύψουμε τις ταξιδιωτικές μας 
ανάγκες. Αυτό λοιπόν που χρειαζό-
μασταν ήταν η ολιστική διαχείριση 
του ταξιδιού μας, συγκεντρωμένη 
σε μία και μοναδική πηγή. 

Την άνοιξη αποφασίσαμε να 
καταθέσουμε μία επιχειρηματική 
πρόταση στο Egg, το εκκολαπτή-
ριο νεοφυών επιχειρήσεων που 
δημιούργησε η Eurobank και η 
Corallia. 

Έξι μήνες μετά και με την υπο-
στήριξη του Egg είμαστε στην αρχή 
της υλοποίησης του ονείρου μας: 
να δημιουργήσουμε μοναδικές και 
προσωποποιημένες δραστηριό-
τητες στην Αθήνα και σε άλλες 
περιοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό 
με σκοπό τη δημιουργική εξε-
ρεύνηση κάθε τόπου μακριά από 
την πεπατημένη οδό, παρέχοντας 
ταυτόχρονα χρήσιμα εργαλεία 
και υπηρεσίες. Αυτό που θέλου-
με να πετύχουμε αρχικά είναι ο 
επισκέπτης στην Ελλάδα να μην 
πέσει θύμα της μαζικοποίησης 
προσφερόμενων τυποποιημένων 
εμπειριών. 

Μέσα από την πολυετή εμπειρία 
μας στην οργάνωση απαιτητικών 
ταξιδιών σε μακρινούς προορι-
σμούς είμαστε σε θέση να πα-
ρέχουμε τη δυνατότητα πλήρους 
εξατομίκευσης, αναλαμβάνοντας 
την προετοιμασία και την υλο-
ποίηση κάθε μορφής ταξιδιού. 
Με αυτό τον τρόπο προσφέρου-
με μία ολιστική προσέγγιση της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας από την 
αρχή μέχρι το τέλος, μένοντας 

μακριά από τυποποιημένες προ-
τάσεις και φόρμουλες του τύπου 
«one size fits all».

Έχοντας βιώσει από την πλευρά 
μας ανάγκες και προκλήσεις όλων 
των ειδών στα ταξίδια μας, έχουμε 
βρεθεί στη θέση του σύγχρονου 
ταξιδιώτη και γνωρίζουμε από 
προσωπική πείρα τις ανησυχίες και 
τους προβληματισμούς του. Αυτή 
μας η ιδιότητα εξάλλου θεωρούμε 
ότι είναι και μία πολύ σημαντική 
και ειδοποιός διαφορά σε σχέση 
με άλλες start-ups του χώρου. Το 
γεγονός ότι έχουμε βιώσει και 
αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα 
με τον πελάτη μας δίνει μία άλλη 
διάσταση και βαρύτητα στην πρό-
ταση αξίας μας και κατ’ επέκταση 
στη λύση που του προτείνουμε μέσα 
από το προσφερόμενο προϊόν ή 
την υπηρεσία μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο επισκέπτης 
μέσα από την πλατφόρμα μας θα 
έχει τη δυνατότητα να κλείσει μία 
ξενάγηση για να επισκεφθεί τα 
μνημεία μας, αλλά δεν θα αρκε-
στούμε να του παρέχουμε μόνο 
αυτό. Θα μπορέσει να γνωρίσει 
βαθύτερα την κουλτούρα μας και 
τις συνήθειές μας.

Για παράδειγμα, θα μπορεί μέσω 
της πλατφόρμας μας να συμμετά-
σχει σε φωτογραφική ξενάγηση 
με επαγγελματία φωτογράφο με 

θέμα όχι τα μνημεία μας, αλλά την 
καθημερινότητα του Αθηναίου. 
Θα μάθει να φωτογραφίζει ενώ 
θα κάνει τη βόλτα του στο κέντρο, 
θα μάθει τις συνήθειές μας, θα 
πιει τον πρωινό καφέ του και θα 
φάει, φωτογραφίζοντας παράλ-
ληλα με επαγγελματικό τρόπο το 
φαγητό του. 

Με την άνοδο των social media 
παρατηρήσαμε την παγκόσμια τάση 
για ανάγκη αποτύπωσης και προ-
βολής της γαστρονομικής εμπειρίας 
σε μία τέλεια φωτογραφία. Για αυτό 
τον λόγο παρέχουμε τα κατάλληλα 
εργαλεία σε συνδυασμό με μία μη 
συμβατική ξενάγηση, έτσι ώστε ο 
επισκέπτης να μπορέσει να ζήσει, 
αλλά παράλληλα να παρουσιά-
σει με τον καλύτερο τρόπο, την 
εμπειρία αυτή στα προσωπικά του 
social media. 

Φυσικά δεν σταματάμε στη φω-
τογραφία. Το φαγητό, τα σπορ, 
αλλά και ο πολιτισμός, θα έχουν 
σημαντική θέση στον ιστότοπό μας.

Ένα άλλο παράδειγμα δραστη-
ριότητας αφορά στη διαδραστική 
μας ξενάγηση στην αρχαία ιστορία 
και στη μυθολογία, που δεν θα πε-
ριοριστεί σε στερεοτυπικά θέματα, 
αλλά θα καλύπτει ακόμα και τις 
κρυφές ερωτικές πτυχές της ζωής 
των ολύμπιων θεών. Η όλη ξενά-
γηση θα είναι ουσιαστικά μία μίνι 

παράσταση με θέα την Ακρόπολη 
κατά το ηλιοβασίλεμα με ενεργή 
συμμετοχή των επισκεπτών. 

Γενικά πιστεύουμε ότι τα ταξίδια 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 
ένα ακόμη εμπορικό προϊόν, δεν 
πρέπει να είναι διεκπεραιωτικά, 
αλλά αντιθέτως βιωματικά, που 
σκοπό έχουν να μας κάνουν όλους 
μας πλουσιότερους σε γνώσεις 
και εμπειρίες. 

Γνωρίζουμε το πόσο πολύτιμος 
είναι ο ελεύθερος χρόνος για τον 
καθέναν μας και γι’ αυτό τον λόγο 
θέλουμε το ταξίδι και η οργάνωσή 
του από την αρχή μέχρι το τέλος 
να αποτελούν μία ευχάριστη και 
εύκολη διαδικασία.

Σε αυτό το επίπεδο, παράλληλα 
με τις δραστηριότητες, θα παρέχου-
με στους επισκέπτες της ιστοσελίδας 
μας και επιπρόσθετες υπηρεσίες, 
όπως τη μεταφορά τους, την κράτη-
ση σε εστιατόριο ή ακόμα και την 
παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο. 
Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν 
μέσω συνεργείων με άλλες εταιρίες 
και ελληνικές start-ups. 

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε 
οι Τruevoyagers να γίνουν οι 
ambassadors των ελληνικών νεο-
φυών επιχειρήσεων, λειτουργώντας 
ως μία πλατφόρμα γέννησης νέων 
καινοτόμων ιδεών και υπηρεσι-
ών σχετικά με τον τουρισμό μέσα 

από καρποφόρες και δημιουργικές 
συνεργασίες με άλλες start-ups. 
Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις 
συνεργασίες θα συμβάλλουμε στην 
περαιτέρω εξέλιξη του ελληνικού 
τουριστικού πακέτου. 

Κλείνοντας, θέλουμε να τονί-
σουμε ότι οι Truevoyagers είναι 
ένα ανθρωποκεντρικό brand, που 
βρίσκεται δίπλα στον ταξιδιώτη ανά 
πάσα στιγμή, λειτουργώντας ως 
concierge και παρέχοντας εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες και πληροφό-
ρηση με σκοπό την ικανοποίηση 
των αναγκών του κατά τη διάρκεια 
των διακοπών του στη χώρα μας. 

Μέσα από την ψηφιακή πλατ-
φόρμα μας προσφέρουμε συναρ-
παστικές εμπειρίες, που ξεφεύγουν 
από το πεπατημένο μονοπάτι, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον 
ταξιδιώτη να κάνει το βήμα εκείνο 
που θα του επιτρέψει να ανακα-
λύψει εμπειρίες πέρα από το top 
5 των κλασικών ταξιδιωτικών 
λιστών.

Μείνετε συντονισμένοι για την 
ανακοίνωση των νέων μας προ-
σφερόμενων εμπειριών μέσα από 
τo www.truevoyagers.com και 
παρακολουθήστε το «ταξίδι» μας 
μέσα από τα social media στον 
λογαριασμό μας @truevoyagers.

Ευθύμης Κράγκαρης,
Πασχάλης Παναγιωτίδης

Truevoyagers: Οι travel bloggers  
που επαναπροσδιορίζουν τον  
βιωματικό τουρισμό στην Ελλάδα
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Σκουπίδια για πολλούς, θησαυρός για λίγους
ΠΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΤΑΝ αν μπορούσες 
να πάρεις μία πρώτη ύλη με την οποία 
δεν θέλει να ασχοληθεί κανείς, να τη 
μετατρέψεις με τη βοήθεια της φαντασίας 
σου και της δημιουργικότητάς σου σε 
κάτι χρήσιμο και να δημιουργήσεις μία 
επιχείρηση που τελικά αποφέρει έσοδα 
σε σένα και στους ανθρώπους που δου-
λεύουν για σένα;

Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. 
Και όμως αμέτρητες εταιρίες στο εξωτερικό, 
πλέον αρκετές και στην Ελλάδα, ασχολούνται 
με αυτά που όλοι εμείς θεωρούμε άχρηστα, 
σκουπίδια ή ακόμα και απόβλητα, χτίζοντας 
επιτυχημένες επιχειρήσεις, που όχι μόνο δια-
κρίνονται για τη δημιουργικότητά τους, αλλά 
συμβάλλουν και στην επίλυση σημαντικών 
κοινωνικών προβλημάτων, κάνοντας τον 
κόσμο γύρω τους λίγο καλύτερο. 

 «ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, 
ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ»
Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε 

με την επιτυχημένη ατάκα της γνωστής δια-
φήμισης και, από ό,τι δείχνουν τα δεδομέ-
να, οι νέες γενιές έχουν ευαισθητοποιηθεί 
αρκετά, ώστε να μην αφήνουν το πλαστικό 
μπουκάλι του αναψυκτικού τους θαμμένο 
κάπου μέσα στην άμμο.

Οι μελέτες αποδεικνύουν επίσης ότι η 
Ελλάδα χρειάστηκε πολύ λιγότερα χρόνια 
από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
για να αφομοιώσει την έννοια της ανακύ-
κλωσης και να την εντάξει ως έναν βαθμό 
στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη.

Και πάλι όμως η μόλυνση των θαλασσών 
σε παγκόσμιο επίπεδο από κυρίως πλαστικά 
σκουπίδια είναι τεράστια, σε βαθμό που οι 
ειδικοί φοβούνται ότι η κατάσταση μπορεί 
σε λίγα χρόνια να είναι μη διαχειρίσιμη. 
Πώς μπορεί λοιπόν μία επιχειρηματική δρα-
στηριότητα να βοηθήσει στο πρόβλημα;

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 

η Plastic Bank, που δημιούργησε ο David 
Katz, τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω 
πρόσφατα στο Tedx Academy κατά τη δι-
άρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ο 
David, όπως μου εξήγησε, δημιούργησε μία 
τράπεζα που δέχεται ως μοναδικό νόμισμα... 
το πλαστικό! Ξεκίνησε, σοφά σκεπτόμενος, 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου αφε-
νός υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης, 
αφετέρου τεράστιο πρόβλημα πείνας. Έτσι, 
συνδυάζοντας αυτά τα δύο δεδομένα, εκπαί-
δευσε τους ανθρώπους εκεί να μαζεύουν τα 
πλαστικά σκουπίδια, καθαρίζοντας πόλεις, 
θάλασσες και ακτές, ενώ τη στιγμή που 
τα παραδίδουν στην Plastic Bank, εκείνη 
τους δίνει σε αντάλλαγμα τρόφιμα, ρού-
χα, υπηρεσίες ή ό,τι άλλο έχουν ανάγκη. 
Και το μοντέλο αυτό λειτουργεί. Μία τόσο 
απλή ιδέα, που με προσεκτική εφαρμογή, 
με πείσμα και επιμονή μπορεί να προσφέρει 
βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, 
αλλά και να αποφορτίσει τις θάλασσες από 
τον μεγαλύτερο εχθρό τους, το πλαστικό. 

 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΟΥ!
Ας πεταχτούμε τώρα για λίγο στη Μελβούρ-

νη, όπου θα συναντήσουμε μία κοινωνική 
επιχείρηση με το όνομα «Green Collect». 
Η ιδέα απλή: Σε κάθε γραφείο υπάρχουν 
ντοσιέ, μελάνια εκτυπωτών, ταινίες για 
φαξ και γενικότερα διάφορα μικροαντικεί-
μενα, τα οποία δεν μπορούν παραδοσιακά 
να ανακυκλωθούν. Έτσι καταλήγουν στα 

σκουπίδια, επιβαρύνοντας σημαντικά το 
περιβάλλον. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν 
αν το γραφείο σου είναι στη Μελβούρνη; 
Μπορείς να καλέσεις την Green Collect, να 
μαζέψει όλα αυτά τα αντικείμενα που θέλεις 
να αποχωριστείς και εκείνη αναλαμβάνει 
να τα ανακυκλώσει ή να τα επαναχρησι-
μοποιήσει.

Επίσης στην εταιρία εργάζονται αποκλει-
στικά άνθρωποι από ευπαθείς ομάδες, όπως 
μακροχρόνια άνεργοι ή ακόμα και άστεγοι, 
με στόχο να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η 
Terracycle. Μία εταιρία που αναλαμβάνει 
να ανακυκλώσει από οικιακά σκουπίδια που 
δεν μπορούμε να τα πετάξουμε σε κάδους 
ανακύκλωσης μέχρι βιομηχανικά απόβλη-
τα! Οι καταναλωτές λοιπόν μπορούν να 
αγοράσουν από την Terracycle τα ειδικά 
κουτιά και να στείλουν στην εταιρία... τα 
σκουπίδια τους! Εκείνοι αναλαμβάνουν να 
τα ανακυκλώσουν ή να τα επαναχρησιμοποι-
ήσουν, δημιουργώντας τσάντες, τετράδια, 
στυλό κ.ά. από ανακυκλωμένα κομμάτια, τα 
οποία μετέπειτα πωλούν σε καταστήματα. 
Το αποτέλεσμα; 64 εκατομμύρια άνθρωποι 
από 20 χώρες έχουν ανακυκλώσει δισεκα-
τομμύρια κομμάτια σκουπιδιών, τα οποία 
αλλιώς θα κατέληγαν... στα σκουπίδια!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ
Σε αυτό βασίστηκαν αρκετές εταιρίες με 

στόχο να μην ανακυκλώνουν τα πάντα, 
αλλά να ελέγχουν πρώτα τι μπορεί να επα-
ναχρησιμοποιηθεί. Τα παραδείγματα είναι 
πραγματικά ατελείωτα και θα μπορούσαμε να 
μιλάμε για ώρες για εταιρίες όπως η Haven 
Recycle στην Αγγλία, όπου οι εργαζόμε-
νοι, οι οποίοι προέρχονται από ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού, αναλαμβάνουν να 
ανακυκλώσουν μέρη υπολογιστών, κινητά, 
μπαταρίες κ.ά., σώζοντας όλα εκείνα τα 
κομμάτια που μπορούν να επαναχρησιμο-
ποιηθούν, για να δοθούν σε ανθρώπους 
που τα χρειάζονται.

Αντίστοιχο παράδειγμα στην Αγγλία είναι 
η Community Repaint, που εντόπισε ότι 50 
εκατ. λίτρα μπογιάς κάθε χρόνο καταλήγουν 
στα σκουπίδια επειδή εκείνοι που την αγό-
ρασαν τελικά δεν τη χρειάστηκαν. Έτσι η 
εταιρία αναλαμβάνει να συγκεντρώσει την 
περισσευούμενη μπογιά, να την ανακυκλώσει 
ή να τη διαθέσει σε ανθρώπους και ιδρύ-
ματα που τη χρειάζονται. Με άλλα λόγια, 
όλες αυτές οι δραστηριότητες χτίστηκαν 
επάνω σε αυτά που εσύ θεωρείς σκουπίδια 
τη στιγμή που κάποιος άλλος μπορεί να τα 
έχει μεγάλη ανάγκη.

Η ΜΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ!
Η βιομηχανία της μόδας θεωρείται ιδι-

αίτερα ζημιογόνα τόσο για το περιβάλλον, 
όσο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πίσω 
από τη λάμψη, τις φωτογραφίσεις και τα 
ακριβά ρούχα βρίσκονται πεταμένα ρετάλια, 
ατελείωτα τόπια υφασμάτων που δεν χρησι-
μοποιούνται, άνθρωποι που εργάζονται σε 
άθλιες συνθήκες για ελάχιστα χρήματα και 
περισσότεροι από 14 εκατ. τόνοι ρούχων 
που καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια 
μόνο από τους Αμερικανούς πολίτες.

Η παραγωγή ρούχων απαιτεί τεράστιες 
ποσότητες νερού, οι βαφές που χρησιμο-
ποιούνται για να χρωματίσουν το βαμβάκι 
μολύνουν τα ποτάμια και τις θάλασσες, ενώ 
η βιομηχανία της μόδας ευθύνεται για πάνω 
από το 3% της εκπομπής CO2. 

H εκπαίδευση λοιπόν για όλα αυτά τα 

ζητήματα, που την αναλαμβάνουν κινήματα 
σε όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα το 
Fashion Revolution, είναι πολύ σημαντική.

Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν 
εταιρίες που μετατρέπουν τα σκουπίδια σε 
μόδα υψηλής αισθητικής και σε αντικείμενα 
που ο καθένας θέλει να αποκτήσει.

Για παράδειγμα, η εταιρία Zero Waste 
Daniel, της οποίας ο σχεδιαστής και ιδρυ-
τής δούλευε αρκετά χρόνια σε διάφορα 
ατελιέ σχεδιάζοντας ρούχα που ήξερε ότι 
θα φορεθούν ελάχιστα και θα καταλήξουν 
σύντομα στο βάθος της ντουλάπας ή ακόμα 
χειρότερα, στα σκουπίδια.

Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισε να πα-
ραιτηθεί και, λίγο πριν φύγει, παρατήρησε 
όλα αυτά τα ρετάλια υφασμάτων πεταμένα 
σε μία γωνία στο ατελιέ. Σκέφτηκε λοιπόν 
να πάρει τα ρετάλια και να αρχίσει να τα 
ράβει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να 
δημιουργήσει μπλούζες, πουλόβερ, φούστες 
κ.ά. Σήμερα έχει την πρώτη zero waste 
εταιρία μόδας, δημιουργεί πολύχρωμα και 
χαρακτηριστικά ρούχα και αποδεικνύει ότι 
η μόδα μπορεί να βελτιώσει τον κόσμο αντί 
να τον καταστρέψει.

Αμέτρητες εταιρίες μόδας αγοράζουν 
πλέον βαμβάκι που δεν χρησιμοποιείται 
και βρίσκουν τρόπους να το εντάξουν σε 
ρούχα και αξεσουάρ. Δίνουν δουλειά και 
αξιοπρεπή μισθό σε ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού και δημιουργούν ρού-
χα που μπορούν να φορεθούν με 
περισσότερους από έναν τρόπους 
για να μειώσουν την πιθανότητα 
να καταλήξουν στα σκουπίδια 
μόλις τα βαρεθεί ο ιδιοκτή-
της τους.

Ένα άλλο παράδειγμα εί-
ναι η εταιρία Βureo, η οποία 
παίρνει τα δίχτυα που πετούν 
οι ψαράδες, τα μετατρέπει σε 
μία αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη, 
την οποία χρησιμοποιεί για να 
κατασκευάσει skateboards.

Η εταιρία Matt&Nat χρησιμοποιεί 
vegan δέρμα για να κατασκευάσει τα 
πορτοφόλια και τις τσάντες της, ενώ 
όλα τα πλαστικά μέρη προέρχονται από 
ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Η Looptworks φτιάχνει τσάντες 
από το δέρμα των καθισμάτων των 
αεροπλάνων που βρίσκονται σε από-
συρση, ενώ η G-Star Raw Jeans βρήκε 
τρόπο να εντάξει ανακυκλωμένο πλα-
στικό μέσα στις ίνες ύφανσης των τζιν με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το «βιονικό 
νήμα», όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, με 
εξαιρετική αντοχή.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
Θα νομίζει κανείς ότι αυτά γίνο-

νται μόνο στο εξωτερικό 
και ότι στην Ελλάδα 
θα χρειαστεί να 
περάσουν αρκε-
τά χρόνια μέχρι 
να κινητοποιη-
θούμε και να δημιουργήσουμε βιώσιμες 
επιχειρήσεις που νοιάζονται για το περι-
βάλλον, τους ανθρώπους και γενικότερα 
για τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Και όμως για τις εγχώριες ιδέες η θάλασσα 
αποτελεί πάντα τη μεγαλύτερη έμπνευση 
και αρκετές ελπιδοφόρες προσπάθειες ξε-
κίνησαν από εκεί. Έτσι η εταιρία Salty Bag 
παίρνει τα παλιά πανιά των ιστιοπλοϊκών 
και δημιουργεί τσάντες υψηλής αισθητικής 
που... μυρίζουν θάλασσα!

Η εταιρία PHEE, από την άλλη πλευρά, 
παίρνει τα φύκια που ξεβράζονται στις 
ακτές, ναι, αυτά που μας ενοχλούν κάθε 
καλοκαίρι, και τα μετατρέπει σε μία εξαι-
ρετική πρώτη ύλη για να κατασκευαστούν 
θήκες κινητών, δώρα και αξεσουάρ, ενώ 
η εταιρία Odyssea παίρνει τα σωσίβια που 
φορούσαν οι πρόσφυγες που ήρθαν στη 
χώρα μας και επαναχρησιμοποιεί διάφορα 
μέρη τους για να δημιουργήσει χρηστικά 
καθημερινά αντικείμενα. 

Τελικά το να ασχολείσαι με σκουπίδια 
ίσως να είναι πολύ πιο δημιουργικό και 
προσοδοφόρο από όσο νόμιζες. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι όραμα, δημιουργι-
κότητα και όρεξη για να πάρεις κάτι που 
οι άλλοι πετούν και να το μετατρέψεις σε 
μία επιχειρηματική ευκαιρία, που μπορεί 
να αλλάξει σημαντικά τις ζωές πολλών 
ανθρώπων. 

Μελίνα Ταπραντζή, Ιδρύτρια Wise Greece
wisegreece.com

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις 

συλλέγουν ό,τι είναι για πέταμα και 
το ανακυκλώνουν. Οικονομία και 
οικολογία συνυπάρχουν αρμονικά 

για τη φροντίδα όλων μας.
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Αν αγροτουρισμός είναι 
τουριστικές υπηρεσίες, 
προσφερόμενες από 

αγρότες στις εγκαταστάσεις 
τους, τότε είναι απολύτως σα-
φές ότι πρόκειται για αγρο-
τικό επάγγελμα, όπου έχουν 
ενσωματωθεί υπηρεσίες του-
ριστικού περιεχομένου, όπως 
υπηρεσίες εστίασης, φιλοξενίας, 
διανυκτέρευσης, ξενάγησης, 
εκπαίδευσης, υπηρεσίες δρα-
στηριοτήτων κ.λπ. 

Και τότε είναι απολύτως 
σαφές ότι παρεμφερείς υπη-
ρεσίες, προσφερόμενες από 
μη επαγγελματία αγρότη, χα-
ρακτηρίζονται ως ειδικές μορ-
φές τουρισμού και μάλιστα οι 
συγκεκριμένες εξειδικευμένες 
υπηρεσίες είναι τουρισμός 
υπαίθρου. 

Τα σχετικά θέματα είναι 
απολύτως ξεκαθαρισμένα. 
Οι εμπλοκές στην ελληνική 
πραγματικότητα δημιουργού-
νται από τους πολιτικούς και 
τους «υπηρέτες» τους, οι οποίοι 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν 
οργανωμένες μειοψηφίες πίεσης 
για να αποκομίσουν πολιτικά 
οφέλη.

Το 1991, όταν για πρώτη 
φορά προσπάθησαν να υλο-
ποιηθούν ολοκληρωμένα προ-
γράμματα τοπικής ανάπτυξης 
στην Ελλάδα «από τα κάτω», 
δηλαδή από τοπικές ομάδες 
δράσης, εκεί όπου μπορούσε 
να υπάρχουν «τόποι», δηλαδή 
στην ελληνική ύπαιθρο, μελε-
τήθηκαν τα υπάρχοντα μοντέλα 
σε όλη την Ευρώπη. 

«Τόπος» είναι μία ενότητα 
με κοινά γεωγραφικά και πο-
λιτιστικά χαρακτηριστικά και 
πίστη ότι έχουν όλοι οι συγκά-
τοικοι κοινό μέλλον. Στον τόπο 
αναπτύσσεται και λειτουργεί 
μία κοινωνία, της οποίας τα 
κύρια χαρακτηριστικά είναι 
η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα 
μέλη της και η αλληλοβοήθεια. 

Οι συμβιούντες κάτοικοι μίας 
περιοχής στην ύπαιθρο ονομά-
ζονται «αγρότες» και τα αγροτικά 
επαγγέλματα είναι κυρίως οι 
γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι 
ψαράδες και οι δασοκόμοι. 
Μάλιστα ως συμπληρωματική 
απασχόληση αυτοί οι κάτοικοι 
της υπαίθρου, οι αγρότες, στα 
πλαίσια της πολυ-απασχόλησης, 
έχουν την παραγωγή ενέργειας, 
τη μεταποίηση και την εμπορία 
των δικών τους αγροτικών προ-
ϊόντων και την παροχή υπηρε-
σιών τουρισμού (δηλαδή τον 
αγροτουρισμό) με τη λειτουργία 
εστιατορίων, αναψυκτηρίων, 
καφενείων, δωματίων δια-
μονής, μαθημάτων τοπικής 
παραδοσιακής μαγειρικής, 
μαθημάτων τοπικών χορών, 
συμμετοχής σε τοπικές εργα-
σίες σε αγροτικά επαγγέλματα, 
εξερευνήσεων κ.λπ.

Έτσι μετά από πολλά χρόνια 
(ήδη από το 1991 χρηματο-
δοτούνται «αγροτουριστικές» 

επενδύσεις) το 2014 δημοσιεύ-
θηκε ο νόμος 4235/11-2-2014 
από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, που 
περιέλαβε για πρώτη φορά 
επισήμως, νομικά, τον όρο 
«αγρόκτημα» και δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις για τη μετα-
ποίηση των παραγόμενων από 
τους ίδιους τους αγρότες με την 
«οικοτεχνία». Έβαλε δηλαδή 
τις βάσεις του αγροτουρισμού. 

Οι οργανωμένες ομάδες πί-
εσης, από επιχειρηματίες (όχι 
αγρότες), οι οποίοι είχαν επεν-
δύσει πολλά λεφτά σε τουριστικά 
καταλύματα, που παρατύπως 
τα ονόμαζαν «αγροτουριστικά 
καταλύματα», υφαρπάζοντας 
την καλή φήμη και τη διεθνή 
δόξα του αγροτουρισμού, πίεζαν 
για να «κλέψουν» τον όρο. Και 
το πέτυχαν.

Έτσι λίγο μετά, στις 30-7-
2014, το υπουργείο Τουρι-
στικής Ανάπτυξης πέρασε τον 
νόμο 4276/2014 («Ειδικές 
μορφές τουρισμού», Φ.Ε.Κ. 
155/30.07.2014 τεύχος Α΄), 
αναφέροντας για πρώτη φορά 
τον όρο «αγροτουρισμός», απο-
δίδοντάς τον στις συγκεκριμένες 
ομάδες πίεσης. Δεν είναι άσχετο 
ότι στον ίδιο νόμο απονέμεται 
και ο όρος «οινοτουρισμός» 
σε μη επαγγελματίες αγρότες. 

Τελικά με αυτό τον τρόπο 
έγινε υφαρπαγή των καλύτε-
ρων κομματιών των αγροτι-
κών επαγγελμάτων, πράγμα 
που εξώθησε τους αγρότες σε 
απλούς εργάτες γης και εκθέ-
τοντάς τους στους μεγάλους 
και αβέβαιους κινδύνους των 
αγροτικών επαγγελμάτων, όπου 
οι συμβάσεις με… τη φύση είναι 
ετεροβαρείς και πολύ αβέβαιες. 
Η μόνη πλέον διέξοδος των 
επαγγελματιών αγροτών είναι 
η εξάρτηση από επιδοτήσεις, 
οι οριακές διαμαρτυρίες και η 
εξαθλίωση, ιδιαίτερα σήμερα με 
τη βιωμένη κλιματική αλλαγή, 
που μειώνει την αγροτική πα-
ραγωγή μέχρι και 36% χωρίς 
ασφαλιστική δικλείδα.

Και να σκεφθεί κάποιος ότι 
η μέση αγροτική επένδυση εί-
ναι 120.000 € σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Ελ.Στατ., 
που σημαίνει ότι ο κάθε αγρότης 
επένδυσε πολλές χιλιάδες ευρώ 
ως σύγχρονος επιχειρηματίας 
και καταλήγει απλός εργάτης 
γης στην καλύτερη περίπτωση.

Οι υπηρεσίες τουρισμού, 
συμπληρωματικά μόνο, δη-
λαδή μέχρι το 20% περίπου 
του συνολικού αγροτικού εισο-
δήματος (και όχι ως κύριο ή/
και μοναδικό εισόδημα, όπως 
προβλέπει ο νόμος 4276), 
ήταν η ασφαλιστική βαλβίδα 
στις έκθεση των αγροτών στα 
ακραία σκαμπανεβάσματα εισο-
δήματος και στη διατήρηση της 
βιωσιμότητας των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων. 

Οι αγροτικές πλέον εκμεταλ-
λεύσεις δεν έχουν δυνατότητα 
επιβίωσης στα ακραία φαινό-
μενα, που συνεχώς πυκνώνουν 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
που κύρια οφείλεται στις συ-
νήθειες των αστών.

Ο νόμος 4276/2014 προ-
βλέπει για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού, όπως ο οινοτου-
ρισμός, ότι «οινοτουρισμός» 
είναι η ειδική μορφή τουρισμού 
η οποία αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών υποδοχής, ξενά-
γησης, φιλοξενίας και εστί-
ασης σε χώρους λειτουργικά 
ενοποιημένους με οινοποιη-
τικές ή και οινοπαραγωγικές 
(αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι 
υπηρεσίες αυτές προσφέρονται 
συνδυαστικά με δραστηριό-
τητες σχετικές με την αμπε-
λοκαλλιέργεια και την οινική 
παραγωγή. Κατά παρέκκλιση 
των ισχυουσών διατάξεων, 
μέσα στα όρια των οινοποιη-
τικών ή/και οινοπαραγωγικών 
εγκαταστάσεων μπορούν να 
ιδρύονται μη κύρια τουριστικά 
καταλύματα και χώροι εστίασης. 
Θεσπίζεται «σήμα επισκέψιμου 
οινοποιείου». 

Ο νόμος 4276/2014 προ-
βλέπει για τις ειδικές μορφές 

τουρισμού, όπως ο αγροτου-
ρισμός, ότι «αγροτουρισμός» 
είναι η ειδική μορφή τουρισμού 
υπαίθρου, η οποία αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών υποδοχής 
και φιλοξενίας ή και εστία-
σης σε χώρους λειτουργικά 
ενοποιημένους με αγροτικές 
εγκαταστάσεις, οι οποίες προ-
σφέρονται συνδυαστικά με δρα-
στηριότητες που σχετίζονται 
με την αγροτική παραγωγή, 
όπως και με την προστασία 
και την ανάδειξη του φυσικού 
και ανθρωπογενούς αγροτικού 
τοπίου. Η δραστηριότητα του 
αγροτουρισμού συνδυάζεται 
υποχρεωτικά με την παρα-
γωγή αγροτικών προϊόντων. 
Δίνεται η δυνατότητα οι χώ-
ροι φιλοξενίας και διαμονής 
να χωροθετούνται και εντός 
δημοτικών διαμερισμάτων με 
πληθυσμό όχι μεγαλύτερο των 
5.000 κατοίκων.

Το ειδικό σήμα αγροτου-
ρισμού είναι σήμα με ειδικό 
λογότυπο, χορηγούμενο από 
το υπουργείο Τουρισμού, με 
το οποίο πιστοποιείται ότι μία 
επιχείρηση πληροί τις ειδικές 
προϋποθέσεις του παρόντος 
νόμου και προσφέρει ένα ελάχι-
στο προδιαγεγραμμένο επίπεδο 
υπηρεσιών, που εξειδικεύεται 
με κοινή απόφαση των υπουρ-
γών Τουρισμού και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αγροτουρι-
σμού μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες επίδειξης, ενημέ-
ρωσης, παρακολούθησης ή 
συμμετοχής σε δράσεις και 
δραστηριότητες που προωθούν 
την επαφή του επισκέπτη-του-
ρίστα με την αγροτική ζωή, τη 
βιώσιμη αγροτική παραγωγή, 
τη γαστρονομία, τη γευσιγνω-
σία, την οινογνωσία και την 
προστασία της βιοποικιλότητας.

Με απόφαση του υπουργού 
Τουρισμού και των αρμόδιων 
κατά περίπτωση υπουργών κα-
θορίζονται ο προσδιορισμός, η 
διοργάνωση και υλοποίηση της 
ατομικής ή ομαδικής άσκησης 

των δραστηριοτήτων που προ-
βλέπονται στον αγροτουρισμό, 
γενικές και ειδικές προϋποθέ-
σεις, προδιαγραφές και όροι 
λειτουργίας και ασφαλείας, 
που πρέπει να τηρούνται από 
τους διοργανωτές των δραστη-
ριοτήτων αυτών, όπως και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Είναι 
δυνατή, κατά παρέκκλιση των 
ισχυουσών διατάξεων, μέσα 
στα όρια των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων η ίδρυση μη 
κύριων τουριστικών καταλυ-
μάτων.

Οι επιχειρήσεις αγροτουρι-
σμού είναι και τα αγροκτήματα. 
Η αγροτουριστική δραστηρι-
ότητα εντός του αγροκτήμα-
τος αφορά αποκλειστικά στην 
παροχή υπηρεσιών υποδοχής 
και φιλοξενίας ή εστίασης. Τα 
πολυλειτουργικά αγροκτήματα 
(κοινή υπουργική απόφαση 
543/34450/2017, Φ.Ε.Κ. 
1145/Β/3-4-2017) είναι αγρο-
κτήματα που κάνουν παραγωγή 
φυτικών ή ζωικών προϊόντων, 
αλλά ταυτοχρόνως είναι ανοι-
χτά σε επισκέψεις καταναλω-
τών, από τους οποίους έχουν 
πρόσθετα έσοδα όχι μόνο από 
την απευθείας πώληση των 
προϊόντων τους, αλλά και από 
δραστηριότητες όπως εστίαση 
(μπορούν να σερβίρουν φαγη-
τό), εκπαίδευση των καταναλω-
τών στην παραγωγή, αθλητικές 
δραστηριότητες, μουσεία και 
άλλα. Τα πολυλειτουργικά 
αγροκτήματα μπορούν παραλ-
λήλως να έχουν και οικοτεχνι-
κή παραγωγή για μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία. Σε κάθε 
πολυλειτουργικό αγρόκτημα 
επιτρέπονται η λειτουργία και η 
εκμετάλλευση αγροτουριστικής 
μονάδας έως 10 δωματίων, 
μέγιστης δυναμικότητας 40 
κλινών. Τις διαδικασίες πι-
στοποίησης των αγροκτημάτων 
και απονομής του σήματος, που 
έχει ισχύ 3 έτη, θα αναλάβει ο 
Ελ.Γ.Ο. «Δήμητρα».

Στις 18 Δεκεμβρίου θα ξε-
κινήσει η ηλεκτρονική υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης 
των επενδυτικών σχεδίων για 
τη δημιουργία καινούργιων 
πολύ μικρών και μικρομε-
σαίων τουριστικών επιχειρή-
σεων στο πλαίσιο του νέου 
προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α. 
«Ενίσχυση της ίδρυσης και της 
λειτουργίας νέων τουριστικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
με προϋπολογισμό 120 εκ. € 
για το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας. Ύψος επιδότησης 
25.000 € έως 400.000 € για το 
45% των επιλέξιμων δαπανών.

Και έτσι ο αγροτουρισμός 
κατέληξε να «χαθεί» από τους 
αγρότες και να ενισχύει τους 
αστούς μέχρι να πεινάσουν 
οι αστοί. Αλλά τότε θα είναι 
πολύ αργά…

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Αγροτουρισμός: Αγροτικό  
ή τουριστικό επάγγελμα;
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Ο ι βασίλισσες, οι εργάτριες, οι κερίστριες, 
οι συλλέκτριες, οι ανιχνεύτριες και οι 
κηφήνες αποτελούν την κοινωνία που 

τον μαγεύει. Μιλά για τον κόσμο των μελισσών 
σαν να αφηγείται ένα παραμύθι για παιδιά, 
που μαγεύει και τους μεγάλους. Είναι επαγ-
γελματίας ηλεκτρολόγος κοντά 20 χρόνια και 
ημιεπαγγελματίας μελισσοκόμος 17. Στην αρχή 
ασχολήθηκε με τη μελισσοκομία ως χόμπι και 
για να συμπληρώνει το εισόδημά του. Τώρα πια 
όμως ταξιδεύει από το Σούνιο μέχρι το Ναύπλιο 
κι από κει στη Λαμία και στη βόρεια Εύβοια, 
έχοντας στις αποσκευές του τα εκατό και πλέον 
μελίσσια του. Το όνομά του είναι Νίκος Μπαντής, 
κι όταν μιλάει για τον θαυμαστό, μυστηριώδη 
κόσμο που ζουζουνίζει στις αποσκευές του, το 
στόμα του στάζει μέλι.

 Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε  
με τα μελίσσια;
Ο πατέρας ενός φίλου μου είχε τέσσερα πέντε 

μελίσσια στον κήπο του σπιτιού του στο Μπρα-
χάμι. Κάθε φορά που πήγαινα, παρακολουθούσα 
τον κυρ-Γιάννη, που ασχολιόταν με τα μελίσσια 
του. Μέχρι που μου πρότεινε και μου έδωσε δύο. 
Στην αρχή, το 2000, ασχολήθηκα ως χόμπι. Από 
το 2007 και μετά, λόγω οικονομικής κρίσης, οι 
δουλειές μου ως ηλεκτρολόγου μειώθηκαν. Κι 
έτσι σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι όλο και 
περισσότερο, να αγοράζω μελίσσια, να συμπλη-
ρώνω το εισόδημά μου.

Πόσα μελίσσια έχετε σήμερα;
Τώρα, μετά από 17 χρόνια, έχω περίπου 100 

με 150. Στην αρχή λόγω απειρίας έχασα κάποια 
μελίσσια, χρειάστηκε να τα αντικαταστήσω. Πλέον 
τα πολλαπλασιάζω μόνος μου. 

 Είναι δύσκολος ο πολλαπλασιασμός 
των μελισσιών;
Τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη είναι η περίοδος 

της σμηνουργίας. Οι μέλισσες αποφασίζουν να 
αφήσουν τη βασίλισσα και το μελίσσι τους, όπου 
πλέον επικρατεί συνωστισμός, και πάνε στα 
δέντρα ως σμήνος. Παλιά, τη δεκαετία του ’70, 
μπορεί και του ’80, οι μελισσοκόμοι έπαιρναν 
από τα δέντρα αυτά τα σμήνη, τα έβαζαν σε άλλο 
μελίσσι κι έτσι πολλαπλασίαζαν την ομάδα τους. 
Πλέον την περίοδο της σμηνουργίας μπορούμε 
να «κόψουμε» σε δυο τρία κομμάτια μόνοι το 
μελίσσι, όπου θα βάλουμε μία έτοιμη βασίλισσα, 
την οποία παίρνουμε από τους μελισσοκόμους – 
βασιλοτροφείς (εκτρέφουν ειδικά βασίλισσες), 
ή θα το αφήσουμε να δημιουργήσει μόνο του 
τη βασίλισσά του. 

Είστε αυτοδίδακτος; 
Εκτός από όσα έχω διαβάσει μόνος μου και την 

εμπειρία μου, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στο Ινστιτούτο 
Γεωπονικών Επιστημών. 

 Υπάρχουν διάφοροι  
τρόποι μελισσοκομίας;
Η στατική, δηλαδή τα μελίσσια, είναι πάντα 

σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η νομαδική, 
όπου τα μελίσσια μεταφέρονται σε διάφορα μέρη, 
αναλόγως εποχής και μελιτοφορίας.

 Το είδος της μελισσοκομίας επηρεάζει 
την ποιότητα του μελιού;
Η ποιότητα του μελιού δεν σχετίζεται με τον 

τρόπο μελισσοκομίας, αλλά με το εάν υπάρχει 
νοθεία στο μέλι. Η διαφορά ανάμεσα στη στατική 
και τη νομαδική μελισσοκομία είναι πως στην 
πρώτη παράγεται ένα είδος μελιού, θυμαρίσιο, 
για παράδειγμα, ενώ στη νομαδική μπορεί να 
υπάρξει μέλι από θυμάρι, πορτοκαλιά, πεύκο, 
από διάφορα είδη.

Ποια μελισσοκομία ακολουθείτε;
Τη νομαδική μελισσοκομία. Έχω δει τεράστια 

βελτίωση στα μελίσσια μου επειδή ακριβώς 
τα μεταφέρω από τόπο σε τόπο και έτσι έχουν 
τη δυνατότητα να βρίσκουν πάντα την τροφή 

τους μόνα τους, αφού βρίσκονται σε διάφορες 
περιοχές όταν υπάρχει ανθοφορία και μελιτο-
φορία. Όταν είναι σταθερά σε ένα μόνο σημείο 
και δεν είναι η εποχή που ανθίζει το θυμάρι ή 
η πορτοκαλιά, τότε χρειάζεται να ταΐσουμε τις 
μέλισσες με τροφές του εμπορίου, που έχουν ως 
βάση τη ζάχαρη. Όταν τα μεταφέρω και η φύση 
τους προσφέρει την τροφή τους, δεν χρειάζεται 
να ταΐζω με τροφές εμπορίου τα μελίσσια μου κι 
εκείνα μπορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
να αποδίδουν μέλι.

 Όσοι ακολουθούν τη στατική  
μελισσοκομία συλλέγουν μέλι  
καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου;
Θεωρητικά τουλάχιστον, τις περιόδους που 

δεν υπάρχει ανθοφορία δεν συλλέγεται το μέλι.

Πώς νοθεύεται το μέλι;
Με βιομηχανικά μέλια, με μέλι ζαχαροπλαστι-

κής, με γλυκόζη, με διάφορους τρόπους.

 Υπάρχουν κάποια μέλια  
που είναι πιο θρεπτικά από άλλα;
Οι επιστήμονες λένε πως το κάθε μέλι έχει 

συγκεκριμένες θρεπτικές αξίες. Όμως όλα τα 
μέλια είναι εξίσου θρεπτικά. 

 Πόσων ειδών μέλια υπάρχουν  
στην Ελλάδα;
Πάνω από 10: από θυμάρι, έλατο, βαμβάκι, 

βανίλια ελάτης, κουμαριά, πορτοκαλιά.

 Ποια είναι η διαδρομή  
της μελισσοκομίας σας;
Στο Σούνιο είναι η έδρα μου. Εκεί έχω τα 

εργαλεία μου, τους μελιτοεξαγωγείς μου, κάνω 
τη συσκευασία, επιστρέφω τα μελίσσια μου είτε 
για να παραγάγουν θυμαρίσιο μέλι είτε για να 
ξεκουραστούν λίγο και να δυναμώσουν. Μετά 
τα πηγαίνω στο Ναύπλιο με τις πορτοκαλιές, 
στη Θήβα προς Λαμία, όπου υπάρχουν βαμ-
βακοκαλλιέργειες, τριφύλλια, καλαμπόκια, και 
μετά βόρεια Εύβοια για το πεύκο και το ρείκι. 

 Μπορείτε να ασκείτε τη μελισσοκομία  
και να εμπορεύεστε το μέλι τας;
Μπορεί κάθε μελισσοκόμος να βάζει τα με-

λίσσια του σε διάφορα μέρη χωρίς ειδική άδεια. 
Η νομοθεσία για τη μελισσοκομία είναι πολύ 
διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη στη γεωργία. 
Οι μέλισσες βοηθούν απίστευτα στην επικονίαση 
των φυτών και των δέντρων και το κράτος βοηθά 
στην ύπαρξη μελισσοκόμων.

Μπορούμε να πουλάμε το μέλι μας από χέρι 
σε χέρι, αρκεί να έχουμε δηλωμένο αριθμό με-

λισσιών και βάσει αυτών να υπολογίζεται το 
πρόσθετο εισόδημα. Δηλαδή εγώ, που δεν είμαι 
επαγγελματίας, δεν έχω ανοίξει επαγγελματικά 
λογιστικά βιβλία και έχω περίπου 100 με 150 
μελίσσια, τα οποία έχω δηλώσει στην εφορία, και 
έχω μελισσοκομικό βιβλιάριο, υπολογίζεται πως 
έχω ένα πρόσθετο, εκτός αυτού ως ηλεκτρολόγος, 
εισόδημα της τάξης των 1.500 με 1.800 ευρώ, 
φορολογούμαι βάσει αυτού.

Εάν βεβαίως ήμουν επαγγελματίας μελισσοκόμος 
με αποκλειστικό επάγγελμα τη μελισσοκομία και 
θα ήθελα να κάνω εξαγωγή μελιού, τότε θα είχα 
τελείως διαφορετικές υποχρεώσεις. Από όσα 
ξέρω σχετικά με τις εξαγωγές μελιού, το κράτος 
δεν είναι βοηθητικό. Εγώ δίνω το μέλι μου, το 
οποίο συσκευάζω σε βάζα με την ετικέτα μου, σε 
φίλους και γνωστούς.

 Είναι κορεσμένο το επάγγελμα  
του μελισσοκόμου;
Το επάγγελμα δεν είναι κορεσμένο με κανέναν 

τρόπο. Υπάρχουν περί τους 40.000 εγγεγραμ-
μένους μελισσοκόμους. Οι επαγγελματίες είναι 
1.000 με 2.000, πάρα πολλοί από τους οποίους 
έχουν μέχρι 50 μελίσσια έκαστος. Οι πραγματικοί 
επαγγελματίες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. 

 Θα θέλατε να είστε επαγγελματίας  
μελισσοκόμος;
Θα ήθελα να απευθυνθώ στην αγορά του εξω-

τερικού. Του εσωτερικού δεν με ενδιαφέρει 
πέραν αυτού που ήδη κάνω. Ο ανταγωνισμός 
στο εσωτερικό είναι πολύ μεγάλος και δεν θα 
ήθελα να μπω στη διαδικασία να ανταγωνιστώ 
με ένα μέλι που πουλιέται 5 έως 7 ευρώ το κιλό, 
ενώ το δικό μου μέλι φτάνει τα 15 ευρώ.

Το φθηνό μέλι είναι νοθευμένο;
Προφανώς το μέλι των 5 και των 7 ευρώ έχει 

προσμίξεις. Ξέρω πόσο κοστίζει σε μένα και αν 
δικαιολογημένα το πουλώ τόσο. Από την άλλη 
πλευρά, για να μπορούσα να κάνω εξαγωγές, 
θα έπρεπε να έκανα και επένδυση της τάξης των 
100.000 ευρώ.

 Τι σας έκανε να ασχοληθείτε  
με τις μέλισσες;
Η κοινωνία των μελισσιών είναι παραμυθένια. 

Ακόμη και σήμερα, μετά από 17 χρόνια, βλέπω με 
δέος πώς ζουν οι μέλισσες. Είναι σαν το μελίσσι 
να κινείται από ένα μυστήριο, το οποίο εμείς οι 
άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε.

 Γιατί χαρακτηρίζετε παραμυθένια  
την κοινωνία των μελισσών;
Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες. Η βασίλισσα, 

όταν έρθει η στιγμή, στέκεται στην είσοδο του 
μελισσιού για να κάνει την παρθενική γαμήλια 
πτήση της. Χτυπάει τα φτερά της τόσο δυνατά 
(εμείς δεν ακούμε τον ήχο), που ακούγεται σε 
απόσταση δέκα χιλιομέτρων περιμετρικά του 
μελισσιού. 

Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει τους κηφήνες 
όλων των γύρω μελισσιών για να ζευγαρώσει 
μαζί τους. Μαζεύεται ένα σμήνος κηφήνων πάνω 
από το μελίσσι και τότε η βασίλισσα αρχίζει την 
παρθενική γαμήλια πτήση της. Με έως δώδεκα 
από τους πιο δυνατούς κηφήνες η βασίλισσα θα 
ζευγαρώσει στον αέρα. Θα τη γονιμοποιήσουν 
και θα πεθάνουν αμέσως, γιατί με τη γονιμο-
ποίηση αποκολλώνται και τα γεννητικά όργανα 
των κηφήνων.

Η βασίλισσα, που έχει βαρύνει από τα σπερμα-
τοζωάρια και τα γεννητικά όργανα των κηφήνων, 
θα επιστρέψει με πολύ αργούς ρυθμούς στο 
μελίσσι της, απ’ όπου δεν θα ξαναβγεί ποτέ, 
αλλά θα παραμείνει και θα γεννά τα αβγά της 
για όλα τα επόμενα χρόνια της ζωής της χωρίς 
να ξαναζευγαρώσει ποτέ. Κάθε μέλισσα ζει 30 
μέρες. Η βασίλισσα ζει πέντε χρόνια!

Για ποιο λόγο;
Γιατί τρέφεται από τις εργάτριες μόνο με βα-

σιλικό πολτό. Ο βασιλικός πολτός είναι μία 
ουσία που εκκρίνουν οι ίδιες οι μέλισσες και 
δίνουν αποκλειστικά και μόνο στη βασίλισσα, 
ταΐζοντάς τη στο στόμα για όλη τη διάρκεια της 
ζωής της, ενώ οι ίδιες τρέφονται με γύρη και 
νέκταρ. Ο βασιλικός πολτός έχει αντιγηραντικές 
ιδιότητες. Έχει τους ακολούθους της, το κελί της 
είναι φυσικά μεγαλύτερο από των υπόλοιπων 
μελισσών, δεν ανέχεται δεύτερη βασίλισσα στο 
μελίσσι της και γεννά σε καθημερινή βάση, εκτός 
των χειμωνιάτικων μηνών, περίπου 1.500 αβγά 
και μάλιστα ξέρει για το κάθε αβγό της εάν θα 
είναι αρσενικό ή θηλυκό.

Ποιος είναι ο ρόλος των κηφήνων;
Προορισμός τους είναι να γονιμοποιήσουν τη 

βασίλισσα. Τους ταΐζουν στο στόμα οι εργάτριες 
και το πιο πιθανό είναι πως, όταν χρειάζεται, 
λειτουργούν ως ψυκτικές μηχανές, αφού έχουν 
μεγαλύτερα φτερά από τις εργάτριες, για να 
διατηρηθεί η πρέπουσα θερμοκρασία στην 
κυψέλη, 34 βαθμοί Κελσίου χειμώνα-καλο-
καίρι. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι θηλυκές 
μέλισσες ιεραρχικά και οργανωμένα. Τα έχω 
διαβάσει, τα έχω δει με τα μάτια μου, τα έχω 
καταγράψει σε βίντεο. Ο κόσμος των μελισσών 
μου δημιουργεί δέος.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Νίκος Μπαντής:  
Ο θαυμαστός  

κόσμος  
των μελισσών
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Σεμινάριο: «Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας»
H AQS διοργανώνει το σεμινάριο «Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας», με εισηγητή τον κορυφαίο 
Έλληνα καθηγητή σε θέματα ηγεσίας και στρατηγικής, Δημήτρη Μπουραντά.
Αποτελεσματική ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε όλα τα 
επίπεδα, ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των στελεχών για την ανάπτυξη, τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας, την ποιοτικότερη εργασία, την καινοτόμο σκέψη, την πελατοκεντρική 
συμπεριφορά και άρα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.
Μία από τις εξαιρετικά σημαντικές υποχρεώσεις της ηγεσίας είναι το κτίσιμο αποτελεσματικής 
ομάδας και η ανάπτυξη των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του κάθε μέλους της 
ομάδας.
Επιχειρήσεις με ανεπτυγμένη την κουλτούρα της λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων 
αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς ενισχύεται η συνέργεια για να επιτευχθούν 
κοινοί στόχοι, τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται και αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνα για τη 
συνολική επίδοση. Τέλος, αναπτύσσονται ηγετικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα οι επικεφαλής 
των ομάδων να αυξάνουν συνολικά την παραγωγικότητα του προσωπικού τους.
Το σεμινάριο είναι πρακτικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τον τρόπο που σχηματίζονται και 
αναπτύσσονται οι αποδοτικές ομάδες και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα του management, 
από το απλό στέλεχος μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Το ισχυρό σημείο του σεμιναρίου είναι ότι μέσω βιωματικών ασκήσεων, αναδεικνύεται η 
αξία της άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας και της λειτουργίας των ομάδων.
Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες;
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

ασκώντας θετική επιρροή στο προσωπικό.

σε θέση να εμπνεύσει και να παρακινήσει την oμάδα.

λειτουργικές και επιτυχημένες, όταν εμπλέκεται η oμάδα σε σχέση με τις ατομικές λύσεις.

τους σε αυτήν.

ακρόασης και κατανόησης των δυνατοτήτων τους.
Ενότητες σεμιναρίου:
1. Αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά
2. Διαγνωστικά εργαλεία
3. Team building
4. Πρακτικές ασκήσεις
Περιγραφή υλικού:

το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Εισηγητής σεμιναρίου: Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του μάνατζμεντ, διευθυντής 
του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη» (Executive MBA) 
και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων» στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Φορέας εκπαίδευσης: AQS
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6216997-8
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης: 27/11/2017
Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00
Κόστος συμμετοχής: Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρία μας 
αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για 
το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Ένα βιωματικό σεμινάριο, σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να μάθουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, 
να γνωρίσουμε το σώμα μας, να μάθουμε να 
παρατηρούμε, να αξιοποιούμε τα ερεθίσματα, 
να αναπτύσσουμε τη φαντασία και την έκφραση. 
Μας αποκαλύπτει και μας συμφιλιώνει με τις 
διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς 
μας, καλλιεργώντας το χιούμορ και ευρύτερα, 
τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. 
Μας εξοικειώνει με τα μυστικά της γλώσσας 
του σώματος, απελευθερώνοντας το μυαλό, τη 
φαντασία και την παιγνιώδη διάθεσή μας. Ένα 
πρόγραμμα που μας μαθαίνει να δομούμε και να 
αποδομούμε τους ρόλους και την εικόνα μας, 
να κατανοούμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
Θέματα προσέγγισης:

εμπιστοσύνης

γικότητας

αισθήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:
Απευθύνεται σε εμψυχωτές, θεατρολόγους, 
παιδαγωγούς και μουσειοπαιδαγωγούς, 
θεατρολόγους, θεραπευτές, γονείς, σε 
όσους ασχολούνται με ομάδες και σε όσους, 
ανεξάρτητα από το επαγγελματικό τους 
αντικείμενο, θέλουν να γνωρίσουν το θεατρικό 
παιχνίδι, να εκφραστούν και να παίξουν.

Εισηγητής: Φρόσω Μπενετή, ηθοποιός, 
σκηνοθέτης, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
Φορέας εκπαίδευσης: Εργαστήρι Παιχνιδιού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8259289
Διεύθυνση: Δερβενίων 43
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 
27/11/2017 έως 18/12/2017
Ώρες διεξαγωγής: 17:30 με 21:30
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ (με ΦΠΑ)

Εμψύχωση ομάδας και θεατρικό παιχνίδι

Σεμινάριο: «Βusiness Intelligence»
Σκοπός: Παρακολουθώντας το σεμινάριο αυτό μπορείτε να ενδυναμώσετε και να βελτιώσετε 

Σε ποιους απευθύνεται: Είστε φοιτητής ή απόφοιτος τμήματος πληροφορικής, εργαζόμενος 
στον τομέα πληροφορικής, σε θέσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων, στον ιδιωτικό ή τον 
δημόσιο τομέα, που αναγνωρίζει τις διαρκείς αλλαγές στο εργασιακό του περιβάλλον και 
θέλει να βελτιστοποιήσει την επιρροή του σε αυτό και εκτός αυτού; Αυτό το πρόγραμμα 

Περιγραφή σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα χτίζει σωρευτικά γνώσεις σε θέματα σχετικά με:

– Data mining

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που 

Πρόγραμμα:

Πληροφορίες συμμετοχής:

ευθύνες κατα τις ώρες του προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται:

Εισηγητής:

Φορέας εκπαίδευσης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8088 008-9
Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 24/11/2017 έως 16/12/2017
Κόστος συμμετοχής:
με τον φορέα εκπαίδευσης.

Time & stress management
Στόχος και περιεχόμενα: 
Κατά διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών για 
την οργάνωση του χρόνου και τη διαχείριση του άγχους.
Θέματα που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου: 

Σε ποιους απευθύνεται:

Φορέας εκπαίδευσης: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6252495
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 24/11/2017
Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00
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Επάγγελμα και προσωπικότητα
Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις; Δεν ξέρεις 

ακόμη, ε; Ίσως να υπάρχει κάτι που μπορεί να σε 
βοηθήσει να αποφασίσεις. To 1958-9 ο Αμερικανός 
ψυχολόγος John Holland ανέπτυξε ένα μοντέλο κατη-
γοριοποίησης των ανθρώπων σε 6 τύπους με βάση την 
προσωπικότητά τους (Holland Codes ή RIASEC) με 
σκοπό να αναδείξει τα ταλέντα και τις ιδιαιτερότητες 
του καθενός. Μπορεί κάποιος να έχει χαρακτηριστικά 
από διάφορους τύπους, αλλά σίγουρα κάποιος θα υπε-
ρισχύει. Ο τύπος προσωπικότητας στον οποίο ανήκεις 
μπορεί να σε βοηθήσει να γνωρίσεις τον εαυτό σου 
καλύτερα και να βρεις τον δρόμο σου.

Έκανες το τεστ; Δες παρακάτω, ανάλογα με τι τύπος 
είσαι, τι επάγγελμα σου ταιριάζει.

Πρακτικοί (builders)
Εάν ο τύπος σου είναι αυτός, τότε ανήκεις στην 

κατηγορία των ανθρώπων που τους αρέσει να έχουν 
φυσική επαφή με το αντικείμενο πάνω στο οποίο εργά-
ζονται, δηλαδή να χρησιμοποιούν τα χέρια τους ή το 
σώμα τους. Μπορείς να ασχοληθείς με τον αθλητισμό, 
τη γεωργία, τον χορό, τη μαγειρική, τις κατασκευές ή 
ακόμη και με τις πειραματικές επιστήμες.

Διανοητικοί (thinkers)
Εφόσον ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, λογικά 

σου αρέσει να ασχολείσαι με προβλήματα λογικής 
και σκέψης, να μελετάς θεωρητικά ενδεχόμενα, να 
συνδυάζεις δεδομένα και να βγάζεις συμπεράσματα. 
Όλα αυτά σε καθιστούν έτοιμο να ασχοληθείς με μία 
εργασία που έχει κατά βάση θεωρητικό υπόβαθρο, 
όπως είναι η ιατρική, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η 
ψυχολογία και άλλες.

Καλλιτεχνικοί (creators)
Δυσκολεύεσαι να μπεις σε καλούπια, σκέφτεσαι με 

έναν δικό σου τρόπο, και, με ό,τι και να ασχοληθείς, η 
καλλιτεχνική σου φλέβα δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη 
για πολύ; Ξέρεις ήδη από μικρός τι σου αρέσει και με 
τι θέλεις να ασχοληθείς. Μουσική, χορός, τραγούδι, 
ζωγραφική, αρχιτεκτονική; Ό,τι κι αν είναι αυτό, κυ-
νήγησέ το και θα τα καταφέρεις.

Κοινωνικός (helpers)
Αν ανήκεις στην κατηγορία αυτή, έχεις ένα από 

τα μεγαλύτερα ταλέντα, τη συμπόνια και τη διάθεση 
να βοηθήσεις τον κόσμο γύρω σου. Σου αρέσει να 
συνεργάζεσαι με τους άλλους, είσαι επικοινωνιακός 
και μπορείς να διαπρέψεις σε θέσεις εξυπηρέτησης 
πελατών, στην εκπαίδευση, στη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού, στη φροντίδα ασθενών, ως ψυχολόγος, 
δικηγόρος ή σύμβουλος.

Επιχειρηματικοί (persuaders)
Όπως και τα άτομα της προηγούμενης κατηγορίας, 

έτσι και οι επιχειρηματικοί τύποι αρέσκονται να συνερ-
γάζονται με ανθρώπους, με τη διαφορά ωστόσο ότι οι 
δεύτεροι απολαμβάνουν λίγο παραπάνω την αίσθηση 
της ηγεσίας. Η επιρροή που έχουν στους άλλους τους 
καθιστά τα πλέον κατάλληλα άτομα για να ασχολη-
θούν με τις πωλήσεις, το marketing, την πολιτική, τη 
δικηγορία και γενικότερα με θέσεις εξουσίας.

Συμβατικοί - οργανωτικοί (organizers)
Μπορεί να μην σε εντυπωσιάζει το όνομα της κατηγο-

ρίας αυτής, αλλά τα άτομα που ανήκουν σε αυτή είναι 
αυτά που θέτουν σε λειτουργία το τεχνικό, αναλυτικό 
και υπολογιστικό κομμάτι μίας κοινωνίας. Σε αντίθεση 
με τους καλλιτεχνικής φύσης ανθρώπους, εσύ έχεις 
την τάση να εξορθολογίζεις, να συστηματοποιείς και 
να οργανώνεις τις διάφορες διαδικασίες, πράγμα 
που σε καθιστά ικανό να ασχοληθείς με θέσεις ερ-
γασίας που έχουν να κάνουν με υπολογισμούς (σε 
λογιστήριο). Επίσης, η οργάνωση και η πειθαρχία σου 
μπορούν να σε βοηθήσουν να διαπρέψεις σε ιατρικές 
ή στρατιωτικές θέσεις.

Ωστόσο, όποιο τεστ επαγγελματικού προσανατολι-
σμού κι αν κάνεις, μόνο εσύ γνωρίζεις πραγματικά με 
τι θέλεις να ασχοληθείς. Και να μην γνωρίζεις, είσαι 
στην κατάλληλη ηλικία για να κάνεις δοκιμές, λάθη, 
να αποτύχεις και την επόμενη φορά που θα κληθείς 
να επιλέξεις το επάγγελμά σου, να μην χρειάζεται να 
μαντέψεις, να είσαι σίγουρος.

Αναστασία Μαρία Μαμαλίγκα,
Συντάκτρια citycampus.gr

Α ρκετές φορές παρατηρείται στην 
πράξη το φαινόμενο της τοπο-
θέτησης και της λειτουργίας 

εικονοληπτικών μηχανών (καμερών 
παρακολούθησης) σε χώρους εργασίας, 
με τις οποίες είναι δυνατόν να επιτυγ-
χάνεται η επιτήρηση / παρακολούθηση 
και ο έλεγχος της συμπεριφοράς και 
της αποδοτικότητας των εργαζομένων. 
Στην περίπτωση αυτή ευλόγως τίθεται 
το ερώτημα εάν η χρήση συστημάτων 
βιντεοεπιτήρηρης σε τέτοιους χώρους 
είναι επιτρεπτή, σε περίπτωση δε θε-
τικής απάντησης τηρουμένων ποιων 
προϋποθέσεων κρίνεται το επιτρεπτό 
και νόμιμο της χρήσης αυτών;

Καταρχάς είναι αναγκαίο να σημειωθεί 
ότι η λειτουργία συστήματος βιντεοεπι-
τήρησης σε χώρους εργασίας και η μέσω 
αυτού λήψη δεδομένων εικόνας και 
ήχου εργαζομένου συνιστά περιορισμό 
του ατομικού δικαιώματος προστασίας 
από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, 
ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προ-
σωπικών δεδομένων, όπως το εν λόγω 
δικαίωμα συνταγματικώς κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 9Α του Συντάγματος.

Καθόσον δε η λήψη, η αποθήκευση 
και η επεξεργασία δεδομένων εικόνας 
και ήχου ατόμου στον χώρο και κατά 
τον χρόνο παροχής της εργασίας του 
μέσω σύστηματος βιντεοεπιτήρησης, που 
λειτουργεί μόνιμα, συνεχώς ή κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα στον χώρο εργα-
σίας του, αποτελεί σαφώς επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα δίνει ο 
Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα».

Πέραν αυτού στην προκειμένη πε-
ρίπτωση τυγχάνει εφαρμογής και η 
εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 19 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, 
υπ’ αριθμ. 1/2011 οδηγία της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα περί της «Χρήσης συστημάτων 
βιντεοεπιτήρησης για την προστασία 
προσώπων και αγαθών». Tόσο στον 
Ν. 2472/1997, όσο και στην ανωτέρω 
εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 1/2011 οδηγία της 
Αρχής, εντοπίζονται οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες κρίνεται ανεκτός ο πε-
ριορισμός του ανωτέρω συνταγματικώς 
κατοχυρωμένου δικαιώματος.

Όπως καθίσταται σαφές από το πνεύμα 
του ανωτέρω νόμου, βασική προϋπόθε-
ση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων είναι η τήρηση 
της αρχής της αναλογικότητας υπό την 
έννοια ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα 
πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα 
για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος 
θα πρέπει να μην δύναται να επιτευχθεί 
με ηπιότερα μέσα. Στα πλαίσια αυτά ορί-
ζεται ειδικότερα ότι η λήψη δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστη-
μάτων βιντεοεπιτήρησης απαιτείται να 
γίνεται μετά από ουσιαστική αξιολόγηση 
της αναγκαιότητας της βιντεοεπιτήρη-
σης σε σχέση α. με τον κίνδυνο που 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιδιώκει 
να αντιμετωπίσει και β. με το μέγεθος 
της επίπτωσης στην ιδιωτική ζωή των 
προσώπων που αφορά, ενώ σε κάθε 
περίπτωση η εν λόγω αξιολόγηση πρέ-
πει να περιλαμβάνει και τη διερεύνηση 
ηπιότερων μέσων ασφάλειας προσώπων 
και αγαθών. Ως ηπιότερα νοούνται τα 
μέσα που είναι εξίσου αποτελεσματικά, 
αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο.

Περαιτέρω ορίζεται ότι τα σημεία 
εγκατάστασης των καμερών και ο τρό-
πος λήψης των δεδομένων πρέπει να 
προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
τα δεδομένα που συλλέγονται να μην 
είναι περισσότερα από όσα είναι απο-
λύτως αναγκαία για την εκπλήρωση 
του σκοπού της επεξεργασίας και να 
μην θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των προσώπων που ευρίσκονται στον 
χώρο που επιτηρείται και ιδίως να μην 
παραβιάζεται αυτό το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ως «νόμιμη προσδοκία κάποιου 
βαθμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» 
σε κάποιο χώρο.

Υπό το πρίσμα της αρχής της αναλο-
γικότητας η υπ’ αριθμ. 1/2011 οδηγία 
(άρθρο 7) απαγορεύει ρητά τη χρησι-
μοποίηση συστήματος βιντεοεπιτήρη-
σης σε χώρους εργασίας για τον σκοπό 
επιτήρησης των εργαζομένων εντός των 
χώρων αυτών, ορίζοντας περαιτέρω ότι 
απαγορεύεται ρητά και η χρησιμοποί-
ηση των δεδομένων που τυχόν έχουν 
συλλεγεί μέσω συστήματος βιντεοεπι-
τήρησης ως αποκλειστικά κριτήρια για 
την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και 
της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Ωστόσο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

εικονοληπτικών μηχανών σε 
χώρους εργασίας στην περί-
πτωση που αυτή δικαιολογείται 
από τη φύση και τις συνθήκες 
εργασίας και είναι απαραίτητο για 
την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων ή την 
προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας 
(π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, 
εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου).

Για παράδειγμα, σε έναν τυπικό χώρο 
γραφείων επιχείρησης η βιντεοεπιτήρηση 
πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισό-
δου και εξόδου χωρίς να επιτηρούνται 
συγκεκριμένες αίθουσες γραφείων ή 
διάδρομοι. Εξαίρεση μπορεί να απο-
τελούν συγκεκριμένοι χώροι, όπως 
ταμεία ή χώροι με χρηματοκιβώτια, 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κ.λπ., 
υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν 
στο αγαθό που προστατεύουν και όχι 
στους χώρους των εργαζομένων.

Επίσης, σε ειδικούς χώρους, όπως 
χώροι με ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, ο υπεύθυνος βάρδιας 
ή ο υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να 
παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο 
τους χειριστές μηχανημάτων υψηλής 
επικινδυνότητας με σκοπό να επέμβει 
άμεσα αν συμβεί κάποιο περιστατικό 
ασφαλείας.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να 
διευκρινίσουμε ότι γενικώς η επεξερ-
γασία δεδομένων εικόνας ή/και ήχου 
που πραγματοποιείται μέσω εικονο-
ληπτικών μηχανών είναι νόμιμη μόνο 
στην περίπτωση που έχει αυτή ως σκοπό 
την προστασία προσώπων και αγαθών 
όπως ο εν λόγω σκοπός δικαιολογείται 
από το έννομο συμφέρον ή τη νομική 
υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή 
του χώρου να προστατεύσει τον χώρο 
και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο 
αυτό από παράνομες πράξεις, καθώς και 
να εξασφαλίσει την ασφάλεια της ζωής, 
της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας 
και της περιουσίας τρίτων, που νομίμως 
ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Αναφορικά δε με τις προϋποθέσεις που 
πρέπει να τηρηθούν σε περίπτωση που, 
κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται η εγκατάστα-
ση εικονοληπτικών μηχανών στον χώρο 
εργασίας, πρέπει να ειπωθεί ότι πριν την 
έναρξη οποιασδήποτε λήψης και επεξερ-
γασίας προσωπικών δεδομένων εικό-
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Ο όμιλος Brink’s Hellas, η μεγαλύτερη εταιρία security στην Ελλάδα, 
πολυεθνική με ηγετική θέση παγκοσμίως, προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, 
δίνοντας τη δυνατότητα για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα αξιόπιστο περι-
βάλλον εργασίας. Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση του υπαλλήλου ασφάλειας 
(στατικές φυλάξεις, patrol, αερομεταφορές, χρηματαποστολές), το μόνο 
που πρέπει να κάνεις είναι να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας! Αυτή την 
περίοδο προσλαμβάνoυμε άμεσα:

Προσωπικό Ασφάλειας 
Security Officers

Στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή της Μυκόνου.
Tα προσόντα σου:

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Οι ευθύνες σου:

που θα σου ανατεθούν, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις
και τις διαδικασίες της εταιρίας

Η εταιρία σού παρέχει:

σου

αερομεταφορών της χώρας μας

και της απόδοσής σου

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

 e-mail: hr@brinksinc.com με κωδικό θέσης: FR/MYK

σε βοηθήσουμε να την εκδώσεις επιδοτώντας το ποσό των διδάκτρων σου!

Γαλλική Σχολή Αθηνών

Υπαλλήλου 
Συντήρησης & Διαχείρισης

Με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο e-mail: recrutements@efa.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 

τε τον παρακάτω ιστότοπο: 
. 

Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, την επικοινωνία με τον 
κόσμο, σου αρέσει να προσφέρεις τεχνικής φύσεως λύσεις και θέλεις 
να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών προσφέρει 

Media 
Markt Ελλάς ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην 
Ευρώπη. Κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών σε 

της  με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.

Τεχνικοί Κινητών Τηλεφώνων & Η/Υ

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα:

βαθμίδας

Η εταιρία παρέχει:
χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα 
εργαλεία που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς και 
για τις παροχές της. Θέλουμε να προσλαμβάνουμε τους ικανότερους στην 
αγορά εργασίας, γιατί αυτοί θα είναι που θα καλύψουν τις υψηλόβαθμες 
θέσεις στο μέλλον.
Εμείς αναζητούμε συνεχώς ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους! Αν 

δεχτούμε την αίτησή σας στο link: 

Εταιρία ιατρικών ειδών, εξοπλισμού και αναλωσίμων με μεγάλο όγκο 
εξαγωγών, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο 
για το Τμήμα Προμηθειών

Κύρια καθήκοντα:

από τα τμήματα της εταιρίας

 από επιχειρηματικής και λογιστικής πλευράς

και προσέγγιση νέων

των προμηθευτών των ειδών για τα οποία είναι υπεύθυνος
Απαιτούμενα προσόντα:

ομαδικότητα και ευελιξία
Επιθυμητές δεξιότητες:

και αυστηρών προθεσμιών

με ικανοποιητικό τρόπο

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura αναζητεί άτομα για την κάλυψη 
παρακάτω θέσης στα καταστήματα Θεσσαλονίκης:

Street Promotion 
(Flash) (κωδ. θέσης: FT 51) 

Περιοχή: Θεσσαλονίκη. 
Περιγραφή εργασίας: Ενημέρωση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.
Προφίλ υποψηφίων:

λουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο εξής e-mail: .gr. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας και της ζα-
Απολλώνιον ΑΒΕΕ, διαθέτοντας ένα άρτια 

Πωλητή/Πωλήτρια (κωδ. Π.Π.Γ.)

απασχόληση.
Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: hr@apollonion-
bakery.gr 



Τhe job holder will be: responsible for the product 
management of two company’s brands within marketing 
department and report to marketing manager. He/she 
will have a key role in planning and developing the 
right marketing strategy to get brands to reach the 
right target group and create consumer preference. It 
is also important to know and analyze the market and 
the competition, launch the products that better fit the 
needs of the market, develop the tools to gain preference 
of consumers either within the points of sale or through 
communication campaigns.
More specifically, the job responsibilities 
will be as follows:

the company’s product to competitors’ products

opportunities or threats and turning those numbers 
into actions and strategic decisions, while setting 
the longer term directions

and customer/consumer needs (product, packaging, 
positioning)

research data, reviewing production and sales costs

objectives

actions, digital activations and consumer promotions

gross profit and brand support

communication along with the proper coordination 
in order to ensure smooth Implementation of plans

coming from field, store visits, meetings 
with customers, aiming in developing the categories
The ideal candidate must be: ready to work in a dynamic 
and challenging work environment, which helps employees 

to innovation and continuous improvement encourages 

combination of top talent, resources and support allows 
teams to produce great results.
In this framework, candidates for this specific 
position must have:

or economics

and written

management, teamwork
And it would be nice to have:

administration

professionals on some of the most trusted brands in the 

unprecedented change, there are many opportunities to 
use your skills and talent to grow together with our client. 

respected, your opinions valued and you are simply 

you have the prescribed skills and qualifications in order 

you fulfil the above requirements and you dream to work 
in an environment, in which each and every employee 

then you are invited to submit your cv to this link: 
pfb.applymycv.gr/form.asp, stating the code PM/1117 

procedure will have been accomplished by 24/11/2017. 

immediately informed about our latest news and ads!

Responsibilities:

and participation in weekly meetings

implementation

department

orders

participating in addressing customer complaints

during their stay in the hotel

and monitors its solution

and participates in implementing these

and the achievement of predetermined objectives 

and especially the reception and the events manager

restaurant/kitchen/room service facilities

of all kitchen/bar/restaurant areas

of the department
Requirements:

position

The company offers:

 e-mail: cv@shelby.gr

of the most qualified and committed people and offer them challenging opportunities that allow them to reach 

Product Manager 
(PM/1117) fixed term contract

The company: In January 2017 commenced the operation of 
KEN SA, an electricity supply company, a 100% subsidiary 

of the particular sector, the group, after its successful 
activity in the electricity production sector, proceeded with 

months of operation showed its potential with the number 

aims to consolidate its presence in the greek market by 

The group:
companies is mainly active in the manufacturing of 

holding one of the top positions worldwide. In parallel, 
the group has recently made considerable investments 
in renewable energy sources through the development 

fields of renewable energy, through the development 
of solar parks and tourism, through the management 

Job title:
Department:
Reporting line:
Location: 
Job purpose: 
proprietary power trading through physical and financial 

the physical and financial hedging of power supply activity 

be able to forecast price movements, originate energy, 
take part in auctions for physical transmission rights, 
negotiate for long term power deliveries, as well as to 
follow the power legislative framework.

Job responsibilities:

reporting (weekends incl.)

(key performance indicators)

 (energy trading risk management) daily

as financial contracts

and screen trading

Personal qualifications/competencies:

(in shifts)

Educational/minimum requirements:

engineering

and trading practices is an asset
Experience: 
Languages:
a strong asset.
PC knowledge:

e-mail: 

Power Trader

Ermia hotels & resorts

Food & Beverage Manager
(FB01)

Η εταιρία-πελάτης: Η Φάρμα Κουκάκη παράγει προϊόντα 
με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, έχοντας 
ως στόχο τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, αλλά 

Κουκάκη είναι γνωστά για την άριστη ποιότητά τους από 
100% ελληνικό γάλα. Η μονάδα παραγωγής μαζί με τα 
γραφεία διοίκησης στεγάζονται σε νέες υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις.
Η θέση: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργάζεται 

αναφέρεται στον διευθυντή του εργοστασίου και θα 
συντονίζει μία ομάδα από 6 τεχνικούς. Σκοπός του/
της θα είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
του εργοστασίου.
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα 
και οι αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:

του πλάνου προληπτικής συντήρησης

ανταλλακτικών (έλεγχος αποθεμάτων, έγκαιρες 
παραγγελίες νέων ανταλλακτικών)

 και υλικοτεχνικού εξοπλισμού των γραμμών
 παραγωγής και συσκευασίας

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού

 του τμήματος πάνω στις λειτουργίες των γραμμών 
παραγωγής

 και κατάρτιση ετήσιου budget συντήρησης
Το προφίλ σας-προκειμένου να μπορέσετε
να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα 
της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

και στην εποπτεία ομάδας

ανταλλακτικών

(προφορική και γραπτή επικοινωνία)

Ο πελάτης μας προσφέρει (εφόσον επιλεγείτε 
για την κάλυψη της θέσης):

από και προς τον χώρο εργασίας

Ενδιαφέρεστε;

θυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα 
σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μίας μεγάλης και 

λετε την αίτησή σας στο link: 
. Η εταιρία μας τηρεί 

αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

 επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό της Φάρμα Κουκάκη Α.Ε.

Προϊσταμένου/ης Τεχνικής Υπηρεσίας
(κωδικός θέσης: ΤΜ3)



Experienced Bartender 
Ios Island-season 2018

The five-star liostasi hotel & Suites, the top hotel of Ios island and one 
of the leading boutique hotels of Greece, is looking for an Experienced 
Bartender. The newly upgraded Liostasi hotel & suites is part of the 
Denaxas group of companies and a member of small luxury hotels of 
the world.
Job description: Bartenders are responsible for positive guest interaction 
while accurately mixing and serving beverages to guests and servers in 
a friendly and efficient manner. At all times, bartenders are expected 
to be attentive to the guests’ needs and making them feel welcome, 
comfortable, and important and relaxed.
Requirements:

an added value

hotel

approach

selling

environment

Company offers:

 e-mail: personnel@liostasi.
gr
Only candidates with above prerequisites should apply. Energy Customer Behaviour 

Analyst
VaasaETT wishes to strengthen its consumer and modelling capabilities 
by recruiting a behavioural scientist with expertise in consumer behaviour, 
who will be able to integrate knowledge from the field of sociology, 
psychology and other behaviour related disciplines into VaasaETT’s 
research projects and broader offerings. 
VaasaETT has its HQ in Finland and offices in Thessaloniki. VaasaETT is 
a globally-focussed consulting business in the energy sector, recognised 
internationally as a leader in the analysis of customer-centric issues in 
competitive energy markets globally. Our database of consumer-focused 
pilots is arguably the largest in the world.
Your responsibilities: You will take part in research and analysis including 
the modelling of behaviour patterns around energy usage including explaining 
behavioural patterns around customer churn, loyalty, satisfaction and 
customer engagement. The successful candidate will be responsible for 
conducting primary research and synthesizing quantitative and qualitative 
findings into informative and easy-to- understand deliverables related 
to market intelligence, new services, behaviour models and approaches 
in the energy sector. 
This is a position for a smart, enthusiastic person who wants to learn 
quickly, conduct leading edge research and provide practical support for 
major international clients and large EU research projects.
The position will consist of:

to customer behaviour into both complex models and informative 
and easy-to-understand written and visual deliverables

models, energy analysis and primary research to uncover insights 
that drive our knowledge in the field of people changing their energy 
usage

and internal use

and external audiences

research and commercial offerings around customer behaviour, 
customer communication, policy creation, best-practice and future 
scenarios in the energy industry
What we are looking for:

behaviour related-subject

to energy

and describe it in simple models

descriptions

and communication skills

for yourself

knowledge of other languages may also be an advantage

How to apply: If you are interested in the above position, please send 
us your cv and cover letter in english to e-mail: thomas.mikkelsen@
vaasaett.com with a salary expectation. VaasaETT is an equal opportunities 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Harpin Hotels στην Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά 

General Manager  
Γενικός Διευθυντής

Απαραίτητα προσόντα:

advisor, holiday check, κλπ.

Καθήκοντα:

Προσφέρονται:

e-mail: cv@harpinhotels.gr

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος  
Θεσσαλονίκη (TEC 2009)

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

 link: 

Η Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.

Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Πρώτων Υλών & Ετοίμων Προϊόντων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: hrdept@hlv.gr

Η εταιρία C Solutions Α.Ε.

Χημικό

e-mail: lkarra@csolutions.gr 

 Ανατολή

Γενικό Διευθυντή

Θέση-ρόλος

 προσωπικού
Απαιτούμενα προσόντα

Ο Α.Σ. προσφέρει:

 e-mail: info@asanatoli.gr. 



Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου  
Θεσσαλονίκη (κωδ.: QltCnt1017)

Εταιρικό προφίλ: H Β. Καυκάς Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία ηλε-
κτρολογικού υλικού στην Ελλάδα με δίκτυο 56 καταστημάτων σε όλη τη 
χώρα, δύο σύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων και ένα σύγχρονο 
εκπαιδευτικό κέντρο, το Kafkas Institute of Training & Development, 
το οποίο προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους πελάτες όσο 
και στους εργαζομένους της. Το προσωπικό της Β. Καυκάς Α.Ε. αποτελεί 
το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο και αριθμεί πλέον πάνω από 
800 άτομα με υψηλό στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 
Με γνώμονα το όραμα και τις αξίες της η Β. Καυκάς Α.Ε. εξελίσσεται 
συνεχώς, θέτοντας υψηλούς στόχους για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της. Το πάθος για ουσι-
αστική διάκριση είναι έντονο και εκτός των άλλων εκφράζεται μέσα από 
τις πολλές βραβεύσεις τις οποίες έχει λάβει (Great Place to Work, True 
Leaders, HR Awards, Business Education Awards, EFQM-ΑΙΕΝ Αριστεύειν 
κ.ά.). Το δίκτυο συνεργατών της Β. Καυκάς Α.Ε. αποτελείται από τους 
μεγαλύτερους προμηθευτές στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού, 
του φωτισμού και των νέων τεχνολογιών με παγκόσμια παρουσία. Σε 
συνδυασμό με τα εξειδικευμένα τμήματά της είναι σε θέση να προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο των πελατών της.
Ποια είναι η ομάδα μας: Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώ-
πους με κέφι, όρεξη και πάθος να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους σε 
καθημερινή βάση. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός μας είναι από 
τα βασικά μας χαρακτηριστικά, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από ένα 
άριστο εργασιακό περιβάλλον, που προωθεί την ομαδικότητα και τη συ-
ναδελφική αλληλεγγύη.
Αναζητούμε: Μηχανικό Ποιοτικού Ελέγχου: Ο/Η Μηχανικός Ποιοτικού 
Ελέγχου διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους σε όλους τους πίνακες 
μετά την κατασκευή τους, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα κατασκευής, η 
αρτιότητα των υλικών, καθώς και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, 
της νομοθεσίας ή των ειδικών απαιτήσεων του πελάτη. Πραγματοποιεί 
όλες τις δοκιμές σειράς που αναφέρονται στο διεθνές πρότυπο για την 
ασφαλή λειτουργία του πίνακα, πριν την τελική παράδοσή του στον πελάτη.
Εάν έχεις:

και αυτοματισμών

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

C++ Engineer, 
World’s leading IT & Telecom Services

iTechScope is the first technical recruitment agency established in Greece. 
With offices in Athens, London & Dubai we offer recruitment services 
covering the sectors of IT, digital & engineering. prestigious multinational 
companies & innovative start-ups find in us an indispensable and valuable 
recruitment partner, while job seekers discover an experienced ally in 
the process of finding the ideal position. On behalf of our client, a world 
leader in Telecom and real time solutions, we are currently looking for 
a highly motivated C++ Developer, to join its multinational team and 
work within innovative and challenging projects.
Key accountabilities:

Knowledge, skills & experience:

programming

Strong pluses:

(Wireshark/Ethereal/tcpdump, etc)

Personal side:

Ability to accurately estimate work tasks and meet aggressive 
deadlines

Benefits:

If you are interested in applying to this exciting job opportunity please 
send us your cv in english now to e-mail: a.ramnali@itechscope.com. 
All applications will be handled with total confidentiality

My market, 
and a wholesale chain, Metro Cash & Carry. Metro wants to hire an:

Assistant Brand Manager
The position reports to a group brand manager and is a part of the 
marketing & communications department, located in Metamorfossi, Attica. 
Main responsibilities: 

associates and suppliers

(ATL, BTL and digital)

Job requirements:

(preferably in FMCG)

and oral

Contextual benefits:

To apply your cv visit this link: https://mycareer.metro.com.gr/AddNew.
aspx?chkc=Y and select position code MCD04. All applications are 
considered as strictly confidential.

Key Account Officer
Do you have professional experience as a Key Account Officer? Would 
you like to join one of the leading companies in Greece in the energy 

evolve professionally and take your sales career to the next level?
Benefits:

Responsibilities:

of the market/industry, i.e. key figures for accounts responsible 
for, and know/understand competitors

internal communication, i.e. customer service team, ensuring high 
service levels, credit/finance team, to ensure speedy resolution 
of any payment issues within the guidelines set

appropriate action to remedy any gaps

marketing activity

Requirements:

or similar position

and of all cultures

 on deliverables

for the company

of the company

action needed

Information: For more information please contact: Ioannis Karavokyris, tel: 
link: https://www.randstad.gr/αγγελία-θέση-

Account Officer . Please note that after the screening 

strictly confidential.

Η βιομηχανία χρωμάτων αυτοκινήτου HB Body ΑΒΕΕ, που βρίσκεται στη 
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Παραγωγής Λιθογραφείου 
Εκτύπωσης Μεταλλικών Φύλλων

Απαραίτητα προσόντα:

μηχανημάτων μετάλλου

μεγεθών και υπολογισμού

Προσφέρουμε:

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με φωτογραφία 
στο e-mail: hbbody@hbbody.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Marketing & Sales Executive
H Spartan Security, μια εκ των δυναμικότερων και μακροβιότερων ελλη-
νικών επιχειρήσεων ασφαλείας, με σημαντικές διακρίσεις, εκατοντάδες 
μακροχρόνιες συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 
ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της, εξειδικευμένη βοηθό πλήρους 
απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος marketing και πωλήσεων.
Τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει η υποψήφια είναι:

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

καμπανιών
Παρέχεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον, που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις 
δεξιότητές σας και να εργαστείτε για αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο 
πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας.
Βιογραφικά στο e-mail: apapadimitriou@spartan.gr

Η εταιρία Αφοί Μουσαμά Α.Ξ.Ε. ζητά για το ξενοδοχείο Holiday Inn στην 
Αττική Οδό:

Οδηγό

Βιογραφικά στο e-mail: tmarousopoulos@hiathens.com. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.



Athens, Attica, Greece
BUSINESS SEGMENT-CVM - 002
Description: In Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company 
in the European market, delivering unique value for 
money services to our customers. Our ambitious 
commitment mobilizes us to keep evolving, to seek 
out new challenges and to change, without fear, in a 
creative and empowering environment! All these elements 
create a high-performance culture, characterized by 
the passion, talent and competencies of our employees. 
We see each new colleague as a unique team member 
and a major investment for our company’s future, and 
now we are looking for a talented and highly-motivated 
Customer Value Management Team Leader to join a 
team of bright professionals
Main tasks:

 of customers lifecycle (i.e acquisition , renewal )

retention campaigns

and improve existing processes

 of functions or product lines and propose corrective 
actions and adjustments

manner demonstrating a sense of urgency, tenacity, 
and commitment to quality

of people and teams in commercial, finance or other
Requirements:

discipline. (MSc in statistics, applied statistics 
or actuarial science will be considered 
a strong asset)

(e.g. finance or commercial control) most preferably 
in Telco

MS Excel, is essential

statistical package and data mining tool could 
be considered a strong plus

a plus
Send to this e-mail: 

Customer Value Management Analyst
Description: As Technical Sales Representatives, 
individuals will work closely with customers and their 
regional sales team to grow and promote the sale of 
Sartorius AG products. Technical Sales Representatives 
are the first line of contact with all new customers and 
along with their regional sales team, Technical Sales 
Representatives establish and maintain long-term business 
relationships with new and current customer base.
Responsibilities

communication with existing and potential clients

speaking with clients to understand, anticipate 
and meet their needs

and customer concerns or suggestions

a course of action to alleviate these concerns 
in the future

that ensure a safe and healthy work environment

service to customers

and our industry experience by communicating 
features and benefits of our products and services 
effectively

project requirements are met

and contact information as required

and other marketing events

future plans, payment performance; communicate 
any client information that may affect company 
decisions to appropriate departments as needed

calculations

and identify and report intelligence on competitor 
pricing or marketing strategies

in installation techniques for all Schletter 
inc. products

as required, including activity, closings, follow-up, 
and adherence to goals

client meetings and action plans for follow-up 

signed copies to HQ for filing

expectations
Knowledge and skill requirements:

or marketing experience 

techniques

appearance

environment

work environment

clients, requires the possession of a valid state 
driver’s license
Apply to e-mail: info@malva.gr, 
website: www.malva.gr

Technical Sales Representatives

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.
Αρμοδιότητες:

πελατειακής βάσης της εταιρίας

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: hr@tzanos.gr

H Κ. Τζάνος Α.Ε.Β.Ε.  

Πωλητή/Οδηγό

TUI Sensimar Blue Lagoon Palace 

Ναυαγοσώστες Πισίνας & Παραλίας
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: hr@bluelagoonpalace.gr

RainbowWaters®,

Software Analyst
Περιγραφή καθηκόντων:

(Navision)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:
Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: hr@rainbowwaters.gr



Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση, ζητά:

Website Administrator 
(κωδ. θέσης: 12101)

Αρμοδιότητες: Διαχείριση και ανάπτυξη του νέου δυναμικού εκπαιδευτικού site της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:

Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει:

 e-mail: 

Ρόλος:

Προφίλ υποψηφίων:

Παροχές εταιρίας:

e-mail: 

Εταιρικό προφίλ

 με 

Mellon Contact Services,

Banking Agents Ληξιπρόθεσμων Χαρτοφυλακίων 
(ΜCS_BA_16)Περιγραφή της θέσης εργασίας:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Centrofaro Services LTD Athens

Πτυχιούχο Μηχανικό Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.)

Customer Sales Representative

As a Customer Sales Representative, you will be responsible for a wide variety of assignments, 
including:

Requirements:

We provide:

e-mail: 

Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέση:
Τόπος:
Απαραίτητα προσόντα: 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 

Καθήκοντα θέσης:

Η εταιρία: Α. Υφαντής Ε.Π.Ε. Sychem Α.Ε.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

e-mail: 
 στον κωδικό θέσης: YF-MS5.

Axia

 

Position qualifications:

Axia Hospitality offers:

e-mail: 

Reservations Executive
(code RES17)



Η εταιρία Caterways ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια. Mε παραγωγικές και 
εμπορικές δραστηριότητες στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά προϊόντων μίας χρήσης για συσκευασία 
τροφίμων και catering. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και χτίζουμε 
μακροχρόνιες στρατηγικές συμμαχίες με πολυεθνικές και τοπικές αλυσίδες, 
καθώς και με άλλους επιλεγμένους πελάτες. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης 
και της επέκτασης του κύκλου εργασιών μας ζητούμε να προσλάβουμε:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς
Με έδρα τον Ταύρο, Αθήνα.
Καθήκοντα:

Προσόντα:

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οφέλη:

προσόντων και πείρας

Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο των πωλήσεων, τότε είναι η ευκαιρία 
σας να ενταχθείτε σε μία δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: caterways@caterways.com.cy

Η Inox Style-Kyriakou, δραστηριοποιείται στον χώρο των ανοξείδωτων 

στη βιομηχανία φαρμάκων/καλλυντικών/τροφίμων. Η Inox Style-Kyriakou, 
αναζητά για το εργοστάσιό της, στην περιοχή του Ασπροπύργου:

Σχεδιαστή AutoCAD 
Μηχανολόγο Μηχανικό

Περιγραφή θέσης:

της εταιρίας

Επιθυμητά προσόντα:

αντικειμένου

εργασίας

σε βιομηχανία ή μηχανουργείο

Προσφέρουμε:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας (Σχηματάρι)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος συ-
ντήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας της εταιρίας και θα επιτηρεί τον 
αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά 
κυκλοφορίας, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας 
και της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση θα έχει έδρα το κέντρο 

Αρμοδιότητες ρόλου:

όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά 
και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο πεδίο

του αυτοκινητοδρόμου μέσω του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 

των κατάλληλων επεμβάσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
διαχείρισης κυκλοφορίας του τμήματος

στοχεύοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας 
στις σήραγγες και στον αυτοκινητόδρομο

στον αυτοκινητόδρομο συντονίζοντας όλες τις ομάδες επέμβασης 

σύμφωνα με την καθοδήγηση του προϊσταμένου βάρδιας του κέντρου 
διαχείρισης κυκλοφορίας σηράγγων
Απαιτούμενα προσόντα:

την πληροφορική ή τον αυτοματισμό

ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή συστημάτων πληροφορικής 
και αυτοματισμού

διαχείρισης συμβάντων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

Βιογραφικά στο e-mail: 
αναγράφοντας τον κωδικό: ΚΔΚΣ-1017.

Επιστάτης
Με καλή γνώση και κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Επίσης προ-
τεραιότητα θα δοθεί εάν υπάρχουν γενικές/καλές ηλεκτρολογικές και 
υδραυλικές γνώσεις.
Απαιτούμενα προσόντα:

Καθήκοντα:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
com. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από μία πρόσφατη 
φωτογραφία. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

H Nova Packaging Ελλάς, μέλος διεθνούς ομίλου ηγέτη στον κλάδο της 
χαρτοβιομηχανίας, αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της στις 

Μηχανικό Η/Υ & Network Engineer
Η θέση θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του τμήματος ΙΤ, 
και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

κατά απαίτηση της διοίκησης

πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
Απαιτούμενα προσόντα:

σε βιομηχανία

δικτύων

Nova Packaging Ελλάς, ο υποψήφιος θα συναντήσει ένα εξαιρετικό 
περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες ανάπτυξης. 
Αν σας ενδιαφέρει η θέση μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στα 
ελληνικά ή στα αγγλικά με μια πρόσφατη φωτογραφία, στο εξής e-mail: 

Canaves Oia, 

 

Waiter/Waitress
Position requirements:

is necessary

Canaves Oia offers:

e-mail: 

 e-mail: 

Υπεύθυνος Εξαγωγών
Περιγραφή θέσης:

πωλήσεων για τις χώρες ευθύνης

ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες

του μεριδίου αγοράς, καθώς και της ικανοποίησης των πελατών

στις τάσεις της αγοράς

Προφίλ υποψηφίου:

ειδικότητας

προβλημάτων

Βιογραφικά στο e-mail: 

Μηχανικός/Συντηρητής 
Φορτηγών & Οχημάτων Αποθήκευσης

Ο όμιλος Parametros Group 

συνεχόμενη ανάπτυξη εργασιών, αναζητά:
Απαραίτητα προσόντα:

αποθήκευσης όπως: clark machine, ανυψωτικά μηχανήματα, κλπ.

μηχανήματων

Παρέχονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπεύθυνος Λειτουργίας Εκπαιδευτηρίου 

Glyfada, Attica. Greece
Περιγραφή: Αναζητούμε υπεύθυνο λειτουργίας για παράρτημα 
του φροντιστηρίου μας, που θα επιβλέπει τη λειτουργία και θα 
συντονίζει τις διαδικασίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο 
υπεύθυνος λειτουργίας έχει υπό την επίβλεψή του τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου 
των καθηγητών, καθώς και την επικοινωνία με τους μαθητές 
και τους γονείς τους. Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να έχει 
άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, αφού 
καλείται να συνεργαστεί με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς 
και διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
άψογη λειτουργία σε καθημερινή βάση και να επιτευχθούν 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στόχος είναι η εύρυθμη 
λειτουργία του φροντιστηρίου, η ικανοποίηση των αναγκών 
των μαθητών μας και η επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων 
που εξασφαλίζουν την επιτυχία αυτών στις τελικές εξετάσεις 
και εγγυώνται την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης.
Αρμοδιότητες: 

 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρακολούθηση  
πελατολογίου και ενέργειες διεύρυνσής του 

προγραμμάτων σπουδών 

μαθητών 

τους και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 

ομιλίες και σεμινάρια για γονείς και μαθητές) 
 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 

όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διευκολύνεται  
η συνεργασία και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα 

και επίβλεψη για την ορθή τήρηση των κανόνων  
λειτουργίας 

 
για τη συντήρησή τους 

 
 

 
των αποτελεσμάτων και διαμόρφωση πλάνου δράσεων 
για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

 
που διευρύνουν το πελατολόγιο και αναβαθμίζουν 
την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών  
υπηρεσιών  
Προσόντα: 

πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων 
 

 
 

 
 

διοικητική θέση  
Προσφέρονται: 

 
εργασίας 

link:  

Υπάλληλος Γραφείου

 
 

 
 

 
 

υποχρεώσεις τους
 e-mail:  

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Lesante Blu Exclusive Beach 
Resort

Operations Manager
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
η γνώση δεύτερη 

 
 

και στον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου 
 

και οικονομικών στόχων της επιχείρησης 
 

  
Προσφέρονται: 

 

-
γραφία στο e-mail: 

DTS Greece
Mobile Contractor Greece  

(based in Crete) Full time work

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

What we offer: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Υπάλληλο Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

αγοράς και πώλησης 
 

 

 
 

 
 και αποτελεσματικής συνεργασίας σε περιβάλλον  
ομάδας 

 
διαχείρισης  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

επαγγελματικής εξέλιξης
 e-mail: 

Ζητείται από το 
Υπεύθυνος Εμπορικής  

Διαχείρισης 
Καθήκοντα: 

 
 

του ηλεκτρονικού καταστήματος 

εμπορικές πολιτικές  
 

των συνεργαζόμενων εταιριών 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου 
 

περιβάλλον 
 

Ηach Lange, μία από τις κορυφαίες εταιρίες στον 

Tελειόφοιτο  
για Πρακτική Άσκηση

στο Χαλάνδρι Αττικής.
Θέση πρακτικής άσκησης: 

 
 

 
 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

και στον προφορικό λόγο 
 

 
 

 
  

Aρμοδιότητες: 
 

 
και παραγγελιών της εταιρίας 

 
 

Η εταιρία παρέχει: πλήρη υποστήριξη και εκπαίδευση, ενώ 
το άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο θα έχει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης πολλών δεξιοτήτων, στο κομμάτι των πωλήσεων 
και της υποστήριξης πελατών.

e-mail: .  

Στέλεχος Εξαγωγών Μεταμόρφωση
-

σπάθεια της εταιρίας, στελεχώνοντας το τμήμα εξαγωγών.
Αρμοδιότητες: 

 
 

εμπορικών προτάσεων 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

γλώσσας, δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail: 
κωδικό θέσης ΤΕΞ/3.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & 

Ανάπτυξης Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των 
συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη 
θέσεων εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Γραμματέας  
(κωδ. θέσης: Γ/17)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

γραμματειακής υποστήριξης 
 
 

 
 

 
 

  
Περιγραφή θέσης: 

 
 

αλληλογραφίας 

καθώς και της διοίκησης αυτής
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: . 

-
σίας, Penetron Hellas A.B.E.E., θυγατρική της αμερικανικής 

Νέα, για Γραμματειακή Υποστήριξη
-

νές Αττικής.
Αρμοδιότητες θέσης: 

 
 

 
 

 
 

 
αλληλογραφίας  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

  
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 

 e-mail: 

Afitis Boutique Hotel
Γραμματέα Διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιας: 
 
 

 
 

 
καταστάσεις 

 
προδιαγραφών 

μέσου
Προσφέρονται: άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

 e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 Γευσήνους Α.Β.Ε.Ε., η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής 

εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην 

Βοηθό Λογιστή
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 

πνεύμα ομαδικότητα
e-mail: 

Danai Beach Resort & Villas στη Νικήτη 

Βοηθό Λογιστή
 

 

e-mail: 

Revoil Α.Ε.Ε.Π. επιθυμεί να προσλάβει 
Στέλεχος Λογιστηρίου (κωδ. θέσης: REV 16)

Προφίλ εταιρίας: Revoil είναι μία δυνα-
μικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 

η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό 
στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Κύριες αρμοδιότητες:  

 
 

 
 

καταστάσεων-φορολογικών δηλώσεων 
 

 
τέλη χαρτοσήμου, λοιποί φόροι) 

 
 

 
 

της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 
και κοστολόγησης 

 

Επιθυμητή:
αντικείμενο.
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

e-mail: 

Το Athens Lotus Hotel
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
σε λογιστήρια ξενοδοχείων 

 
 

  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

 e-mail: 
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ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ζητούνται στα καταστήματά μας σε Χολαργό και Μοσχάτο, 
για πλήρη απασχόληση:

Πωλητές & Πωλήτριες
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

H SYN Innovation Laboratories A.E.
-

Για τις περιοχές: 
 

Πωλητές Φαρμακείων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: info

-

Πωλητή Λιανικής
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

e-mail:  

-
Pomegranate Wellness Spa Hotel 5* και Potidea 

Palace Hotel 4* στη 

Πωλητή Κάβας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

 
 

 
 

-
e-mail: 

People at Work Hellas -

-

 

Υπεύθυνος Δικτύου Λιανικής 
(κωδ.: NRM-17)

Το έργο: -

Κύρια καθήκοντα: 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

με προϊόντα FMCG 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

-
e-mail: 

Παλόγλου Ζαχαροπλαστεία

 
Πωλήτρια Ζαχαροπλαστικής

Γενική περιγραφή θέσης:

-

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

  
Επιπλέον προσόντα: 

 
 

 
  

Διαπροσωπικές ικανότητες: 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

Υπαλλήλους Τμήματος Κρεοπωλείου
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 

 

-
link: 

κωδικό θέσης: 
WS6803

Τεχνικός Η/Υ
iRepair,

-

-

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
ικανότητες 

 

 
 

 

 
 

  
Βασικές αρμοδιότητες: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
και κατανοητό τρόπο 

 

  
Παροχές: 

 
 

 

διεύθυνση: 

  Τερκενλή, 
Πωλητές/τριες-Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Εστία Αρτοποιία

Πωλητή/τρια

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

e-mail: 

Zητούνται για τα καταστήματα Edward Jeans:
Πεπειραμένοι/ες Πωλητές/τριες

 
Aρμοδιότητες: 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Bazaar Α.Ε.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

 
 

 
 

Επιθεωρητής Καταστημάτων  
(Θεσσαλονίκη)

Καθήκοντα θέσης: 
 

 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
 

 

e-mail: 

Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε., 
-

Εμφανίσιμο-η Ταμία-Πώληση
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 
-

Πωλήτριες Καταστήματος  
Λιανικής

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

 
 

 

 link: http

Υπεύθυνη  
για το Κατάστημα των Μελισσίων

Καθήκοντα: 
 

 
 

με τα κατάλληλα εμπορεύματα 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

καταστήματος 
 

 
 

 

e-mail:   

Riche -

Lighting Project Sales
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 

10
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Τυπικά προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

 

Σύμβουλος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

 Funky Buddha -

Πωλητές/Πωλήτριες
Factory Outlet Πειραιώς

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Πωλητές Καταστήματος
Αποστολή μας Tzambaspiti.gr

Κάθε μέρα:

-

-

Για σένα:

Εκπαίδευση -

Πλεονεκτήματα:

e-mail:

Πωλητή/τρια Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:

ηλεκτρονική διεύθυνση:

Alouette A.E.

Πωλήτρια  
Μερικής Απασχόλησης

 
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

e-mail:

Πωλητής Καταστήματος
(κωδικός: Π-01)

Απαιτούμενα προσόντα:

Αποδοχές:

e-mail:

 
Διευθυντή Καταστήματος

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Πωλήτρια  
Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

MLS Making Life Simple  -

Υπεύθυνο Καταστημάτων 
(κωδ. θέσης: Υ.Κ.Α.Θ.)

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Adecco HR

-
 

Πωλητής/τρια Λιανικής  
Σπάτα (κωδ. θέσης: S-722/73904)

Περιγραφή θέσης: -
-

Προφίλ υποψηφίων:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

-
-

-

Σύμβουλος Πωλήσεων 
(Γλυφάδα)

e-mail:

Κωνσταντινίδης
-

Πωλητής/τρια
Αναφερόμενος/η στον διευθυντή του καταστήματος,  
οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να: 

Απαραίτητα προσόντα:

Σου προσφέρουμε: 

e-mail:
κωδικό ΠΛ/09.

Υπεύθυνος Καταστήματος (Λευκωσία)
Προφίλ εταιρίας Πανδώρα

Καθήκοντα: 

Απαραίτητα προσόντα: 

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται: 

-

e-mail:

Perideo Group 

Store Manager

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

-
e-mail:

11
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12

Η Πιέτρης Εστίαση A.E. στην Κόρινθο ζητεί:
Βοηθό Λογιστή

Για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 στο e-mail: hr@pietris.gr

Η INGroup

-

Βοηθός Λογιστή 
(HR 29688) 

Περιοχή:
Ρόλος:

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Παρέχονται:
-
-

link: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
AW - UI/UX Front End Developer

Allweb Solutions

Short job description:

Key responsibilities: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Skills and requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Company provides:

e-mail: 

InGroup

Οracle Developer 
(HR 29598)

Requirements: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Personal characteristics: 
 

 
 

 
  

Main challenges: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Η Ηλκα Α.Ε.

Προγραμματιστή
Απαιτούμενη εμπειρία και προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

e-mail: 
gr

Προγραμματιστής   
In-House Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

e-mail: 

-

Η E-Gate Ε.Π.Ε.
-

Web Developer 
Mαρούσι (κωδικός: WD 0917)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 

 
  

Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Η MultiHostig -
 

Linux Server Administrator

Απαιτούμενα προσόντα: 
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Πρόσθετα προσόντα: 
Επιπρόσθετα θα αξιολογηθούν θετικά: 

 

 

 
 

  
Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 

Σημείωση:  

e-mail: 

Software Engineers-Developers
Dataverse

Job requirements: 
 

 

 

  
Additional qualifications that will be favorably 
evaluated include: 

 
 

 
 

 

  
Benefits: 

 
 

e-mail: 

Cyber Security-Software Developer 
(ref: SD -17.2017)

About Neurosoft: Neurosoft 

Neurosoft’s business activities include: 

 
 

 

 

Our company seeks to employ:

Job description: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
We offer: 

 
 

 

e-mail: 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η Megasoft Α.Ε. -

Τεχνικό Μηχανογράφο 
(κωδ.: SUP/17)

Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 
-

 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Web Designer-Γραφίστας

Η Nemesys
-

Aρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

  
Aπαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Προαιρετικά προσόντα: 
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Παροχές: 

bonus) 
 

 
 

 

e-mail: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Analyst/Controller (κωδ.: FC 27)

Προσόντα που απαιτούνται: 

 

 

 
 

 
   

Προσφέρονται: 
 

-
e-mail: 

Philian Hotels & Resorts

Financial Director (Διευθυντή Οικονομικών) 
κωδ. θέσης: FNC_SK

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Anatomic Help A.E. -

Πωλητές

Γεωγραφική εμβέλεια:
Αρμοδιότητες: 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

 

e-mail: 

Portes Suites and Villas Mykonos

Sales & Reservations Hotel Manager
Main responsibilities: 

 
 

 

 

  
Skills/qualifications: 

 

 
 

 

 
 

 
  

Benefits: 

 
 

e-mail: 

Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε. -

Διανομέα - Πωλητή X-Van
Κύριες αρμοδιότητες: 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 

e-mail: 

Η Auto Marin A.E.
Σύμβουλο Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

Η BMS Ltd

-

Πωλητή Λογισμικού
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 

e-mail: 

Revoil Α.Ε.Ε.Π. -

Στέλεχος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Πωλήσεων 
(κωδικός θέσης: REV76)

Προφίλ εταιρίας: 

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: 

Πωλητής HORECA 
(κωδικός θέσης: SALES HRC)

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
Παροχές εταιρίας: 

 
 

 
 

e-mail: 

Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. 

Σύμβουλοι Υπηρεσιών Προμήθειας Ηλεκτρικής  
Ενέργειας (Αττική)

Περιγραφή θέσης:

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: 

Sales Person
DHI Global Medical Group 

Job responsibilities: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
Entry requirements: 

 
 

 
 

 
 

  
Skills: 

 

 
 

We offer:
e-mail: 

Κleemann
-

French Speaking Αccount Manager 
(κωδικός: AC217)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

link: 
-

 

Dritsas Group

 
Στέλεχος Πωλήσεων

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Σας προσφέρουμε: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η Arla Foods Hellas
Merchandiser Λιανικής

Χαρακτηριστικά υποψηφίων: 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Σημαντικό:

e-mail: m.thanasoulia@allaboutconcept.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
AW Software Engineer

Allweb Solutions

Responsibilities:

Required qualifications:

Company provides:

e-mail:

Climateam

Mηχανολόγο Μηχανικό
(κωδικός: 101)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα  
προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: gr

Η INGroup

Μηχανικό Τεχνολογίας Πετρελαίου
Αθήνα-(HR F1412)

Οι βασικές αρμοδιότητες αφορούν τα παρακάτω:

Προσόντα:

link:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
NetConnect AE

Μηχανικό Πωλήσεων  
για συστήματα NAS

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@netconnect.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Figura

Νοσηλεύτρια
(κωδ. θέσης FT-31)

Προφίλ υποψηφίας:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

Ευρωκλινικής Αθηνών

Έμπειρο Nοσηλευτή/τρια Παιδιατρικής  
(part-time)

Απαραίτητα προσόντα:

Ο όμιλος προσφέρει:

e-mail: hr@euroclinic.gr κωδικό KIDS3

Cosmetic Derma Medicine Group

Νοσηλεύτρια-Γραμματέα

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

 e-mail: pbenteniti@

Νοσηλευτικό Προσωπικό 
(κωδικός θέσης: NR2018)

Διάλογος,

Προφίλ υποψηφίων:

Παρέχονται:

e-mail: .net.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης  

(κωδ. θέσης: ΙΕ ΑΓΡ) Aγρίνιο
Γενική Χημικών Προϊόντων

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: nio@gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Bergmann Kord

Δερματολόγους
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

Trenkwalder JobCentres Hellas

Οδοντιάτρους

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

e-mail:

Cosmetic Derma Medicine Group

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους  
ή Πλαστικούς Χειρουργούς

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται: 

e-mail: hr@

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
C Solutions AE

Μηχανουργό (Θεσσαλονίκη)

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
 Porto Carras Grand Resort 

Tεχνικό Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού  
& Κλιματισμού-Τεχνικό Ηλεκτρολογικών Συστημάτων  

Εγκαταστάσεων & Δικτύων
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: hr@portocarras.com

Τεχνικός Σύμβουλος Αυτοκινήτων

Απαραίτητες γνώσεις:

e-mail:

Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων

Description:

Requirements:

Benefits:

 link:

Τεχνικός Ασφάλειας  
Αττική(κωδικός θέσης: 2TAA)

Ergonomia

Απαιτούμενα προσόντα-Οι υποψήφιοι θα πρέπει  
να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:
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Παρακαλείστε να αποστείλετε cv σε μορφή Europass στα 
ελληνικά και στα αγγλικά στο e-mail: cv@ergonomia.gr, 
διαφορετικά θα απορρίπτεται. Οδηγίες και πρότυπο συγγρα-
φής θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://europass.
cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions/templates. Όλα τα βιογραφικά αντιμετωπίζονται 
με πλήρη εχεμύθεια.

Η εταιρία Meccanica Group AE προτίθεται να προσλάβει:
Hλεκτρολόγους  

& Bοηθούς Hλεκτρολόγων
Για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.athens@meccanica.gr

Το πολυτελές ξενοδοχείο TUI Sensimar Grand Mediterraneo 
Resort & Spa 5* by Atlantica, ζητά να προσλάβει για τη 
σεζόν 2018:

Technicians/Συντηρητές
Ψάχνουμε για συντηρητή γενικών καθηκόντων, που θα είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού 
και των κτιριακών υποδομών της ξενοδοχειακής μονάδας. 
Η πρωταρχική σας ευθύνη θα είναι η συνεχής συντήρηση του 
εξοπλισμού με βάση τα πρότυπα λειτουργίας της μονάδας, 
καθώς και η άμεση επιδιόρθωση των όποιων τεχνικών βλαβών 
που πιθανώς προκύψουν κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου.
Βιογραφικά στο e-mail:  
gen_mng_grandmed@atlanticahotels.com

Ζητούνται για το τμήμα service εφαρμογών και πωλήσεων 
αναλυτικών οργάνων και αντιδραστηρίων:

Τεχνολόγοι Ιατρικών Μηχανημάτων  
ή Ηλεκτρονικοί  

(κωδ.: TA 171110)
 

 
θα συνεκτιμηθούν
Βιογραφικά στο e-mail: hrm@pzafiropoulos.gr

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, που 
εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Ηλεκτρολόγο Συντήρησης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 των λειτουργιών του ξενοδοχείου, τουλάχιστον  
5 χρόνια στην ίδια θέση 

 
με την αυστηρή εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών 

 
με τη συντήρηση και την απόδοση της ομάδας  
του και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα 

 
και τους εξωτερικούς πελάτες
Καθήκοντα: Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας στον 
προϊστάμενο συντήρησης του ξενοδοχείου. Ο συντηρητής θα 
είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου του συγκεκριμένου πόστου.
Απαιτήσεις: 

 
 

 
 

τουλάχιστον 200 δωματίων, all inclusive 

πισίνας 
 

γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
 

 μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση  
των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων 

 
 

καταστάσεις  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@aegeanview.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-

φάδα, αναζητά: 
Στέλεχος Μarketing

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

e-commerce/product management 
 

στην εξυπηρέτηση πελατών 
 

επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα 
 

 
 

 
 

στόχων 
 

ομαδικότητα
Βιογραφικά στο e-mail: career@newcult.gr.  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9601018.

Στελέχη Marketing  
(Γυναίκες) Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

δικτύωσης για επαγγελματικά προφίλ 
 

  
Περιγραφή θέσης: 

επικοινωνία 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: golden-c@otenet.gr. Όλα τα 
βιογραφικά αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.

Project Manager
Department:  
Location:

 
 

resources and people 

throughout the process 

initiation 
  

Almost forgot to tell you that you need to have: 
 

 

field 
 

in english 
 

 
 

e-mail: hrmanagement@
, to become a part of our innovative and 

Το Mediterranean College Αθήνας στα πλαίσια ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων του ζητά να προσλάβει:

Διοικητικό/Οικονομικό Στέλεχος 
(κωδικός θέσης: ΔΟΣ17)

Περιγραφή θέσης: 
 

αποδείξεων  
Απαραίτητα προσόντα: 

λογιστική ή διοίκηση επιχειρήσεων 

γραφείου 
 

αποτελεσματικής και γρήγορης επίλυσης θεμάτων 
 

σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
  

Το κολέγιο προσφέρει: 
 
 

ανάπτυξης 

Βιογραφικά στο e-mail: hradmin@medcollege.edu.gr.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Άτομο για το Τμήμα  
Web Development Marketing

Η ξενοδοχειακή εταιρία Mayor Hotels & Resorts αναζητεί για 
τα γραφεία της στην Κέρκυρα, για το τμήμα web development 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
των social media και εισήγησης σχετικών προτάσεων 

 
προγραμμάτων και προωθητικών ενεργειών, για αύξηση 
πωλήσεων και αναγνωσιμότητας 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: . 
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών μόνο εφόσον 

των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. 
Όλα τα βιογραφικά αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Άγγελοι της Χαράς, αναζητά:
Project Manager

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
ικανότητες και επιτυχίες 

τόσο προφορικά όσο και γραπτά 
 

 

επίπεδο, όσο και στις δημόσιες σχέσεις 
 

τομέα, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  
Όλα τα βιογραφικά αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.

Η εταιρία μας Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των 
συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος για την κάλυψη 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
(κωδ.: Σ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Περιγραφή θέσης: -
γραμμάτων στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και 
των τεχνολογιών πληροφορικής
Βιογραφικά στο e-mail: infoathens@noisis.gr ή στο φαξ: 210 

εχεμύθεια. 

 αποτελεί έναν από 
τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων παγκοσμίως με 

των 105 χώρες ανά τον κόσμο. Το Radisson Blu Beach Resort 
 

Λασιθίου, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προσφορά πο-
λυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του, 
ψάχνει για τη σεζόν 2018 νέους, δυναμικούς και ταλαντούχους 

σκοπεύουν να οικοδομήσουν μία μακρόχρονη σχέση με την 
παγκόσμια βιομηχανία τουρισμού. Το Radisson Blu Beach 
Resort Crete αναζητά για το 2018:

Human Resources Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες:  

ανθρώπινου δυναμικού με τουλάχιστον 250 εργαζομένους 
 
 

με επιθυμητή εξειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου  
δυναμικού 

 
δυναμικού, διαδικασίες προσλήψεων, αξιολόγησης 
και εκπαίδευσης προσωπικού 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία μας προσφέρει:  
 

 
 

 για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας
Βιογραφικά στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.com. Βιο-

και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα γίνονται 
δεκτά. Τα άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημε-
ρωθούν μέσω e-mail με σειρά προτεραιότητας.

Newrest, a specialist in out-of-home food service, with leading 

Assistant Production Manager
Education & skills: 

 
 

in catering sector, will considered a real plus 
 

of other languages will be considered an asset 
 

 

Responsibilities:

all the production departments including main store, hot 

e-mail: p.papanastasiou@newrest.eu

Axel Accessories 

and customers across Europe and throughout the world. 

 Headquarters:
Digital Marketing Manager 

(position code: DMM01
Candidate profile: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

e-mail:  

Grecotel Hotel & Resorts, στην κορυφαία ξενοδοχειακή 
-

χνονται από πολλές μικρές ιστορίες. Κάθε στιγμή, χαμόγελο, 
κάθε ανάμνηση είναι περήφανο δημιούργημα των ανθρώπων 
μας. Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας με τους καλύτερους επαγ-

Marketing Executive  
(Central Europe)

Απαιτούμενα προσόντα: 

science 
 

 
 

 

σχέσεων και επικοινωνίας ή προβολής και προώθησης 
πωλήσεων 

office ή guest relations  
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 

 
 

 
 

συμφωνίες μέσων, παραγωγή προωθητικού υλικού,  
εταιρικών εντύπων και παρουσιάσεων, διορθώσεις  
μπροσούρων, παρακολούθηση reviews για της αγορές 

 

 
(αγορές του Βελγίου και της Ολλανδίας, της Γαλλίας 
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Παροχές: 
 

 
 

link: http://www.grecotel.
com/el/careers/index.html

www.grecotel.com. 

Head of Marketing 
(κωδ.: HM 06)

Προσόντα που απαιτούνται: 
 

 
 

 
 

 

 

Προσφέρονται:

e-mail: 
exceed.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Adecco HR

 

Χειριστές/στριες Μηχανών Παραγωγής  
Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης: 722/76135)

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 

e-mail: 

www.adecco.
gr

Υπεύθυνος Παραγωγής  
Κεντρική Μακεδονία (κωδικός: TEC 1111)

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

link: 

Χειριστές Γραμμών Παραγωγής 
(κωδ. αγγ.: ΧΓΠ_1117

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:

link: 
gr/el

Η ONE Pharma Α.Ε.,

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας  
(QA Officer)

Προφίλ θέσης:

 
 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
Η ΟΝΕ Pharma Α.Ε. προσφέρει: 

 
 

 

 e-mail: 

www.onepharma.gr

 
Τεχνολόγος Τροφίμων (Ζωϊκής Παραγωγής)  

ή Χημικός (Hράκλειο Κρήτης)

Απαραίτητα προσόντα:

 
e-mail: 

Η Daily Taste ΕΠΕ

Διευθυντή Παραγωγής 
(κωδ. θέσης: PROD-MNGR-DT/1017)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προφίλ: 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: gr. 

Παλλάδιον 
Υπεύθυνο/η  

Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 
  

H εταιρία προσφέρει: 
 

e-mail: 

Τεχνίτης Παραγωγής  
Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: PrTch1017)

Εταιρικό προφίλ: Β. Καυκάς Α.Ε.

Ποια είναι η ομάδα μας:

Αναζητούμε τεχνίτη παραγωγής:

Εάν διαθέτεις: 

 
 

 
 

 

e-mail: 
.gr

Famar S.A

Quality Assurance Operations Manager 
(κωδ.: QOM_082017)

The position holder will report to the head of quality 
management and he/she will responsible for: 

 
 

 
 

 
 

 
 

complaints 
 

 

 
 

 
 

and technical departments  
Prerequisites: 

 

 
 

 
 

 

link: 
careers.html

Η Alouette A.E.

Συνεργάτη για το Τμήμα Παραγωγής  
(Τεχνικές Προδιαγραφές)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

e-mail: 

Οικοκύκλιος ΑΒΕΕ

Eργάτη Παραγωγής

Επιθυμητά προσόντα: 

 

e-mail:  

ΟΔΗΓΟΙ
Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel 

Driver/Porter
Qualifications/desired skills & expertise: 

 
 

 
 

 

 e-mail: 
gr

Paul 
 

Οδηγού
Γενική περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail: 

Icon Suites

Οδηγός ή Τεχνίτης Ενοικίασης Αυτοκινήτων
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

17
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Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: mantexou@gmail.com

Santorini Princess Luxury Spa Hotel 
Santorini Princess Presidential Suites

Οδηγό

Απαραίτητο προσόν:
Προσφέρονται: 

e-mail: 

SECURITY
Προσωπικό Ασφαλείας/Φύλακες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία παρέχει: 
 

 
 

 
  

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας,  
μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα: 

e-mail:  
 

 
 

Προσωπικό Ασφαλείας/Φύλακες   
Θρακομακεδόνες

Security Systems Center

Απαραίτητα: 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

e-mail: sscenter@otenet.gr.  

LOGISTICS
ManpowerGroup

Χειριστές Κλαρκ

Περιγραφή εργασίας: 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

e-mail: 

Κυπριώτη

Βοηθό Αποθηκάριου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 

 
 

 
 

e-mail  
.

H Trenkwalder JobCentres

Χειριστή Μηχανημάτων Έργου  
(Εκσκαφείς με Αρπάγη & Φορτωτές)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 
com κωδικό θέσης «Χ.Μ./17». 

Market In

Εργάτης Αποθήκης 
(κωδ. θέσης: WL 10/17

 
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 

e-mail: 

Bazaar Α.Ε.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε: 
 

 
  
 

Υπεύθυνος Γραφείου Αποθήκης/Κίνησης  
Ρόδος

Περιγραφή θέσης:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 
 

e-mail: 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Γευσήνους

Εργάτες Νυχτερινής Βάρδιας
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

e-mail: hr@gefsinus.gr

Adecco HR

 

Φορτοεκφορτωτές  
Σπάτα (κωδ. θέσης: 722/70846)

Περιγραφή θέσεων:

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: infoathens@adecco.com

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
West A.E.

Διανεμητές Φυλλαδίων
Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

κωδικό D004 e-mail: hr@
westsa.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
The Rocabella Santorini

Spa Therapist
Job description: 

 
 

 
 

 
 

manager 
 

set standards 
 

 
 

 

 
 

of treatment and service 
 

 

 

 
 

of staff at all times 
  

Qualifications: 
 

 

 
 

in english. Knowledge of a second foreign language  
 
 

and relaxation 
 
 

 

calm and courteous at all times 
 

 e-mail: 

Stella Hotels

Spa Therapist
Required qualifications: 

 
 

 
 

degree 

satisfaction 
 

 
 

e-mail: hr@stellahotels.gr

Κυπριώτη

Spa Therapists
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

e-mail

La Marquise Luxury Resort Complex 

Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Kassandra Bay Resort and Spa 

Spa Therapist
Position requirements: 
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Kassandra Bay Resort and spa offers:

 Apply to e-mail: 

ΕΣΤΙΑΣΗ
TUI Sensimar Blue Lagoon Palace 

Υπάλληλος Service Bar
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

A-MC Consulting

Chef
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Παπαϊωάννου

Σερβιτόρες
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

 Santorini Kastelli Resort 
  

Executive Chef 

Περιγραφή θέσης:

Παρέχεται: 

e-mail:

La Marquise luxury resort complex

Executive Chef/Sous Chef
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Atlantica Porto Bello Beach Atlantica 
Porto Bello Royal   

Σερβιτόρους/ες  
Εστιατορίων & Bars

e-mail:

Santorini Princess Luxury Spa Hotel 
Santorini Princess Presidential Suites

Σερβιτόρο/α  
Σαντορίνη

Απαραίτητο προσόν:
Προσφέρονται: 

e-mail:

Radisson Blu Beach 
Resort Milatos Crete,

Β’ Μάγειρα  
για Κρητικό Εστιατόριο

Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες:

Η εταιρία μας προσφέρει:

e-mail:

Aegean View Aqua Resort  

Chef
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

 Renaissance Hotel

Waitress/Bartender
Qualifications:

The company offers:

e-mail:

Porto Carras Grand Resort

Food & Beverage Manager 
(code: FBΜ)

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

White Rocks

Μάγειρα Α’
Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Danai Beach Resort & Villas

Restaurant Service  
Waiters & Waitresses 

Key qualifications:

Employer’s offering:

e-mail:

ΤUI Sensimar Oceanis Beach 
& Spa Resort

Πιτσαδόρο
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Grecotel Hotels & Resorts

Rooms Division Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει:

Τι προσφέρουμε:

link:

Athens Lotus Hotel 
Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα:

Προαιρετικά προσόντα:

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει:

 e-mail:
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γα-
ο εργο-

οχρεούται να 
οιήσει εγγράφως 
ή την εγκατάσταση στον 
ασίας εικονοληπτικών μηχα-
ρο 6 Ν. 2472/1997, άρθρο 10 
. 1/2011 οδηγίας), εκθέτοντας 
ον σκοπό που επιδιώκει μέσω 
γω επεξεργασίας, το είδος των 
ων που προτίθεται να συλλέξει 
αποδέκτες της επεξεργασίας. 
περίπτωση ο επιδιωκόμενος 

πεξεργασία σκοπός πρέπει να 
κεκριμένος και επαρκώς αιτι-

νος, ώστε να καθίσταται σαφές 
ξεργασία είναι πρόσφορη και 
και ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι 

εις στα θεμελιώδη δικαιώματα 
κειμένων των δεδομένων που 
ται να ληφθούν.
αυτού ο εργοδότης έχει υπο-

να ενημερώνει με εμφανή και 
ό τρόπο κάθε πρόσωπο που 
ι να εισέλθει στην εμβέλεια 

ήματος βιντεοεπιτήρησης περί 
υτός εισέρχεται σε χώρο που 
οπείται. 
ούτο πρέπει ο εργοδότης να 
ι για την ανάρτηση εντός του 

ργασίας σε επαρκή αριθμό και 
μέρος ευδιάκριτων πινακίδων, 
ς θα εξασφαλίζουν ότι όποιο 
πρόσωπο εισέρχεται στον υπό 
η χώρο έχει ενημερωθεί πριν 

δό του σε αυτόν.
έρω, να σημειωθεί ότι, όπως 
ζεται από την ανωτέρω οδηγία 
), απαγορεύεται η εγκατάσταση 
ος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους 
ρείται ότι αυτή προσβάλλει τον 

πυρήνα του δικαιώματος στην 

προστα-
σία της ιδιωτικής 

ζωής. Ειδικότερα, ο εργοδότης δεν 
επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να 
λαμβάνει εικόνα από χώρους στους 
οποίους τα υποκείμενα των δεδομένων 
έχουν αυξημένες προσδοκίες για την 
ιδιωτικότητά τους, όπως από α. χώρους 
και προθαλάμους τουαλετών ανεξάρτητα 
του είδους της επιχείρησης ή του φορέα 
όπου βρίσκονται οι χώροι αυτοί και β. 
αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή 
πελατών. Ειδικά για την αποφυγή κλο-
πών ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει 
τη λήψη εναλλακτικών και ηπιότερων 
μέτρων προς τον σκοπό εξυπηρέτη-
σης του εκ μέρους του επιδιωκόμενου 
σκοπού, όπως τη χρήση ερμαρίων που 
κλειδώνουν ή διαχωρισμένων χώρων 
φύλαξης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ο 
εργοδότης να τοποθετήσει σύστημα βιντε-
οεπιτήρησης με το οποίο είναι δυνατή η 
λήψη δεδομένων ήχου και μόνον αφότου 
προηγουμένως ο ίδιος προβεί σε ειδική 
αιτιολόγηση του μέτρου αυτού και η Αρχή 
το κρίνει ως απολύτως απαραίτητο για 
την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού (π.χ. επιτρεπτή η τοποθέτηση 
και λειτουργία συσκευών λήψης και με-
τάδοσης ήχου σε δωμάτιο νοσοκομείου 
ή ιδρύματος όπου φιλοξενούνται βρέφη, 
επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα συνεχούς 
παρουσίας αρμόδιου προσωπικού στο 
συγκεκριμένο δωμάτιο και επειδή θα 
πρέπει να υπάρξει άμεση επέμβαση σε 
περίπτωση που ακουστεί η φωνή - το 
κλάμα ενός βρέφους).

Περαιτέρω επιτρέπεται στον εργο-
δότη να τοποθετήσει στον χώρο εργα-
σίας κάμερες με δυνατότητα στρέψης 
(στριψίματος) και εστίασης μόνο στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτεί-
ται η παρακολούθηση κινήσεων φυσι-
κών προσώπων σε πραγματικό χρόνο 
προκειμένου για την άμεση επέμβαση 
προς αποτροπή κάποιου συμβάντος 
(π.χ. νυχτερινή ασφάλεια σε μεγάλους 
χώρους, όπως εργοστάσια, αποθήκες 
κ.ά.) και εφόσον έχουν ληφθεί όλα 
τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα για τον 
περιορισμό της περιοχής λήψης στην 
απολύτως απαραίτητη (π.χ. με χρήση 
της λειτουργίας απόκρυψης περιοχών 
/ λειτουργία «μάσκας»).

Πέραν των ανωτέρω, η ως άνω οδη-
γία θέτει περιορισμό αναφορικά με τον 
επιτρεπόμενο χρόνο τήρησης εκ μέρους 
του εργοδότη των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα που ελήφθησαν μέσω 
εικονοληπτικών μηχανών. 

Ειδικότερα, όπως ορίζεται (άρθρο 8), 
τα δεδομένα πρέπει να καταστρέφονται 
το αργότερο μέσα σε 15 εργάσιμες ημέ-
ρες αν από τα ληφθέντα δεδομένα δεν 
προκύπτει επέλευση συμβάντος που 
εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Σε περίπτωση δε επέλευσης του συμβά-
ντος (π.χ. κλοπή, ληστεία, ξυλοδαρμός) 
σε βάρος του προσώπου ή των αγαθών, 
για την προστασία των οποίων τοπο-
θετήθηκαν στον χώρο κάμερες παρα-
κολούθησης, ο εργοδότης επιτρέπεται 
να τηρεί τις εικόνες στις οποίες έχει 
καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν σε 
χωριστό αρχείο για 30 ημέρες. 

Σε περίπτωση που το συμβάν αφορά 
τρίτον, ο εργοδότης επιτρέπεται να τηρεί 

τις εικόνες 
για 3 μήνες, 
ενώ, αν αυτό 
αφορά τον ίδιο 
τον εργοδότη και 
χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης (π.χ. διερεύνηση 
απάτης ή διαφθοράς στο πλαίσιο 
εσωτερικού ελέγχου μίας τράπεζας), 
αυτός έχει υποχρέωση να γνωστοποι-
ήσει στην Αρχή το αναγκαίο χρονικό 
διάστημα τήρησης των εικόνων.

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφέ-
ρουμε ότι, σε περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του εργοδότη των ανωτέρω 
τιθέμενων προϋποθέσεων νόμιμης εγκα-
τάστασης και λειτουργίας συστημάτων 
βιντεοεπιτήρησης στον χώρο εργασίας, 
ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει 
αυτές ενώπιον της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
η οποία με τη σειρά της, και έχοντας 
προηγουμένως διαπιστώσει τις εν λόγω 
παραβάσεις, μπορεί να επιβάλει στον 
παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυ-
ρώσεις που προβλέπει το άρθρο 21 του 
Ν. 2472/1997, μεταξύ των οποίων 
αναφέρεται η επιβολή προστίμου στον 
παραβάτη εκ ποσού από 880,41 ευρώ 
έως 146.735,14 ευρώ, καταστροφή 
αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και 
καταστροφή, επιστροφή ή κλείδωμα 
(δέσμευση) των σχετικών δεδομένων 
κ.λπ.

Πέραν του ανωτέρω, σε περίπτωση 
παράνομης λειτουργίας εικονοληπτικών 
μηχανών στον χώρο εργασίας ο εργαζόμε-
νος μπορεί να στραφεί κατά του εργοδότη 
του ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, 
αξιώνοντας χρηματική ικανοποίηση της 

ηθι-
κής του 
β λ ά β η ς 
σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του 
Ν. 2472/1997, όπου 
η ηθική βλάβη, που μπορεί 
να επιδικαστεί, ορίζεται κατ’ 
ελάχιστον στο ποσό των 5.869, 
40 ευρώ, εκτός εάν ζητηθεί από τον 
ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση 
οφείλεται σε αμέλεια του παραβάτη. 

Και τούτο διότι η μη τήρηση ή η μη 
συνδρομή μίας οποιασδήποτε από 
τις παραπάνω προϋποθέσεις καθιστά 
παράνομη τη διά κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης και κάμερας λήψη και 
επεξεργασία δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα εργαζομένου, όπως 
μεταξύ άλλων είναι και η εικόνα του, 
ως προσβάλλουσα το δικαίωμα της 
προσωπικότητάς του με αποτέλεσμα να 
δικαιούται αυτός, κατά το άρθρο 57 του 
Αστικού Κώδικα, να αξιώσει χρηματική 
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του, 
η οποία προϋποθέτει υπαιτιότητα του 
προσβάλλοντος.

Γιάννης Καρούζος,
Δικηγόρος-εργατολόγος

www.dikigorosergatologos.gr
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Έρευνα εργατικού δυναμικού: Αύγουστος 2017
H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Αύγουστο 2017

Πίνακας 1: 
Αύγουστος 2012-2017

Πίνακας 2: Αύγουστος 2012-2017

Πίνακας 3: Αύγουστος 2012-20171

Πίνακας 4:

Πίνακας 5: 

Η επίδραση της εποχικής προσαρμογής στις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

-

Γράφημα 1: Αύγουστος 2004-2017

Οι τιμές που σημειώνονται στη καμπύλη αναφέρονται στον μήνα Αύγουστο κάθε έτους
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Γράφημα 2: Ποσοστό (%) ανεργίας-Εποχικά και Μη Εποχικά Προσαρμοσμένες Εκτιμήσεις

Γράφημα 4: Αριθμός ανέργων - Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις

Αναθεωρήσεις των εποχικά προσαρμοσμένων μηνιαίων εκτιμήσεων της έρευνας εργατικού δυναμικού
0ι μηνιαίες εκτιμήσεις για τον αριθμό των απασχολούμενων, των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας μπορεί 
να αναθεωρηθούν κατά τους επόμενους μήνες λόγω της επίδρασης των νέων δεδομένων στον υπολογισμό της 
εποχικά διορθωμένης χρονοσειράς, της συμπερίληψης στον υπολογισμό της χρονοσειράς των πλέον πρόσφατων 
τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της 'Ερευνας Εργατικού Δυναμικού και της αναθεώρησης του μοντέλου εποχικής 
διόρθωσης με τα πλήρη ετήσια δεδομένα της έρευνας. Με το παρόν Δελτίο Τύπου οι εκτιμήσεις του ποσοστού 
ανεργίας για την περίοδο Ιουνίου 2016 - Ιουλίου 2017 αναθεωρούνται (σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις 
του προηγούμενου Δελτίου Τύπου) ως εξής:

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

Νομικό πλαίσιο: Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρμο-
νισμένη με την ΕυρωπαΙκή νομοθεσία. Η κύρια νομοθετική 
πράξη είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/9-3-98 του 
Συμβουλίου, ο οποίος στις διατάξεις του καθορίζει τον 
σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Περίοδος Αναφοράς: Το δείγμα της 'Ερευνας Εργατικού 
Δυναμικού ισοκατανέμεται μέσα στις 4 (ή 5) εβδομάδες 
του μήνα. Κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε μια 
συγκεκριμένη εβδομάδα, την εβδομάδα αναφοράς (από 
Δευτέρα ως Κυριακή).

Κάλυψη: Για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων χρη-
σιμοποιείται το υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας 
έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το οποίο ερευνάται κατά 
τον αντίστοιχο μήνα.

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

Άνεργοι: τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών που δεν χαρακτη-
ρίστηκαν ως απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον προηγού-
μενο ορισμό), ήταν άμεσα διαθέσιμοι μια εργασία και είτε 
αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες 
είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάμβαναν μέσα 
στους επόμενους τρεις μήνες.

Οικονομικά μη ενεργοί: τα άτομα που δεν χαρακτηρί-
ζονται απασχολούμενοι ή άνεργοι. 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργατικά δυναμικά): 
οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι.

Εποχική προσαρμογή: Η εποχική προσαρμογή είναι μια 
στατιστική τεχνική που «απομακρύνει» την επίδραση της 
εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας 
με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική 
τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους.

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

Για την εφαρμογή της εποχικής προσαρμογής, η ΕΛΣΤΑΤ 
χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.0 το οποίο έχει ανα-
πτυχθεί από τη Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων 
χρονοσειρών έγινε με τον αλγόριθμο TRAMQ&5ΕΑΤ5. 
Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής προσαρμογής, επανυ-
πολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων 
εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία 
ενός καινούριου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισμός οδηγεί 
συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προη-
γούμενους μήνες.

Γράφημα 3: Αριθμός απασχολούμενων - Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις

Πίνακας 6: Σύγκριση εποχικά διορθωμένων εκτιμήσεων

(Σε χιλιάδες)

(Σε χιλιάδες)
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Το Ινστιτούτο Επαγγελματικού προσανατολισμού και Στα-
διοδρομίας είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα, κρατικός 
ή ιδιωτικός, που ασχολείται αποκλειστικά με τη διάδοση και 
προώθηση του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και την παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών σε όλους, χωρίς διακρίσεις.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους να 
αξιοποιήσουν τις κλίσεις τους και να προσδιορίσουν τη θέση τους μέσα στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τις συνθήκες της ζωής τους σε προσω-
πικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το ΙΕΠΑΣ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, 
που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και είναι καταξιωμένοι στην 
κοινωνία. Οι ιδρυτές θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διαδώσουν και να 
προωθήσουν τον θεσμό του Ε.Π., αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος και 
τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική 
ευημερία. Την πρωτοβουλία τους παρακίνησε το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα 
στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, καθιέρωσης και διάδοσης επιστημονικά τεκμηριωμένων 
μεθοδολογιών και οργανωμένων διαδικασιών για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

Αγγελία: Βοηθός Project Manager
Ο εθελοντής θα βοηθά τον project manager στον προγραμματισμό, διαχείριση, συντο-
νισμό των εργασιών ανάλογα με το project (διοργάνωση εκπαιδεύσεων και βιωματικών 
εργαστηρίων). Θα συμβάλλει σε καθημερινή βάση στην επίλυση θεμάτων που αφορούν 
στην υποστήριξη και στη διαχείριση του έργου. Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: 
Kαθημερινές, 4 έως 5 ώρες την ημέρα. Εάν γνωρίζεις-έχεις, θα βοηθούσε: Ομαδικό, 
επικοινωνιακό πνεύμα, όρεξη για δουλειά και μάθηση, εξοικείωση με τα social media, 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνεις. Τι κερδίζεις - τι μαθαίνεις: 
Εδώ θα εξασκήσεις τις οργανωτικές, αναλυτικές, διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές 
σου ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή. Επιπλέον, θα γνω-
ρίσεις πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικούς φορείς και θα κάνεις 
εξαιρετικό networking. Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη.

Αποστολή βιογραφικού: info@iepas.gr. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αθηνά Καράμπελα. 
Τηλ. 210 7470504, ώρες 10:00 με 16:00

Μια νέα ομάδα ανθρώπων έχει δημιουργηθεί από 
το 2010, με σκοπό να αφυπνίσει όσο περισσότερο 
κόσμο μπορεί να ασχοληθεί ενεργά για το καλό 
των συνανθρώπων μας και κυρίως των παιδιών.

Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε από δύο απλούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι 
οποίοι έχουν όρεξη και μεράκι να ενημερώσουν, αλλά και να προσφέρουν.

Ο σκοπός μας είναι να γίνουμε αυτοί που θα βοηθήσουμε στη βελτίωση της ζωής όσων 
την έχουν πραγματικά ανάγκη, με όσα μέσα έχουμε.

Σας περιμένουμε να έρθετε και εσείς στην ομάδα μας. 
Στοιχεία επικοινωνίας: www.asxolisou.gr

H XEN στην Ελλάδα ιδρύθηκε στην περίοδο μιας 
μεγάλης κρίσης για τον τόπο: το 1923, μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, όταν έπρεπε άμεσα να 
ενσωματωθούν στον εθνικό κορμό 1.500.000 

πρόσφυγες. Νεαρές Σμυρνιές, μέλη της ΧΕΝ στην πόλη τους, αποτέλεσαν τον πρώτο 
πυρήνα της οργάνωσης, που δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τις 
επείγουσες και πιεστικές ανάγκες επιβίωσης του γυναικείου προσφυγικού πληθυσμού: 
την επανασύνδεση με τις διεσπαρμένες τους οικογένειες, την ταχύρρυθμη κατάρτισή 
τους σε επαγγέλματα, με προοπτική άμεσης εξεύρεσης εργασίας, την παροχή ψυχολο-
γικής και συμβουλευτικής στήριξης.

Η όλη δράση της οργάνωσης (που στα πρώτα της βήματα υποστηρίχθηκε ηθικά και 
υλικά από την παγκόσμια ΧΕΝ), βασίστηκε στις χριστιανικές αξίες του αλτρουϊσμού, 
της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, του σεβασμού και της ισοτιμίας των ανθρώπων.
Εκφράστηκε με την ανάδειξη και έξαρση του εθελοντισμού ως σημαντικής κοινωνικής 
αξίας, με ουσιαστικό περιεχόμενο και ρόλο παιδευτικό.

Όπως όλες οι οργανώσεις νεότητας το 1939, με την επιβολή δικτατορικού καθεστώ-
τος, η ΧΕΝ διαλύθυκε. Μετά τον πόλεμο ανασυστήθηκε και εξαπλώθηκε στον ελληνικό 
χώρο, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου (1947) και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '60 
περίπου, η ΧΕΝ συμμετέχει στο έργο της ανασυγκρότησης και σταδιακά εφαρμόζει πρω-
τοποριακά προγράμματα στέγασης, σίτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, φυσικής αγωγής, 
δημιουργικής απασχόλησης, για γυναίκες νέες αλλά και μεγαλύτερες. Ας σημειωθεί ότι 
με πρωτοβουλία της ΧΕΝ ιδρύθηκαν οι πρώτες σχολές γραμματέων, βιβλιοθηκονόμων 
και κοινωνικών λειτουργών και κατοχυρώθηκαν τα αντίστοιχα επαγγέλματα.

Η ΧΕΝ συμμετείχε επίσης ενεργά σε όλες τις διεκδικήσεις των γυναικών για την ανα-
γνώριση της ισοτιμίας τους, όπως στην απόκτηση πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων 
(δικαίωμα ψήφου, συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, αναθεώρηση 
του οικογενειακού δικαίου, εξίσωση αμοιβών ανδρών -γυναικών κ.λπ.).

Η ενασχόληση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες υπήρξε ένας άλλος σημαντικός 
τομέας δράσης: περίθαλψη επαναπατρισθέντων αλλά και προετοιμασία νεαρών κορι-
τσιών για υπερπόντια μετανάστευση, στα δύσκολα χρόνια της εθνικής αιμορραγίας.

Στη δεκαετία του '80, με την Ελλάδα πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αναδει-
κνύονται νέα κοινωνικά προβλήματα: εμφανιζονται τα πρώτα δείγματα της αυξανό-
μενης ανεργίας στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και νέες ασθένειες, καταστροφή του 
περιβάλλοντος, διάδοση των ναρκωτικών, έξαρση της βίας, τοπικοί πόλεμοι αλλά και 
αντιστροφή του ρεύματος μετανάστευσης.

Η ΧΕΝ παρακολουθεί τις εξελίξεις και προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες αυτές 
προκλήσεις εκσυγχρονίζοντας τις μεθόδους της και εκπαιδεύοντας τα στελέχη της, για 
να συνεχίσει τη δράση της με τρόπο αποτελεσματικό.

Σήμερα η ΧΕΝ υλοποιώντας πάντα τον καταστατικό της στόχο, δηλαδή την ανάπτυ-
ξη της γυναίκας, δραστηριοποιείται σε 30 σημεία στην Ελλάδα. Η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, η ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικά 
γυναικών, η συμβίωση σε μία ανομοιογενή κοινωνία με σεβασμό στη διαφορετικότητα 
και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού είναι οι βασικοί άξονες της δράσης της. 
Παράλληλα αποβλέπει στην ενίσχυση της αξίας του εθελοντισμού, που οδηγεί στην 
ενεργοποίηση της γυναίκας - πολίτη και τη συμμετοχή της στα κοινά, στο πλαίσιο μιας 
μη κερδοσκοπικής - μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Η ΧΕΝ συνεργάζεται για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων με άλλους φορείς 
ή αυτοχρηματοδοτεί προγράμματα για την επίτευξη των στόχων της.

Η υπερογδοντάχρονη παρουσία της στον κοινωνικο χώρο έχει δημιουργήσει στα μέλη 
και στα στελέχη της μια παράδοση ήθους και προσφοράς. Στην παράδοση αυτή οφείλει 
το κύρος της και την ευρύτερη αναγνώριση και εκτίμηση την οποία απολαμβάνει.

Διεύθυνση: Αμερικής 11, 106 72, Αθήνα
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 210 3624291 και 210 3606530, fax: 210 3622400
E-mail: grammatia@xen.gr, xenellados@gmail.com
Ιστότοποι: www.xen.gr, www.worldywca.org

Το «Μπορούμε!» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που 
καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα 
υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012, ενώ ως πρωτοβουλία ξεκίνησε 
τον Μάιο του 2011. 

Το «Μπορούμε!» λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας των δωρητών 
τροφίμων και των φορέων - αποδεκτών, δημιουργώντας «γέφυρες» 
μεταξύ του εκάστοτε δωρητή και του πιο κατάλληλου αποδέκτη. 

Από το 2011, το «Μπορούμε!» έχει δημιουργήσει εκατοντάδες «γέφυρες», κυρίως μόνιμου 
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να προσφέρονται 2.500 μερίδες φαγητού κατά μέσο όρο την 
ημέρα, συνήθως εντός της ίδιας περιοχής.

Στόχος του «Μπορούμε!» είναι η ανάπτυξη ενός νέου κοινωνικού κινήματος που θα φέρει 
στην επιφάνεια την κοινωνική ευαισθησία των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της 
δημιουργίας ενός καινοτόμου μοντέλου αξιοποίησης τροφίμων, τα οποία πλέον αντί να 
καταλήγουν στα σκουπίδια προσφέρονται υπέρ κοινωφελών σκοπών.

Αγγελία: Kαλώς ήρθατε στο «Μπορούμε στο χωράφι», το πρόγραμμα που έχει ως σκοπό 
να γεφυρώσει την περισσευούμενη αγροτική παραγωγή με αυτούς που την έχουν περισ-
σότερο ανάγκη.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, περίπου το 30% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής μένει 
ανεκμετάλλευτο στο χωράφι, επειδή δεν πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του χονδρε-
μπορίου σχετικά με την όψη του προϊόντος ή εξαιτίας του υψηλού κόστους συγκομιδής σε 
σχέση με το προσδοκώμενο κέρδος. 

Η Ελλάδα, μια χώρα με μεγάλη αγροτική παραγωγή δεν αποτελεί εξαίρεση, με αποτέλεσμα 
τόνοι ποιοτικά εξαιρετικών προϊόντων να μένουν ανεκμετάλλευτοι κάθε χρόνο, την ίδια 
στιγμή που 30% των Ελλήνων ζουν κάτω ή στο όριο της φτώχειας και η διατροφική ανα-
σφάλεια έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ήρθε η ώρα, η διεθνώς αυξανόμενη τάση αξιοποίησης της περισσευούμενης αγροτικής 
παραγωγής, υπέρ κοινωφελών σκοπών, με την ονομασία «gleaning» να ξεκινήσει συστη-
ματικά και οργανωμένα και στην Ελλάδα!

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση της περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής υπέρ κοι-
νωφελών φορέων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής με τη συμβολή τοπικών εθελοντικών 
ομάδων, που συγκεντρώνουν τα προϊόντα.

Πώς λειτουργεί;

της εθελοντικής ομάδας, που θα κάνει τη συλλογή των προϊόντων.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3237805 ή στο info@
boroume.gr.
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Η επαφή με το κοινό είναι 
μία αρχή, η συνέχιση της 
επαφής είναι πρόοδος, 

και η από κοινού δουλειά είναι 
επιτυχία (αραβικό γνωμικό). 

Το διήμερο της Παρασκευής 3 
και του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου 
2017 τα μέλη και οι φίλοι της 
πρωτοβουλίας «Η Γειτονιά της 
Αλεξάνδρου Σβώλου» πραγμα-
τοποιήσαμε δράση ενημέρωσης 
των κατοίκων, εργαζομένων και 
επισκεπτών της γειτονιάς αναφο-
ρικά με τη δημιουργία πάρκου 
τσέπης στο οικόπεδο στη συμβολή 
των οδών Αγαπηνού και Ιωάννου 
Μιχαήλ.

Η δημιουργία του πάρκου τσέπης 
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 
με τη διάθεση της Γειτονιάς να 
αναλάβει ενεργό και υπεύθυνο 
ρόλο στον σχεδιασμό και στην 
οικειοποίησή του. Ακολουθώντας 
λοιπόν τις αρχές του συμμετοχι-
κού σχεδιασμού, ο στόχος του 
διημέρου ήταν:

-
νατόν περισσότερους κατοίκους, 
εργαζομένους, επισκέπτες της 
Γειτονιάς.

εκφράσουν τη γνώμη τους, τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες τους ανα-
φορικά με το εγχείρημα, ώστε 
να γίνουν συμπαραγωγοί στην 
προσπάθειά μας και να συμβάλουν 
αποφασιστικά στη συν-δημιουργία 
του πάρκου.

εκφράζοντας εγγράφως τη στή-
ριξή τους, συμμετέχοντας ενεργά 
εφεξής στην υλοποίησή του.

Δεδομένου ότι εντός του διη-
μέρου ενημερώσαμε πάνω από 
1.000 συμπολίτες μας, «χρή-
στες» της γειτονιάς, κι έχοντας 
λάβει από αυτούς αναπάντεχα 
μεγάλη ανατροφοδότηση, όσο 
και στήριξη για τη δημιουργία 
του πάρκου, θεωρούμε τη δράση 
ενημέρωσης άκρως πετυχημένη 
και συνεχίζουμε! 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη 
διάρκεια του διημέρου με χαρά 
διαπιστώσαμε πως ακόμη και 
φίλοι που στο παρελθόν είχαν 
εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις 
για τη δημιουργία του πάρκου 
τελικά πείστηκαν για την αξία του 
εγχειρήματος και αποφάσισαν 
να πλαισιώσουν έμπρακτα και 
δυναμικά την προσπάθεια της 
πρωτοβουλίας. Όπως έχουμε πει 
πολλές φορές, το «χτίσιμο» της 
Γειτονιάς μας είναι μία διαρκής 
υπόθεση. 

Στην πραγματοποίηση της δρά-
σης συνέβαλαν σημαντικά και θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 
κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη, 
όπου ανελλιπώς φιλοξενούνται 
οι συνελεύσεις μας. 

Τους μαθητές του 40ου Ιω-
αννίδειου Δημοτικού Σχολείου 
(που εδρεύει στη γειτονιά) για τα 
πραγματικά ευφάνταστα σχέδιά 

τους για το πάρκο, τα οποία ξε-
περνούν κατά πολύ τις προτάσεις 
κάθε λογής ειδικών. Το Κέντρο 
Ιστορίας του δήμου Θεσσαλονίκης 
για την παραχώρηση του πίνακα 
ανακοινώσεων. 

Καθώς και τις επιχειρήσεις Μα-
νάβικο ο Γιώργος και Parking Βήκα 
για τη φύλαξη του εξοπλισμού μας. 

Όσοι δεν κατάφεραν να ενημε-
ρωθούν μπορούν να επισκέπτο-
νται το συνεργατικό βιβλιοπωλείο 
Ακυβέρνητες Πολιτείες, όπου 
θα βρουν ενημερωτικό υλικό 
και τη φόρμα υπογραφών, ενώ 
θα έχουν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν μέρος της έκθεσης των 
παιδιών του 40ου Ιωαννίδειου 
Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Το 
σχολείο της γειτονιάς σχεδιάζει 
το πάρκο τσέπης». 

 Το επόμενο ραντεβού μας 
είναι η γενική συνέλευση της 
Γειτονιάς μέσα στον Νοέμβριο 
στη δημοτική βιβλιοθήκη. Εκεί 
αφενός θα παρουσιαστεί το τελικό 
σχέδιο για το πάρκο τσέπης, που 
θα βασίζεται στις προτάσεις της 
Γειτονιάς, που συλλέγουμε από 
τον Απρίλιο, και αφετέρου θα 
οριστούν οι φάσεις υλοποίησής 
του, ώστε να περάσουμε επιτέλους 
στην πράξη. 

Η πρωτοβουλία της Γειτονιάς 
μεγαλώνει κάθε μέρα. Γίνε κι εσύ 
συμμέτοχος στην προσπάθειά μας!

enallaktikos.gr

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Το Σάββατο 11 
Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε την 37η απευθείας 
διάθεση προϊόντων με ρύζι, φασόλια γίγαντες και 
μπαρμπούνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, 
σύκα, αράπικα φιστίκια, καλαμπόκι ποπ-κορν, 
απορρυπαντικά, χαρτικά. Εξαιρετικά ελληνικά 
προϊόντα σε ειδικές τιμές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί η φόρμα αξι-
ολόγησης. Η αξιολόγηση είναι φυσική συνέχεια 
της παραγγελίας, σημαντική για τη διατήρηση 
της ποιότητας και τη διαρκή βελτίωση.

Στη διάθεση λειτούργησε πρώτη φορά η 
δανειστική βιβλιοθήκη της κίνησης. Ήταν μία 
επιτυχημένη αρχή με ενδιαφέρον από πλευράς 
κόσμου. Αρκετοί ενημερώθηκαν, είδαν τα βι-
βλία και πήραν για να διαβάσουν. Κάποιοι μας 
πρόσφεραν και βιβλία, παρότι δεν το είχαμε 
ζητήσει. Δεν το είχαμε ζητήσει επειδή το θέμα 
της στέγασής της μένει ανοιχτό μαζί με το θέμα 
της στέγασης της κίνησης γενικότερα.

Η βιβλιοθήκη είναι μία πολύ ξεχωριστή συ-
νέργεια πολιτισμού για όσους συμμετέχουν στις 
δράσεις μας, πολύ καλά οργανωμένη από γνώ-
στες του αντικειμένου, που αξίζει να στηριχθεί. 
Ελπίζουμε και καλούμε, ώστε οι συμπολίτες μας 
από κάθε θέση να συνδράμουν στο να βρούμε 
λύση στο θέμα της στέγασης.

Επιτόπου κάναμε και μία δημοσκόπηση βασι-
σμένη σε 14 ερωτήσεις με σκοπό να δούμε τις 
απόψεις του κόσμου για την κίνηση, το κίνημα 
και για τη στάση του κράτους. Η δημοσκόπηση 
έγινε και ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας πα-
ραγγελιών, ήταν προαιρετική για όποιον έδινε 
παραγγελία. Η συμμετοχή είναι ικανοποιητική, 

οι απαντήσεις ενδιαφέρουσες. Τις επεξεργα-
ζόμαστε και θα βγουν συμπεράσματα πολύ 
χρήσιμα για τη συνέχιση των δράσεων και για 
την ενίσχυση της κίνησης σε όλα τα επίπεδα.

Και σε αυτή τη διάθεση συνεχίσαμε τις συλ-
λογές φαρμάκων, πλαστικών καπακιών και 
τηγανέλαιου. Προσφέρθηκε μεγάλη ποσότητα 
φαρμάκων καρκινοπαθών και φαρμακευτικών 
χυμών. Υπήρξε άμεση συνεννόηση με την εφημε-
ρεύουσα του Νοσοκομείου Λαμίας και δόθηκαν 
μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα.

Για την υποστήριξη οικογενειών που έχουν 
ανάγκη υπήρχε επιλογή προσφοράς μέσω της 
φόρμας παραγγελιών ποσοτήτων αξίας 0,5 
έως 2 ευρώ σε ρύζι, φασόλια, εσπεριδοειδή, 
απορρυπαντικά και χαρτικά. Όλα όσα συγκε-

ντρώθηκαν από αυτές τις προσφορές, μαζί με 
όσα έδωσαν ως επιπλέον προσφορά οι ίδιοι 
οι παραγωγοί, θα μοιραστούν αναλογικά στις 
οικογένειες εντός των ημερών.

Ευχαριστούμε όσους στηρίζουν όλες αυτές 
τις δράσεις, αγοραστές και παραγωγούς. Και 
μαζί τους ανθρώπους του νοσοκομείου μας για 
την άμεση ανταπόκριση και την παραλαβή των 
ευαίσθητων φαρμάκων.

Της 37ης διάθεσης προϊόντων προηγήθηκε η 
συμμετοχή μας στην 6η πανελλαδική συνάντηση 
«Χωρίς Μεσάζοντες» στην Κατερίνη με κινήσεις 
πολιτών και παραγωγούς από όλη τη χώρα. 
Εκφράσαμε ομόφωνα αντίθεση στον νόμο-
μόρφωμα, που στερεί στους μικρομεσαίους 
παραγωγούς την αυτόνομη πώληση των προϊ-

όντων τους σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα 
επιχειρεί να περάσει παραπλανητικά τις «αγορές 
καταναλωτών» ως «αγορές χωρίς μεσάζοντες», 
ενώ είναι αγορές ερήμην των καταναλωτών και 
δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις οργα-
νωμένες αγορές που υλοποιούμε τόσα χρόνια.

Όπως αποφασίσαμε ότι οι πρωτοβουλίες 
πολιτών συνεχίζουμε τις οργανωμένες αγορές 
«Χωρίς Μεσάζοντες» και ότι συστηματοποιού-
με τη συνεργασία με τους παραγωγούς (και 
με πανελλαδική συνάντηση παραγωγών στην 
Κατερίνη στις 10 Δεκεμβρίου), έτσι συνεχί-
ζουμε. Ήδη ενημερώνουμε τους παραγωγούς 
μας και τους καλούμε να συμμετέχουν μαζί με 
ενδιαφερόμενους συναδέλφους τους.

Και οργανώνουμε την επόμενη διάθεση για 
το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου με όσα εξασφα-
λίσουμε από τα εξής προϊόντα: τυρί, πατάτες, 
ελαιόλαδο, αλεύρι, εσπεριδοειδή, μέλι, ακτι-
νίδια. Θα ανακοινωθεί με νέο σχετικό δελτίο 
με αναμενόμενη περίοδο παραγγελιών από 29 
Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου.

Στο www.kastrolamias.gr υπάρχει συνεχής 
ενημέρωση για όλες τις δράσεις μας, εκεί είναι 
μονίμως αναρτημένη και η φόρμα παραγω-
γού για την υποβολή προσφορών προϊόντων. 
Μονίμως ανοιχτά για οποιονδήποτε θελήσει 
άμεση επικοινωνία είναι το e-mail XMLamias@
gmail.com και τα τηλέφωνα 698.56.03.574, 
694.70.81.904 και 690.69.81.623.

Η συντονιστική ομάδα
www.kastrolamias.gr-XMLamias@gmail.com

6985603574, 6947081904, 6906981623
enallaktikos.gr

Δράση ενημέρωσης για το πάρκο τσέπης: Συνεχίζουμε!

Συνεχίζουν δυναμικά οι εθελοντές του Κάστρου Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες

Oι εθελοντές του Κάστρου Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας εξέδωσαν ανακοίνωση 
σχετικά με την 37η απευθείας διάθεση προϊόντων και για τη συνέχιση των δράσεών τους.
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Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός και  
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-

δών με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας» ξεκίνησε να λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3685/08 (ΦΕK 148 Α'). Είναι ένα 
καινούριο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στον χώρο των υπηρεσιών υγείας. Τη 
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 
του προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική 
Σχολή του ΕΚΠΑ.

Το αντικείμενο του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας» είναι η παροχή εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης και η προαγωγή της γνώσης 
και της έρευνας σε πτυχιούχους Ιατρικής, 
αλλά και άλλων επιστημόνων υγείας 
και διοίκησης-οικονομίας, με συναφείς 
προς το πρόγραμμα γνώσεις, οι οποί-
οι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο 
γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού 
και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι να 
καταρτίσει στελέχη ικανά να αναλάβουν 
θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 
να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού 
πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και 
ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας 
αλλά και της πρακτικής εμπειρίας. Το 
πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση 
και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των 
ανώτερων στελεχών, τόσο στο δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας 
για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. 
Παράλληλα, επιδιώκει τη διεπιστημονική 
προσέγγιση του αντικειμένου, αφού 
ενσωματώνει επιπλέον τα γνωστικά 
αντικείμενα της δημόσιας υγείας, της 
επιδημιολογίας και των επιστημών της 
συμπεριφοράς, στον χώρο της υγείας.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: 
Να αναλάβουν με επιτυχία θέσεις στον 
τομέα της διοίκησης στις διάφορες μο-
νάδες υγείας (ιδιωτικός και δημόσιος 
τομέας) και να αντεπεξέλθουν στα σχετικά 
καθήκοντα, υποχρεώσεις και ανάγκες 
που απαιτεί το συγκεκριμένο πεδίο.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας» (MSc in Planning 
and Management of Health Services). Ο 
τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την επιτυχή παρακολούθηση των 
μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων πα-
νεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και 
πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με 
την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), 
τμημάτων των επιστημών υγείας και 
επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Πιο 
συγκεκριμένα γίνονται δεκτοί, μετά από 
επιλογή, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, 
Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευ-
τικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς 
και πτυχιούχοι τμημάτων Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
και επιστημών με συναφή αντικείμενα. 
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι 
ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 
ορίζεται κατ’ ανώτατο σε 30 ανά έτος. 
Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος καθο-
ρίζεται σύμφωνα με την υποδομή των 

τμημάτων, τον αριθμό των διδασκό-
ντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους 
αποφοίτους.

Όσον αφορά στη χρονική του διάρκεια 
του Π.Μ.Σ.:
1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 
απονομή του τίτλου σπουδών είναι τρία 
(3) εξάμηνα.
2. Η παρακολούθηση κατά τα τρία (3) 
εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική. 
Μέχρι και το τέλος του δεύτερου εξαμή-
νου ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του 
τρίτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση 
των σπουδών.
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
1. Η διαδικασία επιλογής των μετα-
πτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται 
σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η 
επιτροπή αξιολόγησης κατά κατεύθυνση 
αξιολογεί τον φάκελο του υποψηφίου, 
με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται 
σε αυτόν και επιλέγει εκείνους που θα 
προχωρήσουν σε δεύτερο στάδιο και 
θα κληθούν στη συνέντευξη. Στο στάδιο 
της συνέντευξης καλούνται όσοι από 
τους υποψηφίους έχουν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον το 20% των τυπικών αξι-
ολογικών μονάδων ή έως και τους 100 
πρώτους που έχουν συγκεντρώσει τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία των τυπικών 
αξιολογικών μονάδων.
2. Για την επιλογή των φοιτητών που θα 
παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των 
υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους 
δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. 
ή Τ.Ε.Ι και γλωσσομάθεια σε επίπεδο 
Β2, αξιολογούνται:

ή πτυχιακή εργασία.

τουλάχιστον Β2.

σε επιστημονικά περιοδικά.

3. Η απόδοση των υποψηφίων κατά 
τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
4. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, 
όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιο-
λογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει 
στο τμήμα.

Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες 
πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα ειδικά 
προσόντα του και από την απόδοσή του 
στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται 
και αποτελούν το σύνολο των αξιολο-

γικών μονάδων (α.μ.) του υποψηφίου. 
Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά 
επιτυχίας κάθε υποψηφίου.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που εγ-
γράφεται στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών υποχρεούται στην καταβολή 
διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα 
της υποχρεωτικής φοίτησής του.
2. Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. «Σχεδια-
σμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 
ανέρχονται στο ποσό των 1000 ευρώ 
για κάθε εξάμηνο σπουδών.
3. Oι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα για 
διακανονισμό των διδάκτρων: Μπορούν 
να δώσουν το ποσό των 500 ευρώ στην 
αρχή κάθε εξάμηνου και τα υπόλοιπα 
500 ευρώ λίγο πριν το τέλος του.
4. Τέλος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θα πρέπει να υποβάλουν τα αντίστοιχα 
δίδακτρα που έχει ορίσει το μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα στον λογαριασμό του 
ΕΛΚΕ και στη συνέχεια να φέρουν τις 
αποδείξεις της τράπεζας στη γραμματεία 
του Π.Μ.Σ., οι οποίες θα καταχωρούνται 
ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο σύστημα του 
ΕΛΚΕ. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται 
από το τμήμα για τις πάσης φύσεως 
δαπάνες που απαιτούνται για την εκ-
παίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και γενικά για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
Οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται 
μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός 

και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» υπάρχει 
πρόβλεψη παροχής δύο υποτροφιών 
(του ποσού των 1000 ευρώ), λαμβά-
νοντας υπόψη:
1. Επίδοση στα μαθήματα
2. Οικογενειακή κατάσταση
3. Επαγγελματική κατάσταση

 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 

ελάχιστη διάρκεια σπουδών τριών (3) 
εξαμήνων και δεν μπορεί να υπερβεί τα 
τέσσερα (4) εξάμηνα. Οδηγεί στο Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
με θέμα: «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπη-
ρεσιών Υγείας» (MSc in Planning and 
Management of Health Services).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών που έχουν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση 
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
γίνεται από την επιτροπή επιλογής που 
ορίζεται κάθε φορά. Η διαδικασία επιλο-

γής ολοκληρώνεται λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνέντευξη - προφορική εξέταση σε 
προκαθορισμένη και σχετική με το αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ. ύλη και τα κριτήρια 
επιλογής που αναφέρονται κάθε φορά 
στην προκήρυξη (π.χ. βιογραφικό σημεί-
ωμα, βαθμός πτυχίου, τυχόν ερευνητική 
δραστηριότητα του υποψηφίου, συστα-
τικές επιστολές κ.λπ.), καταρτίζει τον 
πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων 
μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης είναι υποχρεωτική 
η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων που ορίζονται από το πρό-
γραμμα σπουδών.

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημά-

των είναι η ελληνική και σε περίπτωση 
προσκεκλημένων εισηγητών από το 
εξωτερικό η αγγλική.

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να 
γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση 
εργασιών ή με άλλον τρόπο που θα 
καθορίσει ο διδάσκων.Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, 
στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα προβλέ-
πεται μία περίοδος εξετάσεων, η οποία 
διενεργείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 
τριμήνου στο οποίο έγινε η διδασκαλία. 
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής επανεξετάζεται. Για τον τελικό 
βαθμό στο μάθημα επανεξέτασης, συμ-
ψηφίζονται οι βαθμοί της 1ης και της 2ης 
εξέτασης και διαιρούνται διά του δύο. 
Αν ο τελικός βαθμός είναι κάτω του 5, 
ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει 
το μάθημα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να συγγράψει διπλωματική ερ-
γασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα 
του προγράμματος.

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει 
να συγγράψει διπλωματική εργασία 
σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του 
προγράμματος.

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει 

να συγγράψει διπλωματική εργασία σε 
θέμα συναφές με τα μαθήματα του προ-
γράμματος. Η εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές 
μονάδες. Ο φοιτητής επεξεργάζεται το 
θέμα και το παρουσιάζει σε ανοικτή 
παρουσίαση. Η διπλωματική εργασία 

κατατίθεται στο τέλος του Γ’ εξαμήνου.
Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά 

πλειοψηφία και βαθμολογείται με κλί-
μακα 0-10 με άριστα το 10. Η αρνητική 
ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Αν η 
μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την 
επιτροπή μη ικανοποιητική και βαθμο-
λογηθεί κάτω από τη βάση του 6, τότε 
η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωσή της, 
την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή 
τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η 
μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κριτήρια επιλογής των διδασκόντων 

στο Π.Μ.Σ. που συνεκτιμώνται είναι:
Α. Η επιστημονική ειδίκευση σε ένα από 
τα θεματικά πεδία του Π.Μ.Σ.
Β. Η επιστημονική ευθύνη ή η ενεργός 
συμμετοχή σε έρευνες - προγράμματα 
που ασχολούνται με θέματα του ευρύ-
τερου πεδίου της διοίκησης.
Γ. Το εν γένει επιστημονικό έργο και 
πρακτικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.
Δ. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Κατ' εξαίρεση 
καλούνται και επιστήμονες ή επαγγελματίες 
χωρίς Δ.Δ. αλλά με αναγνωρισμένο κύρος 
και ειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο 
που εμπίπτει στο πεδίο του Π.Μ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται 

όλες τις παροχές των προπτυχιακών 
φοιτητών, όπως αυτές καθορίζονται από 
τους νόμους 1268/82 και 2083/92 
(κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτή-
ριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε 
ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγι-
κές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του 
πανεπιστημίου κ.λπ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Ο Γιάννης Τούντας είναι καθηγητής 

κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Βιολογία 
(Bachelor) και Δημόσια Υγεία (Master) 
στο Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και 
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εί-
ναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών 
Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου 
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του 
Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής. Είναι Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής 
Υγείας, καθώς και πρόεδρος των Επι-
στημονικών Επιτροπών του Εθνικού 
Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών 
Προαγωγής Υγείας και του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων - Προαγωγής Υγείας. Είναι επίσης 
εκδότης του περιοδικού Προαγωγής 
Υγείας «Νέα Υγεία» και Πρόεδρος της 
Ειδικής Μονοτμηματικής Επιτροπής του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας». Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων 
και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 
200 επιστημονικές εργασίες.

Πληροφορίες: Στη Γραμματεία του 
ΠΜΣ (κα Ιωάννα Τούπου, τηλέφωνο: 
210 7462104, e-mail: secr.hsmp@
gmail.com).





Τρίτη 21 Νοεμβρίου 201742

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές
Αν ψάχνεις για μία νέα και συναρπαστική εμπειρία, κάνε τώρα την αίτησή σου στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ALdia.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ALdia αποτελείται από οκτώ ενότητες κατάρτισης, τις εργασίες 
αξιολόγησης από ομότιμους και τις εξετάσεις στο τέλος κάθε ενότητας.
Ενότητες:
1. Εισαγωγή στην αναπηρία.
2. Δεξιότητες για εκπαίδευση ειδικών αναγκών.
3. Προσβάσιμο μάθημα ή σχεδιασμός προγράμματος.
4. Προσβάσιμες διαλέξεις, σεμινάρια και ιδιαίτερα μαθήματα.
5. Προσβάσιμη συνεργατική μάθηση και μαθήματα πρακτικής.
6. Προσβάσιμο υλικό ηλεκτρονικής μάθησης.
7. Προσβάσιμες εξετάσεις και αξιολόγηση.
8. Προσβάσιμες τοποθετήσεις, σπουδές στο εξωτερικό και εκπαιδευτικές εκδρομές.
Η συμμετοχή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Κάνε την αίτησή σου σήμερα εδώ: 
moodle.aldia-project.eu/login/signup.php

Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2017
Μέθοδος υλοποίησης: Ε-learning
Πληροφορίες: 10:00 με 17:00 στο 210 3306086 (εσωτ: 215)

Έναρξη των τοπικών ομάδων υποστήριξης στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ανταλλαγή Ιδεών για Κοινωνική Καινοτομία»
Το πρόγραμμα «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 
για την Κοινωνική Καινοτομία» (#SI4SI) 
επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και τον 
πολλαπλασιασμό πρωτοβουλιών και 
πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και 
πιο συγκεκριμένα στον εντοπισμό βιώσιμων 
λύσεων για την ανεργία των νέων. Στο πλαίσιο 
αυτό, ξεκινάμε μια σειρά σεμιναρίων τοπικών 
ομάδων υποστήριξης (LSGs).
Οι τοπικές ομάδες υποστήριξης αποτελούν 
έναν χώρο μη τυπικής μάθησης και συζήτησης 
μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων. 
Κοινωνικά καινοτόμοι, εκπρόσωποι ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, διάφορων οργανώσεων και 
όσων ενδιαφέρονται να συζητήσουν σχετικά 
με τις κοινωνικές ανάγκες είναι ευπρόσδεκτοι 
να συμμετάσχουν.
Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να βελτιώσουν 
τις δεξιότητες των συμμετεχόντων όσον αφορά 
την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και 
την κοινωνική καινοτομία, να ακουστούν οι 
ιδέες τους και να βοηθηθούν να μετατρέψουν 
αυτές τις ιδέες σε βιώσιμες λύσεις.
Τι σημαίνει «κοινωνική καινοτομία»; Πώς 
μπορεί να μεταφερθεί μια ιδέα σε ένα έργο 
κοινωνικής καινοτομίας; Ποια είναι η σχέση 
με την κοινωνική επιχείρηση;
Προβλέπουμε την οργάνωση 4 συναντήσεων: 
2 Δεκεμβρίου 2017, 27 Ιανουαρίου 2018, 17 
Φεβρουαρίου 2018 και 17 Μαρτίου 2018, 
ανοικτές σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για μια 
συμμετοχική πορεία μάθησης για την τοπική 
ανάπτυξη. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα 
μοιραστούν και θα συγκριθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Για κάθε εκδήλωση, η λεπτομερής ατζέντα 
των σεμιναρίων και των ομιλητών θα είναι 
διαθέσιμη πριν από την ημερομηνία της 
εκδήλωσης. Το περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης 
θα περιλαμβάνει:
1ο LSG - 2 Δεκεμβρίου 2017: Ορισμός 
και παραδείγματα ορθών πρακτικών για 
την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. Εντοπισμός τοπικών 
αναγκών και μοντέλων για την ανάπτυξη μιας 
ιδέας έργου (ανάλυση SWOT και Business 
Canvas).
2ο LSG - 27 Ιανουαρίου 2018: Πρακτικές 
κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται 
στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν 
συλλογικά, κατά τη διάρκεια του 1ου LSG. 
Ομαδική εργασία για τον σχεδιασμό λύσεων. 
Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων 
λύσεων.
3ο LSG - 17 Φεβρουαρίου 2018: Πρακτικές 
κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται 
στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν 
συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου 
LSG. Ομαδική εργασία για τον σχεδιασμό 
λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση 
προτεινόμενων λύσεων.
4ο LSG - 17 Μαρτίου 2018: Περιφερειακές, 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής 
καινοτομίας, χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την 
υποστήριξη έργων νεολαίας της κοινωνικής 
καινοτομίας, συμπεράσματα.
Πιστοποιητικό συμμετοχής θα δίνεται σε 
όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις 
συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Όλες οι συναντήσεις των ομάδων υποστήριξης 
θα ξεκινούν στις 10 π.μ.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην πρώτη 
ομάδα υποστήριξης (2 Δεκεμβρίου 2017), 
συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής: docs.
google.com/forms/d/1BdZEpTvBHAE0o1
I5m6Az0wqLv9D5H5lGMZQtd1aVcGo/
viewform?edit_requested=true
Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του 
έργου μέσω των σελίδων κοινωνικών δικτύων 
(Facebook).
Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 3, 
Παιανία
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες:  
giannouli@interaliaproject.com

Crowdhackathon #insurance2

Αλληλέγγυα μαθήματα ζωγραφικής
Αλληλέγγυα μαθήματα ζωγραφικής με μοντέλο, κάθε Τρίτη από εδώ και στο εξής, στις 
19:00 με 22:00 στο Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών Χανίων.
Πιάνουμε τα μολύβια μας και ζωγραφίζουμε το μοντέλο που θα ποζάρει στο Στέκι, φέρνουμε 
μαζί μας όρεξη για ζωγραφική και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους δασκάλους μας!
Αρχάριοι, προχωρημένοι, όλοι μαζί, ο ένας δείχνει στον άλλον και μουτζουρωνόμαστε!
Μαθήματα ζωγραφικής, κάθε Τρίτη.

Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών, Χατζ. Νταλιάνη 5
Ώρα: 19:00 με 22:00
Πληροφορίες: 690 9159402, 690 9159186

Βιωματικό εργαστήριο:  
«Είμαστε οικογένεια-είμαστε όμως ομάδα;»
Η ομάδα BusinessCool και το ImpactHub ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στην 
τοπική κοινότητα, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, 17:00 με 20:00, στο ανακαινισμένο 
ιστορικό κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42, Κυψέλη), ένα 
διασκεδαστικό και πρωτότυπο σεμινάριο ανάπτυξης σχέσεων ομάδας μεταξύ των γονέων 
και των παιδιών τους που βρίσκονται στην εφηβεία, με πολύ παιχνίδι και διασκέδαση.
Η BusinessCool δημιούργησε για τα συγκεκριμένα σεμινάρια νέα αυθεντικά και πρωτότυπα 
παιχνίδια δράσης, με τα οποία οι έφηβοι και οι γονείς τους θα διασκεδάσουν, θα βγουν 
για λίγο από τους καθιερωμένους ρόλους, θα ανακαλύψουν νέους κώδικες επικοινωνίας, 
θα συνεργαστούν, θα μάθουν πόσο σπουδαίο είναι να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους 
και υπό διαφορετικές από τις τυπικές συνθήκες, να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο μεταξύ 
τους και να ενδυναμώνουν τις καθημερινές σχέσεις τους.
Η οικογένεια είναι η πρώτη και πιο καθοριστική ομάδα στη ζωή ενός παιδιού. Έχει όμως 
αναπτύξει τις δομές και λειτουργίες μιας ομάδας; Έχουν καθοριστεί οι προτεραιότητες και 
οι στόχοι ως ομάδα; Μέσα από το σεμινάριο, οι οικογένειες θα μάθουν να αφιερώνουν 
χρόνο στη συζήτηση, στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, στον σχεδιασμό, στις λειτουργίες 
και στην επίτευξη κοινών στόχων μέσα από ομαδικά παιχνίδια δράσης και στρατηγικής.
Δημιουργία ιδεών / concept / brainstorming: Για να αναπτυχθεί μια ιδέα και να ωριμάσει 
θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες αλλά και κανόνες. Όλοι οι άνθρωποι δεν 
είναι ίδιοι και δεν «κατεβάζουν» ιδέες με τον ίδιο τρόπο.
Δημιουργία ομάδων και ανάπτυξη σχέσεων ομάδας: Η οικογένεια μέσα από τα παιχνίδια 
θα αναπτύξει τις σχέσεις της και θα δομηθεί ως ομάδα.
Σχεδιασμός: Θα μάθουν τα μέλη των οικογενειών να σχεδιάζουν, να επιμερίζουν τις 
δράσεις τους, να καθοδηγούν και να καθοδηγούνται και να κατακτούν τους στόχους τους.
Ελεύθερη είσοδος για όλες τις οικογένειες με εγγραφή εδώ: goo.gl/PY1S9A.
Όλα τα σεμινάρια και οι δράσεις της ομάδας BusinessCool είναι βιωματικές και βασίζονται 
σε αυθεντικά, πρωτότυπα και διασκεδαστικά παιχνίδια.
Η ομάδα BusinessCool έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει επιτυχώς βιωματικά σεμινάρια 
αποκλειστικά για εφήβους, με θέματα, όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η 
καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, το ψηφιακό μάρκετιγκ, το social media management, 
η διαχείριση χρόνου και η αντιμετώπιση άγχους, αλλά και το καλοκαιρινό πρόγραμμα με 
τίτλο «Summer Teens’ camp: Cool_Biz».
Τα βιωματικά σεμινάρια και οι δράσεις της ομάδας BusinessCool διεξάγονται σε μηνιαία 
βάση με ποικίλους θεματικούς κύκλους.

Επίσημος συνεργάτης: www.efiveia.gr
Για περισσότερες πληροφορίες: www.businesscool.gr ή επικοινωνήστε στο info@
businesscool.gr και στο 210 3001799. Έλενα Στάμου (693 2353656) και Δημήτρης 
Ψύλλας (697 2086881).
Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2017
Ώρα: 17:00 με 20:00
Τοποθεσία: Φωκίωνος Νέγρη 42, Κυψέλη
Πληροφορίες: athens.impacthub.net

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου διοργανώνεται ο 
διήμερος διαγωνισμός καινοτομίας Crowd-
hackathon #Ιnsurance, με θέμα την ανάπτυξη 
εφαρμογών (Minimum Viable Products - MVP) 
και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα 
της ασφάλισης. Το Crowdhackathon #Insur-
ance2 διοργανώνεται από την Crowdpolicy 
και την Ethosmedia στο πλαίσιο της δράσης 
ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon και 
σε συνεργασία με το Innovathens.
Καλούμε νέους επιχειρηματίες, 
προγραμματιστές, αναλυτές, design-
ers, στελέχη επικοινωνίας, marketing και 
εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, 
επαγγελματίες, στελέχη από τον ασφαλιστικό 
και χρηματοπιστωτικό τομέα, φοιτητές, 
μαθητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να 
λάβει μέρος στο Crowdhackathon #Insur-
ance2 και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη 
εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο 
νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και την οικονομία μέσα από τον κρίσιμο και 
σημαντικό κλάδο των ασφαλειών.
Οι διαγωνιζόμενοι θα σχηματίσουν ομάδες, 
προκειμένου να μπορούν στο χρονικό πλαίσιο 
των τριάντα έξι (36) περίπου ωρών που 
δίνεται να αναπτύξουν την εφαρμογή τους 
σε βαθμό Minimum Viable Product (MVP) 
ή/και επιχειρησιακές λύσεις για τον τομέα 
της ασφάλισης και τις σχετικές υπηρεσίες. 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, υπάρχει 
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ανά ρόλο και 
ισχύει το μοντέλο «first come - first served».

Βραβεία: Η διοργάνωση προσφέρει στις 
τρεις (3) πρώτες ομάδες χρηματικά βραβεία 
ως εξής:

Περισσότερα βραβεία θα ανακοινώνονται 
στον δικτυακό τόπο.
Συμμετοχή: Η συμμετοχή είναι ανοικτή 
και δωρεάν για όλους και υπάρχουν 
συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις 
οποίες ισχύει το μοντέλο «first come - first 
served». Για την είσοδο στον χώρο απαιτείται 
προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας 
της διοργάνωσης.
Εγγραφές: Έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ολοκλήρωση εγγραφών: Μέχρι την κάλυψη 
των θέσεων, με το μοντέλο «first come - 
first served».
Τεχνικές προδιαγραφές (πρώτη έκδοση) θα 
βρείτε στο site του crowdhackathon.
Επικοινωνία: Για οτιδήποτε αφορά το 
crowdhackathon #insurance2 μπορείτε να 
επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας 
που βρίσκεται στο crowdhackathon.com/insur-
ance2/ ή στο crowdhackathon+insurance@
crowdpolicy.com.
Facebook event: www.facebook.com/
events/792182340945135/?ref=br_tf
Ημερομηνία: 25 και 26 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens, Πειραιώς 100
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες: www.innovathens.gr
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Π ολλοί θεωρούν ότι, για να ξεκινήσει κάποιος μουσικές 
σπουδές, θα πρέπει να βρίσκεται σε νεαρή ηλικία, 
όταν υπάρχει χρόνος, καθαρό μυαλό και προοπτική 

εξέλιξης. Η αλήθεια είναι πως αυτή η αντίληψη βασίζεται 
σε παλιές εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, βάσει των οποίων 
η εκπαίδευση ήταν προετοιμασία για την επαγγελματική 
και την κοινωνική ζωή, ενώ η πραγματική ζωή ξεκινούσε 
εκεί όπου τελείωνε η εκπαίδευση. 

Η νέα αντίληψη για την εκπαίδευση είναι ότι αυτή 
αφορά σε ουσιώδεις εμπειρίες που σχετίζονται με πα-

ρούσες ανάγκες του ατόμου και δίνουν έμφαση στη 
χαρά της διαδικασίας χωρίς να υποτιμάται βέβαια και η 
επίδραση αυτών των εμπειριών στην επίλυση μελλοντικών 

προβλημάτων. 
Η μουσική εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία έχει 

σίγουρα πολλά θετικά, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω. Πνευματική διαύγεια, χρόνος 
για μελέτη, προοπτική. Ποια ωστόσο 
είναι τα θετικά όταν ξεκινά κανείς 
μουσική σε μεγαλύτερη ηλικία;

-
δητής επιλογής. Για τους μικρούς 
μαθητές οι γονείς ή η παρόρμηση 
είναι αυτοί που επιλέγουν τη μου-
σική κατεύθυνση. Ένας ενήλικας 
σίγουρα είναι κατασταλαγμένος και 
στο μουσικό όργανο, αλλά και στο 
είδος της μουσικής που θέλει να 
ακολουθήσει.

-
μότητα. Ό,τι μπορεί να φαντάζει 
δυσνόητο για έναν μικρό μαθητή 
μπορεί να είναι αυτονόητο για 
έναν μεγάλο.

-
ντρωσης και δημιουργικής 
μελέτης, που λόγω εμπειρίας 
σε μεγαλύτερους σπουδαστές 

είναι πιο εύκολη.
-

μότητα, που δίνει στην 
απόδοση ενός μουσικού 
έργου διαφορετική διά-
σταση.

Για έναν ενήλικα η επιλογή της 
μουσικής εκπαίδευσης είναι 
κατά κύριο λόγο συνειδη-
τή ανάγκη για έκφραση και 
κοινωνικοποίηση, ενώ για 
ένα μικρό παιδί υποκίνηση ή 

παρακίνηση ή κομμάτι μίας υπο-
χρεωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και για 
πολλούς άλλους, δεν υπάρχει «σωστή» ηλι-
κία για να ξεκινήσει να μαθαίνει κάποιος 

διαδικασίας μπορεί να τους γευτεί κάποιος 
με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφο-

πως θα τους απολαύσει.
-

στικά στους ενδιαφερομένους που θέλουν 
να ξεκινήσουν το θαυμάσιο ταξίδι στον 
κόσμο της μουσικής, είναι άνω των 30, 40, 
50 ή 60 ετών και διστάζουν να αρχίσουν. Η 
ανάγκη για το συγκεκριμένο άρθρο προέκυψε 
από το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που 
δείχνουν για τη μουσική ήδη εγγεγραμμένοι 
σπουδαστές άνω των 30, 40, 50 ή 60 ετών 
που φοιτούν στο ωδείο «Όπερα».

Παρακάτω θα δώσουμε μερικές απαντήσεις στις πιο συνηθι-
σμένες ερωτήσεις που δεχόμαστε από σπουδαστές που έχουν 
κλείσει την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ή έκτη δεκαετία της ζωής τους 
λίγο πριν ξεκινήσουν τις σπουδές τους στη μουσική.

 Έχω ακούσει ότι η σπουδή ενός μουσικού οργάνου,  
απαιτεί πολύ χρόνο μελέτης. Πώς θα τα καταφέρω,  
αφού λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών  
υποχρεώσεων έχω περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μου;
Είναι αλήθεια ότι, για να σπουδάσει κανείς μουσική και ει-

δικότερα κάποιο μουσικό όργανο, χρειάζεται να αφιερώσει 
αρκετό από τον προσωπικό του χρόνο. Αυτό όμως θα εξαρ-
τηθεί από το αποτέλεσμα που έχει ο καθένας ως στόχο. Αν ο 
στόχος είναι η επαγγελματική επιλογή, τότε θα συμφωνήσουμε 
ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για την εκμάθηση ενός μουσικού 
οργάνου. Αν όμως θέλετε να γνωρίσετε την τέχνη της μουσικής 
χωρίς επαγγελματικές επιδιώξεις, ο χρόνος που πρέπει να αφιε-
ρώσετε θα είναι ανάλογος με το πόσο γρήγορα ξεπερνάτε τις 
δυσκολίες που συναντάτε κατά τη φοίτηση, τον ρυθμό προόδου 
και αφομοίωσης της ύλης, το ενδιαφέρον που δείχνετε και τις 
προσδοκίες που έχετε.

 Πόσες φορές την εβδομάδα και από πόσες  
ώρες πρέπει να έρχομαι στο ωδείο;
Εξαρτάται από το μάθημα ή τα μαθήματα που θα επιλέξετε. Για 

το μάθημα του τραγουδιού, για παράδειγμα, θα χρειαστεί να 
έρχεστε μία μόνο φορά την εβδομάδα για 40 λεπτά της ώρας. 
Εάν βέβαια παρακολουθήσετε και τα δωρεάν τμήματα των θεω-
ρητικών της μουσικής και της χορωδίας, θα χρειαστείτε από μία 
ώρα επιπλέον την εβδομάδα για καθένα από αυτά τα μαθήματα.

 Στην τάξη θα κάνω μάθημα με σπουδαστές  
πολύ μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας;

σε κάθε τάξη βρίσκεται ο διδάσκων καθηγητής με έναν μόνο 
σπουδαστή. Ακόμα και στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών 
τα τμήματα χωρίζονται και διαμορφώνονται ανάλογα με τις 
ηλικίες των σπουδαστών.

Θα έχω αποτέλεσμα ή θα χάσω τον χρόνο μου;

ενδιαφέρον που δείχνετε, την προσπάθεια που καταβάλλετε, 
τον χρόνο που αφιερώνετε και από τις… απουσίες που κάνετε 
στα μαθήματα.

 Σε πόσο καιρό θα μάθω να παίζω τα αγαπημένα μου  
μουσικά κομμάτια;
Αυτό εξαρτάται από το πόσο δύσκολα είναι τα αγαπημένα σας 

μουσικά κομμάτια. Αν, για παράδειγμα, το αγαπημένο σας κομμάτι 
είναι η «Grande Polonaise Brillante op. 22 in E flat major» του F. 
Chopin ή η «Etude op. 8 nο. 12» του A. Scriabin, θα χρειαστείτε 
γύρω στα 15 χρόνια! Εάν όμως το αγαπημένο σας κομμάτι έχει 
2 ή 3 ακόρντα, θα χρειαστείτε μόλις μερικές ημέρες.

Σε ποιο μάθημα μου προτείνετε να γραφτώ;
Αυτή είναι μία πολύ συνηθισμένη ερώτηση που δεχόμαστε 

δεν θα γίνει με κριτήριο τη δυσκολία ή την ευκολία του ή τα έτη 
φοίτησης, αλλά με την πραγματική επιθυμία. Εξάλλου το ίδιο 
μάθημα για κάποιο σπουδαστή μπορεί να είναι ευκολότερο ή 
δυσκολότερο από κάποιο άλλο.

Θα δίνω εξετάσεις στο τέλος του χρόνου;
Οι σπουδές της μουσικής οδηγούν σε τίτλους σπουδών (πτυχίο 

ή δίπλωμα). Εάν επιθυμείτε να τους διεκδικήσετε, θα πρέπει να 
δίνετε εξετάσεις στο τέλος κάθε σχολικού έτους για να προάγεστε 
στο επόμενο έτος σπουδών. Αν όμως δεν σας ενδιαφέρουν οι 
τίτλοι σπουδών, δεν χρειάζεται να δίνετε εξετάσεις.

Ωδείο «Όπερα Αθηνών»
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Κοινωνικά Παντοπωλεία
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Σουρή 7 & Πλαστήρα 
Τηλ.: 210 8020861

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Βριλησσίων 
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62,  
1ος όροφος 
Τηλ: 210 6135611

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ηρακλείου
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2 
Τηλ: 2132000221-6974 875786

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Αποστολή Αγάπης»
Διεύθυνση: Υπόγεια διάβαση  
του σταθμού ΗΣΑΠ Ηρακλείου

Κοινωνικό Παντοπωλείο Κηφισιάς 
Διεύθυνση: Μ. Αντύπα 5 Κ. Κηφισιά 
Τηλ: 210 6230919

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25
Τηλ: 210 9882226

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 
Διεύθυνση: Μαραθώνος 
Τηλ: 210 2526255

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά 
Διεύθυνση: Φίλωνος 31
Τηλ: 210 4117607

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αθήνας 
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέ-
ους 70 
Τηλ: 210 5246516

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά 
Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 2-4 
Τηλ: 2168003076

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 123 
Τηλ: 2168003078

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Νέας Σμύρνης 
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 65 
Τηλ: 2132025882

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Γλυφάδας 
Διεύθυνση: Μυστρά 1 & Επιδαύρου 2 
Τηλ: 2109608973

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μαρκόπουλου 
Διεύθυνση: Μεθενίτη Χρήστου 7 
Τηλ: 2299020173

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Πετρούπολης 
Διεύθυνση: Πετρουπόλεως 168, Ίλιον 
Τηλ: 2105064080

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μεταμόρφωσης 
Διεύθυνση: Κορίνθου 21 
Τηλ: 2102831133

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Μαραθώνα 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 
196, Νέα Μάκρη 
Τηλ: 2294091176

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Παλλήνης 
Διεύθυνση: Μιαούλη Ανδρέα 28,  
Γέρακας
Τηλ: 2106612890

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Χαϊδαρίου-Αιγάλεω 
Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρατοπέδου 
Χαϊδαρίου 69
Τηλ: 2105320552

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Μοσχάτου-Ταύρου 
Διεύθυνση: Διάκου Αθανασίου 1 
Τηλ: 2109418655

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Διεύθυνση: Αιτωλίας &  
28ης Οκτωβρίου, Καματερό 
Τηλ: 2109750051

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ζωγράφου 
Διεύθυνση: Κορίνθου 21 
Τηλ: 2102831133

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Παλαιού Φαλήρου 
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 24 
Τηλ: 2109843409

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση: Στρατάρχου Παπάγου  
Αλεξάνδρου 7 
Τηλ: 2106856805

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίας Παρασκευής 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 
419 
Τηλ: 2132004610

Δημοτικό Κοινωνικό  
Παντοπωλείο Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86 
Τηλ: 2102463543

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Αγίου Δημητρίου 
Διεύθυνση: Δυρραχίου 11 
Τηλ: 2109752030

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Περιστερίου 
Διεύθυνση: Ορχομενού 8 
Τηλ: 2105757209

Σαλαμίνα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Σαλαμίνας 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 
168 
Τηλ: 2132027559

Το σούπερ μάρκετ της  
αλληλεγγύης στην Λ. Συγγρού
Διεύθυνση: Δράκου 26-28,  
Φιλοπάππου
Τηλ: 2109245545, 518

Θεσσαλονίκη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Νεάπολης 
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26 
Τηλ: 2310 514706

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Πολίχνης
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 152  
& Ρίτσου, Σταυρούπολη 
Τηλ: 2310 604904

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124 
Τηλ: 2310 552781

Καρδίτσα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καρδίτσας 
Διεύθυνση: Ερμογένους 
Τηλ: 2441354716

Λάρισα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Τυρνάβου 
Διεύθυνση: Καράσσου Σταύρου 1 
Τηλ: 2492350159

Τρίκαλα 
Ενοριακό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Τρικάλων 
Διεύθυνση: Καρδίτσας 
Τηλ: 2431028005

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Τρικάλων
Διεύθυνση: Τέρμα Μυροφύλλου  
& Περιφερειακή Οδός Τρικάλων - 
Ιωαννίνων 
Τηλ: 2431026880

Αλεξανδρούπολη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αλεξανδρούπολης 
Διεύθυνση: Καρτάλη 2 
Τηλ: 2551026298

Δήμος Τεμπών-Δημοτική 
Ενότητα Μακρυχωρίου

οινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών 
Διεύθυνση: Μακρυχώρι, Συκούριο 
Τηλ: 2495350411 

Κιλκίς
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κιλκίς

Διεύθυνση: Βυζαντίου 2 
Τηλ: 2341079853

Λαμία
Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαμίας

Διεύθυνση: Σκληβανιώτου 8 
Τηλ: 2231035131

Σέρρες
Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών  

«Κιβωτός Αγάπης» 
Διεύθυνση: Στρυμώνος 1 
Τηλ: 2321085470

Καλαμάτα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καλαμάτας
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου, 
Καλαμάτα - Βιοτεχνικό Πάρκο 
Τηλ: 2721094057

Πάτρα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας 

Διεύθυνση: Κοραή Αδαμαντίου 5 
Τηλ: 2610311561

Μεσολόγγι 
Δημοτικό Κοινοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 1 
Τηλ: 2631363400

Δράμα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δράμας 

Διεύθυνση: Ηπείρου 
Τηλ: 2521021817

Χαλκίδα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Χαλκίδας 
Διεύθυνση: Ωρίωνος 15 
Τηλ: 2221061202 

Βόλος
Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου 

Διεύθυνση: Κουρουνιώτη Κ. 20  
& Ολυμπιονίκη Αγνώντα 
Τηλ: 2421055156

Ορεστιάδα
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Ορεστιάδας 
Διεύθυνση: Εθνομαρτύρων 98 
Τηλ: 2552026542

Χίος 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Χίου 

Διεύθυνση: Καστρομηνά 
Τηλ: 2271081442 

Ιωάννινα
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κάτσικα 

Διεύθυνση: Κατσικάς
Τηλ: 2651002811

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Τηλ: 2651077077

Κόρινθος
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Κορίνθου 
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22 
Τηλ: 2741362114 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Βέλου Βόχας 
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας 101, Βέλο 
Τηλ: 2742360335

Τρίπολη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης 
Τηλ: 2713600418 

Ξάνθη
Κοινωνικό Παντοπωλείο Ξάνθης 

Διεύθυνση: Σταυρούπολη Ξάνθης 
Τηλ: 2542350115

Λευκάδα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Λευκάδας
Διεύθυνση: Τζεβελέκη Αντωνίου,  
Διοικητήριο 
Τηλ: 2645360534

Κρήτη
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο
Τηλ:281341628 -630

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου  
Καραγιώργη 2 
Τηλ: 21320 00221, 6974875786

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Νομαρχίας Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλέφωνο: 28134 00383 -374

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Ρεθύμνου 
Διεύθυνση: Ζαμπελίου 34 
Τηλ: 2831343335

Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20

Καβάλα
Δημοτικό Κοινωνικό  

Παντοπωλείο Φιλιππών 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50,  
Κρηνίδες 
Τηλ: 2513502526

Θήβα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Θήβας 

Διεύθυνση: Πελοπίδου & Αγγελίδου 
Τηλ: 2262350603

Αγρίνιο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αγρινίου 
Διεύθυνση: Βλαχοπούλου 13 
Τηλ: 2641025392

Καρπενήσι 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Καρπενησίου 
Διεύθυνση: Ύδρας 6 
Τηλ: 2237350024

Λιβαδειά 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Λιβαδειάς 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15 
Τηλ: 2261350841

Πρέβεζα 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Πρέβεζας 
Διεύθυνση: Μπάλκου Β. 1 
Τηλ: 2682089034

Πύργος Ηλείας 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύργου 

Διεύθυνση: Κατακόλου 
Τηλ: 2621021959

Αγρίνιο
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Αγρινίου
1ο χλμ Εθνικής Οδού Αγρινίου -  
Αντιρρίου & Δημάρχου Τσιτσιμελή 
Τηλ: 2641363400

Κοινωνικά Μαγειρεία
Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου  

Αγίας Παρασκευής 
Διεύθυνση: Ρόδων 13 
Τηλ: 2106546342

Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου  
Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Ξενοφώντος & Πελοπίδα, 
Κορυδαλλός
Τηλ: 2104958947, 2104990400 

Συλλογική Κουζίνα Ανέργων 
Πειραιά
Διεύθυνση: Πειραιάς
E-mail: sotiristzaras@yahoo.gr

Σπιτική Κουζίνα
Αττική

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Υπογεία διάβαση σταθμού 
ΗΣΑΠ Ηρακλείου 
Τηλ: 2109517286, 2109517740

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Μνησικλέους και Ύδρας, 
Ηλιούπολη 
Τηλ: 2109970009

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Δάφνης 
- Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας και Βύρωνος, 
Δάφνη 
Τηλ: 2132085514-5, 2109709797

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Δάφνης 
- Υμηττού
Διεύθυνση: Παπαστράτου 14, Δάφνη 
- Υμηττός
Τηλ: 2132085514-5, 2109709797

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Κηφισιάς
Διεύθυνση: Κώστα Βάρναλη 58,  
Κηφισιά 

Σπιτική Κουζίνα  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών  
Κατοικιών 1
Τηλ: 2109517740

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Παπάγου-Χολαργού
Διεύθυνση: Λ. Περικλέους 55,  
Παπάγος Χολαργός
Τηλ: 2109517740

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Νέου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Νέο Ηράκλειο 
Τηλ: 2132000141-121

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Νίκαιας - Ρέντη
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη  
& Βρυούλων 
Τηλ: 210 4943849

Κοινωνικό Εστιατόριο Δήμου 
Μαραθώνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Μαραθώνας 
Τηλ: 2294091176

Σπιτική Κουζίνα Δήμου  
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34 & Εθνικής  
Στέγης, Νέα Σμύρνη 
Τηλ: 2109517286 

Ανοιχτή Κουζίνα
Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27,  
Ελληνικό Αργυρούπολη
Τηλ: 2109910858

Σπιτική Κουζίνα Δήμου Αλίμου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας 96, 
Άλιμος 
Τηλ: 2132008044

Βόλος
Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου  

Οικοπαραγωγοί
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος 
Τηλ: 2421038317, 6974717412

Λέσβος
Εστία Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης & Σίτισης Καλλονής 
Σιτι Ζω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διεύθυνση: Καλλονή, Λέσβος 

Σέρρες
Κοινωνική Κουζίνα  

Δήμου Σερρών
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Καραμανλή 1, Σέρρες 
Τηλ: 23210 83600, 23213 50100

Πιερία
Κοινωνική Κουζίνα  

Αλληλεγγύης Κατερίνης
Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών  
Γερμανού 3, Κατερίνη
Τηλ: 6974 078 194, 6949 936 859, 
6973 352 033, 6937 286 980 

Ιωάννινα
Σπιτική Κουζίνα για  

όλους στα Ιωάννινα
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα
 
Χανιά

Κοινωνική Κουζίνα Χανίων
Διεύθυνση: Τσουδερών 46, Χανιά 
Τηλ: 6972 669 645

Τήνος
Κοινωνική Κουζίνα Τήνου

Διεύθυνση: Τήνος
Τηλ: 6909 085 678, 6955 778 797
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21 Νοεμβρίου
1η SmArt Θεσσαλονίκης. Η Govedarou Art 
Gallery σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καλλι-
τεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδος 
(Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε) διοργανώνει έκθεση στον χώρο 
της γκαλερί με έργα τέχνης μικρών διαστάσεων 
και σε πολύ χαμηλές τιμές. Συμμετέχουν 28 μέλη 
του συλλόγου και τα έργα τους διακρίνονται από 
καλαισθησία και φαντασία. Η έκθεση, που γίνεται 
για πρώτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, γνώρισε 12 
χρόνια συνεχούς επιτυχίας στη Λαμία.
Τοποθεσία: Govedarou Art Gallery - Γεωργί-
ου Παπανδρέου 5. Ώρα: 11:00 με 14:00 και 
18:00 με 21:00

22 Νοεμβρίου
Έκθεση - εικαστική δράση με τίτλο «Εξ(ισ)ώση». 
Στην προτεινόμενη έκθεση, οι δυο εικαστικοί 
(Philippe Laferrière και Χρήστος Αλαβέρας) θα 
παρουσιάσουν μια εγκατάσταση που θα περιλαμ-
βάνει παλιά και νέα έργα από όλη την πορεία τους 
στην τέχνη, καθώς επίσης και επίκαιρα έργα που 
αφορούν την κρίση της εστίας, ως γενικότερη 
έννοια, σε μια συνολική ζωγραφική - χωρική 
εγκατάσταση που θα εξιστορεί και θα σχολιάζει 
την αιώνια και την τωρινή σχέση ανθρώπου και 
εστίας. Η ζωγραφική αυτή εγκατάσταση θα απο-
καλυφθεί ζωντανά στο κοινό κατά τη διάρκεια 
εικαστικού δρώμενου και θα συνοδεύεται από την 
αποκάλυψη έργου που θα δημιουργηθεί για αυτόν 
ακριβώς τον σκοπό. Οι ζωγραφικές χειρονομίες 
των δύο διαφορετικών ζωγράφων, μέσα από 

την αντιπαράθεση δύο διαφορετικών δυναμι-
κών, συνδέονται σε ένα σύνολο που επιδιώκει 
τη σύνθεση που είναι και η βασική ουσία για το 
κτίσιμο μιας εστίας που μπορεί να υπάρξει σε 
απρόβλεπτη κατάσταση και σε αυτό προσδίδει 
μεγαλύτερη σημασία η ιστορία της χώρας, που 
γίνεται αυτή η σύμπραξη, όπως και της χώρας 
που αντιπροσωπεύει αυτός ο χώρος. Ελλάδα 
και Γαλλία, δύο τόποι που έχουν δώσει μεγάλα 
βήματα στην παγκόσμια πνευματική εξέλιξη και 
έχουν επίσης δοκιμαστεί μέσα από πνευματικές 
αντιπαραθέσεις. Τα υλικά και οι διαστάσεις των 
έργων είναι ποικίλα (κάρβουνα, μολύβια, μελά-
νια, τέμπερες, υδατογραφίες, ακρυλικά, λάδια, 
χαρακτικά, βίντεο). Η έκθεση ανήκει στο παράλ-
ληλο πρόγραμμα της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 17:30 με 20:30

23 Νοεμβρίου
Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου. 
Η Myrό Gallery έχει την τιμή να παρουσιάσει την 
πρώτη ατομική έκθεση του Αθηναίου ζωγράφου 
Δημήτρη Παπανικολάου και να μας προσκαλέσει στα 
εγκαίνιά της, τα οποία θα λάβουν χώρα, παρουσία 
του καλλιτέχνη, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017. 
Την έκθεση επιμελείται ο Πάρης Καπράλος. «Τα πρό-
σωπα στη ζωγραφική του Δημήτρη Παπανικολάου 
σε αρπάζουν από το χέρι και σε βάζουν στις δικές 
τους πραγματικότητες. Ο Αθηναίος καλλιτέχνης 
είναι εξαιρετικά αγαπητός στην πόλη του για την 
ειλικρίνεια και την ευθύτητα της ζωγραφικής του, 
που υπηρετεί με συνέχεια και συνέπεια τα τελευταία 
25 χρόνια. Ζωγράφος παλαιάς κοπής αλλά φρέ-

σκων και ζωντανών αντιλήψεων, ο Παπανικολάου 
προσπαθεί να αντικατοπτρίζει στα έργα του το 
πνεύμα της εποχής, όπως γράφει στον καταλη-
κτικό αποδέκτη της, τον άνθρωπο» επισημαίνει 
ο επιμελητής, κ. Πάρης Καπράλος. Ο Δημήτρης 
Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα. Από το 
2000 έως το 2007 μαθητεύει κοντά στη ζωγράφο 
και χαράκτρια Ελισσάβετ Διονυσοπούλου. Από 
το 2010 είναι μέλος της ομάδας τέχνης «Σημείο», 
που διατηρεί ατελιέ στο κέντρο της Αθήνας, με 
καθηγητές τους ζωγράφους Γιώργο Ρόρρη και 
Κάλλια Τριανταφύλλου. Έργα του ανήκουν σε 
ιδιωτικές συλλογές.
Τοποθεσία: Myrό Gallery-Νικηφόρου Φωκά 8. 
Ώρα: 20:00

24 Νοεμβρίου
Η Myrό Gallery έχει τη χαρά να παρουσιάζει την 
έκθεση της εικαστικού Νίνας Μιχαηλίδου υπό τον 
διακριτικό τίτλο «Προσωπεία». Η καλλιτέχνιδα 
σε δήλωσή της για την έκθεσή της αναφέρει «Η 
έκθεσή μου στη Myrό Gallery αποτελείται από μια 
σειρά ζωγραφικών έργων μεγάλων διαστάσε-
ων, αποτυπωμένα με κάρβουνο πάνω σε καφέ 
και λευκό στρατσόχαρτο. Σκοπός τους είναι να 
βάλουν τον θεατή να σκεφτεί τη σχέση μεταξύ 
κτιρίων και μασκών, να προβληματιστεί και να 
ψάξει τι κρύβεται πίσω από αυτά τα άχρωμα και 
απόμακρα προσωπεία».
Τοποθεσία: Myrό Gallery - Νικηφόρου Φωκά 
8. Ώρα: 17:00 με 21:00

25 Νοεμβρίου
Open House Thessaloniki 2017. Το Open House 
Thessaloniki έρχεται για 6η χρονιά στη Θεσ-

σαλονίκη. Το ραντεβού με την αρχιτεκτονική 
γιορτή της πόλης ανανεώνεται για τις 25 και 
26 Νοεμβρίου 2017, το τελευταίο Σαββατο-
κύριακο του Νοεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί 
τα τελευταία χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις, 
που θα πλαισιώσουν την κύρια εκδήλωση των 
αρχιτεκτονικών ξεναγήσεων, θα ξεκινήσουν 
μια εβδομάδα νωρίτερα.
Τοποθεσία: Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 09:00 με 23:00

26 Νοεμβρίου
Watercolor Salon II. Έκθεση υδατογραφιών 
Watercolor Salon II στην Πινακοθήκη της Εται-
ρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Τοποθεσία: Πινακοθήκη της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών - Νικ. Γερμανού 1 (6ος 
όροφος). Ώρα: 10:00 με 14:00

27 Νοεμβρίου
Αναδρομική έκθεση του Φώνη Ζογλοπίτη. Το 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο αποφάσι-
σε μετά τον θάνατο του Φώνη Ζογλοπίτη το 
2015, γνωστού τοπιογράφου, να τιμήσει τον 
δημιουργό με μία αναδρομική έκθεση έργων 
του. Η επιμέλεια δίνει έμφαση στον τρόπο με 
τον οποίο χειρίστηκε ο Ζογλοπίτης τις εκδο-
χές των τοπίων, κυρίως της Χαλκιδικής, που 
απαθανάτισε, ενώ παράλληλα δηλώνονται και 
όψεις από τον αστικό χώρο. Η επιμέλεια και το 
κείμενο της έκθεσης είναι του ιστορικού τέχνης, 
Νίκου Μυκωνιάτη.
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. 
Ώρα: 09:00 με 12:00 και 17:00 με 21:00

ΑΘΗΝΑ
21 Νοεμβρίου
Μία αρχαία κινεζική πολεμική τέχνη, εξελιγμένη σε μία ευχάριστη 
και χαμηλής έντασης μορφή άσκησης. Κινήσεις που εκτελούνται 
με αργό, εστιασμένο τρόπο και συνοδεύονται από βαθιά ανα-
πνοή βοηθώντας στη μείωση του στρες και στην αύξηση της 
ευελιξίας και της ισορροπίας. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και 
όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση και Πρόοδος. Προτείνεται οι συμμετέχοντες να 
έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό. Δεν απαιτείται προεγγραφή. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 17:00 με 18:15

22 Νοεμβρίου
Η State of Concept με χαρά παρουσιάζει την πρώτη ατομική 
έκθεση του Zbyn k Baladrán (Ζμπίνεκ Μπαλαντράν) στην Ελλάδα, 
με τίτλο «Difficulties to describe the truth» (Δυσκολίες στο να 
περιγράψεις την αλήθεια). Η έκθεση αποτελεί μια σύνοψη της 
εικοσαετούς εικαστικής πορείας του Μπαλαντράν. Ο καλλιτέχνης 
δουλεύει με κύρια μέσα την εικόνα και το κείμενο και παρουσιάζει 
ένα νέο σύνολο έργων σε παραγωγή της State of Concept και 
της ARE productions. Το νέο του φιλμ με τίτλο «String Figures 
/ Peer to Peer Protocol / 1st Episode» κάνει πρεμιέρα στην 
Αθήνα. Το έργο είναι το πρώτο από μια επικείμενη τριλογία 
στην οποία θα δουλέψει ο εικαστικός τα επόμενα χρόνια. Το 
έργο θα παρουσιαστεί μαζί με μια νέα γλυπτική εγκατάσταση 
και φωτο-διαγράμματα, καθώς και παλιότερα έργα.
Τοποθεσία: Τούσα Μπότσαρη 19. Ώρα: 16:30 με 20:30

23 Νοεμβρίου
Το πρώτο μίνι κινηματογραφικό φεστιβάλ του ΣΚΡΑ-punk σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
του Παντείου και την ΕΚΟΥΕΝ είναι γεγονός. Σαμουράι και 
τέρατα, ποπ και «ακαδημαϊκός» κινηματογράφος, κινούμενα 
σχέδια και παράδοση, για δύο μέρες, 23 και 24 Νοεμβρίου στην 
αίθουσα Σάκη γεμίζουν την οθόνη και συνθέτουν την εικόνα της 
πολυπρισματικής πολιτιστικής πραγματικότητας της Ιαπωνίας - 
και μαζί της μια αλληγορία για τη γενιά των millennials. Ελάτε 
με το κατάνα σας! Πρόγραμμα προβολών: Πέμπτη 23 Νοεμ-
βρίου - 17:30 Tokyo Story, Γιασουτζίρο Όζου, 1953 - 20:15 
Branded to Kill, Σεϊτζούν Σουζούκι, 1967 - 22:15 Godzilla, 
Ισίρο Χόντα, 1954
Τοποθεσία: Καράγιωργα 2, Πάντειο. Ώρα: 20:30

24 Νοεμβρίου
Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την 
πνευματική διεργασία, ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που πε-
ριλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την 
ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής 
σκέψης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να 
φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και μία κουβερτούλα 
για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος. Προτείνεται 
η χρήση εντομοαπωθητικού. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 18:00 με 19:30

25 Νοεμβρίου
Η gallery Genesis παρουσιάζει την έκθεση του Πέτρου Ματζάκου 
«Ανθρώπων πόλεις» σε επιμέλεια Μαρίας Χωριανοπούλου και 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Τζάνερη.
Τοποθεσία: Χάρητος 35. Ώρα: 11:30 με 15:30

26 Νοεμβρίου
Μεγάλη συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και Bogaz Musique-
Encardia με τίτλο: «δεν είσαι η μόνη-δεν είσαι μόνη». Η 25η Νοεμ-
βρίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η ημέρα για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών, υπενθυμίζοντας ότι δεν αποτελεί ιδιωτική 
υπόθεση. Απεναντίας, η ψυχολογική, σεξουαλική, σωματική ή λεκτική 

βία κατά των γυναικών, αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα 
που δεν περιορίζεται σε σύνορα, κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
πολιτισμικούς περιορισμούς, αλλά μας αφορά όλους και όλες. H 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) τιμά και φέτος την 
παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
όχι ως μια ακόμη επέτειο, αλλά ως μια «κραυγή» αναγκαιότητας 
για την εξάλειψή της. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η ΓΓΙΦ διοργανώνει 
μουσική εκδήλωση την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, στο PassPort 
στον Κεραμεικό, με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, των 
Bogaz Musique και των Encardia, με στόχο να αναδείξει το φαι-
νόμενο της βίας κατά των γυναικών στη χώρα μας. Το πρόγραμ-
μα θα ανοίξει η Χριστίνα Γεράκη (τραγούδι-κιθάρα), η Καλλιόπη 
Βασιλείου (τραγούδι-λύρα) και ο Πάνος Γρηγοριάδης (κρουστά).
Τοποθεσία: Passport Κεραμεικός (Κεραμεικού 58 και Μαρα-
θώνος). Ώρα: 21:00

27 Νοεμβρίου
Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, η σειρά υπαίθριων συ-
ναυλιών Parklife παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα μουσική ενότητα 
Cosmos, μέσα από την οποία το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε διαφορετικά 
μουσικά σύμπαντα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Για την πρώτη συναυλία της νέας αυτής ενότητας το 
ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τον Θάνο Μικρούτσικο, με τη συναυλία «Όταν Ο 
Μπρεχτ Συνάντησε Τον Άμλετ Στη Σελήνη Υπό Βροχή» και ερμηνευτές 
τον Χρήστο Θηβαίο και τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Στο πρώτο μέρος, 
πολιτικά και ερωτικά τραγούδια εναλλάσσονται με τραγούδια της 
ερημίας. Το θέατρο της αποστασιοποίησης του Μπέρτολτ Μπρεχτ 
εναλλάσσεται με τον ελεύθερο στίχο του Ναζίμ Χικμέτ, τις υπαρξιακές 
αναζητήσεις του Μανώλη Αναγνωστάκη, καθώς και τις στιχουρ-
γικές αποκαλύψεις των Κώστα Τριπολίτη και Οδυσσέα Ιωάννου 
και ο «Άμλετ της Σελήνης» συναντά τον «Άμλετ της Βροχής». Στο 
δεύτερο μέρος, ο ποιητής των ναυτικών και των λιμανιών, Νίκος 
Καββαδίας στήνει με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου ένα 
ιδιαίτερο θαλασσινό σύμπαν πέρα από γεωγραφικά μήκη και πλάτη. 
Η συναυλία κλείνει με τρία κλασικά τραγούδια του Μικρούτσικου 
σε ποίηση Άλκη Αλκαίου: «Ερωτικό», «Πάντα γελαστοί» και «Ρόζα». 
Συντελεστές: Θάνος Μικρούτσικος: Πιάνο. Θύμιος Παπαδόπου-
λος: Επικεφαλής ορχήστρας. Θοδωρής Οικονόμου: Πιάνο. Γιάννης 
Παπαζαχαριάκης: Κιθάρα. Γιώργος Κατσίκας: Ντραμς. Δημήτρης 
Ντούτσουλης: Μπάσο. Μιχάλης Πορφύρης: Τσέλο. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη, με ηλεκτρονική προεγγραφή: bit.ly/2ADy5g6.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364 (Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος ΕΛΣ). Ώρα: 18:00 με 19:30
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