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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: Ελισσάβετ Καλαρούτη
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)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 Ιανουαρίου
Ομαδική έκθεση «Cuprum-Διαφορά Δυναμικού». 
Τα πειράματα του Λ. Γαλβάνι (Luigi Galvani) με 
τον χαλκό οδήγησαν στην ανακάλυψη της ιδιό-
τητάς του να παρουσιάζει «διαφορά δυναμικού», 
όταν έρχεται σε επαφή με άλλα μέταλλα και ήταν 
καθοριστική στην επινόηση της πρώτης ηλεκτρικής 
στήλης. Οι τρεις μορφές ηλεκτρισμού καθόρισαν 
τρεις επινοήσεις θεματικών και αποτέλεσαν τους 
άξονες που εκτυλίσσονται τα περιεχόμενα των 
έργων τέχνης που παρουσιάζονται στην ομαδι-
κή έκθεση «Cuprum-Διαφορά Δυναμικού» που 
διοργανώνει η γκαλερί Chalkos.
Τοποθεσία: Chalkos Gallery, Ιουστινιανού 21. 
Ώρα: 18:30 με 21:00

17 Ιανουαρίου
Φίλιππος Τσιτσόπουλος: «A painting is beaten by 
a man». Η θεματολογία της αφορά στο ψυχικό 

«τραύμα», όπως ερμηνεύτηκε από τον Φρόιντ, το 
οποίο ο δημιουργός το πραγματεύεται ως τέτοιο 
πάνω στο φαινόμενο της τέχνης. Παραφράζοντας 
την περιβόητη φράση του πατέρα της ψυχανάλυσης 
από ένα γράμμα που στέλνει στον μαθητή του 
Φερέντσι, «ένα παιδί χτυπιέται», ο δημιουργός 
Τσιτσόπουλος παράγει ευφυώς τη φράση: «η 
τέχνη χτυπιέται από έναν άνθρωπο». Η φροϊδι-
κή φράση αφορά στη γέννηση του μαζοχισμού, 
ενώ η φράση του καλλιτέχνη φλερτάρει με μία 
σαδιστική λογική της σχέσης του δημιουργού με 
το αντικείμενο της τέχνης καθαυτό. Μετά την 
performance, με αφορμή το έργο του καλλιτέχνη, 
θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Μήτρου, 
τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο και το κοινό.
Τοποθεσία: Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Τσιμισκή 
52. Ώρα: 12:00 με 15:00

18 Ιανουαρίου
Παρουσίαση βιβλίου του Κλεάνθη Γρίβα: «Κάνναβη 
- Μαριχουάνα - Χασίς» από τις εκδόσεις Ianos.
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 19:00

19 Ιανουαρίου
Συζήτηση Gestalt Foundation: «Σαγήνη είναι ένας 
τρόπος να σου απαντούν ναι, χωρίς να έχεις κάνει 
μία σαφή ερώτηση».
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 19:00

20 Ιανουαρίου
Ομαδική έκθεση «Fresh». Πέντε ταλαντούχοι καλλι-
τέχνες, η Μαρία Αρβανίτη, ο Λάμπρος Ασημάκης, 
η Θεανώ Γιαννέζη, ο Δημήτρης Κόκορης και η 
Εύα Μαραθάκη συνυπάρχουν με διαφορετικές 
προτάσεις στη σύγχρονη τέχνη.
Τοποθεσία: Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Π. Π. 
Γερμανού 5. Ώρα: 10:30 με 14:00

21 Ιανουαρίου
Έκθεση «1917: Μνημεία στις φλόγες». Το 1917 
η Θεσσαλονίκη μετρούσε μόλις πέντε χρόνια στο 
ελληνικό κράτος. Η πόλη ισορροπούσε ανάμεσα 
στον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα και τη νέα 
ελληνική διοίκηση σε ένα περιβάλλον ρευστό-

τητας που εντεινόταν από την εμπλοκή στον 
Μεγάλο Πόλεμο. Με τη φωτιά του Αυγούστου 
του 1917 σφραγίστηκε ένα άγνωστο για μας 
παρελθόν, δημιουργήθηκε όμως μια νέα πόλη.
Τοποθεσία: Μπέη Χαμάμ, Εγνατίας με Αρι-
στοτέλους. Ώρα: 10:00 με 13:00

22 Ιανουαρίου
«Μεσαιωνικοί θησαυροί - Treasures of the middle 
ages». Η έκθεση περιλαμβάνει 445 αντικείμε-
να, τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 
πιο αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα δείγματα 
των συλλογών του Κρατικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου στη Βαρσοβία. 
Τα εκθέματα προέρχονται από ανασκαφικές 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη διάρκεια του 
τελευταίου αιώνα σε αρχαιολογικές θέσεις στην 
Πολωνία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, 
καθώς και από παλιές ιδιωτικές συλλογές του 
19ου αιώνα.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης. Ώρα: 9:00 με 16:00

ΑΘΗΝΑ
16 Ιανουαρίου
Αποτυπώματα είναι τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στον δη-
μόσιο χώρο ή στην ιδιωτική και την προσωπική σφαίρα, άλλοτε 
πραγματικά και άλλοτε συμβολικά ή εννοιακά. Είναι εκείνα τα ίχνη 
που αφορούν κυριολεκτικά ή μεταφορικά ορόσημα, σύνορα, ή ση-
μεία αναφοράς αλλά και ατομικούς χώρους, πάντοτε όμως τόπους 
προσδιορισμένους σε μια εννοιακή διάσταση. Η έκθεση «Αποτυ-
πώματα - Ίχνη» είναι η πιο πρόσφατη δουλειά της φωτογραφικής 
ομάδας «Συμπληγάδα». Η φωτογραφική ομάδα δημιουργήθηκε 
το 2005 από τον φωτογράφο Δημήτρη Κοιλαλού.
Τοποθεσία: Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα. Ώρα: 11:00 με 21:00

17 Ιανουαρίου
Παιχνίδια δράσης για άσκηση και ψυχαγωγία στο πάρκο. Βάλτε 
τα αθλητικά σας και ελάτε να παίξουμε! Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση και Πρόοδος. Για παιδιά 5 έως 10 ετών. Έως 20 
συμμετοχές.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα. 
Ώρα: 17:00 με 18:15

18 Ιανουαρίου
O ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Σαρωνικού 
«Πολύτροπον» και το Μουσείο Γιάννη Γαΐτη - Γαβριέλας Σίμωση 
παρουσιάζει στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων την έκθεση 
με τίτλο «Για μικρά και μεγάλα παιδιά, Γιάννης Γαΐτης» με έργα του 
σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, χαράκτη και γλύπτη Γιάννη Γαΐτη 

(1923-1984). Τοποθεσία: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας. Ώρα: 10:00 με 20:00

19 Ιανουαρίου
Η θεατρική σκηνή Ανδρέας Βαρούχας και το θεατρικό εργαστήρι του 
Δήμου Περιστερίου παρουσιάζουν την παράσταση «Δον Κιχώτης» 
του Μ. Θερβάντες, σε σκηνοθεσία Φάνη Κάσσιου. Κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο έως τις 20 Ιανουαρίου, στο θέατρο Ξυλοτεχνίας.
Τοποθεσία: Παρασκευοπούλου και Κ. Παλαμά, Περιστέρι. 
Ώρα: 21:00

20 Ιανουαρίου
Δωρεάν πολιτιστικές δράσεις στο κινηματοθέατρο Κ. Γαβράς. Στις 
17:30 παράσταση με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης μουσικός» από το 
Θέατρο Σκιών του Παν. Χατζηαναγνώστου και στις 20:30 κινη-
ματογραφική προβολή-αφιέρωμα στον ρωσικό κινηματογράφο 
με τίτλο «Αιχμάλωτοι στην ομίχλη/Polumgla» (2006). 
Τοποθεσία: Βασιλικών 6, Περιστέρι. Ώρα: 17:30

21 Ιανουαρίου
Η ενασχόληση με τα φυτά προσφέρει ευχαρίστηση και συμβάλλει 
θετικά στην ψυχική ισορροπία και ευεξία, ενώ συμβάλλει και στην 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Στη δραστηριότητα 
αυτή οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στον κόσμο των φυτών 
και θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες και τη φροντίδα 
τους, ενώ θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες: συλλογή 
πολλαπλασιαστικού υλικού, τεχνικές εμβολιασμού, μέθοδοι πολ-
λαπλασιασμού, ανάπτυξη σποριόφυτων, μεταφύτευση, σκληρα-
γώγηση φυτών.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα. Ώρα: 
13:00 με 14:30

22 Ιανουαρίου
Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την έκθεση του 
Γιώργου Πολ. Ιωαννίδη με τίτλο «Inferno». Η έκθεση αυτή πε-
ριλαμβάνει έργα που δημιούργησε ο ζωγράφος Γιώργος Πολ. 
Ιωαννίδης τα τελευταία έξι χρόνια, αντλώντας έμπνευση από 
την περιρρέουσα κρίση, τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές στην κοινωνία.
Τοποθεσία: Πατησίων 47, Aθήνα. Ώρα: 11:00 με 17:00

Ιανουάριος 2018
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Μ ία από τις φράσεις 
που ακούμε όλο και 
πιο συχνά τις τελευ-

ταίες δεκαετίες στην καθημε-
ρινότητά μας είναι ο όρος 
«γυναικεία επιχειρηματικότη-
τα» και οτιδήποτε σχετίζεται 
με αυτή. Αυτό βέβαια δεν 
αποτελεί την πραγματικότητα 
μόνο για την Ελλάδα, αλλά 
για τον κόσμο ολόκληρο. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρ-
χουν περισσότερες γυναίκες 
απ’ ό,τι άνδρες, στην Ευρω-
παϊκή Ένωση οι γυναίκες 
επιχειρηματίες αντιπροσω-
πεύουν μόνο το 1/3 των 
αυτοαπασχολουμένων. 

Πολλές φορές το φαινόμενο 
αυτό δεν συνιστά παρά απο-
τέλεσμα της επιλογής τους, 
καθώς για κάποιες από αυτές 
η ενασχόληση με τον επι-
χειρηματικό κόσμο φαντάζει 
λιγότερο ελκυστική. Τι γίνεται 
όμως στην περίπτωση που οι 
ίδιες θέλουν να ασχοληθούν 
με την επιχειρηματικότητα, 
αλλά συναντούν συνεχώς 
εμπόδια;

Προτού προχωρήσουμε, 
ας δούμε λίγο τι θα πει «επι-
χειρηματικότητα» ανεξάρτητα 
αν το βασικό της υποκείμενο 
είναι ένας άνδρας ή μία γυναί-
κα. Με τον όρο «επιχειρημα-
τικότητα» λοιπόν εννοούμε τη 
διαδικασία σχεδιασμού, προ-
ώθησης και λειτουργίας μίας 
καινούργιας επιχείρησης, η 
οποία προσφέρει προϊόντα 
ή παρέχει υπηρεσίες προς 
αγορά ή ενοικίαση. 

Παράλληλα η επιχειρημα-
τικότητα συνίσταται και στην 
ικανότητα και στη θέληση 
κάποιου (του εκάστοτε επι-
χειρηματία) να οργανώνει και 
να προάγει την επιχείρησή 
του αναλαμβάνοντας κάθε 
απαιτούμενο ρίσκο με σκο-
πό την αποκόμιση κέρδους. 
Αντίστοιχα επιχειρηματίας 
θεωρείται το άτομο εκείνο 
που αναλαμβάνει τα ηνία της 
επιχείρησης και την εμπλουτί-
ζει συνεχώς βασιζόμενος στις 
καινοτόμες ιδέες του. Αυτή 
ακριβώς η καινοτομία, σε 
συνδυασμό με την ανάληψη 
όλων των πιθανών κινδύνων, 
συνιστά το επιχειρηματικό 
πνεύμα.

Σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυ-
ξης των επιχειρήσεων ο ρόλος 
και η θέση των γυναικών 
ποικίλλει από χώρα σε χώρα 
και από ήπειρο σε ήπειρο. 

Σύμφωνα με πρόσφατες 
διεθνείς έρευνες έχει κατα-
γραφεί πως οι γυναίκες που 
προέρχονται από κράτη με 

χαμηλό ή μεσαίο κατά κεφα-
λήν εισόδημα εισέρχονται πιο 
εύκολα στο επιχειρηματικό 
γίγνεσθαι σε σχέση με εκείνες 
των πιο ανεπτυγμένων χω-
ρών, με αποτέλεσμα οι πρώτες 
να υπερτερούν σε σχέση με 
τους άνδρες της χώρας τους 
στον χώρο των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. 

Ένας από τους κύριους λό-
γους στους οποίους οφείλεται 
το φαινόμενο αυτό αποτελεί 
το γεγονός ότι στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες οι γυναίκες 
ως επί το πλείστον αναζη-
τούν επιπλέον εργασιακή 
απασχόληση προκειμένου 
να καλύψουν βασικές βιο-
τικές ανάγκες τους και να 
συνεισφέρουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα στην οικογένειά 
τους. Από την άλλη πλευρά, 
στις θεωρητικά ανεπτυγμέ-
νες χώρες οι επιχειρήσεις 
ακολουθούν πολιτικές που 
επιζητούν ένα συγκεκριμέ-
νο πορτρέτο επιχειρηματία, 
αυτό του αδίστακτου, σταθερά 
ισχυρογνώμονα και συναι-
σθηματικά ακέραιου ηγέτη, 
χαρακτηριστικά που από πολ-
λούς εδώ και χρόνια θεω-
ρείται ότι δεν ταιριάζουν και 
τόσο με τη γυναικεία φύση.

Στην ελληνική πραγματι-
κότητα η θέση της γυναίκας 
στον τομέα της επιχειρηματι-

κότητας δεν είχε προωθηθεί 
μέχρι πρόσφατα. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
στόχευαν ανέκαθεν στην 
ταχύτατη βραχυπρόθεσμη 
αύξηση των εσόδων τους 
χωρίς να έχουν μελετήσει 
ιδιαιτέρως τα χαρακτηρι-
στικά που αυτές πρέπει να 
διαθέτουν και ακόμη χωρίς 
να έχουν λάβει υπόψη τους 
τον παράγοντα του φύλου, 
μιας και ήταν δεδομένο πως 
μόνο ένας άνδρας μπορεί 
να βρίσκεται στο τιμόνι της 
όποιας επιχείρησης. 

Με την πάροδο ωστόσο 
του χρόνου, τη χειραφέτηση 
των γυναικών, τη ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας και 
την ελεύθερη και απεριόριστη 
πρόσβαση όλων στη γνώση οι 
γυναίκες συμμετέχουν ενεργά 
στις επιχειρήσεις από τα πρώ-
τα στάδια της ίδρυσής τους 
μάλιστα. Έχει ήδη αποδειχθεί 
πως στην πλειονότητά τους 
οι γυναίκες καταφέρνουν να 
αναπτύξουν μία επιχείρη-
ση, να την προωθήσουν και 
να τη διατηρήσουν ακμαία 
μακροπρόθεσμα χάρις στη 
στρατηγική που ακολουθούν 
και στην υπομονή που δια-
θέτουν. 

Παρά τη δυναμική και στα-
θερή παρουσία τους στον 
επιχειρηματικό κόσμο όμως 

οι γυναίκες επιχειρηματίες 
αντιμετωπίζουν ακόμη και 
σήμερα ποικίλες προκλή-
σεις. Έρχονται αντιμέτωπες 
με εμπόδια που καθυστερούν 
σε κάθε περίπτωση την ισό-
τιμη μεταχείριση ανδρών - 
γυναικών σε αυτό τον τομέα. 
Πιο συγκεκριμένα, μία από 
τις βασικότερες προκλήσεις 
αποτελούν οι παραδοσια-
κές κοινωνικές αντιλήψεις 
αναφορικά με τη θέση των 
γυναικών και τους ρόλους των 
φύλων σε διάφορα επίπεδα 
της καθημερινότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο η επιχει-
ρηματικότητα ακόμη θεωρεί-
ται βασικό πεδίο δράσης και 
κυριαρχίας των ανδρών. Και 
αυτό γιατί κυριαρχεί ακόμη η 
εικόνα της γυναίκας-μητέρας, 
που είναι στενά συνυφασμένη 
με τον θεσμό της οικογένειας.

Παράλληλα, ένα από τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες ήδη από το πρώτο 
στάδιο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αποτελεί το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με σχε-
τικές έρευνες, αυτές διαθέτουν 
μικρότερα κεφάλαια σε σχέση 
με τους άνδρες. 

Αυτό σημαίνει ότι σε μία 
δεδομένη επιχειρηματική ευ-
καιρία και ανάμεσα σε δύο 
άτομα εξίσου ικανά και με τα 
απαιτούμενα γι’ αυτήν προ-

σόντα η γυναίκα θα πρέπει 
να εξασφαλίσει επιπρόσθετες 
πηγές εσόδων σε σχέση με 
τον άνδρα, ακριβώς γιατί οι 
γυναίκες διαθέτουν ποσοτικά 
μικρότερα κεφάλαια παγκο-
σμίως.

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό 
πως η γυναικεία δημιουργι-
κότητα και η επιχειρηματική 
προοπτική για τις γυναίκες 
αυτές, όσες προσπάθειες κι αν 
έχουν σημειωθεί τα τελευταία 
χρόνια, παραμένουν ακόμη 
μία σχετικά ανεκμετάλλευτη 
πηγή οικονομικής ανάπτυξης 
και προόδου, που πρέπει να 
επεκταθεί και να εξελιχθεί 
ποσοτικά και ποιοτικά, προ-
κειμένου να αυξηθούν και τα 
επίπεδα του υγιούς ανταγω-
νισμού της κοινωνίας. 

Μέσω λοιπόν της σωστής 
εκπαίδευσης, ήδη από τις 
μικρές ηλικίες, καθώς και με 
το απαιτούμενο νομοθετικό 
πλαίσιο, δύναται να ενισχυθεί 
ο ρόλος των γυναικών στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Εάν η κοινωνία μας θέλει 
να αναπτυχθεί και να ευη-
μερήσει στο σύνολό της, ο 
τομέας της επιχειρηματικό-
τητας οφείλει να κρατά τις 
πόρτες του ανοιχτές σε όλους, 
άνδρες και γυναίκες.

Μαριάντα Ζάβαλη,
Team leader - citycampus.gr

Ο κόσμος της γυναικείας  
επιχειρηματικότητας



Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 5

Η BΙ Matters είναι ελληνική 
start-up που ειδικεύεται στο 
να μετατρέπει περιβαλλο-

ντολογικά δεδομένα και δεδομένα 
βιοποικιλότητας σε κερδοφόρες 
στρατηγικές, λαμβάνοντας πάντα 
υπ’ όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις 
στην αγορά, στη βιομηχανία και 
στην κοινωνία γενικότερα. Μέσω 
αυτής της διαδικασίας η BI Matters 
διευρύνει την πραγματική αξία των 
δεδομένων, ενώνοντας την αγορά 
με περιβαλλοντολογικές και οικο-
συστημικές υπηρεσίες. 

Η στρατηγική μας συνοψίζεται 
στις παρακάτω έννοιες:

 Ο σκοπός μας: Να αναδειχθούμε 
σε ηγέτες στον τομέα της ανάλυσης 
και της επεξεργασίας περιβαλλοντο-
λογικών δεδομένων χρησιμοποι-
ώντας δεδομένα βιοποικιλότητας, 
διευρύνοντας τις περιβαλλοντο-
λογικές επενδύσεις, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες οικοσυστημικές 
υπηρεσίες.

 Το όραμά μας: Να παρέχουμε 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, οι οποί-
ες θα υπερβαίνουν τις προσδοκίες 
των διακεκριμένων πελατών μας, 
χτίζοντας πάντα στην πραγματική 
αξία των δεδομένων.

 Η αποστολή μας: Να χτίσουμε 
μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες 
μας παρέχοντας εξαιρετικού επιπέ-
δου υπηρεσίες, εξελίσσοντας την 
επιχειρηματική μας δραστηριότητα 
μέσω καινοτομίας και προηγμένης 
τεχνολογίας.

 Οι αξίες μας: Πιστεύουμε ότι 
όλοι πελάτες μας πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με σεβασμό και ευθιξία. 
Εξελισσόμαστε μέσω της δημιουρ-
γικότητας, της εφευρετικότητας και 
της καινοτομίας. Ενσωματώνουμε 
την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και 
την επαγγελματική δεοντολογία σε 
κάθε τομέα της επαγγελματικής μας 
δραστηριότητας.

 Ο στόχος μας: Περιφερειακή 
επέκταση στον τομέα διαχείρισης 
και επεξεργασίας περιβαλλοντο-
λογικών δεδομένων παράλληλα με 
την ανάπτυξη μίας βάσης βασικών 
πελατών. Να καθοριστεί η φυσι-
κή τοποθεσία της επιχείρησης και 
να αξιολογηθούν οι πόροι και οι 
επενδύσεις που χρειάζονται για να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών μας. Να δομήσουμε μία 
καλή φήμη στον τομέα της επεξερ-
γασίας πολυδιάστατων περιβαλ-
λοντολογικών δεδομένων και να 
αναδειχθούμε σε έναν από τους 
πρωτοπόρους του κλάδου.

Δεν είμαστε μια απρόσωπη εται-
ρία. Είμαστε μία ομάδα νέων που 
επέλεξαν να παραμείνουν στην Ελ-
λάδα και να μετασχηματίσουν τις 
ικανότητές τους σε προστιθέμενη 
αξία για την αγορά, την κοινωνία 
και το περιβάλλον. Μία ομάδα που 
αποτελείται από 4 άτομα:

engineer, PhD, MSc, MSc, Dipl, 
BSc, BSc)

scientist, MSc, MSc, Dipl, BSc)

Dipl, BSc, BSc)

Η πορεία της ΒΙ Matters συνο-
ψίζεται στις εξής γραμμές:

Η BI Matters κερδίζει στον 3ο 

βραβεύτηκε με την είσοδό της στο 
πρόγραμμα επώασης και ανάπτυξης 

BI Matters παρουσίασε την επιχει-
ρηματική της ιδέα σε μία επιτροπή 
ειδικών στον τομέα της ναυσιπλοΐας, 
καθώς και στο ευρύ κοινό.

-

έργο μας παρουσιάστηκε και επικυ-
ρώθηκε από ένα ευρύ δίκτυο ειδικών 

από την επιστημονική 
επιτροπή του συνε-
δρίου με το πρώτο 
βραβείο.

Η BI Matters στο 

μέρους της προεδρίας 
της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
η BI Matters ήταν προσκεκλημένη 

οποίο οργανώθηκε για τους ευρω-
παίους υπουργούς, υπευθύνους για 

στη Βαλέτα, ενώ το συνέδριο έλαβε 

ίδιας πόλης.
Η BI Matters συμμετέχει στο 

παρουσίασε την επιστημονική προ-

Η BI Matters συμμετέχει στο «4ο 

-

συμμετέχοντες και 
39 εκθέτες από 20 
χώρες έλαβε χώρα 
στην Αθήνα στις 
23-24 Μαΐου ένας 
διήμερος διάλογος 
γύρω από τις εξε-
λίξεις στον τομέα 
του τουρισμού. Η BI 
Matters παρουσίασε 

τις δραστηριότητές της, συμμετείχε 
σε B2B συναντήσεις και πήρε μέρος 
σε παράλληλα σεμινάρια.

Η BI Matters παρούσα στο 

ήταν επίσημη προσκεκλημένη 
ως VIP start-up στο «Aegean 

έλαβε χώρα στη Χίο στις 30 Μαΐου 
-

ρίες της με τους συμμετέχοντες 

του διαγωνισμού και συμμετείχε 
σε B2B συναντήσεις.

Η BI Matters οριστικοποιεί 
συμφωνίες με εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς οργανισμούς και έχει 
σε εξέλιξη συζητήσεις με διεθνείς 
οργανισμούς παροχής οικοσυστη-
μικών υπηρεσιών για την παροχή 
πληροφοριών απαραίτητων για 
την υποστήριξη της επεξεργασίας 
δεδομένων, αλλά και της γνωστής 
citizen science.

Η BI Matters βασίζεται σε μία 

-
μένα σε ουσιαστική γνώση.

τη βιοποικιλότητα σε επιχειρημα-
τικούς πόρους.

χώρο των δεδομένων και της πλη-
ροφόρησης.

-
σφέρουμε γνώση, επενδύσεις, πε-

-
τηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διονύσης Καλογεράς,
ICT & data engineer, BI Matters

BI MATTERS

Χτίζοντας την πραγματική αξία των δεδομένων σας

Waterbot: Συσκευή που αναπτύχθηκε από το Carnagie Mellon και αναβαθ-
μίστηκε ως προς τις λειτουργίες από την BI Matters. 

Στιγμή χαλάρωσης από εργασίες πεδίου στο Μικρολίμανο: Καταμέτρηση 
των απορριμμάτων του βυθού, που συλλέγονταν από τους Dive & Clean.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή μας στη σύνοδο των υπουργών Ανταγωνι-
στικότητας στη Μαλτά, 5-6 Απριλίου 2017.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή μας στο επιστημονικό συνέδριο «Νησιωτι-
κότητα και Γαλάζια Οικονομία» τον Ιούνιο του 2017.

Αναπτύσσοντας  
την επένδυση  
με τη χρήση  

οικοσυστημικών  
δεδομένων
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Μ ία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία 
είναι αυτή της διαμόρφωσης 
ενός δικτύου αποτελούμενου 

από εκπροσώπους δυναμικών φορέων 
της Θεσσαλονίκης. Η κα Άννα Τορτοπί-
δου, σύμβουλος εκπαίδευσης και εργασίας 
του τμήματος εκπαίδευσης στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
«Ιθάκη», και η κα Κυπαρισσούλα Σερέτη, 
εργασιακή σύμβουλος/κοινωνική λειτουρ-
γός, είναι δύο εκπρόσωποι φορέων που 
ανήκουν στο δίκτυο Συνεργασία για την 
Εργασία και με χαρά αποδέχτηκαν την 
πρότασή μας να μας μιλήσουν γι’ αυτό, 
την εκκίνηση της πρωτοβουλίας και τη 
γενικότερη δράση τους.

 
 Πότε δημιουργήθηκε το δίκτυο και 
από ποιους φορείς αποτελείται;
Το δίκτυο Συνεργασία για την Εργασία 

ξεκίνησε τις πρώτες συναντήσεις το 2014 
σε μία προσπάθεια να οργανωθεί καλύτερα 
η άτυπη συνεργασία που υπήρχε μεταξύ 
θεσμικών φορέων που ασχολούνται με 
την απεξάρτηση. Έγιναν οι πρώτες διερευ-
νητικές συναντήσεις στις οποίες φάνηκε 
ότι υπήρχε ενδιαφέρον για περισσότερο 
στοχευμένη και ομαδική δράση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: ΚΕ.Θ.Ε.Α. 
«Ιθάκη», ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Προμηθέας», Γ.Ν.Θ. Πα-
πανικολάου - οργανική μονάδα: ψυχιατρείο 
Θεσσαλονίκης: τμήμα αποκατάστασης «Ιανός» 
και πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας 
Π.Ε.Θ.Ε.Α. «Αργώ», πρόγραμμα προαγωγής 
αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ., 
«Μέθεξις» (μονάδα απεξάρτησης από το 
αλκοόλ) και Σ.Θ.Σ.Α. (συμβουλευτικός και 
θεραπευτικός σταθμός από αλκοόλ, τυχερά 
παιχνίδια και φάρμακα), Ο.Α.Ε.Δ. (Γραφείο 
Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων 
Θεσσαλονίκης) και Κ.Π.Α.2 Πύλης Αξιού, 
ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Θεσσαλονίκης).

 Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που εξυ-
πηρετεί το δίκτυο Συνεργασία;
Κοινή προσπάθεια των φορέων που συνα-

ποτελούν το δίκτυο είναι η επανένταξη της 
ευάλωτης ομάδας πληθυσμού των πρώην 
χρηστών, η στήριξη της αναζήτησης νέων 
διεξόδων για τον άνεργο που προσπαθεί να 
λύσει το θέμα της εξαρτητικής συμπεριφο-
ράς. Επίσης, σημαντική είναι η ανταλλαγή 
εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα στους 
συμβούλους, οι οποίοι ασχολούνται με 
την ένταξη στην αγορά εργασίας στη φάση 
της επανένταξης.

Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο έχει στόχο 
την κινητοποίηση φορέων, επαγγελματι-
ών, εργοδοτών, αλλά και των ίδιων των 
ανέργων για μία ισότιμη ένταξη στην αγορά 
εργασίας. Μία αγορά όπου θα δίνει την 
ευκαιρία να αξιοποιούνται οι προσωπικές 
και οι κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις του ατόμου, αλλά 
και η εργασιακή του εμπειρία.

Επιπλέον μας ενδιαφέρει η ανταλλαγή 
εμπειριών και καλών πρακτικών ως προς 
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την 
επιχειρηματικότητα. Η ανάδειξη του ρό-
λου που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και εισοδήματος για την 
ομάδα των απεξαρτημένων ατόμων, όπως 
επίσης και στην τοπική ανάπτυξη. Όλα αυτά 

υπό το πρίσμα της κοινωνικής επανένταξης 
ενός χρήστη.

  Τι σημαίνει η επανένταξη για ένα 
απεξαρτημένο άτομο;
Κοινωνική επανένταξη σημαίνει φροντί-

δα σημαντικών τομέων της ζωής, όπως οι 
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η 
σωματική υγεία, η μη παραβατική συμπερι-
φορά και φυσικά η ένταξη στον εργασιακό 
χώρο. Ο ρόλος της εργασίας, της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης είναι κομβικός, 
καθώς βάζουν πρόγραμμα στον καθημερινό 
χρόνο, στηρίζουν οικονομικά τη διαβίωση, 
δίνουν κίνητρο, δικτυώνουν κοινωνικά, 
δίνουν την ευκαιρία στον πρώην χρήστη 
να αναπτύξει μία καλύτερη εικόνα εαυτού.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στις μέρες 
μας, με τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν 
την αγορά εργασίας σε εποχή κρίσης, η 
συμβολή της εργασίας στην κοινωνική 
επανένταξη δεν είναι σταθερή και αποτελε-
σματική. Με την ύπαρξή του και τις δράσεις 
του το δίκτυο Συνεργασία προσπαθεί για 
την ενδυνάμωση των πρώην χρηστών και 
την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας.

 
 Μπορείτε να αναφέρετε τις κύριες 
δράσεις που αναπτύσσει το δίκτυο;
Ένας κεντρικός τομέας δράσης είναι η 

επιμόρφωση και η κατάρτιση των μελών 

των θεραπευτικών προγραμμάτων τόσο σε 
θέματα τεχνικών αναζήτησης εργασίας, όσο 
και σε επαγγελματικές δεξιότητες αιχμής.

Δευτερευόντως έγιναν κινήσεις επαφής 
με εργοδοτικούς φορείς και εργοδότες, ώστε 
να ενημερωθούν ως προς την κοινωνική 
και εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων 
ατόμων, καθώς επίσης και να γνωρίσουν 
τη δυνατότητα προγραμμάτων επιδότησης 
θέσεων εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για άτομα 
που ανήκουν στην ευάλωτη αυτή ομάδα.

 Ποιοι φορείς/επαγγελματίες έχουν 
συνεργαστεί με εσάς για την υπο-
στήριξη απεξαρτημένων ανθρώπων;
Η πρώτη συνεργασία μας προέκυψε με 

αφορμή την οργάνωση μίας ημερίδας με 
τίτλο «Η επιχειρηματικότητα σήμερα: Από 
την ιδέα στην υλοποίηση». Στην ημερίδα 
αυτή κλήθηκαν μέλη των επανεντάξεων και 
τους έγινε καταρχάς μία παρουσίαση τόσο 
του δικτύου, όσο και προγράμματος επιχο-
ρήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών. 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
παραχώρησε αίθουσά του στο κέντρο της 
πόλης και ο κ. Μανώλης Χατζηγιάννης, σύμ-
βουλος επιχειρηματικότητας και mentoring 
σε γραφείο διασύνδεσης του Α.Π.Θ., έκανε 
μία εισήγηση με τον τίτλο «Το στήσιμο μίας 
νέας επιχείρησης». Με εισήγηση συμμετείχε 
και η κα Σούλα Σερέτη, κοινωνική λειτουργός 

από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία παρουσίασε το 
πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών από ευπαθείς ομάδες για την 
ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Επίσης μίλησαν 
τρεις απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμά-
των, οι οποίοι επιδοτήθηκαν από το σχετικό 
πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την έναρξη 
της επιχείρησής τους και παρουσίασαν την 
εμπειρία τους ως επιχειρηματιών στο κοινό 
δεχόμενοι και ερωτήσεις από αυτό.

Στη συνέχεια ο κ. Μαυροκορίδης Γιάν-
νης, ιδιοκτήτης της εταιρίας Cross Business 
Training, παρείχε 4 εκπαιδευτικές συναντή-
σεις εθελοντικά, οι οποίες είχαν ως στόχο 
την εξάσκηση και την αυτοπαρατήρηση σε 
θέματα επικοινωνίας, την ομαδικότητα και 
τη συνεργασία στον χώρο εργασίας και τέλος 
τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Η επαφή 
των μελών με έναν άνθρωπο που έχει άμεση 
σχέση με εργοδότες και επιχειρηματίες ήταν 
πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική.

Ο κ. Λαδόπουλος Απόστολος, ιδιοκτήτης 
της εταιρίας Baresc, υλοποίησε σεμινάριο 
εκπαίδευσης barista (ειδικότητα παραγωγής 
καφέ) επίσης σε εντελώς εθελοντική βάση. 
Ο κ. Λαδόπουλος, με την τεράστια εμπειρία 
του στο αντικείμενο και την αναγνώρισή 
του στον τομέα αυτό, παρείχε εκπαίδευση 
πιστοποιημένη σε 4 μέλη επανένταξης. Η 
κατάρτιση αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμη 
προσόν στο βιογραφικό τους, αλλά θα τους 
στηρίξει και σε επίπεδο ηθικό και συναι-
σθηματικό στην αναζήτηση, αλλά και στη 
διατήρηση μίας θέσης εργασίας.

Η τελευταία συνεργασία μέχρι τη στιγμή 
που μιλάμε είναι το εργαστήριο αισθητικής 
«Καλλωπίζω» της κας Φωτεινής Κλιάνη, 
που πρόσφερε ένα διήμερο σεμινάριο για 
γυναίκες-μέλη των κοινωνικών επανεντάξε-
ων. Στόχος ήταν να μάθουν βασικές αρχές 
φροντίδας προσώπου και μακιγιάζ, ώστε να 
προετοιμάζονται επαρκώς και για το κομμάτι 
της εμφάνισης πριν από μία συνέντευξη ή 
όντας ήδη σε έναν εργασιακό χώρο.

 
 Με τι θα ασχοληθείτε τον επόμενο 
χρόνο και σε τι στοχεύει το δίκτυο 
για το μέλλον;
Στο επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν τα 

σεμινάρια προς μέλη των προγραμμάτων 
απεξάρτησης. Επίσης είναι πιθανό να γίνουν 
περισσότερες εκπαιδευτικές συναντήσεις 
για την ομάδα-στόχο. Έτσι πιστεύουμε ότι 
θα ενισχυθούν περαιτέρω τα απεξαρτημένα 
άτομα σε δύο επίπεδα: Αρχικά θα αποκτή-
σουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που θα είναι πολύτιμες για την επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία. Παράλληλα 
μέσα από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις 
θα ενισχυθούν οι άτυπες δεξιότητες και οι 
ικανότητες αναζήτησης εργασίας.

Τέλος, στοχεύουμε στην εξωστρέφεια του 
δικτύου με την παράλληλη διασύνδεσή μας 
με προσπάθειες που γίνονται σε προγράμματα 
απεξάρτησης. Γι’ αυτό τον λόγο πρόκειται 
να παρουσιάσουμε τη δραστηριότητά μας 
στο ραδιόφωνο 904 Αριστερά στα FM 
στην εκπομπή αποφοίτων εθελοντών του 
Π.Ε.Θ.Ε.Α. «Αργώ», που μεταδίδεται κάθε 
Σάββατο 11:00 με 12:00.

Αλεξία Φουκίδου,
Διευθύντρια περιφερειακής δράσης, 

Skywalker.gr

Το δίκτυο Συνεργασία για την Εργασία

Η παραπάνω φωτογραφία πήρε 
το πρώτο βραβείο στον διαγω-
νισμό φωτογραφίας «Ευ Ζην», ο 
οποίος οργανώθηκε από το Δί-
κτυο Φορέων Πρόληψης και Θε-
ραπείας των Εξαρτήσεων υπό την 
αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Είναι φωτογραφία αποφοίτου του 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Ιθάκη», ο οποίος μέσα 
από την ομάδα φωτογραφίας του 
προγράμματος εκπαιδεύτηκε στο 
αντικείμενο της φωτογραφίας και 
συνέχισε την ενασχόλησή του με 
αυτή και μετά την ολοκλήρωση της 
πορείας απεξάρτησής του.
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«Μ ακάριοι οι κατέχοντες», όπως 
γράφουν ειρωνικά τα λεξικά 
για όσους έχουν οικονομική 

ή πολιτική δύναμη. Όσοι πιστεύουν το 
αντίθετο παραγνωρίζουν την αξία και τη 
διαχρονική και διατοπική ισχύ ενός πα-
νάρχαιου πολιτικού αξιώματος: «μακάριοι 
οι κατέχοντες».

Σε λίγες μέρες, με τη λήξη του 2017, 
εκκαθαρίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 
Α΄156/18-10-2017), άρθρο 13. Με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 13 παρατείνεται 
η προθεσμία προσαρμογής των καταστα-
τικών των αγροτικών συνεταιρισμών που 
λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο 
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών 
στις διατάξεις του Ν. 4384/2016 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι Α.Σ. που δεν 
έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής 
στο μητρώο, καθώς και αυτοί που έχουν 
καταχωριστεί σε αυτό ως ανενεργοί μπο-
ρούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 να 
συγχωνευθούν με άλλο υφιστάμενο Α.Σ. 
που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ή να 
αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση 
τους σε εκκαθάριση.

Και τι έγινε με ό,τι έγινε τα προηγούμενα 
χρόνια; Τίποτε. Εδώ πλέον ισχύει το «μα-
κάριοι οι κατέχοντες». Έτσι, αν κατάφερε 
κάποιος «συνεταιρισμός» να επιβιώσει 
«λάθρα», χωρίς να είναι πραγματικός συ-
νεταιρισμός ή χωρίς να κάνει αυτά που 
είχε δεσμευτεί να κάνει ως συνεταιρισμός 
ή ακόμα επειδή απλώς δεν έκανε τίποτε 
από αυτά που ήταν υποχρεωμένος να κάνει 
για να έχει κάποια προνόμια, δεν θα πάθει 
τίποτε. Ούτε και θα επιστρέψει τίποτε.

Ούτε μπορεί κάποιος να ελπίζει ότι η 
ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να επιβάλλει 
το σωστό και το δίκαιο, καθόσον η απόδο-
ση της δικαιοσύνης στη σημερινή Ελλάδα 
έχει ρυθμούς ετών. Θέλει 5-6 χρόνια μία 
απλή αστική επίκληση για να εκδικαστεί 
σε πρώτο βαθμό. Και μέχρι τότε μακάριοι 
οι κατέχοντες.

Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το δη-
μόσιο δεν έλεγχε επί πολλά χρόνια (ίσως 
25 χρόνια) εάν τηρούντο οι όροι παραχώ-
ρησης και έτσι οι «κατέχοντες» καρπούντο 
των ωφελειών χωρίς να τηρούν κάποιους 
στοιχειώδεις όρους. Με απλά λόγια, κέρ-
διζαν παρατύπως (και παρανόμως;) πάντα 
με βάση τη ρήση «μακάριοι οι κατέχοντες».

Το δημόσιο, η πολιτεία, θα μπορούσε π.χ. 
να δώσει ιδιόκτητη περιουσία του δημοσίου 
σε μία ομάδα επαγγελματιών παραγωγών 
για λόγους στρατηγικούς και για λόγους 
οικονομικής ανάπτυξης. Οι κατέχοντες 
εξεδίωξαν σιγά σιγά τους επαγγελματίες, 
εξαιτίας των οποίων δόθηκε το ακίνητο και 
αξιοποιούσαν το ακίνητο άλλοι, άσχετοι, ή, 
ακόμα χειρότερα, ανταγωνιστές έμποροι, 
δρώντας έμπρακτα εις βάρος των συμφε-
ρόντων των Ελλήνων παραγωγών και εις 
βάρος των συμφερόντων της ελληνικής 
οικονομίας και της ελληνικής οικονομικής 
ανάπτυξης. Και το μεν κράτος δεν έκανε 
τίποτα (κακώς), οι δε επαγγελματίες πα-
ραγωγοί βλάπτονταν συνεχώς και βέβαια 
οι «κατέχοντες» πλούτιζαν εις βάρος όλων 
και χωρίς να αποδίδουν τίποτε με βάση το 
«μακάριοι οι κατέχοντες».

Και στις 31/12/2017 με βάση τον 
4384/2016 και τις σχετικές άλλες δια-
τάξεις ίσως αποκατασταθεί η τάξη. Αλλά 
οι κατέχοντες επί 25 και πλέον χρόνια 

δεν θα αποδώσουν τίποτε! Στο νέο πεδίο, 
από το 2018, στην καλύτερη των περι-
πτώσεων θα βρίσκονται οι επαγγελματίες 
παραγωγοί πάμφτωχοι, καταχρεωμένοι 
και εξαντλημένοι (όσοι επέζησαν) και στο 
ίδιο σημείο εκκίνησης οι υφαρπάξαντες 
έμποροι «πλούσιοι» και με άφθονα εφόδια 
και αποθέματα. Ο πιθανός ανταγωνισμός 
θα είναι καταστροφικός για τους παρα-
γωγούς και εις δόξαν των εμπόρων (των 
συγκεκριμένων, που υφάρπαξαν επί 25 
χρόνια τις εγκαταστάσεις και τις πρόνοιες 
της πολιτείας προς τους παραγωγούς). 
Μακάριοι οι κατέχοντες. 

Ακόμα και αν αποδοθούν οι διαθέσιμοι 
πόροι από την πολιτεία από σήμερα με 
σχετική ισότητα ευκαιριών, οι παραγωγοί 
είναι καταδικασμένοι, διότι οι επί 25 χρό-
νια παροχές στους εμπόρους κατέστησαν 
αυτούς κυρίαρχους του παιχνιδιού της 
αγοράς και πλέον κατέχουν, ας πούμε, το 
80% της αγοράς και των λιανοπωλητών. 
Με τι εφόδια να μπεις σε μία αγορά όπου ο 
ανταγωνιστής κατέχει το 80% της αγοράς; 
Μακάριοι οι κατέχοντες.

Επιπλέον οι επί 25 χρόνια λυμαινόμενοι 
τις πρόνοιες της πολιτείας που προορίζονταν 
για τους παραγωγούς έχουν πλέον επαφές 
και εμπορικές συμφωνίες και στήριξη οικο-
νομική από τους υπερχώριους συνεργάτες 
τους (στο εξωτερικό) και δεν τους αγγίζουν 
οποιεσδήποτε συνθήκες στην αγορά όσο 
δυσμενείς και αν είναι. 

Αλλά και να ήταν οι ίδιες αφετηρίες, οι 
συνεργαζόμενοι με το εξωτερικό έχουν 
παραγωγή ποιοτικά ομόλογη, αλλά πολύ 
πιο φθηνή, καθόσον εκεί έξω το κόστος 
του εκεί κράτους είναι πολύ πιο φθηνό. 
Με ΕΝ.Φ.Ι.Α., Ε.Φ.Κ.Α., φορολογία στο 
26% ή 29% και προκαταβολή φόρου που 
φθάνει σχεδόν το 100%, ενώ και το κό-
στος της ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλό 
(λόγω της μισθοδοσίας των υπαλλήλων 
της Δ.Ε.Η. και της αποβιομηχάνησης), 
αλλά και των άλλων υπηρεσιών, τελικά 
επιβάλλεται, για να υπάρχει κάποια ελάχι-
στη ελληνική παραγωγή, να δοθούν πολλά 
«αντισταθμιστικά».

Εδώ όχι μόνο αντισταθμιστικά υπέρ των 
Ελλήνων παραγωγών δεν υπάρχουν, αλλά 
στην πράξη μέχρι σήμερα «κυνηγιούνται» 
οι παραγωγοί πραγματικού πλούτου και 
ταυτόχρονα πριμοδοτούνται οι έμποροι 
των εισαγόμενων προϊόντων, ενώ δεν 
αναζητούνται τα διαφυγόντα κέρδη. Μα-
κάριοι οι κατέχοντες. 

ελεγχθούν όσοι χρησιμοποιούν κρατικές 
δομές και χώρους, αν τις χρησιμοποιούν 
σωστά και αν αυτοί χρησιμοποιούνται από 
εκείνους που έχει προβλεφθεί. 

αναζητηθούν τα διαφυγόντα κέρδη όσων 
έκαναν κακή χρήση των συμφωνηθέντων.

αποδοθούν στους κανονικούς δικαιούχους 
όσα η πολιτεία θέλει να δώσει.

δημιουργηθούν θετικές δράσεις υπέρ όσων 
παραγωγών υπέστησαν την 25ετή «ληστεία» 
πόρων, ώστε να εξισορροπήσουν μέρος 
του χαμένου δυναμισμού τους.

δοθούν ισοδύναμα στηρίγματα στην ελλη-
νική παραγωγή για να έρθει «στα ίσα» με 
τα εισαγόμενα, εξίσου ποιοτικά προϊόντα. 

Και εάν όλα τα παραπάνω, ή μερικά 
από αυτά, είναι στον χώρο των δρεπτών 
λουλουδιών και των πρασινάδων, ίσως 
θα έπρεπε να αναζητηθούν ευθύνες σε 
όλους τους μέχρι σήμερα καλοπληρωμέ-
νους δημόσιους υπαλλήλους (πάντα σε 
σύγκριση με τις συνθήκες και τους μέσους 
μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων), που 
δεν έκαναν συνεπώς και αποτελεσματικά τη 
δουλειά τους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα 
της Ελλάδας. 

Μόλις παραμονή Χριστουγέννων του 
2017 άκουσα «τέρατα και σημεία» από 
έναν αγανακτισμένο παραγωγό αγροτικών 
προϊόντων, ας πούμε ότι τον έλεγαν Ηλία, 
για να μην γράφω όλο τον τίτλο του. Μάλι-
στα αγανάκτησε τόσο πολύ, που, από ό,τι 
κατάλαβα, έχει εγκαταλείψει την παραγωγή 
δρεπτών ανθέων και ασχολείται με άλλα 
αγροτικά προϊόντα, αφού απευθύνθηκε σε 

όλους όσοι πιθανόν μπορούσαν να έχουν 
κάποια επαφή με την τεράστια φοροδιαφυγή, 
αλλά και την ευκολία με την οποία κάποιοι 
επιτήδειοι λυμαίνονται κρατική περιουσία 
και, ενώ ήταν κυριολεκτικά «ξυπόλητοι», 
απέκτησαν τεράστια οφέλη σε βάρος όλων 
των υπολοίπων. 

Αν κατάλαβα καλά, ο Ηλίας απευθύνθηκε 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, απευθύνθηκε στον υπουργό κατά 
της διαφθοράς, απευθύνθηκε σε βουλευτές, 
απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους και την 
1η Αυγούστου 2016 απευθύνθηκε στον 
πρωθυπουργό της ελληνικής κυβέρνησης. 
Μακάριοι οι κατέχοντες.

Μακάριοι οι κατέχοντες οι οποίοι «ορ-
γανώνουν» (στήνουν) τις εκλογικές δι-
αδικασίες στους συνεταιρισμούς για να 
βγαίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και 
όταν παρουσιάζεται δυσαρμονία με τις 
επιθυμίες των «κατεχόντων», τότε απλώς 
δεν εγγράφουν κάποιους για να βγαίνει το 
αποτέλεσμα που θέλουν. Και αν δεν τους 
βγαίνει, εγγράφουν και μερικούς άλλους, 
πάντα υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές που 
αδιαφορούν για το γενικότερο καλό. Και 
«εν ανάγκη» αγοράζουν και μερικά παρα-
γωγικά στρέμματα γης για να το παίζουν 
και παραγωγοί.

Τελικά έπειτα από 20 ή 25 ή 30 χρόνια 
μη τήρησης των κανόνων και συμφωνιών 
παραχώρησης, από τους οποίους κάποιοι 
«κατέχοντες» ωφελήθηκαν πάρα πολύ και 
κάποιοι από έξω (μήπως έφταιγαν και αυ-
τοί που δεν πρόσεχαν τον ανταγωνισμό;) 
ζημιώθηκαν πάρα πολύ, θα την πληρώσει 
κάποιος; Ή όλα έγιναν καλώς από τους 
εποπτεύοντες δημόσιους οργανισμούς ή 
έστω δεν μπορούσε να γίνει τίποτα καλύτερο 
λόγω έλλειψης προσωπικού (;) ή θεσμικού 
πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς ή 
μήπως ήταν και από τη δημόσια διοίκηση 
διεφθαρμένοι; Ή απλά ήταν και είναι ακόμα 
και σήμερα θέμα πολιτικής βούλησης; Ή 
όλα μαζί; Τελικά μακάριοι οι κατέχοντες…

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382

Μακάριοι οι κατέχοντες…
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Λ ένε ότι στις δυτικές δημο-
κρατίες οι εξουσίες είναι 
τρεις και ανεξάρτητες με-

ταξύ τους. Η βουλευτική (βουλή), 
η εκτελεστική (κυβέρνηση) και η 
δικαστική. Μάλιστα πολλοί χαρα-
κτηρίζουν ως μία τέταρτη εξουσία 
τη δημοσιογραφία (πληροφόρηση 
ή… πληροφορική;). 

Βέβαια δεν αμφιβάλλει κανείς ότι 
η μακροχρόνια χρήση έχει φθείρει 
την ανεξαρτησία τους, πιθανόν, 
και μερικοί λένε ότι τελικώς η 
εξουσία υφαρπάζεται (με τεχνικές 
επικοινωνίας) από την εκτελεστική 
και τελικά το πράγμα καταντά όλα 
να τα κάνει η κυβέρνηση. 

Στο βιβλίο «Δημοκρατία, το Πο-
λίτευμα που Περιμέναμε» (συγγρα-
φέας: Σταύρος Καλεντερίδης), στις 
240 σελίδες του, τεκμηριώνεται 
η άποψη ότι το «πολίτευμα της 
Ελλάδος δεν είναι δημοκρατικό» 
κυρίως λόγω της συγκέντρωσης 
όλης της εξουσίας στην κυβέρ-
νηση, αφού η κυβέρνηση στην 
ουσία νομοθετεί (προτείνει και 
«ελέγχει» το αποτέλεσμα) και η 
κυβέρνηση διορίζει τη δικαστική 
εξουσία. Αλλά και με διάφορους 
τρόπους, έμμεσους, κομψούς ή 
λιγότερο κομψούς, σχετίζεται με τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις 
πληροφορίες που διοχετεύονται 
στους πολίτες. 

Στο βιβλίο «Το Απόλυτο και το 
Τάβλι» (συγγραφέας: Δήμος Δήμου) 
επισημαίνεται ότι στο απόλυτο, αν 
έχεις ιδεολογία σοσιαλιστική και 
εκλεγείς στην κυβέρνηση, εφαρ-
μόζεις παντού τον σοσιαλισμό. 
Ενώ στο «τάβλι», αν έχεις ιδεο-
λογία σοσιαλιστική και εκλεγείς 
στην κυβέρνηση, εφαρμόζεις όπου 
μπορείς ό,τι μπορείς με στόχο να 
φθάσεις στον σοσιαλισμό. Η δι-
οίκηση είναι η τέχνη του εφικτού. 

Είναι στο τάβλι σαν να θέλεις 
στην ιδεολογική λύση να παίξεις 
με όλα τα πούλια συγκεντρωμένα 
και να παίζεις συνεχώς εξάρες, 
ενώ η πραγματικότητα είναι ότι 
έχεις τα πούλια διάσπαρτα και 
στις τέσσερις περιοχές του ταβλιού 
και παίζεις 2-3, ακριβώς όσα σου 
έρχονται με τα ζάρια που έπαιξες. 

Φαίνεται ότι η προσπάθεια να 
προωθηθεί η κοινωνική οικονο-
μία, η οποία, σημειωτέον, είναι 
αναγκαία, ή να εξωθηθούμε σε 
δομές κοινωνικής οικονομίας που 
χρειάζονται εφαρμόζει τεχνικές 
«απολύτου». 

Δεν εξηγείται αλλιώς η προσπά-
θεια της κυβέρνησης να επιβάλει 
την άποψη ότι μία Κοιν.Σ.Επ., 
απλώς και μόνο επειδή είναι 
Κοιν.Σ.Επ., μπορεί να στηρίξει 
και να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει 
και να καθοδηγήσει μία ομάδα 
ανθρώπων να δημιουργήσουν, 
να οργανώσουν και να λειτουρ-
γήσουν μια καινούργια κοινωνική 
συνεταιριστική επιχείρηση. 

Είναι άλλο να έχει την πρωτο-
βουλία, την ευθύνη και τον έλεγχο 
η Κοιν.Σ.Επ. και άλλο να τα κάνει 
όλα η Κοιν.Σ.Επ. μόνη της. Θα μπο-
ρούσε μία Κοιν.Σ.Επ., για λόγους 
πιθανόν ιδεολογικής καθαρότητας, 
να έχει τη συνολική ευθύνη και 
άλλο να τα κάνει μόνη της. 

Είναι άλλο εγώ ως κύριος του 
εαυτού και του κορμιού μου να 
έχω την ευθύνη να αποφασίζω 
για τις επιλογές μου σε κάποια 
θεραπεία / εγχείρηση και να 
επιλέγω τους συνεργάτες για το 
καλύτερο αποτέλεσμα και άλλο να 
κάνω την εγχείρηση μόνος μου. 
Καταντά γελοίο και βέβαια πολύ 
επικίνδυνο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (Ε.Κ.Τ.) συστήθηκε για να 
προωθούνται τα θέματα που έχουν 
άμεση σχέση με τις κοινωνίες και 
συνακόλουθα με την κοινωνική 
οικονομία και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών. Δυστυ-
χώς τα χρήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα 
δεν πηγαίνουν για να στηρίζουν 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών ούτε βέβαια στην κοινω-
νική οικονομία. 

Παίζουμε με τις λέξεις και τα 
νοήματά τους: Τα χρήματα του 
Ε.Κ.Τ. στην Ελλάδα με ευθύνη 
της ελληνικής κυβέρνησης πηγαί-
νουν στην κοινωνική πολιτική, 
στην κοινωφελή εργασία, στον 
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, στην 

κοινωνική δικαιοσύνη (!), στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, στις 
κοινωνικές ανάγκες, στη δημιουρ-
γική απασχόληση των παιδιών 
(παιδικοί σταθμοί), στα σεμινάρια 
των κέντρων επαγγελματικής κα-
τάρτισης (διότι τάχα εμμέσως, εάν 
οι πολίτες μείνουν χωρίς επικαι-
ροποίηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων τους, δηλαδή σεμινά-
ρια, κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό!), πάντως δεν πάνε 
στις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών. Ίσως/και διότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών δεν μπόρεσαν να απο-
κτήσουν ποτέ μία εκπροσώπηση, 
αφήνοντας ευκαιριακούς «εκπρο-
σώπους» της να σφετερίζονται τους 
πόρους του Ε.Κ.Τ. 

Στην τελική φάση των οργανωτι-
κών διαδικασιών βρίσκεται, όπως 
μάθαμε από την Πανελλήνια Ένωση 
Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονο-
μίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο., 210.88.13.760, 
peskonet@gmail.com), η σύσταση 
της συνομοσπονδίας των οργανώ-
σεων της κοινωνίας πολιτών και 
φορέων κοινωνικής οικονομίας, 
η οποία έχει ως σκοπό, μεταξύ 
άλλων, να καλύψει το κενό του 
κοινωνικού εταίρου της Ελληνι-
κής Οικονομικής & Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) στο πλαίσιο 
της Ε.Ε. 

Η συνομοσπονδία είναι τριτο-
βάθμια πανελλήνια ένωση και 
μόνο ως τέτοια μπορεί να ασκήσει 
το δικαίωμά της για συμμετοχή 
στην Ε.Ο.Κ.Ε. Επισημαίνεται ότι 
κάθε ένωση και ομοσπονδία που 
έχει τα νόμιμα κριτήρια μπορεί να 
γίνει μέλος της συνομοσπονδίας 
με απόφαση της γενικής συνέ-
λευσής της.

Το πρόβλημα ήταν πάντα στη 
χώρα μας η κατακερματισμένη 
κοινωνία πολιτών και γι’ αυτό 
εντελώς ανίσχυρη απέναντι στην 
εξουσία του συγκεντρωτικού πε-
λατειακού κράτους. Χρειάστηκαν 
δέκα χρόνια αγώνες για να βρεθεί 
ένας κοινός τόπος με τις ενώσεις 
που μπαίνουν μπροστά για τη συ-
νένωση και την οργάνωση μίας 
τριτοβάθμιας ένωσης, ώστε να 

υπάρξει μελλοντικά ως κοινωνικός 
εταίρος στην Ε.Ο.Κ.Ε.

Όταν εκδόθηκε ο οδηγός για 
την κοινωνική Ευρώπη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινωνική 
Οικονομία και Κοινωνική Επιχει-
ρηματικότητα» (European Research 
Institute on Cooperative and Social 
Enterprises, 2013) έγινε απολύτως 
σαφές σε καθέναν ότι το μέλλον 
ανήκει στην κοινωνική οικονο-
μία. Επίσης έγινε σαφές ότι όλοι 
πρέπει να κινηθούμε προς την 
κοινωνική οικονομία, καθόσον η 
ιδιωτική οικονομική δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
ανάγκες της σημερινής κοινωνίας 
/ οικονομίας. 

Παρ’ όλα αυτά ακόμα και σή-
μερα εντοπίζουμε ότι τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν 
επιδοθεί με την πρέπουσα φροντί-
δα στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
σπουδών που θα ασχολούνται 
κυρίως με την κοινωνική οικο-
νομία, ενώ ακόμα ασχολούνται 
με τη δημόσια οικονομική και 
την ιδιωτική οικονομική. Έτσι 
αποστερούν από την κοινωνία 
τα εργαλεία (εκπαιδευμένους επι-
στήμονες) για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας. 

Ο κ. Στέλιος Κατωμέρης (πρό-
εδρος του Περιφερειακού Μηχα-
νισμού Κοιν.Σ.Επ. Αττικής) μας 
ενημερώνει ότι ο κ. Αντώνης 
Βορλόου (ειδικός γραμματέας 
Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οι-
κονομίας) προσδιόρισε τους τρεις 
πυλώνες δράσης της πολιτείας για 
την κοινωνική οικονομία ως εξής:

οι προσκλήσεις για τη δημιουργία 
140 υποστηρικτικών δομών για 
την κοινωνική οικονομία.

τρέξουν τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία. Η χρηματοδότηση προς τις 
Κοιν.Σ.Επ. θα είναι ανάλογη σε 
σχέση με το στάδιο ανάπτυξης 
όπου βρίσκονται. Σημειωτέον πως 
ένα σχέδιο 30.000 ευρώ χρημα-
τοδοτείται εξολοκλήρου.

στη λειτουργία του Ταμείου Κοι-
νωνικής Οικονομίας, το οποίο θα 

εξασφαλίζει την πρόσβαση των 
Κοιν.Σ.Επ. στην τραπεζική αγορά.

Και όλα αυτά χωρίς εξειδικευ-
μένους επιστήμονες ούτε καν 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες. 
Έτσι ο καθένας μοιάζει «να κάνει 
την εγχείρηση μόνος του στον 
εαυτό του», αλλά το γελοίο και 
ταυτόχρονα τραγικό είναι ότι η 
πολιτεία σκέφτεται να δημιουργήσει 
140 υποστηρικτικές δομές για την 
κοινωνική οικονομία από αυτές 
τις ίδιες Κοιν.Σ.Επ. που «κάνουν 
την εγχείρηση μόνες τους» και 
επ’ αμοιβή της πολιτείας θα κλη-
θούν «να κάνουν τις εγχειρήσεις 
σε άλλους μόνες τους», μόνο με 
την εμπειρία τους (πιθανόν λαν-
θασμένη) και χωρίς δεξιότητες 
μετάδοσης γνώσης και εμπειριών, 
απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται 
στον χώρο. Τρελό.

Θα μπορούσε να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς 
μόνο υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ., αλλά 
με δική τους ευθύνη να μπορούν 
να επιλέξουν τους εξειδικευμέ-
νους συνεργάτες ή να εφοδιαστούν 
με εξειδικευμένες δεξιότητες για 
να αντεπεξέλθουν σε ένα πολύ 
εξειδικευμένο καθήκον / έργο ή 
ακόμα καλύτερα να γίνει το έργο 
των υποστηρικτικών δομών από 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο 
4430/2016 ενώσεις κοινωνικής 
οικονομίας και από συνεργασίες 
και με άλλους φορείς κοινωνικής 
οικονομίας, όπως π.χ. οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί και οι κοινωνικοί 
καταναλωτικοί συνεταιρισμοί.

Έτσι και η ευθύνη για την ανά-
πτυξη της κοινωνικής οικονομί-
ας θα παρέμενε σε φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και αυτοί 
οι φορείς θα μπορούσαν να το 
κάνουν υπεύθυνα. Το να επιμένει 
κάποιος να τα κάνει όλα μόνος του 
μοιάζει με τάση αυτοϊκανοποίη-
σης, της οποίας ο χαρακτηρισμός 
δεν μπορεί να περιέχεται σε ένα 
δημόσιο κείμενο, τουλάχιστον για 
λόγους ευγενείας. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382

Ιδεολογική ή πραγματιστική, ρεαλιστική λύση;
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Πώς βάζουμε έξυπνους  
στόχους και πώς μπορούμε 
να τους πετύχουμε

Ποιο είναι το πλάνο σας; Ποιοι είναι οι στόχοι που 
θέλετε να πετύχετε; Σίγουρα όλοι έχετε κάποια σχέδια 
στο μυαλό σας, αλλά τι μπορείτε να κάνετε για να μην 
μένουν μόνο στη σκέψη σας;

Πώς μπορείτε να πάτε παρακάτω και να πετύχετε 
έναν ή περισσότερους στόχους; Η επίτευξη ενός έξυ-
πνου στόχου μπορεί να ακούγεται δύσκολη διαδικασία, 
αλλά, εάν γίνει σωστά, θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε 
και να προχωρήσετε στη λήψη αποφάσεων. Δεν φτάνει 
να βάλει κάποιος έναν στόχο, χρειάζεται να σχεδιάσει 
και τα βήματα και, το κυριότερο απ’ όλα, χρειάζεται να 
δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει και θα κάνει πράξη αυτά 
τα βήματα που έχει σχεδιάσει! Αλλά ποιος είναι ένας 
έξυπνος στόχος και πώς βάζουμε έναν έξυπνο στόχο;

Ένας έξυπνος στόχος είναι:
Συγκεκριμένος
Τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε; Όσο πιο συγκεκρι-

μένη είναι η περιγραφή σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα να το πετύχετε. Οι ερωτήσεις που μπορείτε 
να κάνετε κατά τον καθορισμό των στόχων σας είναι:

είναι οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξή του;
Μετρήσιμος
Οι μετρήσιμοι στόχοι σημαίνουν ότι προσδιορίζετε 

ακριβώς τι θα δείτε, τι θα ακούσετε και τι θα αισθανθείτε 
όταν φτάσετε στον στόχο σας. Θα χρειαστείτε συγκεκρι-
μένες αποδείξεις. Το να είσαι πιο ευτυχισμένος δεν είναι 
αποδείξεις. Να μην καπνίζετε πια, επειδή ακολουθείτε έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής τρώγοντας λαχανικά δύο φορές την 
ημέρα και λίπος μόνο μία φορά την εβδομάδα, είναι.

Εφικτός
Ο στόχος σας είναι εφικτός; Αυτό σημαίνει να διε-

ρευνήσετε αν ο στόχος είναι πραγματικά αποδεκτός από 
εσάς. Ζυγίζετε την προσπάθεια, τον χρόνο και όποιο 
άλλο κόστος προκύψει ενάντια στα κέρδη και τις άλλες 
υποχρεώσεις και προτεραιότητες που έχετε στη ζωή.

Ρεαλιστικός
Είναι η επίτευξη του στόχου σας ρεαλιστική; Είναι σχετική 

με τη δική σας πραγματικότητα; Θέλετε πραγματικά να 
διαχειριστείτε μία πολυεθνική, να είστε διάσημοι και να 
έχετε τρία παιδιά; Τα κύρια ερωτήματα είναι γιατί θέλετε 
να επιτύχετε αυτό τον στόχο. Ποιος είναι ο πραγματικός 
σκοπός πίσω από τον στόχο και αν, πετυχαίνοντας τον 
στόχο, θα φτάσετε αυτό τον σκοπό.

Χρονικά προσδιορισμένος
Το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε είναι ο χρόνος. 

Όλοι γνωρίζουν ότι οι προθεσμίες είναι που κάνουν τους 
περισσότερους ανθρώπους να στραφούν στη δράση. 
Κρατήστε το χρονοδιάγραμμα ρεαλιστικό και ευέλικτο, με 
αυτό τον τρόπο μπορείτε να διατηρήσετε το ηθικό ψηλά.

Το σημαντικότερο όλων είναι ο στόχος να είναι θε-
τικός. Συγκεντρωθείτε στο τι να κάνετε και όχι στο τι 
να μην κάνετε.

Πώς πετυχαίνουμε έναν έξυπνο στόχο
Η καταγραφή στόχων είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα, 

διότι σας βάζει στο κορυφαίο 3% του πληθυσμού. Ποιοι 
είναι οι λόγοι που θέλετε να πετύχετε έναν στόχο; Όσο 
πιο πολλούς λόγους έχετε καταγράψει, τόσο πιο δυνατή 
είναι η επίτευξη του στόχου σας. Οι λόγοι είναι τα κίνητρα 
και το κίνητρο είναι το καύσιμο που σας μεταφέρει εκεί 
που θέλετε να πάτε. Αν βρείτε τουλάχιστον 25 λόγους 
για την επίτευξη ενός στόχου, τότε είναι πολύ σημαντικός 
για εσάς.

Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι είναι δικοί σας και είναι 
πραγματικά αυτό που θέλετε. Τότε δεσμευτείτε στην 
υλοποίησή τους. Εστιάστε στα πράγματα που θέλετε. 
Παραμείνετε θετικοί. Οραματιστείτε το μέλλον σας και 
κινητοποιηθείτε για να κάνετε το όραμα πραγματικότητα.

Κωνσταντία Πάλλα, Κοινωνιολόγος,  
business & life coach

Οι δύο πιο συχνές ερωτήσεις στις σ

Ένα φεστιβάλ αφ
Οι περισσότεροι από εμάς 

έχουμε πάει σε κάποιο 
φεστιβάλ μουσικής, κι-

νηματογράφου, θεάτρου ή βιβλί-
ου. Άλλοι ίσως έχουν επισκεφτεί 
γιορτές μπίρας και κρασιού. 
Κάποιοι μπορεί να έχουν πα-
ραβρεθεί και σε πιο «περίεργες» 
διοργανώσεις, όπως αυτές με τη 
θεματική της λάσπης, της ντομά-
τας, της υποβρύχιας μουσικής ή 
το Φεστιβάλ Μαϊμούς στο Lopburi 
της Ταϊλάνδης! Σε ό,τι φεστιβάλ 
και να έχεις παραβρεθεί, είναι 
αδύνατο να μην πας στο φε-
στιβάλ εργασίας Thessaloniki 
#JobFestival2018, που διορ-
γανώνει το Skywalker.gr στο 
ξενοδοχείο Capsis την Παρα-
σκευή 23 και το Σάββατο 24 
Φεβρουαρίου 2018! 

Τα #JobFestivals, διοργανώ-
σεις που έχουν πλέον καθιερωθεί 
και έχουν δημιουργήσει το δικό 
τους κοινό, είναι φεστιβάλ που 
διοργανώνονται κάθε χρόνο σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 
στοχεύουν στο να φέρουν κοντά 
εταιρίες που αναζητούν προσω-
πικό και υποψήφιους εργαζο-
μένους μέσα από οργανωμένες 
και βιωματικές δράσεις. Σου 
ακούγεται ενδιαφέρον; Είναι, 
διότι είναι!

 Ποιος μπορεί να συμμετά-
σχει στο φεστιβάλ; Πόσο 
κοστίζει; 
Στο Thessaloniki #JobFestival 

2018 είναι ευπρόσδεκτοι να 
συμμετάσχουν όσοι αναζητούν 
εργασία και όσοι έχουν ήδη, 
οπότε όλοι! Οι αναζητούντες 

εργασία θα έχουν την ευκαι-
ρία να συναντηθούν με εταιρίες 
που ψάχνουν προσωπικό και 
να ενημερωθούν για ιδιαίτερα 
χρήσιμα θέματα που θα τους 
βοηθήσουν στην αναζήτηση ερ-
γασίας, ενώ οι έχοντες εργασία 
μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω 
σε χρήσιμες δεξιότητες και να 
διευρύνουν τους εργασιακούς 
τους ορίζοντες.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται 
από τον δήμο Θεσσαλονίκης 
και η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

 Τι μπορώ να κάνω  
στο φεστιβάλ;
Μέσα από το Thessaloniki 

#JobFestival2018 το Skywalker.
gr στοχεύει οι υποψήφιοι να 
περάσουν από όλα τα απαραίτητα 
στάδια που θα τους οδηγήσουν 
σε μία επιτυχημένη συνέντευ-
ξη εργασίας και μία μετέπειτα 
αρμονική εργασιακή ζωή. Οι 

επισκέπτες μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε μία πληθώρα 
δράσεων με έντονα βιωματικό 
χαρακτήρα, όπως:

-
ξεις εργασίας με εταιρίες που 
αναζητούν προσωπικό: Μπες 
στη σελίδα της διοργάνωσης, 
δες ποιες εταιρίες παίρνουν 
μέρος στο φεστιβάλ και στείλε 
το βιογραφικό σου μέχρι τις 
29 Ιανουαρίου. Οι εταιρίες θα 
παραλάβουν τα βιογραφικά 
όλων των υποψηφίων και θα 
επιλέξουν με ποιους θέλουν 
να συναντηθούν σε συνέντευ-
ξη επιλογής προσωπικού κατά 
τη διάρκεια του Thessaloniki 
#JobFestival 2018. 

Στη συνέχεια η ομάδα του 
Skywalker.gr θα καλέσει τους 
υποψηφίους που έχουν επιλεγεί 
προκειμένου να προγραμματι-
στούν οι συνεντεύξεις επιλογής 
προσωπικού (η τηλεφωνική 
ειδοποίηση θα πραγματοποιηθεί 

μόνο για όσους έχουν επιλεγεί). 
Οπότε μετά τις 12 Φεβρουαρί-
ου τον νου σου: μπορεί να σε 
καλέσουμε στο τηλέφωνο που 
μας έχεις δηλώσει!

-
ριμία υποψηφίων με κορυφαίες 
εταιρίες από διάφορους κλάδους: 
Ακόμα κι αν το βιογραφικό σου 
δεν έχει επιλεγεί για συνέντευξη 
ή αν δεν έχεις προλάβει την 
προθεσμία υποβολής βιογραφι-
κών, στη διάρκεια του φεστιβάλ 
θα έχεις ακόμα μία ευκαιρία να 
έρθεις σε επαφή με τις εται-
ρίες που σε ενδιαφέρουν, να 
συναντήσεις από κοντά τους 
εκπροσώπους τους και να κα-
ταθέσεις το βιογραφικό σου, γι’ 
αυτό μην παραλείψεις να έρθεις 
στο φεστιβάλ με το βιογραφικό 
σου εκτυπωμένο πολλές φορές.

την ενημέρωση και τον συντο-
νισμό των υποψηφίων με τη 
σύγχρονη αγορά εργασίας: Το 
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Σε όσες συνεντεύξεις εργασίας κι αν 
έχετε κληθεί στο παρελθόν, σίγουρα θα 
έχετε ακούσει αρκετά συχνά τις ακόλουθες 
δύο ερωτήσεις: «πείτε μας λίγα λόγια για 
εσάς» και «τι γνωρίζετε για την εταιρία 
μας». Σε αυτό το άρθρο σας παραθέτουμε 
κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το πώς 
να διατυπώσετε τις απαντήσεις σας.

Είναι φυσιολογικό, ανάλογα με τον 
χαρακτήρα που έχετε, να νιώθετε άβο-
λα απαντώντας στην ερώτηση «πείτε μας 
λίγα λόγια για εσάς». Ο καλύτερος τρόπος 
λοιπόν να απαντήσετε είναι σκεπτόμενοι 
ότι η απάντηση αυτή θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να προσαρμοστεί στο βιογρα-
φικό που έχετε αποστείλει στον recruiter. 
Δεν εννοούμε να δώσετε μια μακροσκελή 
απάντηση περιγράφοντας αναλυτικά το 
βιογραφικό σας. Η ιδανική απάντηση 
βρίσκεται στον σωστό συνδυασμό της 
περιγραφής του βιογραφικού σας και των 
στοιχείων του χαρακτήρα σας που σας 
κάνουν ξεχωριστούς.

 Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να θυμάστε 
ότι η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί την 

ιδανική ευκαιρία για εσάς να αποδείξετε 
στον hiring manager ότι είστε το πλέον 
κατάλληλο άτομο για τη συγκεκριμένη 
θέση εργασίας.

Ενδεικτικά λοιπόν μπορείτε να συμπε-
ριλάβετε στην απάντησή σας τα παρακάτω:

 Ποιο είναι το παρόν  
επαγγελματικό σας προφίλ
Σε ποια εταιρία εργάζεστε σε αυτή τη φάση 

(εάν εργάζεστε), ποια είναι τα τρία σημα-
ντικότερα καθήκοντά σας;, πόσο χρονικό 
διάστημα εργάζεστε για τη συγκεκριμένη 
θέση. Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή 
της θέσης εργασίας για την οποία κάνετε 
αίτηση και ανιχνεύστε ποιες αρμοδιότητές 
σας είναι σε συνάφεια με τη θέση.

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό σας προφίλ
Σε περίπτωση που δεν εργάζεστε μπορείτε 

να παραλείψετε την αναφορά στο επαγγελ-
ματικό σας προφίλ, ωστόσο οι δεξιότητες 
που αποκομίσατε από τις ακαδημαϊκές 
σπουδές σας θα πρέπει να αναφερθούν. 
Τι είναι αυτό που γνωρίζετε σε βάθος 

και μπορείτε να το εφαρμόσετε εφόσον 
κερδίσετε τη δουλειά;

 
Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για την 

εταιρία για την οποία κάνατε αίτηση
Αυτή την πληροφορία μπορείτε να τη 

δώσετε ως επίλογο και προετοιμάστε τη 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι to the point 
και σύντομη. Τι είναι αυτό που πιστεύετε 

ότι θα σας 
επαγγελματ

Ανάλογα 
χαλαρώστε 
της συνέντευ
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Software Architect
Athens, Greece - Ref: TRG-SA

Mission and tasks: This position is for a large project implementing extensive 
requirements and business processes in the scientific and regulation 
area. The Software Architect performs a wide range of duties including 
the following:

Translate the customer’s requirements from an architecture standpoint 
into specific applications or processes, determining respective functional 
and non-functional requirements

Assess the alternatives, identify risks and provide arguments 
for the technology choices required to execute the project, paying 
attention to system integration and feasibility

Take ownership of the solution, defining all aspects of development 
from appropriate technology and workflow to coding standards

Work with, guide and coach others on identifying, explaining, designing 
and coding the customer’s solution

Oversee progress of the development team to ensure consistency 
with initial design

Ensure that the software meets its quality attributes 
(security, performance, extensibility, etc.)

Take part in the technical classification of the bids.
Profile: The ideal candidate will be expected to possess 
the following:

University degree in information technology
Minimum 7 years of professional experience in IT after the completion 
of studies;

Experience in the development of web applications in either 
one or both the spring and java EE ecosystems: web app development 
with a MVC framework like JSF, spring MVC or similar, relational database 
management systems, object relational mapping frameworks (JPA) 
and SQL, SOAP or REST web services and XML or JSON processing, 
jee or spring stack components, transactional services and dependency 
injection

management systems (e.g. activiti)

HTML5 and CSS3

(preferably AngularJS)

Familiarization with build systems (maven, gradle, etc.), continuous 
integration setups (e.g. jenkins), and static code analysis and quality tools 
(e.g. SonarQube)

Understanding of the agile software development methodology
Excellent verbal and written communication skills in english
Team leading skills, inspiring attitude and able to work in an 

international and multi-cultural environment.
What we offer: The Company offers a competitive remuneration and benefits 
package, opportunities to work abroad, outstanding career development within 
a prominent and dynamic multinational organization, as well as the conditions 
to express and develop both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding work environment.
Send your cv to this e-mail: careers@trasysgroup.com. All inquiries 
and applications will be handled confidentially and acknowledged promptly.

SSC Operator (m/f) - Thessaloniki
The suitable candidates will be responsible for maintain the company’s 
database by entering new and updated customer and account information:

Prepares source data for computer entry by compiling and sorting 
information, establishing entry priorities

Processes customer and account source documents by reviewing data 
for deficiencies; resolving discrepancies by using standard procedures 
or returning incomplete documents to the team leader for resolution

Enters customer and account data
Maintains data entry requirements by following data program techniques 

and procedures
Verifies entered customer and account data by reviewing, correcting, 

deleting, or reentering data
Tests customer and account system changes and upgrades by inputting 

new data; reviewing output
Secures information by completing data base backups
Maintains operations by following policies and procedures; reporting 

needed changes
Maintains customer confidence and protects operations by keeping 

information confidential
Contributes to team effort by accomplishing related results as needed

Your skills and experience:
Excellent knowledge of the english language
German would be considered as advantage
PC literate (word, excel, outlook, internet)
Minimum high school diploma
Confidentiality, thoroughness and independence
Analytical and organization skills
Typing and data entry skills
Attention to detail and result oriented
Team spirit and customer orientation

We offer exciting position in a dynamic and motivated team, development 
possibilities and a nice working atmosphere. With approximately 69,000 
employees at 1,000 locations in over 100 countries, the Kuehne + nagel group 
is one of the world’s leading logistics companies. Its strong market position 
lies in the seafreight, airfreight, contract logistics and overland businesses, 
with a clear focus on providing IT-based supply chain management services.
Kuehne + Nagel is operating three shared service centers (SSC) worldwide. 
The shared service center EMEA, based in Belgrade, together with location in 
Thessaloniki, is serving the regions Western Europe, Middle East and Africa as 
an internal service provider, being responsible for the handling and execution 
of operational tasks within the organization. The SSC Belgrade was founded 
in 2009, with a significant growth since then and nowadays employs over 500 
employees for more than 40 different countries in Western Europe, Middle 
East and Africa. The SSC performs global and standardized processes mainly 
back office tasks, for the internal customers.
Send your cv to this e-mail: recruitingbegkn@kuehne-nagel.com. All cv’s in greek 
language will not be taken into consideration. Deadline for applications: 08.02.2018.

Internet Solutions Specialist - Ναύπακτος
Προσφέρουμε μία απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης φέρνοντας τους πελάτες 
μέσω της τεχνολογίας πιο κοντά σε ό,τι αγαπούν. Ξεπερνάμε πάντα τις προσδοκίες 
των πελατών μας κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο συναρπαστική. Είμαστε 
δημιουργικοί, αεικίνητοι και ψάχνουμε καθημερινά τρόπους να γίνουμε καλύτεροι 
σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε η ομάδα internet Vodafone, μία υπερομάδα.
Είσαι έτοιμος να γίνεις μέλος;
Προσόντα:

Ενθουσιασμός και πάθος για επικοινωνία με τους πελάτες μας και παροχή 
φανταστικής εξυπηρέτησης

Ενασχόληση με internet, apps, social media και λειτουργικά συστήματα 
smartphones είτε ως χόμπι είτε επαγγελματικά

Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και βελτίωση 
γνώσεων

Υπομονή και ικανότητα εξήγησης της τεχνολογίας με απλά και κατανοητά 
λόγια

Εμπειρία στις πωλήσεις ή διάθεση για εκμάθηση της φιλοσοφίας 
στην εξυπηρέτηση πελατών της Vodafone

Γνώση αγγλικών
Δεν απαιτούνται γνώσεις τεχνικών υπολογιστών ή service hardware

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: recruitment@t1-vodafone.gr.

Positioning: Analytical development scientist 
reports to analytical development manager; 
in case of absence to formulation development 
director.
Required qualifications:

University degree in chemistry 
or pharmaceutical studies (with strong chemistry 
content)

Previous experience will be a plus
Excellent knowledge and handling of both verbal 

and written english language.
Good knowledge of MS office suites 

(word, excel, power point, outlook)
Ability to work accurately in a busy and 

demanding environment, adhering to strict 

and problem solving ability.
Responsibilities:

evaluation
Develops new analytical methods for 

a new final product under the guidance 
of Analytical Development Manager

Operates stress testing for development 
a stability indicating method 

Operates photostability studies
Operates validation of the new analytical 

method for a new final product

Ensures the proper documentation of the 
analytical method validation reports

Supports analytical activities during 
pharmaceutical development

Supports and contributes to analytical method 
transfer for a new product during pharmaceutical 
development under the guidance of analytical 
development Manager
This is a full-time position. Only candidates 
meeting the criteria above will be contacted. 
Candidates are kindly requested to send their 
cv to this e-mail: hr@rontis.com attention HR 
department noting “candidacy for the AD 
scientist position”.

Rontis, a swiss multinational healthcare company, is seeking to employ:

Analytical Development Scientist based in Athens, Greece

Amco Advanced Technologies was established in 2003 by a team of experienced 
and highly knowledgeable members with the aim of high technology solutions 
deployment and integration and the implementation of IT projects in general. 
Since then Amco has gradually become a leading provider of smart mobility 
systems. The company has successfully implemented hundreds of projects for 
private and public sector as it has the expertise and the technology to design and 
develop a whole system from scratch, and provide total support for its products. 
This way, Amco can deliver reliable and high-quality solutions to its customers.
Business activities:

Passenger information & fare collection systems
Automated payment systems and self-service kiosks
On-street and off-street smart parking systems
LED displays for information and advertisement

ΑΜCO is looking for a talented:

ICT Project Manager
who will be focused on managing the implementation of AMCO’s public and 
private sector projects. This role is ideal for someone with high potential 
who wishes to be rewarded for outstanding performance, while having the 
opportunity to gain valuable experience on complex ICT projects.
Key accountabilities:

execution of projects
Assisting in the definition of project specifications and client 

requirements, involving all relevant departments and ensuring technical 
feasibility and resource availability

Tracking progress through a solid project plan
Ensuring the on-time and on-budget delivery of projects
Reporting and escalating to management as needed
Managing client relationships and expectations
Establishing and maintaining relationships with third parties
Writing clear briefs for the development, operations and support departments
Ensuring that all departments involved in the project operate as a united team
Creating and maintaining comprehensive project documentation

Requirements:

consulting in either the telecom or information technology sector
Excellent client-facing and internal communication skills
Excellent written and spoken communication skills in greek and english
Able to perform under pressure and deliver results in a demanding 

and fast-paced environment that requires fresh thinking and innovation
Self-driven, responsible, and able to take ownership on projects
Solid analytical thinking and problem solving capability
Attention to detail

Benefits: Human resources constitute a significant success factor for Amco. The 
company regards the continuous effort to train and advance the capabilities of its 
employees as high priority in order to maintain its leading position in providing 
high technology solutions and implementing IT and telecommunications projects in 
general. Its primary aim is to offer a challenging and rewarding working environment 
in which cooperation, openness and continuous growth are encouraged.
Send your cv to this e-mail: hr@amco.gr.



Η Crist, μία από της πλέον καθιερωμένες εταιρίες στον 
χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού - των λευκών ειδών, 
επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Business Development 
Consultant

Ρόλος - αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών, που έχει ως στόχο 
την προώθηση προϊόντων λευκών ειδών σε ξενοδοχεία και 
άλλα τουριστικά καταλύματα υψηλών προδιαγραφών σε 
συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης. Είναι υπεύθυνος για την 
παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας και των πλεονε-
κτημάτων τους και μεριμνά για την ανάπτυξη του εμπορικού 
δικτύου και την εξυπηρέτηση των πελατών του. Συμμετέχει 
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προωθητικών και 
άλλων ενεργειών στην περιοχή της ευθύνης του.
Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή τη θέση-πρόκληση 
θα πρέπει να διαθέτει:

Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας στις πωλήσεις σε 
περιβάλλον B2B (ιδανικά σε τομέα HO.RE.CA.)

Μεταλυκειακή μόρφωση (Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. κ.λπ.)
Εξοικείωση με τη χρήση H/Y και εμπορικής εφαρμογής
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Δυνατότητα ταξιδιών
Δίπλωμα οδήγησης

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να χαρακτηρίζεται από πελατο-
κεντρική αντίληψη, οργανωτικές ικανότητες, καθώς και 
πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Πρέπει να είναι 
δημιουργικός και να έχει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές 
και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
Η Crist προσφέρει: Η Crist προσφέρει ένα ανταγωνιστικό 
σύνολο αμοιβών και ανταμοιβών (μισθό, ασφάλιση, bonus), 
εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, σύγχρονο και 
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή επιμόρφωση, 
συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και παρέχουν ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας αναπτυσσόμενης εταιρίας στον 
χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού - των λευκών ειδών.
Αποστολή βιογραφικού μόνο στα Ελληνικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@crist.gr.

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

Production & Packaging 
Maintenance Support 

Engineer
Κωδικός: MSE_062017

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον 
maintenance supervisor του εργοστασίου 
και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Εποπτεία του προγραμματισμού και της εκτέλεσης 
των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών 
των μηχανών συσκευασίας και παραγωγής 
του εργοστασίου

Διαχείριση και διατήρηση του προβλεπόμενου 
αποθέματος ανταλλακτικών

Κατάρτιση εβδομαδιαίου report συντήρησης
Παρακολούθηση δεικτών (KPIs) συντήρησης
Έρευνα αγοράς και υποστήριξη των απαραίτητων 

παραγγελιών
Διαχείριση και ανανέωση των τεχνικών εγχειριδίων 
των μηχανών
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ειδικότητας μηχανολόγου 
μηχανικού

Εμπειρία 3-5 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εξοικείωση με περιβάλλον MS Office (excel, word, 

power point), καθώς και με το AutoCad
Ισχυρές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο link: 
http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html.

Famar
Pro4ia Inc. a US based entity, providing solutions and expertise as a trusted technology partner, welcomes creative and 
motivated individuals to join our team in Athens. Our collaborative workplace in Ambelokipi offers exciting and diverse 
opportunities to learn, grow and make a real contribution to the company’s success. We are looking for a Cisco Network 
Engineer that demonstrates strong customer service and troubleshooting skills to resolve network-related technical 
issues for our clients. This role will be responsible for maintaining network hardware and software, analyzing problems, 
and monitoring networks to ensure service availability to system users:

Cisco Network Engineer - Ambelokipi
Pro4ia offers the following:

A 5 working day schedule (US holidays apply)
Competitive salary
Public Insurance
Friendly environment comprising of young, enthusiastic, and multi-national staff

The ideal candidate should have excellent British or American english accent and will be responsible for the following work:
Provide remote support to our clients in handling voice and network related service ticket requests that come in to 

the ticketing system, while meeting client SLA obligations
Interface daily with members of the MSP team
Support of all computer network services, including local-area networks (LAN), wide- area networks (WAN), network 

segments, VPN tunnels, and Internet and Intranet systems
Provide Tier 1/2 support for resolution of significant system outages, acting as contact person with external users, 

connectivity vendors, and external partners when needed
Creating and maintaining client-related documentation
Actively participating as a member of the technology team, including participating in team meetings and providing 

technical support for our managed service clients
We are hiring for the second shift (Athens local tme). Shift 2 - 15:00 - 24:00 with a 1-hour break:

Our holiday schedule is not what you are used to. Some of our holidays in the US do not line up with the ones in Greece 
and vice versa. You will be following the US holiday schedule

Currently our desk has support 7AM EST to 8PM EST and we will be moving to 24x5. This means you may require 
to be rotated into a third shift - 0:00 - 09:00 with a 1-hour break (Athens local time) in the near future

Team work - it is imperative that you have a good understanding of teamwork and team spirit. We all work together
How to Apply: If you agree with the above terms, please take the following steps when applying: Only cv’s in english 
will be accepted all others will be discarded.
a. The email should contain your cv (in eglish- all others will be discarded).
b. Due to the language requirement, we urge you to record yourself (i.e. use a cell phone) and attach your recording with 
your resume.
A recording of you speaking English would be awesome (it doesn’t have to be long) and you can do it simply on a smartphone 
or any recording device. (If you don’t know what to say you can say the following “Hello my name is _______________ and 
I am very interested in joining your team in Greece. I have worked in technology for ____ years and I am looking forward 
to being part of your global team.”
Telephone interviewsfor the selected candidates will be performed.
Requirements:

5+ years of experience in network installation, configuration operations, and support
Cisco certifications: CCNP routing & switching is mandatory
In depth knowledge of BGP, EIGRP, OSPF, MPLS, STATIC, VRFs, VPNs, VLANs, trunking, QoS, STP, ACLs, Firewalls, IDS/

IPS, IP SLA, DNS, DHCP, TACACS, RADIUS, L2/L3 switching on Cisco IO and NX-OS
Strong working familiarity and hands on experience with cisco IOS and NX-OS on cisco hardware platforms: Cisco G2 

series routers, cisco ASA 55xx, catalyst and nexus switch product lines
Create and support routing and security policies, protocol redistribution using route-maps, prefix-lists, ACLs
Wireless experience a plus: cisco, meraki
Experience with some network management tools: ie. Solarwinds, MRTG/PRTG, NetQoS, Network Sniffers, etc
Juniper (JUNOS) and Fortinet experience is highly preferred
Strong network security skills (CCSP Certification is a plus)
Exceptional customer service and phone etiquette skills, excellent verbal and written communication skills (in english)
Must be able to be both a team player and can provide exemplary results while working on projects independently

Desirable skills:
Detail oriented and strong problem-solving capabilities with the ability to work on multiple, concurrent tasks and 

adapt to shifting priorities
Take initiative, and response to time-sensitive situations are essential, along with discretion and good sense in dealing with clients
ITIL V3 foundation (preferred but not required)

Send your cv to this e-mail: gloukidis@pro4ia.com.

Business Advisors
Παρέχουμε ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στις επιχειρήσεις. Προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση που 
χρειάζεται η κάθε επιχείρηση δίνοντας λύσεις που εξελίσσουν τη λειτουργικότητα και αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. 
Επισκεπτόμαστε τους πελάτες στην επιχείρησή τους, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα Β2Β 
πωλήσεων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Εσύ επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας business advisors; Κάνε αίτηση τώρα.
Προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή I.E.K. Ελλάδας 
ή εξωτερικού

Εμπειρία στις πωλήσεις
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 

ικανότητες
Διάθεση για καθημερινές επισκέψεις 

σε πελάτες
Προσανατολισμός στην επίτευξη 

των μηνιαίων ατομικών στόχων
Γνώση αγγλικών
Φιλοδοξία για εξέλιξη

Διαθέσιμες θέσεις: Τα παρακάτω 
καταστήματα Vodafone franchisee 

συνεργατών αναζητούν ready 
business advisor για πρόσληψη 
στις ακόλουθες περιφέρειες / 
περιοχές:

Αττική: Αθήνα, Κορωπί, Νέα Μάκρη, 
Ελληνικό, Δάφνη, Πειραιάς, Περιστέρι, 
Γαλάτσι, Ελληνικό, Γλυφάδα, Ίλιον, 
Άνοιξη, Μαρούσι

Εύβοια: Χαλκίδα
Κεντρική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη, 

Κατερίνη, Κιλκίς
Δυτική Μακεδονία: Καστοριά
Ανατολική Μακεδονία: Δράμα, Σέρρες
Θεσσαλία: Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα

Μαγνησία: Βόλος
Ήπειρος: Ιωάννινα
Πελοπόννησος: Πύργος, Αμαλιάδα, 

Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο
Αιτωλοακαρνανία: Αγρίνιο
Βόρειο Αιγαίο: Μυτιλήνη
Κυκλάδες: Σαντορίνη
Νησιά Ιονίου: Κέρκυρα
Κρήτη: Χανιά, Ηράκλειο

Στείλε το βιογραφικό σου στο e-mail: 
business@vfsales.gr. Στον τίτλο του 
e-mail είναι απαραίτητο να αναγράψεις 
σε παρένθεση την περιοχή / την πόλη για 
την οποία ενδιαφέρεσαι.

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε., βιομηχανία τροφίμων με 
δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο, βρίσκεται 
στο Λάκκωμα Χαλκιδικής και αναζητά:

Φοιτητή/τρια για Πρακτική 
Άσκηση

στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου
Περιγραφή θέσης:

Παραλαβή και ποιοτικός έλεγχος α' υλών
Πραγματοποίηση οργανοληπτικών ελέγχων
Διεξαγωγή πειραμάτων και στατιστικών
Συμμετοχή στο σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας 

των τροφίμων της εταιρίας
Διενέργεια swab test σε προσωπικό και επιφάνειες

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ολύ καλή χρήση Η/Υ (excel)
Επιθυμητή η γνώση χρήσης SAP
Δίπλωμα οδήγησης - μέσο μεταφοράς 

για τη μετακίνησή του προς και από την εταιρία
Απαιτούμενες δεξιότητες:

Ομαδικότητα
Έμφαση στη λεπτομέρεια
Τυπικότητα
Υπευθυνότητα
Όρεξη για μάθηση

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων 
στο e-mail: hr@arifoods.gr.

AW - Software Engineer
Allweb Solutions is a leading greek web development 
agency specializing in data knowledge applications for 
large organizations of the private and public sector. We 
are building our next generation business applications 
development platform based on cloud technologies and 
distributed processing and we are seeking for passionate 
software engineers who will participate actively in these 
actions.
Responsibilities:

Execute full lifecycle software development
Write well designed, testable, efficient code
Develop and maintain code using visual studio, 

C# .Net, SQL server
Perform unit tests and preliminary debugging 

to ensure that the programs work as planned
Coordinate with the team leader and other 

programmers in the same team
Research new technologies, tools and solutions

Required qualifications:
Bachelor’s degree in computer science or a related 

technical field or equivalent work experience
Very good written and verbal communication in 

english and greek languages
Minimum 2 years of relevant working experience 

in a similar position
Hands-on experience in developing enterprise-

scale applications with S.O.A. 
(service-oriented architecture)

Working experience with microsoft .NET 
programming languages and technologies, 
C#, WCF, MVC, WebAPI, entity framework

Knowledge of designing and programming of 
relational databases, e.g. SQL server, oracle

Understanding and familiarity with front-end 
javaScript frameworks (angularJS, bootstrap, etc.)

Experience in web interfaces, HTML5, CSS3, web 
2.0 technologies not required but appreciated

Ability to move freely between languages and tools 
will be appreciated

Able to work in a team with other developers on 
complex technical issues and achieve good results

Self-driven and directed with curiosity, honesty 
& integrity

Passionate about writing top quality code
Team player and keen to bring new ideas to the 

table
Familiarity with UML standards and Agile 

Development methodologies (Scrum)
Strong understanding of how to use existing tools 

to solve problems
Company provides: Extremely interesting projects, 
prospects, especially friendly working environment.
Please send your resume & projects portfolio to this 
e-mail: jobs@allweb.gr. All resumes will be kept 
confidential and will be treated with strict confidentiality.

Η εταιρία Ithaca αναζητά:

Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
και Εξεύρεσης Πόρων

Σύνοψη θέσης: O υπεύθυνος ανάπτυξης και εξεύρεσης 
πόρων είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της στρατηγικής 
ανάπτυξης και της εξεύρεσης πόρων για την υποστήριξη 
των σκοπών της Ithaca. Είναι υπεύθυνος τόσο για τον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των δράσεων εξεύρεσης 
πόρων, όσο και για την επικοινωνία με υπάρχοντες χρη-
ματοδότες και δωρητές, με στόχο τη δημιουργία και τη 
διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.
Καθήκοντα:

Ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών και χρηματοδοτών
Αναζήτηση και εξεύρεση νέων σημείων λειτουργίας
Ανάπτυξη βάσης οικονομικών υποστηρικτών
Έρευνα σχετικά με πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης
Συγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης 

σε εταιρίες, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς 
και χορηγούς

Παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και συμμετοχή σε κατάθεση προτάσεων

Οργάνωση on-line εκστρατειών δωρεών
Επικοινωνία και reporting σε υπάρχοντες χρηματοδότες
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια
Συμμετοχή στη συγγραφή του ετήσιου impact report

Προφίλ:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση σε τομέα 

οικονομικών επιστημών ή marketing και επικοινωνίας
Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί 

εντός ομάδας
Ικανότητες διαχείρισης έργου και τήρησης 

χρονοδιαγραμμάτων
Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συνεργασίας
Ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες 

και ικανότητες παρουσίασης
Προηγούμενη εμπειρία στην ανεύρεση πόρων 

θα εκτιμηθεί
Εργασιακή ή εθελοντική εργασία σε Μ.Κ.Ο. 

θα εκτιμηθεί
Άριστη γνώση αγγλικών
Πολύ καλή γνώση MS Office
Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία

Επιπρόσθετες πληροφορίες θέσης:
Τόπος: Αθήνα
Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Αναφορά στον υπεύθυνο λειτουργίας
Εργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα
Υπάρχον δίκτυο συνεργατών, τεχνογνωσία, ευκαιρίες 

εκπαίδευσης
Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών
Αποστολή βιογραφικών και cover letter 
στο e-mail: info@ithacalaundry.gr.

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη 
συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπη-
ρεσίες τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό 
σήμα Nova, ζητά να προσλάβει:

Regional Sales Manager
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Κωδικός: RSM /17
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

Διατήρηση υφιστάμενων και ανάπτυξη δικτύου νέων 
καταστημάτων Νοvashops (ανάλογα με τους στόχους)

Αναλύει τις τάσεις της αγοράς, αναζητά και προτείνει 
τρόπους ανάπτυξης των πωλήσεων στην περιοχή 
ευθύνης του

Εφαρμόζει την εμπορική πολιτική της εταιρίας, 
ελέγχει και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία 
των καταστημάτων

Συντονίζει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και παρακινεί 
την ομάδα πωλητών των καταστημάτων με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων πωλήσεων

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας
Πρόβλεψη πορείας πωλήσεων και έλεγχος πωλήσεων
Έρευνα αγοράς, έλεγχος και καταγραφή κινήσεων 

του ανταγωνισμού
Έλεγχος και διαχείριση των διαδικασιών 

που αφορούν στα καταστήματα με όλα τα εμπλεκόμενα 
τμήματα της εταιρίας

Παρακολούθηση P&L ανά κατάστημα
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 

ή/και σε αλυσίδα καταστημάτων λιανικών πωλήσεων
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:
Πολύ καλή γνώση λειτουργίας καταστημάτων λιανικής
Να μπορεί να κατευθύνει και να εμπνέει την ομάδα 

πωλητών
Να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα 

συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα
Ικανότητα αντίληψης και επεξεργασίας αριθμητικών 

δεδομένων
Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία

Η εταιρία προσφέρει:
Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο link: 
http://www.forthnet.gr/careers.



Senior Tax Professional
From small businesses to some of the world’s best-known brands, our clients 
count on reliable financial statements, information and processes to inform 
their on-going strategies. More than ever, business is about interpreting and 
reacting to complex data - and they look to us for advice and services they 
can trust every time. You will use your professional skills and experience to 
make it happen, handling complex tax audit procedures across a broad range 
of industries and responsibilities.
The opportunity: We are currently seeking for a Senior Tax Professional to 
support our tax team and help our clients in tax projects at different industry 
sectors. Actively establish internal and external relationships. Anticipate and 
identify risks within engagements and raise any issues. You will also keep 
informed of professional standards and firm policies and procedures and 
effectively apply this knowledge to different client situations.
In return, you can expect leading-class learning and development tailored 
to your unique interests and motivations. You will be given all the skills, 
knowledge and opportunities to progress and become ready to build a better 
working world for our people, our clients and the communities that support us.
Your key responsibilities: Everything you will do will come back to providing 
special tax advice activities for our clients. Colleagues and clients from a 
diverse array of backgrounds will look to you first for answers, so you will be 
a high-profile contact when it comes to resolving complex issues. As you build 
your knowledge and experience, you will become a tax advisor, influencing 
clients and engagement teams on resolutions that will impact entire industries.
Skills and attributes for success:

Work effectively in a team sharing responsibility, providing support, 
maintaining communication and update other senior team members 
on progress

Build strong internal relationships within other departments and teams 
across the organization

Continually develop personal skills through training, experience 
and coaching

Understand and follow workplace policies and procedures
To qualify for the role you must have:

3 to 5 years’ of experience in tax field - working experience in a BIG4 
will be considered as an asset

Strong academic record including a university degree in business 
administration, banking and finance, accounting and finance - 
postgraduate studies in business administration, banking and finance, 
accounting and finance will be considered as an asset

Substantial MS office knowledge
Excellent written and verbal communication skills in greek and english
Excellent communication and prioritization skills
Strong teamwork and leadership/project management skills
Results-oriented approach with keen attention to high quality, details 

and accuracy
Self-motivation and desire to exceed expectations

Working location: Athens
What working at EY offers:

Support, feedback and coaching from some of the most engaging 
colleagues in the industry

Opportunities to develop new skills and progress your career both inside 
and outside Greece

Developed system of performance management and career development 
that enables you to have the freedom and flexibility to handle your role 
in a way that’s right for you

Opportunity to work in an international environment
About EY: As a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services, 
we hire and develop the most passionate people in their field to help build a better 
working world. This starts with a culture that believes in giving you the training, 
opportunities and creative freedom to make things better. So that whenever 
you join, however long you stay, the exceptional EY experience lasts a lifetime.
If you can confidently demonstrate that you meet the criteria above, please submit 
your CV via the respective link as soon as possible to this link: https://goo.gl/X5Umki

Senior System Engineer - Cloud Services Company
(€1800 - €2100 Gross p/m)

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, an innovative cloud computing 
company with clients around the globe located in 
Thessaloniki, we are currently looking for a talented and 
agile Senior Systems Engineer, to join its technically 
advanced software development team.
Role Summary: The ideal candidate will design, deploy, 
run, protect, and provide for the software and systems 
behind all of company’s cloud public services and will be 
responsible for their availability, latency, performance, 
and capacity. He/she will work on a high variety and scale 
system design and troubleshooting and integration of 
3rd party services using a scale-ready model.
Key accountabilities:

Solve problems relating to mission critical 
services, build and document automation 
to prevent problem recurrence; with the goal 
of automating response to all non-exceptional 

service conditions
Design, write and deliver code (scripting) 

to improve the monitoring, availability, scalability, 
latency, and efficiency of the company’s services

Influence and create new designs, architectures, 
standards and methods for large-scale distributed 
systems

Engage in service capacity planning and demand 
forecasting, software performance analysis 
and system tuning

Engage & communicate with customers in order 
to solve complex problems

Install, test & configure 3rd party cloud solutions 
that will be a part of the company’s services
Knowledge, skills & experience:

Bsc degree in computer science or related 
technical field

Experience in one or more of: Python or scripting 
experience in shell or PowerShell

Experience in microsoft server operating systems 
with experience working with virtualization 
technologies using hyper-V clusters

Experience with network theory and practice e.g. 
TCP/IP, UDP, ICMP, VoiP etc., MAC addresses, 
IP packets, DNS, OSI layers, and load balancing

Experience with cloud technology stack e.g. 
software-defined data center, software-defined 
networking and storage

Basic knowledge of linux operating systems
Strong pluses:

Expertise in designing, analyzing and 
troubleshooting e-mail services

Experience with MS SQL & MySQL
Experience with VMware ESXI clusters
Experience with VoiP Technologies running 

on the cloud
Solid understand of configuration 

management technologies such as ansible 
and dsc

Experience with grafana, sensu, influxDB
Benefits:

Competitive remuneration package
Working from home option
Opportunities for knowledge growth through 

continuous training programs
Private insurance scheme

If you are interested in applying to this exciting Job 
Opportunity please send us your cv in english to this 
e-mail: s.zineli@itechscope.com. All applications will 
be handled with total confiedentiality.

Support Officer
Do you want to join a well known & fast-paced multinational organization? 
Are you an ambitious professional with strong organizational & numerical 
skills? If you dream to be part of a commercial team as a commercial support 
officer, then we have the great job opportunity for you.
Benefits:

Multinational & dynamic working environment
Competitive monthly salary & health plan
Opportunities for career development

Responsibilities:
Maintains & updates the commercial database
Ensures accuracy of contracts about pricing details
Resolves sales-related issues in a timely manner, generally providing 

real-time support
Understands sales policies in order to adjust contract proposals 

according to client's' needs
Collaborates closely with the commercial team 

& providing support during sales process 
Prepares credit check for the clients
Identifies and escalate situations requiring attention
Logs all interactions with clients in the relevant CRM tool
Adheres to company's policies and guidelines 

Requirements:
University degree in business administration, finance, or a related field
Minimum 3-4 years of relevant experience, ideally in a commercial 

department
Fluency in english & greek 
Excellent MS office knowledge, especially excel advance
Excellent communication & organizational skills 
Commercial & numerical acumen
Results-oriented, persistent & energetic 0professional
Able to perform under pressure, to multi-task & prioritise 

Information:
If this sounds like you, we want to hear from you today.
Here’s how to apply;
1. Apply online by clicking the sapply button
2. Upload your cv
3. For further info please call at +30 2106770523 and ask for Kirki Sinodinou
Please note that for transparency and equity reasons, only those applications 
made online via our site will be assessed. After the screening of all the cv’s 
received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the 
job to arrange an interview. All applications are considered strictly confidential.
Send your cv to this link: https://goo.gl/PL7TTs

Belvedere Mykonos Hotel is recruiting on seasonal basis for the information 
technology department:

IT Support Officer
Position profile: The successful candidate should have the following skills:

Basic knowledge of computer networking (wireless and wired networks)
Basic knowledge of windows server and client operating systems
Basic knowledge of google suite
Average knowledge of microsoft office suite (word, excel, outlook)
Basic knowledge of pbx operations
Average knowledge of hardware troubleshooting (PCs and Printers)
Basic knowledge of audio/visual setup and connectivity
Basic understanding of sales applications
Basic understanding of satellite tv infrastructure
Pleasant and friendly demeanor with ability to smile
Very good command of english language
Ability to communicate efficiently with hotel guests as well as internal 

users of IT systems
Previous experience in supporting hotel and catering IT operations 

will be appreciated
The company offers:

Friendly working environment
Training and support
Competitive salary
Accommodation at staff lodges
Meals at staff canteen
Extensive employment period

To apply, please send your cv wiath a recent photo 
to this e-mail: belvedererecruitment@gmail.com.

BELVEDERE

H εταιρία Relate A.E., από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή 
υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για 
τη στελέχωση κέντρου εισερχόμενης επικοινωνίας:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
για μερική απασχόληση (ΕΤΕ1-18)

Επιθυμητά προσόντα:
Απόφοιτοι λυκείου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. - μέχρι 30 ετών
Άνεση στην επικοινωνία
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL
Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας, γραπτή και προφορική
Γνώση αγγλικών
Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα ωράρια
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται:
Σύμβαση απασχόλησης μισθωτού με ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α.
Δυνατότητα αυξημένων αποδοχών βάσει πρόσθετων ωρών / βραδινής 

απασχόλησης / Κυριακών, αργιών
Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα των πελατών μας 

και σε μεθόδους εξυπηρέτησης καταναλωτών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητες εξέλιξης

Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) και λεωφορεία.
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: hr@relate.gr ή μέσω 
του φαξ: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό «ΕΤΕ1-18».

INTRASOFT international, a leading european IT solutions provider, is seeking 
a professional to cover the following opening:

Banking S/W Engineer
Your Role: The banking S/W engineer will support INTRASOFT International’s 
banking product profits® in Greece and Abroad. Profits® is a modern, On-line, 
real-time, customer-oriented integrated Information system for Banking and 
Financial Institutions that was designed and developed using ca gen case 
tool of computer associates. 
The successful candidate will have the responsibilities below:

Development / maintenance based on specifications that reflect 
the clients’ requirements

Provision of support and upgrading services in a product oriented environment 
Required skills:

Degree in Information Technology or other relateddiscipline
Experience in software development
Knowledge of relational database management systems
Experience in SQL
Excellent command of the english language
Availability to travel abroad

Desired skills:
Knowledge or experience in development and administration of financial 

and banking systems
Knowledge/experience of data warehouse systems
Knowledge/experience of system development methodologies
Knowledge/experience in client / server or web architecture
Knowledge /experience in programming with C++/java/.net
Experience in business analysis

Personal characteristics:
Ability to effectively integrate in a multicultural environment
Strong customer service orientation
Team player, with excellent cooperation and communication skills
Self-motivated and flexible

INTRASOFT International provides acreative, challenging and dynamic multina-
tional environment which encourages team spirit, continuous learning and fast 
career growth. For information regarding our company, current projects and 
openings around Europe, please consult our website: www.intrasoft-intl.com.
Please submit your cv in english to this link: https://goo.gl/2i56Cg Executive Sous Chef

Costa Navarino is the new prime destination in the mediterranean, with a strong 
commitment to sustainable practices and environmental responsibility. Located 
in the greek region of Messinia in southwest Peloponnese, Costa Navarino is set 
against a backdrop of unspoiled, breathtaking seaside scenery and 4,500 years 
of history. Costa Navarino currently comprises two luxury marriott managed 
properties, The Westin Resort Costa Navarino and The Romanos, a luxury collection 
resort, offering a total of 766 guestrooms, suites & villas, a state-of-the-art 
5000m2House of events conference center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, 
two signature golf courses, exquisite gourmet dining venues, shops and boutiques, 
first class children’s facilities and multiple sports and activities.
Theaward-winningThe Romanos, a luxury collection resortandThe Westin Resort,Costa 
Navarinoare seeking for an executive sous chefto make an impact on this job. The 
successful candidate will strongly support the resorts Executive Chef, will be an 
expert in kitchens and will be passionate about creating recipes guest will remember.
As our sous chef you will:

Estimateand communicate daily production needs
E Demonstrate proper and safe usage of all kitchens equipment
E Haveknowledge of all standard procedures and policies pertaining 

to foodpreparation, receiving, storage and sanitation
E Respondappropriately to guests’ needs during the hours of operation
E Have the ability to support the control of food cost
E Be able to clearly define productivity standards with quality 

requirementsand methods required to obtain them
E Checkthat all food and beverage outlets’ orders are at the correct level 

and do not surpass the stocks which are required
E Ensure that the wage overtime forecast is submitted each week 

and authorized by the chef
E Ensure accuracy in the weekly time sheets and that they are in accordance 

withthe weekly forecast
To be successful in this role you will have:

E Minimum of 4 years’ experience in the sector, including a minimum 
of 2 years as an executive sous chef in an international 5*hotel chain

E Ability to speak, write and converse freely in both greek and english
E Strong computer skills
E A culinary degree
E Good hygiene knowledge and HACCP Standards
E High energy, ability to work under pressure, good organizational skills 

and interpersonal skills
Navarino dunes offers:

E Competitive compensation package
E Chance to be developed within the most innovative operator of lifestyle 

hospitality brands in the world
E Οn going training opportunities
E Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes (for non - Messinian 

residents)
E Meals within the premises
E Working uniform (and its dry cleaning)
E Private medical plan
E Use of Navarino Dunes cacilities, according to the relevant policies

Please note: Cv’s with no reference code and not fulfilling the above prerequisites 
won’t be taken under consideration. If you are interested in this exciting 
opportunity to grow within the most innovative hospitality operator, please send 
an English resume and a photograph to this e-mail: career@costanavarino.com.



Η εταιρία Neurocom A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών και στην υλοποίηση λύσεων πληροφορικής 
για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει 

Μηχανικούς Λογισμικού
Η εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων 
σε περιβάλλον Oracle για τη στελέχωση της ομάδας 
ανάπτυξης εφαρμογών στην έδρα της εταιρίας (Αθή-
να) είναι πολύτιμη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα 
συμμετάσχουν ως μέλη της ομάδας σε όλες τις φάσεις 
υλοποίησης κάθε έργου (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδι-
ασμός, υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη).
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο πανεπιστημίου στον τομέα της πληροφορικής
Γνώση SQL και PL/ SQL
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ικανότητα για συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εφαρμογών βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον oracle
Εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον 

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών
Γνώση τεχνολογιών web development
Γνώση του microsoft .net περιβάλλοντος

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@neurocom.gr.

Το Tzambaspiti.gr αναζητά:

Άτομα για το Εμπορικό Τμήμα
Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της 
προσοχής μας. Θέλουμε πραγματικά να τον καλοδεχθούμε, 
να τον ακούσουμε και μιλώντας ειλικρινά να τον βοη-
θήσουμε και να τον διευκολύνουμε να κάνει την σωστή 
επιλογή είδους. Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα, 
να είμαστε μια αξέχαστη εμπειρία και να μας επισκεφθεί 
ξανά. Στο εμπορικό τμήμα δουλεύουμε για να υποστηρί-
ξουμε και να οργανώσουμε τις προσπάθειες όλων των 
τμημάτων. Το να δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια είναι 
σε προτεραιότητα εδώ στο Tzambaspiti.gr και θέλουμε 
να λάβεις σοβαρά υπόψη σου ότι θα οργανώνεις και θα 
επικοινωνείς με το δικό σου τρόπο κάνοντας σίγουρο ότι 
οι εργασίες ολοκληρώνονται ομαλά. Θα ενημερώνεις 
το εμπορικό μας σύστημα ERP, θα δημιουργείς word και 
παρουσιάσεις, θα επεξεργάζεσαι excel, θα παρακολουθείς 
στατιστικά στοιχεία. Οποιαδήποτε εμπειρία σε οικονομικό 
ή εμπορικό τμήμα θα βοηθήσει αλλά δεν είναι απαραί-
τητη. Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου να είναι το 
χαμόγελο, η υπομονή, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, να σου 
δίνει ικανοποίηση η επικοινωνία με τους άλλους και η 
σημασία στη λεπτομέρεια. Θα πρέπει να έχεις άνεση στο 
χειρισμό του excel, σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Θα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης 4 
εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα το τμήμα εκπαίδευσης, 
θα σε βοηθήσει να μάθεις τις βασικές εργασίες και θα 
τα μάθεις κάνοντας τα με λεπτομερείς γραπτές διαδι-
κασίες, δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήματα σου. Ολοκληρώνοντας και πετυχαίνοντας 
συνεχίζεις μαζί μας.
Πλεονεκτήματα: Τα άτομα του εμπορικού τμήματος 
φροντίζουν με την ικανότητα τους να ολοκληρώνονται 
σωστά και με ακρίβεια οι καθημερινές εργασίες. Φρο-
ντίζουμε να τους βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και 
να τους γεμίζει αυτό που κάνουν. Γι’ αυτό δίνουμε στους 
ανθρώπους μας την ανταμοιβή που τους αξίζει. Έτσι έχετε 
τη δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο, να επιλέξετε 4, 6 ή 8 
ώρες την ημέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα και Σάββατο 
με όποιο τρόπο επιλέξετε και ικανοποιεί τις ανάγκες σας, 
για να έχετε και την προσωπική σας ζωή σε ισορροπία.
Η όλη επικοινωνία για το κλείσιμο της συνέντευξης θα 
γίνεται μέσω e mail ή facebook, γι’ αυτό θα θέλαμε το mail 
σας και ο λογαριασμός σας στο facebook να είναι έγκυρα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
career@tzambaspiti.gr.

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία στην Εθνική 
Ασφαλιστική ως: 

Ασφαλιστικός 
& Χρηματοοικονομικός 

Σύμβουλος
Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον 
τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συ-
νεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να 
σας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγ-
γελματική αποκατάσταση και αναγνώριση. Η ιστορία και 
η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής, 
το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα συ-
νεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών προϊόντων σε συνδυασμό με 
τις δυνατότητές σας είναι τα συστατικά που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία. Ελάτε να χτίσουμε 
μαζί μία επιτυχημένη σταδιοδρομία ασφαλιστικού και 
χρηματοοικονομικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα 
προνόμια και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής 
εταιρίας και του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Προϋποθέσεις:

Ηλικία άνω των 27 ετών
Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης
Φιλοδοξία για εξέλιξη
Επιχειρηματική νοοτροπία
Ήθος

Παροχές:
Περιβάλλον επιτυχίας, υψηλών διακρίσεων και 

αμέριστης υποστήριξης
Εξέλιξη και ανάδειξη βάσει κανονισμού πωλήσεων
Αμοιβές ανάλογες της παραγωγικότητας
Ταξίδια και bonus βάσει επίτευξης στόχων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ea.athina8721@insurance.nbg.gr.

Υπεύθυνος Συσκευών 
Υπερκάθαρου Νερού

Περιγραφή ρόλου:
Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας των οργάνων 

παραγωγής υπερκάθαρου νερού και των εφαρμογών 
που καλύπτουν

Παροχή τεχνικής υποστήριξης των οργάνων 
στο χώρο των υπάρχοντων πελατών όποτε χρειαστεί 
(διάγνωση, επίλυση και αναφορά τεχνικών θεμάτων 
των πελατών)

Καταγραφή και παρακολούθηση των επισκέψεων 
μαζί με καταγραφή εξόδων, όπως αναλώσιμα 
που χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά 
που αλλάχθηκαν κτλ.

Συνολική παρακολούθηση των ανταλλακτικών 
και του stock (μεταχειρισμένα κτλ.) 
ώστε να προωθούνται σε υποψήφιους πελάτες

Συνεχές marketing των συσκευών σε νέους πελάτες 
(διαφόρων ειδών εργαστήρια, κλινικές, αναλυτικά 
κέντρα, κλπ.) 

Παρακολούθηση των νέων αυτών πελατών, 
μέχρι να κλείσει η πώληση

(Ενδεχομένως 1-2 φορές το μήνα να γίνεται 
κάποιο ταξίδι στην επαρχία)
Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία (επιθυμητη) έως 3 έτη στην τεχνική 
υποστήριξη επιστημονικών οργάνων αλλιώς 
και ηλεκτρονικών γενικότερα

Ευχέρεια στην οδήγηση αυτοκινήτου (δίπλωμα)
Πτυχίο ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή χρήση Η/Υ
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
Καλή φυσική κατάσταση

Η εταιρία προσφέρει:
Πλήρες πακέτο αποδοχών 

(σταθερός μισθός και ασφάλιση)
Αυτοκίνητο
Τηλέφωνο
Προοπτικές εξέλιξης σε άλλους τομείς εαν επιδειχθεί 

δεξιότητα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ih@instruments.gr.

Ο όμιλος SATO με ηγετική θέση στην αγορά επαγγελμα-
τικού και οικιακού εξοπλισμού, αναπτύσσει δυναμικά το 
δίκτυο καταστημάτων της, SATO & ENTOS σε όλη την 
Ελλάδα και αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες 
που θα απασχοληθούν ως:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Δικτύου
Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. (επιθυμητό όχι απαραίτητο)
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5 έτη)
Απαραίτητη η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώσεις MS office
Ηλικία έως 35 ετών
Άνεση στην επικοινωνία, δυναμική προσωπικότητα, 

ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
Εστίαση στην επίτευξη στόχου

Ο όμιλος SATO προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Bonus επίτευξης στόχων
Εταιρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο - κάλυψη εξόδων κίνησης
Εταιρικό κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@sato.gr.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο όμιλος εταιριών Κleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί 
να προσλάβει για το τμήμα πωλήσεων / εξαγωγών στη 
βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

French Speaking 
Αccount Manager

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας 

ή συναφούς ειδικότητας
Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας 

(επίπεδο advanced)
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

(επίπεδο proficiency)
Πολύ καλή χρήση H/Y (MS office, autocad)
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Δυνατότητα ταξιδιών

Αρμοδιότητες:
Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης 

με τους πελάτες
Πρόβλεψη πωλήσεων και παρακολούθηση στόχων 

για key accounts
Διασφάλιση της επιτυχημένης και έγκαιρης παράδοσης 

του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
Επίλυση θεμάτων και προβλημάτων των πελατών 

και διαχείριση παραπόνων
Προετοιμασία αναφορών για την κατάσταση του πελάτη

Η εταιρία προσφέρει:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας
Πρόσθετη ιατρική κάλυψη
Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα
Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο 

και playroom)
Αποστολή βιογραφικών στο link: http://www.careernet.
gr/app/kleeman/aggelia/6487 υπόψη κ. Δ. Λαζαρίδη, 
αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης. www.kleemann.gr.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
KLEEMANN

Η Filos Holidays & Travel, τουριστικός οργανισμός που ασχολείται με τον εισερχόμενο τουρισμό, ζητά για τα γραφεία της 
στη Θεσσαλονίκη (εποχιακή απασχόληση - 7 μήνες) να καλύψει την ακόλουθη θέση:

Υπάλληλο Τμήματος Ημερήσιων Οργανωμένων Εκδρομών
Τα καθήκοντα της θέσης 
περιλαμβάνουν:

Να επεξεργάζεται κρατήσεις μέσω 
e-mail, τηλεφώνου, φαξ, κεντρικού 
συστήματος και ηλεκτρονικών 
κρατήσεων

Να επεξεργάζεται κρατήσεις tour 
operators και travel agencies, F.I.T.’s 
/ e-bookings κ.λπ

Να χειρίζεται την ημερήσια 
αλληλογραφία, να απαντά σε αιτήματα 
και να προχωρά σε κρατήσεις 
όπως απαιτείται

Να δημιουργεί το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα εκδρομών για όλες 
τις αγορές που χρειάζεται

Να προχωρά σε αναπροσαρμογή 
του προγράμματος εκδρομών ανάλογα 
με τις συνθήκες

Να έχει καθημερινή επαφή 
και να καθοδηγεί τους εκπροσώπους 
του γραφείου (representatives)

Να συλλέγει, να εκτιμά και να απαντά 
(όπως αρμόζει) στην επανατροφοδότηση 
των πελατών (feedback)

Να χειρίζεται τυχόν προβλήματα 
που συμβαίνουν την ημέρα 
της εκδρομής με άμεσο 
και αποτελεσματικό τρόπο

Να χειρίζεται και να απαντά 
σε παράπονα με αποδοτικό 
και διπλωματικό τρόπο

Να εισάγει και να ανανεώνει 
(όταν χρειάζεται) τις εκδρομές στο site 
του γραφείου και σε διάφορες 
συνεργαζόμενες πλατφόρμες

Να παρακολουθεί τις προκαταβολές, 
τις τακτικές πληρωμές (όπως έχει 
συμφωνηθεί) βάσει της πολιτικής 
της εταιρίας

Να επισκέπτεται συνεργάτες 
ή πιθανούς συνεργάτες της εταιρίας 
με σκοπό την προώθηση των εκδρομών

Να επικοινωνεί με προμηθευτές 
της εταιρίας και να προχωράει 
σε συμφωνίες με αυτούς

Να δημιουργεί και να διατηρεί 
καθημερινό αρχείο κρατήσεων

Να διασφαλίζει ότι τα αρχεία 
που τηρούνται είναι ενημερωμένα

Να διατηρεί πάντα έναν καθαρό 
και τακτοποιημένο χώρο εργασίας

Να προάγει την εκτίμηση 
και τον σεβασμό με το να είναι ευγενής, 
φιλικός, εξυπηρετικός απέναντι 
σε πελάτες, προϊσταμένους 
και συναδέλφους

Να βοηθά στη δημιουργία 
διαφημιστικών φυλλαδίων 
και διαδικτυακών πληροφοριών 
κειμένου, φωτογραφιών και άλλων 
πληροφοριών
Προφίλ υποψηφίου:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 
ως υπάλληλος τμήματος εκδρομών 
για τουλάχιστον 2 έτη

Ευχέρεια στα ελληνικά, στα αγγλικά 
και σε μία ακόμα γλώσσα 
(ιταλικά, γαλλικά ή γερμανικά). 
Γνώση περισσότερων γλωσσών 
αποτελεί επιπλέον προσόν

Καλή γνώση των εκδρομών 
της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά 
της Χαλκιδικής

Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λειτουργικών 
συστημάτων κρατήσεων τουριστικών 
γραφείων

Άριστη προφορική και γραπτή 
ικανότητα επικοινωνίας

Δυνατότητα να αλληλεπιδρά, 
να επικοινωνεί και να διαπραγματεύεται 
αποτελεσματικά τόσο τηλεφωνικά, 
όσο και στην κατά πρόσωπο επαφή

Να έχει γνώση των εγχώριων και 
των διεθνών τουριστικών 
- ταξιδιωτικών τάσεων

Δίπλωμα ή σπουδές με ειδίκευση 
στον τουρισμό, στη φιλοξενία, 
στη διοίκηση επιχειρήσεων 
ή σε παρεμφερή ειδικότητα θεωρούνται 
επιπλέον προσόντα

Προσωπική ταξιδιωτική εμπειρία 
και γνώσεις γεωγραφίας θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα

Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά 
ως μέλος ομάδας

Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
και στον ορισμό προτεραιοτήτων 
του όγκου εργασίας

Ικανότητα τα λειτουργεί υπό πίεση
Η εταιρία προσφέρει:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογο των προσόντων

7-8 μήνες απασχόληση
Εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής 

υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης
Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό 

και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό 
περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
με πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφο-
ντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
n.mantamopoulos@filostravel.gr. Βιογρα-
φικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις ή στέλνονται χωρίς φωτογραφία 
δεν θα αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε 
στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επι-
λεγούν για συνέντευξη.

Η qmetric | HR & Career Solutions επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό της AGRIS τη θέση του / της:

Credit Controller
Κωδικός θέσης: CC4

Η εταιρία-πελάτης: Η AGRIS κατέχει 
ηγετική θέση στον παραγωγικό κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα και ειδικά της 
λαχανοκομίας με δυναμική παρουσία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διακρίνεται 
για την πολυσχιδή δραστηριότητά της 
και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της.
Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί 
θα αναφέρεται στον οικονομικό διευθυντή 
και θα έχει ως σκοπό τη διασφάλιση 
της συνεχούς ροής πληρωμών από τους 
πελάτες σύμφωνα με την πολιτική της 
εταιρίας-πελάτη μας. 
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά 
του/της θα περιλαμβάνουν:

Παρακολούθηση εφαρμογής της 
πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας

Αξιολόγηση και έλεγχος 
της πιστοληπτικής ικανότητας 
των πελατών

Συνεχής παρακολούθηση υπολοίπων 
και τακτική επικοινωνία με πελάτες 
με σκοπό τη διευθέτησή τους βάσει 
της πολιτικής της εταιρίας

Επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων 
με σκοπό την ενημέρωση σχετικά 
με θέματα εισπράξεων / οφειλών 
πελατών

Παρακολούθηση επισφαλών 
απαιτήσεων και διαχείρισή τους

Προετοιμασία αναφορών / reporting 
(εισπράξεις / υπόλοιπα)
Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε 
σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαι-
τητικά καθήκοντα της θέσης του credit 
controller, θα πρέπει να διαθέτετε τα 
ακόλουθα:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.) οικονομικής κατεύ-
θυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 

σε αντίστοιχη θέση
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Ικανότητα προγραμματισμού και 

οργάνωσης
Άριστες επικοινωνιακές 

και διαπραγματευτικές δεξιότητες

Αναλυτική ικανότητα και ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων

Πνεύμα συνεργασίας 
και ομαδικότητας

Καλή γνώση αγγλικών και MS office
Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον 
επιλεγείτε για την κάλυψη της 
θέσης του credit controller, σας 
προσφέρονται τα ακόλουθα:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης
Άριστες προοπτικές εξέλιξης 

σε ένα δομημένο και συνεργατικό 
περιβάλλον εργασίας.
Ενδιαφέρεστε; Επιθυμείτε να συνε-
χίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα 
σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο 
μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρίας;
Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε 
την αίτησή σας στο link: http://qmetric.
workable.com/jobs/43788/candidates/
new. Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κα-
νόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Instructional designer
Department: Learning & development
Location: G. Lampraki 45 & Tataki, Glyfada
Is personal growth your career vision? Do you live near 
or quite close to the center of Glyfada? Do you dream of 
a workplace that treats you like a member of its family? 
If your answer is yes, then we really want to know you.
We are an international investment group 
specializing in HR services and with us, you will 
have the chance to work as an instructional 
Designer, where you will:

Create visual media to support learning and 
development activities as the main focus of your 
function

Research and create content on specific learning 
topics

Participate in the creative process of training 
and development activities

Train employees on basic visual media creation
Create and share a personal learning project 

aligned with HPD’s values and business strategy
Almost forgot to tell you that you need to have:

A positive attitude
Knowledge of at least one of the following 

software: piktochart, prezi, genialy, goanimate 
or other similar

Excellent verbal and written communication skills 
in english
Are you the one? Let’s find out. Call us at 6936 776430 
and send your english cv to this e-mail: hrmanagement@
hpdlaboratory.com to become a part of our Innovative 
and dynamic team.

Τηλεφωνικοί Σύμβουλοι 
Ενέργειας

Αν είσαι επικοινωνιακό, φιλόδοξο και κοινωνικό άτομο 
έλα στην ομάδα μας. Προσλαμβάνουμε άμεσα, full και part 
time δραστήριους τηλεφωνικούς συμβούλους ενέργειας.
Βρισκόμαστε δίπλα σε στάση μετρό. 
Δυνατότητες εξέλιξης - καριέρας. Εξαιρετικό κλίμα 
εργασίας. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nrg@arcalia.gr.



Maintenance Electricians
Stone Group International is the No 1 group of marble companies in Greece 
and ranks among the 10 largest in Europe, with own wuarries and three 
factories in Northern Greece (Thessaloniki, Drama, Veria). Our “raison d’ etre” 
has always been our industrial excellency and our people. Being an ambassador 
of greek white marble and entrepreneurship in 85 countries worldwide, we are 
looking for a passionate and ambitious professional, to cover the position of 
electrician (EE.01), as part of our team in Kavalari - Thessaloniki.
Description: The Maintenance Electricians are responsible for completing 
any task related to the electrical components and equipment of our company.
Knowledge, skills and abilities:

University or technical (TEI) degree in electrical
Knowledge PLC
Computer skills are an asset

Essential duties and responsibilities:
Troubleshooting manufacturing issues
Mechanical knowledge
Have the ability to create a cooperative environment on their assigned 

shift
Inverter knowledge

The company offers a competitive remuneration and benefits package, outstanding 
career development training and advancement prospects within a dynamic organization, 
as well as the conditions to express and develop both expertise and business 
development capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding work environment.
If you are interested in working with us in the Technical environment, we look 
forward to receiving your application. Please send your cv and cover letter 
mentioning “electrician (EE.01)”, in the subject to this e-mail: hr@stonegroup.
gr. All applications are considered strictly confidential and will be replied.

Η Cosmos Business Systems A.E.B.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Δύο άτομα ως Sales / Presales 
στο τμήμα των εκτυπωτικών λύσεων 

και αναλωσίμων (imaging and printing)
O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα και θα αναφέρεται 
στον διευθυντή του τμήματος. Καθοριστικό προσόν είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση πωλήσεων ή presales σε εταιρία πληροφορικής ή/και φωτοτυπικών κ.λπ.
Προσόντα υποψηφίου:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
Ηλικία 30 - 35 ετών
Εμπειρία στον χώρο εκτυπώσεων, αναλωσίμων Η/Υ τουλάχιστον 5ετής
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας - απαραίτητο σχετικό πτυχίο 

(πιστοποίηση)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εφόσον απαιτείται)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: giokar@cbs.gr υπόψη κας Γκιόκα Ράνιας.

Genepharm S.A., a leading european generic pharmaceutical company, with 
an impressive international customer base, seeks to appoint:

Senior Regulatory Affairs CMC Officer
(REF: CMC/RA 2017)

The position resides within the regulatory affairs department and it involves 
new and marketed products support as it pertains mainly to writing, compiling, 
and maintenance of the quality and technical section. The candidate is expected 
to remain current with regards to regulations, guidelines and policies for the 
pharmaceutical/manufacturing areas and to assist in interpreting and advising 
on the complex and evolving regulatory cmc requirements.
Major responsibilities include, but are not limited to, the following:

Coordinating, compiling and reviewing cmc (quality) data package for 
appropriate and complete documentation

Communicating with internal and external parties to obtain required 
supporting documents data for compilation of the ctd dossier, 
supplements/variations, responses to authorities questions etc., 
maintaining timelines of projects

May provide regulatory cmc expertise during negotiations 
and interactions with regulatory agencies
The applicant should have:

At least bachelor’s degree in pharmacy, chemistry or related scientific 
discipline with minimum 5 years regulatory experience in similar position 
or in R&D department

Excellent knowledge of english both written and oral
Be able to handle multiple tasks/projects, meeting deadlines

The company offers:
Competitive salary
Training and development opportunities

Candidates who believe they meet the above requirements are invited to send 
their cv in English to the address: Genepharm S.A., 22C Marathon Avenue, 19009 
Pikermi, Fax: 210 6039402 or via e-mail: hr@genepharm.com.

Το skywalker.gr, αμιγώς ελληνικός χώρος ζεύξης αναγκών εργασίας, ανα-
πτύσσει φυσικές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγκλισης για τη νεοφυή και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εργασία και την αυτοαπασχόληση, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω του εθελοντισμού και των ερασιτεχνικών ασχο-
λιών και την εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό επιθυμεί να απασχολήσει:

Έμπειρο Web Developer
Απαραίτητα προσόντα:

(Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου ιδρύματος 
εξωτερικού)

Bootstrap, responsive design)

εμπειρία ανάπτυξης websites και 
εφαρμογών σε PHP με χρήση CMS 
και frameworks

και ticketing σύστημα redmine

για δουλειά

Επιθυμητά προσόντα:

για κινητά

και Amazon Web Services (AWS)
Παρέχονται:

και ασφάλιση

ιδεών, λήψης πρωτοβουλιών και 
υλοποίησης καινοτομιών 
παραγωγής εταιρικών 
και κοινωνικών αγαθών

σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων

ενδιαφέροντα, οικογένεια, 
ερασιτεχνικές ασχολίες 
και προσωπικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: evenizelou@skywalker.gr 

Η εταιρία μας, μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, 
αναζητεί στέλεχος για την κάλυψη θέσης εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Κωδ.: Σ.)

Μάγειρας
Για τη σεζόν 2018 από μικρό ξενοδοχείο με εστιατόριο a la carte μεσογειακής 
κουζίνας στη Ζάκυνθο.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε εστιατόριο και πτυχίο σχολής μαγειρικής.
Παρέχονται: διαμονή, διατροφή και ασφάλιση πλήρης απασχόληση, Απρίλιος 
έως Οκτώβριος.
Μισθός: 1.300-1.500 ευρώ.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: info@erietta.com

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών 

σε ομοειδείς αρμοδιότητες
Άριστη γνώση Η/Υ
Απαραίτητη η άριστη γνώση 

αγγλικών - γνώση και άλλης 
γλώσσας επιθυμητή

Άριστες επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες

Ομαδικότητα
Περιγραφή θέσης:

Σύνταξη μελετών αναπτυξιακού 
νόμου

Σύνταξη φακέλων για προγράμματα 

του Ε.Σ.Π.Α.
Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 

και σχεδίων marketing
Budgeting, forecasting, cash flow, 

reporting
Παροχές:

Μισθός ανταγωνιστικός
Συνεχής εκπαίδευση
Ασφάλιση

Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
infoathens@noisis.gr ή στο φαξ: 210 
7250812 υπόψη κ. Μανόλη Κουτελιά. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

NOISIS DEVELOPMENT CONSULTANTS

ERIETTA APARTMENTS

Ο όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνω-
στικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή του 
το 1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της ιδιω-
τικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασυναγώνιστη ποιοτικά 
φροντίδα υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία, που δίνει 
έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση 
και εξυπηρέτηση των ασθενών.
Ο όμιλος αναζητά να προσλάβει:

Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων

Η Playmobil Hellas A.E. ζητά να προσλάβει

Junior Assistant Product Manager
για 9μηνη full-time απασχόληση.

Περιγραφή εργασίας:

(digital και social media)

Προσόντα θέσης / προφίλ υποψηφίου:

Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή marketing.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@playmobil.gr. 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τα άνω προσόντα δεν θα γίνονται δεκτά.

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέ-
στερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
την τουριστική περίοδο 2018:

Α’ Μάγειρα (Κωδ. θέσης: ΑCΚ)
Απαραίτητα προσόντα:

ροϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
5 αστέρων και σε εστιατόρια a la carte

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψιν 

e-mail: hr@portocarras.com ή με fax στα 
210 9944554 και 23750 77105. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Απαραίτητα προσόντα:

εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) τεχνολόγου 
ιατρικών εργαστηρίων

και προϋπηρεσία σε τμήμα 
αιμοδοσίας δημόσιου νοσοκομείου

στις αιμοληψίες

μηχανημάτων και υπολογιστών
Ο όμιλος προσφέρει:

και δυνατότητες ανάπτυξης

των εργαζομένων της Ευρωκλινικής, 
καθώς και των συγγενών τους

με σημαντικά προνόμια

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@euroclinic.gr χρησιμοποιώντας 
τον κωδικό PAR.
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης για να οριστεί συνάντηση 
στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών 
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε 
το link www.euroclinic.gr.

Η Piaggio Hellas Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Eπιθεωρητή Πωλήσεων 
(Dealer Area Manager)

Απαραίτητα προσόντα:

επιχειρήσεων / marketing

Η προϋπηρεσία στον χώρο της μοτοσικλέτας ή/και του αυτοκινήτου 
θα εκτιμηθεί αναλόγως.
H εταιρία προσφέρει:

πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέχρι τις 31.01.2018 στο e-mail: piaggiohellas@gr.piaggio.com

Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών
Η Bed&Bath ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Cannon 
Home Fashion και την αντιπροσώπευση της ομώνυμης 
φίρμας στην Ελλάδα. Το 2003 η εταιρία μετονομάστηκε 
σε Bed&Bath, εμπλουτίζοντας συνεχώς την γκάμα των 
προϊόντων της (λευκά είδη, έπιπλα, στρώματα, κρεβάτια) και 
ενδυναμώνοντας την παρουσία της με νέα σημεία πώλησης.
Η Bed&Bath απασχολεί πάνω από 100 άτομα, εξει-
δικευμένα στελέχη με εμπειρία στην αγορά και νέους 
ανθρώπους, που θέτουν υψηλά πρότυπα για την προ-
σωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους 
εξέλιξη. Η ανάπτυξη της Bed&Bath είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων της και 
γι’ αυτό τον λόγο επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση, 
στην ανάπτυξη και στη διατήρηση του προσωπικού της, 
προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Περιγραφή θέσης:

και αξιολόγηση προμηθευτών

αποθηκών, καθημερινή επικοινωνία με προμηθευτές 
και παρακολούθηση αγορών και εφοδιασμού

παραγγελιών (γνώσεις ERP προγράμματος)

Προφίλ υποψηφίου:

κατεύθυνσης

(project management), η εμπειρία στην προμήθεια 
λευκών ειδών / ένδυσης ή επιπλου θα θεωρηθεί 
σημαντική

χειρισμού Η/Υ (Windows, Office)

προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης
Απαραίτητες ικανότητες:

Προσφέρονται: 

αναπτυσσόμενη εταιρία

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους επισυνάπτοντάς το σε μορφή pdf στο e-mail: 
cvbedandbath@gmail.com με θέμα «Θέση IMD».

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται 
με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλει-
στικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια 
των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την 
αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε 
υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων του που περιέχονται στο βιογραφικό ση-
μείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοι-
χείου που περιέλθει στην κατοχή της Bed&Bath υπ’ 
ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την 
αξιολόγηση των ικανοτήτων του για την κάλυψη της 
θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του ή 
για την κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται 
κατά την επεξεργασία ότι διαθέτει τις απαιτούμενες 
ικανότητες. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου 
τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες 
και στη συνέχεια καταστρέφονται.
Η Bed&Bath μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα 
την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος 
έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των 
άρθρων 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997.



Προϊστάμενοι Υλοποίησης (SVR)
Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για 
τη σωστή υλοποίηση των ενεργειών 
που αναλαμβάνει (διανομές εντύπων, 
προωθητικές ενέργειες) των πελατών 
της εταιρίας στην Αττική.
Αρμοδιότητες:

πελατών

Προσόντα:

ανθρώπινου δυναμικού

προβλημάτων

Προσφέρουμε:

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

e-mail:

Avra Imperial Hotel Κολυμπάρι Χανίων 

Ιταλό Α’ Μάγειρα
e-mail: 

Βιοϊατρι-
κή

Καρδιολόγο 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΘΚΑΡΔ-0917)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Το Blue View στη Θάσο

Σερβιτόρους Α' και Β' 
για το εστιατόριο 

Το Lichnos Beach Πάργα, ζητά να προσλάβει 

Chef
Ο υποψήφιος θα πρέπει:

Τι προσφέρουμε:

e-mail: Akrathos Beach Hotel

Ζαχαροπλάστη
Απαραίτητα προσόντα:

(ΗΑCCP)

Παρέχουμε:

στο e-mail

Επιθυμητά προσόντα:

 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)

Παροχές εταιρίας:

 
e-mail

Waiter A'

Grace Mykonos & Grace 
Santorini

Responsibilities:

Experience, Skills & Knowledge:

e-mail

Διευθυντή Kαταστήματος
Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου/ απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου / Operations 
Administrator - Σκόπελος

Περιγραφή: 

Καθήκοντα θέσης: 

Απαραίτητα προσόντα:

Απαιτούμενες δεξιότητες:

της εταιρίας
Αντικείμενο εργασίας:

με την πολιτική της εταιρίας.

και ικανοποίησης του πελάτη.

σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων.

των τμημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών 

με τους πελάτες.

αναβαθμίσεις και την τιμολογιακή πολιτική.

λειτουργίας της μονάδας.
Οφέλη:

και επέκτασης

Τόπος εργασίας: 
e-mail: 



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

Υπαλλήλους Τεχνικής 
Υποστήριξης Συνδρομητών 
6ωρης απασχόλησης για εργασία 
με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Κωδικός θέσης: CCTA/0517
Χαρακτηριστικά θέσης:

Ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων 
πελατών μέσω εξερχόμενων κλήσεων με τα παρα-
κάτω καθήκοντα: monitoring και επίλυση τεχνικών 
αναφορών και καταγραφή των πληροφοριών μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα - χαρακτηριστικά:

Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου με 
κατεύθυνση στην πληροφορική

Εμπειρία στην πρόσβαση στο internet μέσω dial-up 
και DSL

Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων windows 
ΧΡ, vista 7/8.1, android, IOS

Επιθυμητή η γνώση macOS και linux
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

(γραπτά και προφορικά)
Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρία προσφέρει:

Δυνατότητα μετακίνησης από και προς την εταιρία 
με εταιρικά πούλμαν

Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών 
στο link: http://www.forthnet.gr/careers.

ORLOFF SPA EXPERTS, an independent Athens-based 
company specialized in spa consulting, is currently 
seeking to recruit professionals for hotel spas for the 
position of: 

Spa Therapist (code STK)
Responsible for carrying out spa treatments, to deliver 
a luxury spa experience to spa guests with courtesy 
and efficiency while achieving retail sales objectives, 
for the touristic season (April to October) in a 5* hotel 
spa on the island of Kos.
Job description:

international brand training protocols and ensure 
treatment room tidiness and cleanness at all times 
before and after the treatment

menu, promote treatments during spa tours and spa 
promotions

offers and communicate with guests to enhance their stay

availabilities and respect check-in & check-out 
procedures according to International Spa Standards

products and report accordingly
Qualifications:

asset

preferably in a Luxury boutique hotel or a Spa resort

ability to collaborate

skills

cosmetic brand

all times, respect safety and confidentiality rules

will be much appreciated

environment
The company offers: 

International Spa Standards and spa brands

of benefits subject to performance,

environment

a dynamic group.

announcement code to e-mail: info@orloffspa.gr. All 
applications will be treated with strictest confidence.

Η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων REMACO A.E. αναζητά 
για άμεση πρόσληψη:

Γραμματέα Διοίκησης / Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης
Κωδικός θέσης: SEC/1/18

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει άριστες 
οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, σφαιρική 
αντίληψη των εταιρικών λειτουργιών, καθώς και τα 
ακόλουθα ελάχιστα τυπικά προσόντα:

γλώσσας (γνώση τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν)

συστατικών επιστολών

Η REMACO Α.Ε. προσφέρει ένα άριστο εργασιακό 
περιβάλλον με ανταγωνιστικές αμοιβές, καθώς και 
σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι υποψήφιες μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα έως τις 31/1/2018 
στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
REMACO Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 100 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 

- Λαμίας επιθυμεί να προσλάβει:

Συντηρητή Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων

O υποψήφιος καλείται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας, στελεχώνοντας το τμήμα 
συντήρησης.
Αρμοδιότητες:

του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες 
των μηχανημάτων.

συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο παραγωγής ώστε 
να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις 
λειτουργία των γραμμών.

μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών ανταλλακτικών.

του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

προϋπολογισμού συντήρησης του εργοστασίου.

ασφαλείας.

και συνεργάζεται με αυτά.
Επιθυμητά προσόντα:

(Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ι.)

και συντονισμού εργασιών, ικανότητα διαχείρισης 
εναλλακτικών σχεδίων δράσης, ευστροφία και 
αποφασιστικότητα
H εταιρία προσφέρει:

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@tzanos.gr ή στο 

τον κωδικό θέσης «ΣΜΕ/3i».

Χειριστές
Ζητείται χειριστής γερανού, με άδεια χειριστού εν ισχύ 
και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών 

χειριστής κλάρκ με άδεια χειριστού και εγγραφή 

για εργασία στο Αιγάλεω Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv.athens@meccanica.gr

GEOX στο εκπτωτι-
κό χωριό Mc Arthur Glen ζητείται: 

Πωλητής/τρια
πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα - ικανότητες:

των πωλήσεων

για τους άνδρες
Επιθυμητό προσόν:

Η εταιρία προσφέρει:

πωλήσεων σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς

ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Η εταιρία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα 
ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην 
ελληνική αγορά, η οποία διαθέτει ένα ευρύ και συνε-
χώς αυξανόμενο πελατολόγιο αναζητά για το κατάστη-
μά της στην Αθήνα συνεργασία με επαγγελματίες ειδι-
κότητας πωλητή, τεχνολόγου ιατρικών μηχανημάτων, 
φυσιοθεραπευτή ή και λοιπές ειδικότητες, με έμφαση 
στον τομέα της υγείας, και προϋπηρεσία στον κλάδο 
των πωλήσεων για τη θέση:

Υπεύθυνου Πωλήσεων
Καθήκοντα:

των πελατών

του τομέα του

για την εύρυθμη λειτουργία της

και τα πρότυπα λειτουργίας της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:

κολεγίου) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων 
στον χώρο της υγείας

με ευθύνη ομάδας στον χώρο των καταστημάτων 
λιανικής ή σε εταιρίες ιατρικών/παραϊατρικών ειδών

προσανατολισμός

δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
christopher@kifidis-orthopedics.gr

Είμαστε η κορυφαία ελληνική επιχείρηση με ολοκλη-
ρωμένη γκάμα προϊόντων για τον αγρό, το δάσος, τον 
κήπο και τα πάρκα. Η δραστηριότητά μας επεκτείνεται 
και στον χώρο των δομικών μηχανημάτων. Συνεργα-

επιλεγμένων καταστημάτων με τα οποία συνεργαζό-
μαστε στην Ελλάδα.
Αναζητάμε κατάλληλους υποψηφίους για τη θέση:

Εμπορικός Διευθυντής
Κωδικός θέσης: ΕΔ 1/18

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:

και συνολικά πάνω από 10 έτη στις πωλήσεις

3 ετών

ή οικονομικής /διοίκησης επιχειρήσεων. 
Μεταπτυχιακός τίτλος είναι επιθυμητός

εμπορικών συμφωνιών

ομάδων, με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση 
του πελάτη

Στην Π. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. πιστεύουμε στο 
ηθικό επιχειρείν, στην υπευθυνότητα και στις σχέσεις 
εμπιστοσύνης που έχουν χτιστεί με τους προμηθευτές, 
τους συνεργάτες και τους καταναλωτές στη διάρκεια 
της επιτυχημένης επιχειρηματικής μας πορείας 
από την ίδρυση της εταιρίας.
Προσφέρουμε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
με δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικές αποδοχές και συμμετοχή 
σε ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
human.resources@papadopoulos.com.gr 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης «ΕΔ 1/18».
Θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που θα καλέσουμε σε συνέντευξη.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις αιτήσεις.

Το εστιατόριο «Ψωμί και Αλάτι» στo Χαλάνδρι ζητά: 

Μάγειρες
Προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας

στο e-mail: chef1@psomialati.gr

Aressana Spa Hotel & Suites μέλος των SLΗ στα Φηρά Σαντορίνης, ηγετικό ξενοδοχείο ελληνικής φιλοξενίας και 
πελατοκεντρικής αντίληψης επιθυμεί να προσλάβει:

Food & Beverage Manager

Πρακτική Άσκηση σε Τουριστική Επιχείρηση

Οι οποίοι-ες θα επανδρώσουν και 
θα αναπτύξουν την ομάδα μας 
με απώτερο στόχο την ικανοποίηση 
των πελατών μας, καθώς και την 
αύξηση πωλήσεων της επιχείρησης.
Απαραίτητα προσόντα:

αστέρων

παρουσία

λειτουργίας

και εστιατορικής

και μιας δεύτερης

Σαντορινιού αμπελώνα

των πωλήσεων

και συνεργατικό πνεύμα

και αποτελεσματική λειτουργία του 
τμήματος

με τον πελάτη

προηγούμενων εργασιών

Πρόσθετα προσόντα:

Προσφέρονται:

προσόντων - προϋπηρεσίας

περιβάλλον

απαραίτητη μία πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: hr@aressana.gr

Αντικείμενο σπουδών: Τουριστικά
Περιοχή:
Πρόσληψη: Άμεση
Αναζητούμε τον/την κατάλληλο/η υπο-
ψήφιο/α, που θα καλύψει θέση πρακτικής 
άσκησης στο τμήμα πωλήσεων σε του-
ριστικό γραφείο στο N. Ψυχικό.
Διακρίνεσαι για το πάθος και την ισχυ-
ρή σου θέληση; Θέλεις να κάνεις την 
πρακτική σου σε μία αναπτυσσόμενη 
εταιρία στο κλάδο του τουρισμού;
Στείλε μας σήμερα το βιογραφικό σου και 
πάρε θέση στην ομάδα μας! Το τουριστικό 
γραφείο εξειδικεύεται στην προώθηση 
και στη διαχείριση των κρατήσεων πολυ-
τελών τουριστικών καταλυμάτων, καθώς 
και στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
Καθήκοντα:
Ο ασκούμενος θα αναλάβει διαδικα-

σίες διαχείρισης ιστοσελίδων προώ-
θησης καταλυμάτων, κρατήσεων και 
λοιπών υποστηρικτικών εργασιών.
Ενδεικτικά:

κρατήσεων / διεκπεραίωση

αγοράς

διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών

δεδομένων, έρευνα αγοράς, εύρεση 
νέων συνεργατών
Προσφέρουμε:

σημαντικής εμπειρίας στον χώρο 
του e-commerce και του τουρισμού
Προφίλ υποψηφίων:

τουριστικών ή συναφών 
με τη θέση επιστημών

του να μπορεί να ξεκινήσει άμεσα

γλώσσας

και πνεύμα ομαδικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: 
hr@privategreekvillas.com

κών Συσκευασίας στο Κορωπί ζητείται:

Χημικός Μηχανικός
απόφοιτος Πολυτεχνείου 

για το τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης με έδρα 

το Κορωπί Αττικής
Απαραίτητα προσόντα:

της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

σε βιομηχανικό περιβάλλον

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό 
«ΕΑ» στο e-mail: cv.ea1@argo-sa.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μεγάλη εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον κλάδο βρεφικών ειδών αναζητεί: 

Υπάλληλο Γραφείου
Για θέση πλήρους απασχόλησης στο τμήμα  
εμπορικής διαχείρισης.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

λόγο στα ελληνικά και στα αγγλικά 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Back Office Δικηγορικού Γραφείου  
Νότια Προάστια Αθηνών

ευκαιρία να εργαστείς σε μεγάλο δικηγορικό όμιλο! 
Η ManpowerGroup

Ωράριο απασχόλησης:
09:00-18:00
Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να 

-

ενέργειες και υποστηρίζοντας το νομικό τμήμα.
Πιο συγκεκριμένα: 

 
 

και δικηγόρους 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

σε αντίστοιχη θέση σε δικηγορικό γραφείο  
 

 
 

 
 

 

Παροχές: 
 

 
εργασιακό περιβάλλον
Βιογραφικά στο e-mail:  

Υπάλληλος Γραφείου /Αρχιτέκτονας
Περιγραφή θέσης: -

Μ 
Events & Productions,

-
φείου/αρχιτέκτονα.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 

γλώσσας 
 

 
 

 
 

 

στο e-mail: 

Στέλεχος Υποστήριξης Πωλήσεων
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

Προσόντα: 

 

 
 

 

 
 

σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
 

 
 

 
και διαπραγματευτικές ικανότητες
Βιογραφικά στο e-mail: 

Κρητικός Α.Ε

Βοηθό Υπευθύνου Δρομολόγησης 
(κωδικός θέσης: L1)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

του τμήματος αποστολών 

 
 

 
 

 
 

Αρμοδιότητες: 
 
 

στα καταστήματα 

θερμοκρασίας 
 

 
 

 
 

Τι προσφέρουμε: 
 

αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία 
 

 
 

και ανάπτυξης
Βιογραφικά στο e-mail: -

 της θέσης. Για όλα τα βιογραφικά 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρία Constantinou Bros. Hotels

-

Γραμματείς
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

υπηρεσιών της εταιρίας 
 

 
 

-
τογραφία να αποστέλλονται στο e-mail: 

Η Auto Marin A.E. 
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: . Για ευκαι-

ιστοσελίδα μας 

Personal Assistant 

Housination 

The Personal Assistant role includes: 
Sales:  

 

 
 

Communication:  
 

 

Customer relations:  
 

 
 

CRM program: 

Ιf you are:  
 

 
 

 

e-mail: 

Γραμματέας Εμπορικής Διαχείρισης  
Αθήνα (ADM 2711)

Περιγραφή:

άτομο για τη γραμματεία εμπορικής διαχείρισης.
Καθήκοντα θέσης: -

λειτουργιών της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 

 
 

χρόνου 

link: 

Arte & Mare Elia Mykonos Suites 

Κοπέλα για Γραμματειακή Υποστήριξη
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

της αγγλικής γλώσσας 
 

 
 

Παρέχονται: 
 

στο e-mail: 

Γραμματειακή Υποστήριξη (κωδικός: ADM2)
Η εταιρία: Η εταιρία Datavision δραστηριοποιείται 

-

με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.
Η θέση:
στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και τα καθήκοντά 
της/του θα περιλαμβάνουν εταιρική γραμματειακή 

-

οικονομικών/τεχνικών προσφορών 
 

 
 

 
 

και καταχώρηση εμπορικών παραστατικών 

 
 

 

 

Το προφίλ σας:
ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης γραμματειακή 

ετών σε εταιρία πληροφορικής 

 
 

 
και λογισμικών 

 

 

 

 
και το γραπτό λόγο 

 

 

για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας
Η εταιρία προσφέρει: Εφόσον επιλεγείτε για 
την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα: 

 
 

 
 

εργασίας 
 

μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας

στη διεύθυνση: . Η εταιρία μας τηρεί 

 ζητά:
Personal Assistant

και να χειρίζεται ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της 

του και διάφορες συναντήσεις. 

βάζει προτεραιότητες και να αρχειοθετεί πληροφορίες 

-
πολογισμό για την λειτουργία του γραφείου του 

του προέδρου.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

-

Παρέχεται: καλό πακέτο αποδοχών.

κωδ.: P.A./ΑΜ. στο e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Funky Buddha

-

Product Coordinator
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

με το δημιουργικό τμήμα για την ορθή  

Προσόντα: 
 

στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
 

 
 

και διαπραγματευτικές ικανότητες 
 

 
 

 

 

της μόδας
Βιογραφικά στο e-mail: 

Generation Y-International e-Business Experts 

-

Τελειοφοίτους Τ.Ε.Ι.  
Marketing/Εμπορίας & Διαφήμισης

Για την εξάμηνη -

Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: 

 
 

 
 

 

στοχευμένης διαφήμισης
Απαιτούμενα προσόντα  
(ακαδημαϊκά/επαγγελματικά): 

 
 

να ξεκινήσει άμεσα την πρακτική του άσκηση 

 
 

 
 

 
 

Γενικές προϋποθέσεις:

από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία 
σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 
Δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας μετά την ολοκλή-

Βιογραφικά στο e-mail: 

Kassandra Palace Hotel & Spa   

Human Resources Manager
Job description: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Applicant’s main qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Trenkwalder Hellas αναζητά για λογαριασμό 

Marketing Manager
Ρόλος: 

 

 
 

 
 

 
 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 

 
 

 

ικανότητες 
 

Παροχές: 
 

 
 

 

e-mail: 
. 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για 
να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας. 

θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Hotel Assistant Manager

Εssential qualification: 
 

 

 
 

 

Desirable qualifications: 
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The Assistant Manager is directly answerable to the 
GM and management company and will be expected 
to complete weekly and monthly operational reports.
Apply to e-mail: sunrise-management@cosmotemail.gr

Operations Assistant 
Marine industry company with activities in spare parts 
construction and trading, located in Aspropyrgos, 
is searching for qualified Operations Assistant. 

 
or administrative position 

 
 

Apply to e-mail: accounting@temika.gr

Η εταιρία Karatarakis hotels & restaurants με έδρα 
το Ηράκλειο Κρήτης, ζητάει να προσλάβει άμεσα:

Project Manger 
Σύμβουλο για την ολοκλήρωση και αρχική υποστήριξη 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

ιδιαίτερα 

 
 

επιχειρηματικού λογισμικού
Προσφέρονται: 

 
 

διάστημα ολοκλήρωσης του project (ελάχιστος 

 

Apply your cv to e-mail:  
lefteris@karatarakisgroup.com

Digital Marketing Executive
Responsibilities: 

 

 
 

for measuring impact of social media efforts 
 

for the company’s web platforms 
 

and edit posts for the company social channels 

(community involvement) 

route comments in need of subject matter 
expertise to the appropriate parties 

insights and emerging social media/marketing 
 

campaigns
Skills & competencies: 

 
 

 

 
 

 

measurement tools (Google Analytics, etc) 
 

 

speaking), other languages is a plus  
(but not required)
Primary job qualifications: 

 
or equivalent 

experience 

communication skills (first and foremost  
in English) 

Apply to e-mail: hr@c-gaia.gr

Η εταιρία Αφοί Χιωτάκη Α.Β.Ε.Ε. αναζητά για τη 
στελέχωση του τμήματος marketing:

Marketing Manager
Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης στο πλαίσιο 
του ρόλου θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

 
 

 
 

και δομημένη αναφορά προς τη διοίκηση 
 

 

 
 

 

των πωλήσεων 
 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

έντυπο και digital 
 

 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα διαθέτει επίσης: 
 

 

 
 

Αποδοχές:

Βιογραφικά στο e-mail: plionakis@gmail.com

Doryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές 

 
Resort 

HR Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

σχολής 

 

 

 
 

Αρμοδιότητες:

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: orestis@valis.gr

Η People at Work Hellas

γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να κα-

είναι εμπορική και παραγωγική A.E. με δυναμική πα-
ρουσία στη λιανική αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
εμπορικής ανάπτυξής της αναζητούνται κατάλληλοι/ες 

 δυτική Θεσσαλονίκη:
Head of Marketing (κωδικός: HM-17)

Το έργο: Χάραξη και υλοποίηση της μαρκετινίστικης 
στρατηγικής.
Κύρια καθήκοντα: 

 
 

 
 

εσωτερικής αγοράς 

 
 

Προσόντα: 

και εμπειρίας 
 

σε οργανωμένο τμήμα marketing 

 
 

 
 

 (γραπτή/ηλεκτρονική και προφορική) 
 

 
 

 

 
 

 
 

στο αποτέλεσμα

 e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr

Η εταιρία Provil, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία 

για τη βιομηχανία τροφίμων και τη γαστρονομία ζητά:
Βοηθό Marketing

Αρμοδιότητες θέσης: 

 

διαφημιστικού υλικού (κείμενα-εικονογράφηση) 
 

 

 
 

με νέες ιδέες 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

ομαδικής εργασίας, φαντασία και πρωτοτυπία 
 

στη λεπτομέρεια, εστίαση στο αποτέλεσμα 
 

 
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@provil.gr

Atrium Hotels www.atriumhotels.gr

looking to enforce their team with people from 
Greece and abroad who love working in hospitality 

degree, speak one or many foreign languages, are 
a team player and have an eye for detail, please 
see our available positions.

Marketing Manager
Location: Rhodes, Greece 
Contract: full time/year round 
Ref: MKM18
Applicant’s main accountabilities: 

elements of the hotel service industry 

hotel/service 

advertising, product brand positioning) 

channels (landing pages, ad campaigns) 

sales) to implement strategies 
Applicant’s main qualifications: 

brand manager or similar role in hotel company 
 

 
 

(e.g. integrated marketing campaigns,  
cross product/service selling) 

tools (Google Analytics, webtrends, Google 
campaigns etc.) 

 
 

 

All applications must have a recent photo to e-mail: 
atriumhotelscareers@gmail.com
reference of position you are interest in. Only short 
listed candidate will be contacted.

 αποτελεί 

Radisson Blu Beach Resort Milatos 
Crete, 

-
σφορά πολυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους 

σοβαρούς επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να 
-

Human Resources Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες:  

εργαζομένους 

κλάδο 
 

 
 

και εκπαίδευσης προσωπικού 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία μας προσφέρει:  
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.
com. Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπά-

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Λογιστή-Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι-ες θα πρέπει  
να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

γραφείο ή οργανωμένη εταιρία 

link: http://www.hrstrategy.gr/aggelies-ergasias-
job-ads/logistes-taxeos/

Η Funky Buddha

ανδρικής, γυναικείας και παιδικής ένδυσης, στο 

κεντρικά γραφεία της εταιρίας:
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης: 
 

 
υπολοίπων 

 
 

Προσόντα: 
 

 
 

 
(Ms Office) 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@altex.gr

Athens Lotus Hotel
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ή εξωτερικού 
 

 
 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: info@athenslotushotel.gr

Market IN -

Yπεύθυνος Τμήματος Γενικής Λογιστικής 
(GAC 1/18)

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

του τμήματος γενικής λογιστικής
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 

 
 

 
έως και πέντε (5) έτη σε λογιστήριο εταιρίας 

 
 

 

 
 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 

-

e-mail: d.prosopikou@market-
in.gr

Paul
-

Βοηθό Λογιστή
Περιγραφή θέσης - αρμοδιότητες: 

 

 
στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας κ.ο.κ.) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
του λογιστηρίου
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 της εργασίας και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

 
στη λεπτομέρεια 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@paulgreece.com

Elatos Resort & Health Club
-

αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 

Βοηθός Λογιστή/Γραμματεία Διοίκησης

γραμματεία διοίκησης. 
Οι καθημερινές δραστηριότητες και ευθύνες:
Αναγκαία προσόντα: 

(προφορικά και γραπτά) 
 

 

Κύριες αρμοδιότητες: 

 

συμφωνία υπολοίπων 
 

 
 

 

Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 

 
 

εργασία, με προσοχή στη λεπτομέρεια 

ημερήσιες και εβδομαδιαίες αναφορές. 
Προσφέρονται διαμονή και διατροφή.

 
με φωτογραφία στο e-mail: hr@elatos.com

Η εταιρία Γ. Μαριόγλου & Υιοί ΑΒΕΕ (Πανμονω-
τική)

 
Θεσσαλονίκης αναζητά:

Βοηθό Λογιστή
Η παρούσα θέση αφορά εργασία στο λογιστήριο 
της εταιρίας & καλύπτει τις αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

(γραπτά και προφορικά) 
 

επικοινωνία 
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Προσφέρονται:

e-mail: th.marioglou@panmonotiki.gr

Infinity Suites–Dana Villas -
  

Λογιστής/Λογίστρια
-

-

-

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Yava 

Βοηθό Λογιστή/Λογιστή
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Κύριες αρμοδιότητες:

H εταιρία προσφέρει:

e-mail:

OptimalHRGroup 
-

Payroll Executive
Κύριες αρμοδιότητες:

Προσόντα:

e-mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Financial & Business Analyst 

The ideal candidate:

The right incumbent will:

link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Acrotel Hotels & Resorts, 

Software Developer

Απαραίτητες γνώσεις: 

Eπιθυμητή γνώση:

e-mail:

Web Developer
Agia Paraskevi, Attica, Greece)

Description:

Your responsibilities will be to: 

You are expected to: 

 

Requirements:

thinking

The following are definitely going to be a plus:

Benefits:

link:

Market In -

SAP ABAP Developer-MM SD Senior Analyst
(SAPD 1/18)

Απαιτήσεις θέσεις:

Προφίλ υποψηφίου:

Εργασιακή εμπειρία στα παρακάτω SAP 
modules:

Πολύ καλή γνώση στα παρακάτω:

Εμπειρία στα παρακάτω θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

m–hospitality

PHP Back end Developer

Responsibilities:

Required skills:

Nice to have additional qualifications:

We offer:

e-mail:

Ευρωκλινικής Αθηνών
-

-

Junior Developer
Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Ο όμιλος προσφέρει:

e-mail: -
κωδικό DEV03. 

-

Linux Engineer for System Testing 
Automation

Requirements:

Great to have:

e-mail:

SoftOne ERP-Junior Developer
RDC Informatics

-

Βασικά καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

-

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Upcom Ltd
Web Designer (UPC180101)

Requirements:

Benefits-The company offers:

e-mail:

Προγραμματιστής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

e-mail:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Πλαστικά–Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε.

-

Graphic Designer (κωδικός: GD_LA)
Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

e-mail: 

Monte Napoleone

Graphic Designer (κωδικός: MPGD)
Περιγραφή ρόλου:

Απαιτούμενα:

-

e-mail:

-

Γραφίστα/Φωτογράφο

Απαραίτητα προσόντα: 

Παρέχεται:

κωδ. θέσης ΓΡΑΦ10 e-mail: hr@ginigroup.gr

Alouette Α.Ε.
Γραφίστα/-τρια

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες:

O/Η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει:

e-mail:

συνέχεια στη σελ. 12
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Η εταιρία Monte Napoleone, που μετρά περισσότερα 
από 20 έτη στον χώρο της ανδρικής ένδυσης και 
υπόδησης, σχεδιάζει, δημιουργεί και κατασκευάζει 
ολοκληρωμένες ενδυματολογικές προτάσεις που 
απευθύνονται στον σύγχρονο άνδρα και προορίζονται 
για να καλύψουν τις ανάγκες του με στυλ και άποψη. 
Η εταιρία ζητά να καλύψει τη θέση:

Graphic Designer (κωδικός θέσης: MPGD)
Περιγραφή ρόλου: 

 

ένδυσης, υπόδησης, οπτικοποίηση των ευρημάτων 
 

ενεργειών της εταιρίας 
 

στα social media της εταιρίας
Απαιτούμενα: 

 
 

(μακέτες και έντυπα) 
 
 

 
 

και deadlines 
 

 
 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.
-

θείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε 
θέμα MPGD στο 

e-mail: 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Doppler S.A., η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, 

πηγών ενέργειας, ζητά άτομο για τη θέση:
Customer Service Representative  

(Τμήμα Γερμανίας) (κωδικός: CC/07)

στην εμπορική διεύθυνση της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 
 

Χαρακτηριστικά: 
 

 

Παροχές: 
 

της Θεσσαλονίκης 
 

e-mail: 

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών
Η Eyephone, αλυσίδα καταστημάτων επισκευής 

να προσλάβει άτομο με εξαιρετική εμπειρία στους 
υπολογιστές και σε εξιδεικευμένα προγράμματα 

θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των πελατών σε συνδυασμό με την 
ποιότητα των επισκευών και της παροχής υπηρεσιών.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

ικανότητες 
 

εντός σύντομων προθεσμιών 
 

και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
Παροχές: 

προσόντων 
 

e-mail: 

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 17 χρόνια 

για λογαριασμό του πελάτη της:
Merchandiser Trainee (HR S4057)

Ο ρόλος:

πωλήσεις, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να αναλάβουν 
την παρακολούθηση των σημείων πωλήσεων των 

 
 

 

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Παρέχονται: 
 

 
 

ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
-

link: 

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales 
 

πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με πολυ-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την 

Μerchandisers/Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσμα-

-
ντων και οικιακών συσκευών μεγάλης και γνωστής 
πολυεθνικής εταιρίας σε μεγάλα καταστήματα και 
υπεραγορές ηλεκτρικών ειδών.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

τουλάχιστον 1 έτους 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

-

και με την ένδειξη MERC001 στο e-mail: 

ζητεί να απασχολήσει στη Θεσσαλονίκη:
Promoters

-

σε πελάτες με μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό 

Προσόντα: 
 

των καλλυντικών 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 

που εργάζονται με συνέπεια, αποτελεσματικότητα 
 

 

κωδικό PROCOSMET-THES-1, 
στο e-mail: 

MSPS SA

Merchandiser for Super Market Stores  
(Athens)

The ideal applicant should have: 
 

 
 

 
 

 
 

We offer: 
 

 
 

e-mail address: 
code: SM17.

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο 
-

Merchandisers στον χώρο των super markets

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 

e-mail: 

κωδικό ΜΜΛ 2018.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
 ζαχαροπλαστεία Τερκενλή ζητούνται για 

μόνιμη απασχόληση:
Πωλητές/τριες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Η Funky Buddha
που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης 
ανδρικής και γυναικείας ένδυσης, στα πλαίσια της 

και στο εξωτερικό, αναζητά:
Πωλητές/Πωλήτριες Factory Outlet 

Αεροδρόμιο (κωδ.: AIR)
Απαραίτητα προσόντα: 

στον χώρο της ένδυσης 
 

 
 

 

e-mail: 

Η εταιρία Θρεπτικό Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με συσκευ-

Πωλητή/Πωλητή Ex-Van
Περιγραφή:
προώθησης, της άμεσης πώλησης και της είσπραξης, 

-
χοντες πελάτες, καθώς και τη διεύρυνση του πελατο-
λογίου. Βασικός χώρος δραστηριότητας είναι τμήμα 

για τις επισκέψεις πελατών μπορεί να είναι μηχανή ή 
αυτοκίνητο, που παρέχεται από την εταιρία.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

και στην πώληση αγαθών 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

απαιτούμενα προσόντα στο e-mail: 

Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βε-

είναι δίπλα στον καταναλωτή με στόχο την άψογη 

-
ποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, 
η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη 

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

 μας την καλύτερη πρόταση  
καθημερινών αγορών 

εργασίας 
 μας άψογη συνεργασία

Επιθεωρητής Καταστημάτων-Θεσσαλονίκη
Καθήκοντα θέσης: 

 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

 
διαχείρισης πελατών 

 

με άλλα τμήματα της εταιρίας 

στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου 

περιβάλλον
Παροχές: 

 
με σταθερό μηνιαίο μισθό 

 
 

 
στο e-mail: 

Η εταιρία Παλόγλου Ζαχαροπλαστεία με πολυετή 
παρουσία στον χώρο της ζαχαροπλαστικής αναζητά για 

Πωλήτρια Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης: Η θέση αυτή συμβάλλει 

άψογη εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της, να 

διατηρεί καθαρούς τους χώρους των καταστημάτων. 

Αρμοδιότητες: 

πελάτες 
 

στον χώρο εργασίας 

περιβάλλοντος
Επιπλέον προσόντα: 

 
 

 
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)
Διαπροσωπικές ικανότητες: 

 
 

 
 

από συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

Η εταιρία Andronis Exclusive ζητά:
Πωλητή/τρια 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

e-mail: .com

Store Manager-Θεσσαλονίκη
Η Jysk αναζητά έναν αφοσιωμένο Διευθυντή Κατα-
στήματος:

ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον με συνεχείς 

Δείχνετε αφοσίωση και: 

αποτελεσμάτων με την ομάδα σας 
 

της ομάδας, ανάδειξης μεγάλων ταλέντων 
 

 
της ομάδας σας 

περιβάλλον και αναλαμβάνετε πλήρως  
 

 
 

να προοδεύσετε επαγγελματικά
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε: 

 
 

στον οργανισμό 

πρακτική εκπαίδευση 
 

ως ανταμοιβή για τις εξαιρετικές πωλήσεις  
και τα αποτελέσματα 

και να γιορτάσετε τα καλά αποτελέσματα 
 

 
 

εξαιρετικά αποτελέσματα 

link: , κάντε αίτηση παρακάτω για 
να πάρτε την καριέρα σας στα χέρια σας. 

Η Eyephone, αλυσίδα καταστημάτων επισκευής 

να προσλάβει: Πωλήτρια
Με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών. Η θέση 
επιβάλλει την άψογη και αποτελεσματική εξυπη-
ρέτηση πελατών.
Απαιτούμενα προσόντα: 

ικανότητες 
 

 
πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων 

 

Παροχές: 

προσόντων 
 

e-mail: 

Η εταιρία Pop Air, η οποία δραστηριοποιείται στον 
χώρο της ένδυσης, ζητά για το κατάστημα της εταιρίας 

Υπεύθυνο Καταστήματος & Βοηθό

e-mail: 

Η KSM Human Resources, για λογαριασμό πελάτη 
της που δραστηριοποιείται στον χώρο των πετρε-
λαιοειδών, αναζητά:

Υπάλληλους Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων

Προφίλ υποψηφίων: 
 

θεωρείται προσόν 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: 

Tαμίας
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

και επαγγελματική εξέλιξη 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 
 

e-mail: 

LI-LA-LO S.A

Retail Sales Associate
The ideal candidate must be:

Responsibilities: 

 
 

 
 

 
 

Requirements: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

e-mail: 

Πωλήτρια-Μερικής Απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 

 
 

 
 των πωλήσεων 

 
 

 
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
-
 

 
 

και ανάπτυξης
e-mail: 

Υπεύθυνη Καταστήματος Λιανικής  
& Εξυπηρέτησης Πελατών Χονδρικής 

(Θεσσαλονίκη)
Η εταιρία Make Me Up επιθυμεί να εντάξει στο 
προσωπικό της κοπέλα, υπεύθυνη καταστήματος 
λιανικής πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών χον-
δρικής και λιανικής, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 
 

 
της σωστής εκτέλεσης των διαδικασιών 

 
 

πλάνου λειτουργίας του καταστήματος βάσει 
στόχων πωλήσεων 

με τον υπεύθυνο παραγγελιών και αποθήκης 
 

 
 

συνέχεια στη σελ. 16
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ΕΣΤΙΑΣΗ
H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua 
Resort, που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να 
προσλάβει άμεσα:

Α’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα: 

Να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία  
της κουζίνας, τον έλεγχο των προϊόντων  
& την ποσότητα των παραγόμενων αντικειμένων 

Να έχει άριστη γνώση χειρισμού όλων  
των λειτουργιών της κουζίνας, τουλάχιστον  
3 χρόνια στην ίδια θέση 

Να είναι καλά ενημερωμένος για τη σύνταξη 
συνταγών και για την ταξινόμηση των τροφίμων 

Να εξασφαλιζει το υψηλότερο επίπεδο  
ασφάλειας των τροφίμων με την αυστηρή 
εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών (HACCP, 
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων)
Καθήκοντα: Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται 
απευθείας στον chef του ξενοδοχείου. Ο Α’ μά-
γειρας θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου στα εξής: παρασκευή 
τροφίμων, παροχή υπηρεσιών και τήρηση υγιεινής 
στο τμήμα του.
Απαιτήσεις: 

Πηγαία διάθεση για φιλοξενία 
Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη θέση σε 

ελληνικά ή διεθνή ξενοδοχεία 4* ή 5*, all inclusive 
Καλή γνώση παρασκευής προϊόντων  

στην ελληνική και στη διεθνή κουζινα,  
όπως επίσης και στα τοπικά ζεστά επιδόρπια 

Να υπάρχει ισχυρή κατανόηση της ασφάλειας 
και της συντήρησης των τροφίμων (HACCP) 

Να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) 

Να είναι δημιουργικός με εξαιρετικές δεξιότητες 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (excel, micros) 

Διακατέχεται από ομαδικότητα,  
παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
για την αποτελεσματική διαχείριση  
των καταστάσεων-την άμεση εξεύρεση λύσεων 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Διαμονή και διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Μισθό ανάλογο των προσόντων

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: hr@aegeanview.gr.

Stella Hotels is a company which became active 
in 1987 with Stella Village hotel. In 2007, the 
company opened the second hotel Stella Palace 
and in 2017, Stella island luxury resort & spa began 
its operation. It is a fast developing company which 
invest in hospitality and plans to grow even more 
the next years. The hotels are providing to the 
guests great quality of facilities and services. The 
main asset of the company is the staff. Throughout 
the years, the company was always looking for 
reliable, kind, welcoming and enthusiastic people 
to join the team. For summer season 2018, the 
company is seeking qualified candidates to fill 
the below positions:

Cook
Required qualifications: 

Minimum 2-3 years of experience as a cook 
in a 5* hotel 

Diploma from a culinary school is desirable 
Understanding of various cooking methods, 

ingredients & procedures 
Friendly & self-motivated personality eager 

to learn, develop and be part of a growing team 
Flexibility to work in shifts 
Team player 
Enthusiastic and well-groomed

Send your cv to this e-mail: hr@stellahotels.gr.

Τα ξενοδοχεία Evilion & Stilvi βρίσκονται στους 
Νέους Πόρους Πιερίας, μόλις 70 μέτρα από 
την απέραντη αμμώδη οργανωμένη παραλία. 
Δέχονται επισκέπτες από τον Απρίλιο έως και τον 
Οκτώβριο. Πλήρως ανακαινισμένοι χώροι και δω-
μάτια. Ευχάριστο και πολύ φιλικό περιβάλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό αναζητά:

Α’ Μάγειρας Κουζίνας 
για εποχική απασχόληση 6-7 μήνες

Προσόντα υποψήφιων: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετίας 
Γνώση διαχείρισης HACCP 
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Παρέχεται: 
Διαμονή και πλήρης διατροφή 
Δυνατότητα για μακροχρόνια συνεργασία 
Ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: info@hotel-evilion.com.

Το ξενοδοχείο Ammos Ηotel στα Χανιά αναζητεί 
για τη σεζόν 2018:

Chef
Απαιτούμενα προσόντα: 

Εκπαίδευση σε σχολή μαγειρικής 
Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε a la carte 

εστιατόριο 
Ικανότητα επικοινωνίας στα ελληνικά  

και στα αγγλικά 
Ηλικίας κάτω των 40 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
Ελκυστικό πακέτο παροχών 
Προοπτικές εξέλιξης 
Διαμονή και διατροφή

Παρακαλώ, αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@ammoshotel.com. 
www.ammoshotel.com.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην οδό 
Παπαναστασίου 51 και Κλεάνθους 5 στη Θεσσαλο-
νίκη ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο:

Barista
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Φαξ: 2410 534020  
Τηλ.: 2410 255260.

Το 4 αστέρων ξενοδοχείο Αlianthos Garden, 
δυναμικότητας 96 δωματίων, βρίσκεται στο χω-
ριό Πλακιάς νότια του νομού Ρεθύμνης, το οποίο 
επιθυμεί να προσλάβει για το εστιατόριο τύπου 
ΗΒ και snack bar, για τη σεζόν 2018 (25 Απριλίου 
έως 05 Νοεμβρίου):

Μάγειρα Α’, Μάγειρα Β’, Κρύας Κουζίνας  
και για Service Buffet

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Προϋπηρεσία 2-3 έτη στη θέση  

αυτή σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
Γνώση αγγλικών ή γερμανικών 
Καλή γνώση διαδικασιών H.A.C.C.P 
Ικανότητες στην επικοινωνία  

και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
Ο υποψήφιος θα ήταν καλό να είναι πρόθυμος 

για μακροχρόνια συνεργασία
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο 
Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι: 
Να προσφέρει άριστες υπηρεσίες, οι οποίες  

θα αφήνουν τον πελάτη απόλυτα ικανοποιημένο, 
με σκοπό να ξαναέρθει 

Στην αξιόχρεη αυτή επιχείρηση το προσωπικό, 
το οποίο εργάζεται να είναι υπερήφανο 

Να προωθούνται τα προϊόντα-ιστορία του τόπου
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: kostas@alianthos.gr. H διαχείριση 
των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια.

A’ Chef-Φισκάρδο Κεφαλονιάς  
(Μάης-Οκτώβρης) 2018

Ένα από τα καλύτερα resorts του Ιονίου, γνωστό 
για την μοναδική του τοποθεσία και διακεκριμένο 
για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του εδώ και 
15 συναπτά έτη στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο της 
Κεφαλονιάς, το ξενοδοχείο Emelisse Art Hotel της 
οικογένειας Τσιμάρα, δίνει την δυνατότητα σε λίγους 
και ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα 
συντελέσει σε μία ακόμα πολύ πετυχημένη χρονιά, 
το καλοκαίρι του 2018. Στο Emelisse Art Hotel θα 
αντιμετωπίσετε τη πρόκληση του να ανταπεξέλθετε 
στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών ενός Luxury 
Boutique Hotel 70 δωματίων, αποκτώντας περαιτέρω 
γνώση αλλά και τα προνόμια μιας αναγνωρισμένης 
σταδιοδρομίας στον ξενοδοχειακό χώρο.
Απαιτούνται: 

Άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 

Σχετική εμπειρία min 5 years
To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει 
στον κατάλληλο συνεργάτη: 

Φιλικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας 
Καλό πακέτο αποδοχών

Παρέχονται: 
Διαμονή και διατροφή για τους καλοκαιρινούς 

μήνες εντός ξενοδοχείου
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: hr@emelissehotel.com.

The luxury 5* hotel Branco Mykonos seeks for:
Bartenders-Baristas for season 2018

Position requirements: 
Minimum of 2-3 years experience in a similar 

position 
Deep knowledge and proven experience  

on cocktails creation 
Knowledge of wine, beer and drinks 
Degree in hospitality/tourism 
Ability to converse in both greek and english 
Customer and sales oriented 
Strong team player and able to work  

under pressure
The hotel offers: 

Pleasant working environment 
Accommodation–meals 
Career opportunities

Send your cv to this e-mail: hr@brancohotel.com.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην οδό 
Μιχαήλ Αγγέλου 29 στα Ιωάννινα, ζητά άτομα 
με εμπειρία ηλικίας 20-35 ετών για τη θέση του: 

Service
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@mikelcc.gr, φαξ: 2410 534020, 
Τηλ.: 2410 255260.

Το Amaronda Resort & Spa, 4 αστέρων ξενοδο-
χειακό συγκρότημα στη Μαλακόντα της Ερέτριας, 
αναζητά για τη σεζόν 2018:

Chef Β' (Hotel)-Κωδικός θέσης: ARCΒ18
Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α: 

Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου  

4 αστέρων (all inclusive) 
Γνώση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  

και υγιεινής των τροφίμων 
Γνώση της ελληνικής και της μεσογειακής 

κουζίνας 
Γνώση κρύας και ζεστής κουζίνας 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

σε απαιτητικές καταστάσεις 

Πνεύμα ομαδικότητας, με θετική στάση 
Να διαθέτει επαγγελματική συμπεριφορά 

και υπευθυνότητα 
Προσφέρουμε: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Ασφάλιση 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Διατροφή στο ξενοδοχείο 
Στέγαση για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 

Ερέτριας-Χαλκίδας
Παρακαλώ όπως προωθήσετε στο βιογραφικό 
σας με τον κωδικό «ARCΒ18» στο e-mail: info@
amarondaresort.com.

Mykonos Princess Hotel, a 5* lifestyle boutique 
hotel, is currently seeking to recruit a professional 
for the position of:

Reservations Manager (Code: WTR)
Our goal is to strengthen our young & dynamic 
team in order to provide the authentic Greek 
Hospitality combined with highest level services. 
Responsible to provide professional & friendly 
service to the guests, ensuring their stay will 
become an unforgettable experience.
Qualifications: 

Degree in hospitality-tourism 
3 years minimum experience as a waiter 

waitress in a 5* luxury boutique hotel 
Excellent command of both english and greek 

language is essential 
Very good knowledge of a second foreign 

language will be considered as an asset 
WSET certification will be considered  

as an asset 
Self-motivated, enthusiastic, with natural 

ability and confidence to sell/promote 
Excellent customer service skills 
Sales skills will be considered as an asset 
Well groomed with strong interpersonal skills 
Team work spirit 
Knowledge of the F&B procedures  

will be considered as an asset 
Ability to work on flexible schedule 
Ability to multitask. 
Must have the ability to work under pressure.

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member 
of Mykonos princess team, please send us your 
cv with a recent photo to this e-mail: manager@
princessofmykonos.gr. CV’s with no reference code 
and not fulfilling the above prerequisites won’t be 
taken under consideration. All applications will 
be treated in the strictest confidence.

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace 
Hotel & Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να 
προσλάβει για την τουριστική σεζόν 2018:

Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα: 

Ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης 

ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν 
Θετική συμπεριφορά με άριστες επικοινωνιακές 

δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
Έμφαση στη λεπτομέρεια 
Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα

Παροχές: 
Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση 
Διαμονή και πλήρης διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

Η εταιρία Icon Suites στη Θάσο, παραλιακό συ-
γκρότημα 14 σουιτών με πισίνα και μπαρ, αναζητά 
για τη σεζόν 2018:

Α’ & Β’ Μάγειρα για Κρύα & Ζεστή Κουζίνα
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

Απόφοιτος/η σχολής μαγειρικής 
Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  

ή εστιατόρια πολυτελείας 
Γνώση και εμπειρία σε κουζίνες a la carte, 

πρωινών και μπουφέ 
Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα, 

θέληση για εξέλιξη και εκπαίδευση 
Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

Η προσφορά μας: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης 
Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: mantexou@gmail.com.

Το ξενοδοχείο Porto Naxos επιθυμεί να προσλάβει 
για τη θερινή περίοδο 2018:

Cook A' & B'
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχης 

κατηγορίας ξενοδοχείο και a la carte εστιατόριο 
Γνώση παρουσίασης εδεσμάτων σε μπουφέ 
Καλή γνώση παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας 
Απαραίτητες γνώσεις στησίματος κάρτας 

εστιατορίου 
Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας 

και υγιεινής των τροφίμων (HACCP) 
Επαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

σε απαιτητικές καταστάσεις 
Ευχάριστη προσωπικότητα 
Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
Ηλικία έως 40 ετών 
Συστάσεις απαραίτητες

Η επιχείρηση προσφέρει: 
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει εμπειρίας  

και προσόντων 

Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία και 
συστατικές επιστολές στο e-mail: info@portonaxos.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949 510810.

Σερβιτόρα
Η/Ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει: 

Εμφανίσιμη/ος, με προσωπικό στυλ
Ηλικία 21-33 ετών 
Προϋπηρεσία 2-5 ετών 
Γνώση αγγλικών ή αλλων γλωσσών 
Εξωστρεφής, με υψηλή ικανότητα  

διαπροσωπικών σχέσεων 
Γνώση πωλήσεων 
Προϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν 
Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική 

απασχόληση 
Να εργάζεται υπερήφανα στον τομέα  

του service
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
Πλήρη ασφάλιση 
Διαδραστικότητα με υψηλής ποιότητας  

πελατειακό κοινό
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: work@vezene.gr.

Η HHotels Collection (όμιλος επιχειρήσεων Χατζη-
λαζάρου) επιθυμεί να προσλάβει για τα ξενοδοχεία 
της στη Ρόδο κατά τη θερινή σεζόν 2018:

Executive Chef
Προσόντα: 

Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
Προϋπηρεσία ως executive chef πλέον  

των 5 ετών 
Προϋπηρεσία ως executive chef σε ξενοδοχεία 

5 αστέρων, δυναμικότητας άνω των 800 κλινών 
Γνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας 
Iκανότητα εκπαίδευσης προσωπικού 
Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
Γνώση τουλάχιστον 1 ξένης γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει: 
Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  

και επαγγελματικό περιβάλλον 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Εξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση 
Διαμονή και φαγητό

Απαραίτητες οι συστάσεις από προηγούμενες ερ-
γασίες. Αποστολή cv στο e-mail: cv@hhotels.gr.

Σερβιτόροι - Κεφαλονιά
To ξενοδοχείο White Rocks αναζητά επαγγελματίες 
υπαλλήλους σέρβις προκειμένου να επανδρώσουν και 
να αναπτύξουν την ομάδα μας στα εστιατόρια και μπαρ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων: 

Απόφοιτοι τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής 
Δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 
Επαγγελματική και ευχάριστη παρουσία 
Γνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας 
Γνώση εστιατορικής 
Γνώση hotel bartending 
Άριστη γνώση παραγωγής cocktails 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ενεργή συμμετοχή στην αύξηση των πωλήσεων 
Γνώση χειρισμού POS 
Με ευχάριστο και φιλικό χαρακτήρα 
Συνεργατικό πνεύμα 
Ευθύνη για την εύρυθμη & την αποτελεσματική 

λειτουργία του τμήματος 
Ικανότητες άριστης επικοινωνίας με τον πελάτη 
Απαραίτητες γνώσεις haccp 
Απαραίτητες συστάσεις από προηγούμενες 

εργασίες 
Μέχρι 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
Πλήρη απασχόληση (Μάιος-Οκτώβριος) 
Μισθός αναλόγως προσόντων–προϋπηρεσίας 
Φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον 
Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας 
Αριστο περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
και συστάσεις από προηγούμενη απασχόληση στο 
e-mail: whitekef@otenet.gr.

Το ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία ζητά 
να προσλάβει:
Σερβιτόρους, με μερική ή πλήρη απασχόληση
Προσόντα: 

Πτυχίο σε αναγνωρισμένο συναφή κλάδο 
Εμπειρία τουλάχιστον τριών χρόνων  

σε ανάλογη θέση
Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: evros.
stylianou@hilton.com.

Νέο εξωτικό café-bar-restaurant στην περιοχή της 
Γλυφάδας επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Σερβιτόρες
Προφίλ υποψηφίων: 

Απαραίτητη η γνώση και η ικανότητα  
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα  
αλλά και στην ελληνική σε πολύ καλό επίπεδο 

Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο  
τουλάχιστον 2 ετών 

Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας 
Ευχάριστη προσωπικότητα 
Ηλικία έως 35 ετών

Η επιχείρηση προσφέρει: 
Δυνατότητα επιλογής πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης 
Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
Εκπαίδευση 
Εργασία σε άριστο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: info@asaninternational.com.

Tor Hotel Group, with a significant history in 
hospitality for more than 90 years is seeking to 
recruit talented and passionate professionals for 
2018 season: Eagles Palace & Eagles Villas, a 
unique 5* luxury resort in Greece is seeking for:

Bartenders
Location: Ouranoupolis, Chalkidiki
Position summary: The bartender will have to 
prepare alcohol or non-alcoholic beverages for 
bar and restaurant needs according to company’s 
standards with a view to maximizing guest 
satisfaction.
Key responsibilities: 

Present beverage menus; take orders from 
serving employees or directly from guests; offer 
recommendations & answer all related inquiries 

Ensure high standards of hygiene  
and cleanliness for all working areas, bar 
equipment, waste disposal and storage 

Monitor inventory; order & restock all bar 
supplies 

Maintain at all times a high standard  
of personal appearance and hygiene 

Follow all health & safety company regulations
Requirements: 

Preferred 1-2 years as a bartender in a fine 
dining restaurant or bar ideally within  
a 5* luxury hotel 

Excellent knowledge of english language;  
a second language will be considered as a plus 

Strong communication & presentation abilities 
Pleasant personality with enviable customer 

service skills, passionate about the job  
and focused on providing high quality results 

Degree-diploma in hospitality or relevant 
training certification would be an asset 

Good experience with cash register  
& ordering information system (micros, POS)
Benefits: 

Competitive salary remuneration based  
on qualifications 

Career development in a fast paced growing 
work environment 

Daily meals and accommodation 
Training opportunities

Please send an updated cv with recent photo to the 
following to this e-mail: kyriaki@torhotelgroup.gr. 
All applications will be treated as strictly confidential.

To εστιατόριο Hytra, βραβευμένο με ένα αστέρι 
Michelin και χρυσό σκούφο το οποίο στεγάζεται 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ζητά:

Food & Beverage Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

Επαγγελματική εμπειρία 5 χρόνια 
Διαχείριση και πώληση εκδηλώσεων 
Εμπειρία εκπαίδευσης και αξιολόγησης  

προσωπικού 
Εμπειρία σε εστιατόρια alacarte 
Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* (επιθυμητό) 
Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
Ηλικία από 28 μέχρι 45 ετών 
Γνώση αγγλικών

Προσωπικές ικανότητες: 
Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό 

πνεύμα συνεργασίας 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Εργασία υπό συνθήκες πίεσης 
Προγραμματισμός εργασιών

H εταιρία προσφέρει: 
Αποδοχές βάση προσόντων 
Δυνατότητες εξέλιξης 
Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: mouridis@hytra.gr.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στη Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Γ’ Μάγειρες για Σχάρες και Τηγάνια  
(Cooking Station)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Απαραίτητη προηγούμενη 2ετή τουλάχιστον 

εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις σε εποχιακό 
ξενοδοχείο 4* ή 5*, 300 κλινών και άνω
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Διαμονή και διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Μισθό αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα 
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. Τηλ.: 
23740 20820 και φαξ: 23740 20544.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Diana Group Hotels 
αναζητά για τα ξενοδοχεία της στη Ζάκυνθο:

Sous Chef
Απαραίτητα προσόντα: 

Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων-μαγειρικής 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*-5* 
Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας  

και διαχείρισης των τροφίμων (ΗΑCCP) 
Mεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια 
Ικανότητα συνεργασίας, πνεύμα ομαδικότητας 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

σε απαιτητικές καταστάσεις 
Ηλικία έως 40 ετών

Προσφέρονται:  
Ικανοποιητικές αποδοχές 
Διαμονή 
Συνεχής εκπαίδευση-επαγγελματική εξέλιξη 
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Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος

Παρακαλούμε, αποστείλετε το βιογραφικό σας 
με μία πρόσφατη φωτογραφία σας στο e-mail: 
employment@dianahotels.gr. Η εταιρία διαχειρίζεται 
όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Η εταιρία AKS Hotels στα πλαίσια της υποστήριξης των 
δύο μονάδων της στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, καθώς 
και του αυτόνομου συνεδριακού κέντρου της, ζητεί:

Sous Chef  
για το ξενοδοχείο της AKS Hinitsa Bay

Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής μαγείρων 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη 

θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5*
Προσφέρονται ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών 
και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: t.aggelis@
akshotels.com υπ’ όψιν διευθυντή ξενοδοχείου. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα TUI Sensimar 
Oceanis Beach & Spa Resort στην Κω ζητεί για 
τη νέα σεζόν 2018:

Σερβιτόρο Α’
Απαιτούμενα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής-γερμανικής 

γλώσσας, καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

Επικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη  
και δυναμική προσωπικότητα
Η εταιρία προσφέρει: 

Ελκυστικό πακέτο παροχών 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης 
Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@oceanis-hotel.gr. Τηλ.: 22420 24641 
και φαξ: 22420 23728.

Τα ξενοδοχεία Λούης Α.Ε., με πολυετή παρουσία 
στον τουρισμό και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στον χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητούν άτομα για 
την πιο κάτω θέση:

Υπάλληλοι Κουζίνας-Μάγειρες
Αναζητούμε άτομα με όρεξη για δουλειά, διάθεση 
και κίνητρα για εξέλιξη μέσα στην εταιρία.
Προσόντα: 

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Πτυχίο ανάλογης σχολής

Αποστολή cv στο e-mail: dimitris.salonikis@
louishotels.com. Επικοινωνία: 210 3749100.

Το Doryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές, 
5 αστέρων ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε ένα από 
τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Σάμου, 
δίπλα στο ιστορικό Πυθαγόρειο. Το Doryssa Seaside 
Resort αναζητά για τη σεζόν 2018:

Restaurant Captain
Απαραίτητα προσόντα: 

Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης  
αντίστοιχης σχολής 

Προϋπηρεσία 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 4* ή 5* στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 
γλώσσας, επιθυμητή η γνώση της σουηδικής, 
της γερμανικής και της ιταλικής γλώσσας 

Ευχάριστη προσωπικότητα και εμφάνιση, 
άψογες επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα 
ομαδικότητας 

Επίτευξη στόχων επιχείρησης
Προσφέρονται: 

Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο 
περιβάλλον 

Απολαβές βάσει προσόντων 
Δυνατότητα στέγασης-διατροφής 
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή cv στο e-mail: orestis@valis.gr.

Στο ιστορικό boutique ξενοδοχείο Sikyon Coast 
Hotel & Resort 4* στην περιοχή του Ξυλοκά-
στρου αναζητάμε για εποχιακή απασχόληση:

Restaurant Manager-Code: RMNG
Απαραίτητα προσόντα: 

Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής Ελλάδας 
ή εξωτερικού 

Ικανότητες διοίκησης ομάδας 
Γνώσεις ξένων γλωσσών
Τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία 

4* ή 5* στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  
και σε αντίστοιχη θέση 

Γνώση λειτουργίας a la carte εστιατορίων 
Γνώση λειτουργίας buffet 
Πνεύμα συνεργασίας 
Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 

εργασίας 
Ομαδικό πνεύμα
Παροχές: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Ασφάλιση 
Προοπτικές εξέλιξης 
Διαμονή και διατροφή 
Δυνατότητα συνεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια 

του έτους
Όλα τα cv θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία 
να αναφέρουν τον κωδικό και τη θέση για την οποία 
προορίζονται στο e-mail: hr@sikyoncoast.com.

Anios Beachfront Restaurant is a casual, seaside 
greek-mediterranean tavern providing 5* service 
to its guests. Anios is a high volume restaurant 
with clientele from all over Mykonos island. Anios 

Beachfront Restaurant is owned by customer 
service-oriented, contemporary management 
team. Fast career growth is available to serious 
candidates interested in building solid experience 
in the international tourism industry:

Restaurant Hostess
Position requirements:  

1 year minimum experience in a similar 
position in a fast paced, higher end restaurant 
or hotel restaurant 

Height requirement 1,75 or taller 
Three languages required [do not send  

cv if you are not fluent in 3 languages] english, 
greek + 1 more language 

Warm, energetic and welcoming personality. 
Ability to approach passing guests  
with politeness and enthusiasm 

Youthful disposition and pleasant manner, 
willingness to provide superior client service 
standards 

Ability to organize restaurant seating  
to the satisfaction of guests  
but also to maximize restaurant seatings 

Excellent–superior personal appearance  
& presentation. Attention to details in grooming 

Ability to decide quickly and effectively  
in organizing and seating various sized diners 

Encourage satisfied guests to complete brief 
survey on tripadvisor or hotel site 

Excellent cooperation skills with F&B 
manager, wait staff, kitchen team and chef 

Willingness to speak briefly with all seated 
guests, to ensure their complete satisfaction 
and pleasant experience 

Ability to remain calm and organized during 
peak seating hours and during high traffic periods 

Candidates up to 35 years old need only apply 
Full name, photograph, home address, email 

and telephone number must be on your cv 
Succeed in receiving 100 tripadvisor 5* 

reviews by end season
The company offers: 

Excellent compensation package 
Professional working environment 
All required insurance and packages

Introduction letter, cv with full career history, 
photograph, and data required. Please do not apply 
if you do not meet position requirements. Send your 
cv to this e-mail: mykonosgreekluxury@gmail.com. 
Please do not apply if you do not meet all requirements.

Τα ξενοδοχεία Atlantica Porto Bello Beach και 
Atlantica Porto Bello Royal στην Καρδάμαινα της 
νήσου Κως προσλαμβάνουν για τη σεζόν 2018:

Mάγειρες Α’, B’ 
& Βοηθούς Κρύας & Ζεστής Κουζίνας

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη φωτογρα-
φία στο e-mail: manager_porto_bello_royal@
atlanticahotels.com. Υποβολή αιτήσεων στο ξε-
νοδοχείο Porto Bello Royal καθημερινά 08:00-14:00.

Σερβιτόρος
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε a la carte εστιατόριο  
ξενοδοχείου 5* 

Οργάνωση και προώθηση πωλήσεων 
Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφαλείας 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

σε απαιτητικές συνθήκες 
Πνεύμα ομαδικότητας με διοικητικές  

και οργανωτικές δεξιότητες 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Άμεση πρόσληψη 
Διατροφή και διαμονή 
Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή cv στο e-mail: info@grecophilia.com.

Ο όμιλος Carlson Rezidor Hotel Group αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων 
παγκοσμίως με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία 
και παρουσία σε πέραν των 105 χώρες ανά τον 
κόσμο. Το Radisson Blu Beach Resort Milatos 
Crete αναζητά για το 2018:

Β’ Μάγειρα για Κρητικό Εστιατόριο
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, Ελλάδας 

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής  
και της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας 

Προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
επιθυμητή η γνώση περισσότερων ξένων 
γλωσσών 

Ηλικίας έως 40 ετών 
Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
Πνεύμα συνεργασίας

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Εκπαίδευση 
Δωρεάν μεταφορά με υπηρεσιακό λεωφορείο 

από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά τα οποία δεν εκπληρώνουν τις παραπά-
νω προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα 
επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω 
e-mail με σειρά προτεραιότητας. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.com.

Το ξενοδοχείο 5* Euphoria Resort που πρόκειται να 
λειτουργήσει το 2018 στο Κολυμπάρι Χανίων, ζητά:

A’ & B’ Μάγειρες
Προσόντα: 

Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5* 
Απόφοιτοι σχολής μαγειρικής τέχνης 
Να διακρίνονται από προσαρμοστικότητα, 

ευελιξία, ομαδικότητα, μεθοδικότητα  
και διάθεση συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν 
την αίτησή τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το 
βιογραφικό τους σημείωμα με μία πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@euphoriaresort.gr.

Το ξενοδοχείο Pelagos Suites & Spa 5* στην Κω 
ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2018:

Barman-Barwoman
Προσόντα: 

Γνώση οινοπνευματωδών και κοκτέιλ 
Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
Άριστη γνώση της αγγλικής, δεύτερη ξένη 

γλώσσα (κατά προτίμηση γερμανικά)  
θα θεωρηθεί προσόν 

Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5* 

Ικανότητα εύκολης προσαρμογής-συνεργασίας 
Διάθεση και ικανότητα για προσφορά υψηλών 

προδιαγραφών υπηρεσιών
Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικές αποδοχές 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Διαμονή και γεύματα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hotelmanager@pelagoshotel.com.

Our Client a 5* Hotel in Limassol-Cyprus is seeking 
to recruit for the following positions:

Cooks A’, B’, C’
The candidates must have: 

Minimum 1-4 years of experience  
(depends of the position) 

Dynamic and pleasant personality 
Greek & εnglish Language

An attractive remuneration package per position 
will be offered to the successful candidates. The 
successful candidates will be hired as of the 1st 
March, 2018 and most of the positions will be for 
a permanent basis Applications to be submitted 
directly to: Mr. Zacharias Ignatiou, Human Resources 
Manager to this e-mail: zacharias@columbia resort.
com. or more information Please call our agent in 
Athens: Mr. Yiannis Karvellas (0030 210 9945945-
6944 608585). All applications will be handled with 
strict confidentiality and must be received not later 
than the 15th of January 2018.

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for a managed hotel 
in Skiathos professional for the position of:

Buffet-Barista–Skiathos (code: BR SK)
Qualifications: 

3-4 years minimum experience as a buffet 
barista in a luxury boutique hotel 

Excellent command of both english and greek 
language is essential 

Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset 

Self-motivated, enthusiastic, with natural 
ability and confidence to sell/promote 

Excellent customer service skills 
Well groomed with strong interpersonal skills

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member 
of HotelBrain team, please send us your cv with a 
photo. All applications will be treated in the strictest 
confidence. CV’s not fulfilling the above prerequisites 
won’t be taken under consideration. Send your cv to 
this e-mail: mavrou@hotelbrain.com.

Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ Ε.Π.Ε., που 
εδρεύει στην Ίο, αναζητά για τη θερινή σεζόν 2018:

Μάγειρα
Απαιτούμενα προσόντα: 

Απόφοιτος δημόσιας ή ιδιωτικής μαγειρικής 
σχολής 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια  
σε αντίστοιχη θέση 

Άριστες οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες 
Ευχάριστος χαρακτήρας 
Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό 

πνεύμα εργασίας
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητες εξέλιξης

Επιθυμητή η φωτογραφία στο cv. Οι συνεντεύξεις 
θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: panos@smilesbusiness.com.

Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort είναι μέλος 
της Marriott International Inc. με περισσότερους 
από 200 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 401 
δωμάτια και σουίτες, ευρύχωρες αίθουσες συνε-
δριάσεων, εστιατόρια και μπαρ. Επιθυμούμε να 
εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Sous Chef & Junior Sous Chef
Προφίλ υποψηφίου: 

Πτυχίο τουριστικής σχολής με κατεύθυνση  
τη μαγειρικής 

Σχετική εμπειρία 6-8 χρόνων σε μεγάλες  
κουζίνες, διαχείρισης ομάδας συνεργατών κατά 
προτίμηση σε οργανισμό πολυεθνικής εμβέλειας  
ή σε αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων 

Πολύ καλή εμπειρία σε προετοιμασία 
banqueting μπουφέ, καθώς και σε εστιατόρια  
a la carte και gourmet 

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής, της ιταλικής 
κουζίνας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Πιστοποίηση σε HACCP, εργασία σε περιβάλλον 
με ISO & γνώση στη διαχείριση των αλλεργιών 

Δημιουργικότητα και εστίαση  
στην ικανοποίηση των πελατών 

Ικανότητα εργασίας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο 
περιβάλλον με τήρηση προθεσμιών και εστίαση 
στα αποτελέσματα 

Ικανότητες προϋπολογισμού, κοστολόγησης 
και δημιουργίας μενού 

Ικανότητα καθοδήγησης, εκπαίδευσης  
και παρακίνησης ομάδας άνω των 40 ατόμων  
με σκοπό την άψογη εξυπηρέτηση 

Άψογη γνώση ελληνικών-αγγλικών γραπτά, 
προφορικά, απαιτείται πτυχίο στην αγγλική 

Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων, σωστής 
επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικότητας
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να 
στείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: Asteropi.papadaki@sheraton.
com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το ξενοδοχείο Asterias στην Αγία Νάπα αναζητάει:
Μάγειρες Υπεύθυνους για τα A la carte  

Εστιατόρια του Ξενοδοχείου
Για εργοδότηση με τη νέα τουριστική σεζόν που 
ξεκινάει 23 Μαρτίου 2018. Η σεζόν αφορά συμβό-
λαιο 8 μηνών μέχρι 20-25 Νοεμβρίου. Το πακέτο 
μπορεί να περιλαμβάνει διαμονή, διατροφή και 
δωρεάν wifi στο χώρο διαμονής.
Προσόντα: 

Απαραίτητη γνώση αγγλικής και ελληνικής 
γλώσσας, και επιθυμητή η γνώση γερμανικής  
ή ρωσικής γλώσσας. 

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. 
Οι θέσεις αφορούν fine dinning Seafood 

Restaurant, Italian Restaurant, Greek Restaurant.
Η θέση αφορά εργοδότηση σε 6ήμερη βάση. Θα 
προσφερθούν μισθός και ωφελήματα ανάλογα με 
τα προσόντα του κάθε υποψήφιου. Παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να διευκρινίζουν την θέση για 
την οποία υποβάλλουν αίτηση. Όλες οι αιτήσεις θα 
αξιολογηθούν μετά το την διορία υποβολής αιτήσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους (με μια φωτογραφία τους) στο e-mail: 
jobs@asteriashotels.com ή όπως τα παραδώσουν 
στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου Asterias Beach 
Hotel, Nissi Avenue 115, Ayia Napa 5340, Cyprus. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο +357 23 201000, 
Φώτος Χατζησωτηρίου, F&B operations director.

Το ξενοδοχείο Sensimar Royal Blue Resort & Spa 
5* στο Πάνορμο Ρέθυμνου επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Κρύας Κουζίνας
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 
χρόνια σε 5 αστέρων ξενοδοχείο.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@royalblueresort.com.

Από το Camping Armenistis στη Χαλκιδική ζητείται:
ChefΑρμοδιότητες: 

Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών  
της κουζίνας σε κάθε επίπεδο 

Έλεγχος του κόστους της διατροφής βάσει  
των ορίων που τίθενται από την εταιρία 

Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού και αντίληψη 
της κάθε θέσης, ώστε να υπάρχει βέλτιστη χρήση 
του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και να μπορεί 
να καλύψει προσωπικά εκτάκτως οποιαδήποτε 
θέση μπορεί να υπολειτουργήσει, ομοίως  
απαραίτητη η ικανότητα κρίσης για τη στελέχωση 
της θέσης σε περίπτωση αντικατάστασης 

Επίβλεψη και συντονισμός των εργαζομένων 
της κουζίνας 

Επίβλεψη στελέχωσης, ώστε να διασφαλίζεται 
η καλή εξυπηρέτηση των πελατών, η κάλυψη 
των επιχειρησιακών αναγκών και οι οικονομικοί 
στόχοι της επιχείρησης 

Παροχή κατεύθυνσης και οδηγιών  
για τη δημιουργία και την ανάπτυξη menu 

Παρακολούθηση της ποιότητας των ωμών  
& μαγειρεμένων φαγητών για να διασφαλίσει  
την ποιότητα βάσει των προδιαγραφών 

Τήρηση των εταιρικών-διεθνών προδιαγραφών 
αγοράς, παραλαβής και αποθήκευσης προμηθειών 

Εκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση  
των βασικών αρχών μαγειρικής, της καλαίσθητης 
παρουσίασης και σερβιρίσματος 

Επίβλεψη της τακτικής και διεξοδικής  
καθαριότητας στην κουζίνα & από το προσωπικό 

Άριστη συνεργασία με διοίκηση για διασφάλιση 
της καθημερινής λειτουργίας του εστιατορίου, 
καθώς και της αγοράς, της παραλαβής  
και της αποθήκευσης τροφίμων 

Παροχή καθημερινής γραπτής και προφορικής 
ενημέρωσης βάσει αναγκών, των απαιτήσεων  
της διαχείρισης και της διοίκησης
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο από ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα  
μαγειρικής τέχνης 

10ετής επαγγελματική εμπειρία στη μαγειρική 
και τουλάχιστον 5 ετών εμπειρία στη διαχείριση 
ομάδας προσωπικού  

Γνώσεις HACCP και ISO 
Γνώση χειρισμού υπολογιστή, ενδεικτικά: 

γενικές εργασίες, microsoft excel, χρήση e-mail 
(outlook, g-mail) 

Απαραίτητο το πιστοποιητικό υγείας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@armenistis.com.gr.

Το ξενοδοχείο Afroditi Venus στο Καμάρι της 
Σαντορίνης ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρους/ες
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 

πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
 

εμφάνιση 
 

καταστάσεις 
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο 
από πρόσφατη φωτογραφία στο ακόλουθο e-mail: 
hr@afroditivenushotel.gr

Τα ξενοδοχεία Zorbas Beach Hotel στο Τιγκάκι 
της Κω και Sun Palace Resort & Spa στο Ψαλίδι 
της Κω και τα δύο γαλλόφωνα clubs Marmara 
διοίκησης κου Μπαλαλή ζητούν για τη σεζόν 2018:

Μάγειρα Α'
Προσφέρoνται διαμονή και διατροφή.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: cv@zorbasbeach.gr

To Avantis Suites Hotel 4* στην Ερέτρια, ζητεί:
Chef

Για τη σεζόν 2018 (Μάιος-Οκτώβριος) 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22290 64004
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο ακόλουθο 
e-mail: info@avantis-hotel.gr

Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5* 
στην Κω επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018

Σερβιτόρους Α& Β στα εστιατόριά του
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 

 
ή Αγγλικών και Γαλλικών 

 
 

Αποστείλατε βιογραφικό στο ακόλουθο e-mail: 
hmanager@astirodysseuskos.gr, τηλ.: 22420 49900. 

Bartenders
Επιθυμητά προσόντα: 

θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε εστιατόρια 
και clubs) 

 
επιπλέον γλωσσών θα είναι πρόσθετο προσόν 

 
Επαγγελματικές ικανότητες: 

 
 

Προσφέρονται: 
 

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτο-
γραφία στο e-mail: e.konstantinidi@panasgroup.
gr, υπ’ όψιν κ. Γιάννη Καρανικολιδάκη, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6938036986. 

Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa  στη Σα-
ντορίνη επιθυμεί να προσλάβει:

Barman
Απαραίτητα προσόντα:  

 

θέση 
 

(επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας) 
Επαγγελματικές ικανότητες:  

 
 

 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

 
 

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@pegasussuites.com. Συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά που δεν έχουν φωτογραφία 
δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hersonissos Group Hotels 
αναζητά για την Κρήτη: 

Σερβιτόρο Α 
Κωδικός: SER A

Απαραίτητα προσόντα: 
 

(γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 

 
 

ασφάλειας και διαχείρισης των τροφίμων 
 

 
πνεύμα ομαδικότητας 

προδιαγραφών 
 

 
Προσφέρονται: 

 
 

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία σας, 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης 
e-mail: jobs@hersotels.gr 
Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της θέσης. 
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Προσόντα:

e-mail:

 Κωνσταντινίδης

Πωλητής/Πωλήτρια
Αναφερόμενος/η στον/στη διευθυντή/τρια του 
καταστήματος οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι : 

Απαραίτητα προσόντα:

Σου προσφέρουμε: 

e-mail:
κωδικό ΠΛ/09.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εκπρόσωπος Πωλήσεων-Κρήτη

Παροχές:

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Πληροφορίες: link:

 

Adecco HR

 

Exports Manager (722/2322)
Job Description:

Candidate Profile:

The Company Offers:

,

ΑΜP

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων B2B  
(B2B Sales Εxecutive)

Τμήμα:
Τόπος εργασίας:
Εργασιακή εμπειρία:
Αρμοδιότητες:

Aπαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Εξωτερικοί Πωλητές (Hunters)  
Vodafone–Γρεβενά

ManpowerGroup

 
Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Απολαβές/εργασιακό περιβάλλον:

e-mail:

FITO+

  
Πωλητή Φαρμακείου (κωδικός: ΕΠ16)

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Sales & Marketing Executive (SMKT10)
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:

Διευθυντή Πωλήσεων (κωδ.: 28141/17)
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Digimark SA

Sales Account Manager
Responsibilities:

Required qualifications:

The company offers:

e-mail:

Πακοχάρτ

Πωλητής Υλικών Συσκευασίας
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές:

e-mail:

Revoil Α.Ε.Ε.Π.

Στέλεχος Ανάπτυξης Βιομηχανικών  
Πωλήσεων (κωδικός: REV76)

Προφίλ εταιρίας: 

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Πωλητής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
Προσφέρονται:

e-mail:

Ελούντα Α.Ε.

 
. 

Mice Sales Agent

The main responsibilities of this Mice Sales 
Agent position are:

The ideal candidate for the Mice Sales Agent 
requires the following:

Requirements:

e-mail:

Πωλητή/Πωλήτρια

e-mail:

Λακιώτης Α.Ε.

Τμήμα Πωλήσεων Χονδρικής
 

Καθήκοντα:

Προϋποθέσεις-προσόντα:

συνέχεια στη σελ. 18
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e-mail:

Epsilon Net Α.Ε.
-

 

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

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

-

-

Alpha Plan Consultants -

Πωλητή (έδρα: Νομός Αττικής)
Απαιτούμενα προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

Sales Executive (SE1)
Ermia Hotels & Resorts 

Responsibilities:

Requirements:

The company offers:

e-mail:

Στελέχη Πωλήσεων
Ιnterkiosk

-

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Προσφέρονται: -

e-mail:

Healthy Living IKE  

Πωλητή Φαρμακείου 

Κύριες αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου:

Προσφέρονται:

e-mail:

Metron 
-

-

Σύμβουλος Πωλήσεων

-

-

Αρμοδιότητες θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

-

-

e-mail:

Action Line

Πωλήτριες & Πωλητές  
full time (κωδ.: ACT_MALL_1015)

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

link:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Απαιτούνται:

Παρέχεται

e-mail:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Advance Products

Ιατρικό Επισκέπτη
 

Βασικές αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου:

e-mail:

Aenorasis

Επιστημονικό Συνεργάτη 

Απαραίτητα προσόντα

Η εταιρία προσφέρει: -

e-mail:

Hospital Line Α.Ε.
-

Πωλητές Χειρουργικών Προϊόντων
(κωδικός θέσης: 42)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Η εταιρία προσφέρει:

-

e-mail:

CDM Medical Group -

Ιατρικό Επισκέπτη-Αθήνα
Καθήκοντα–αρμοδιότητες:

-

Προσόντα:

Προσφέρεται 
-

-
e-mail:

Βιοϊατρική

Επιστημονικό Σύμβουλο/Ιατρικό Επισκέπτη
(κωδικός: I.E.09/17)

Κύριες αρμοδιότητες: 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

ΙΑΤΡΟΙ
SOS Ιατρούς

Νευρολόγοι
Απαιτούμενα προσόντα:

Οι SOS Ιατροί εξασφαλίζουν στον ιατρό

Πώς εργάζεται ο ιατρός:

e-mail:

 Βιοϊατρική
Οδοντιάτρους (κωδικός θέσης: ΘΟΔΟ-0118)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

-

e-mail:

Pet City Α.Ε.Β.Ε. -

Κτηνιάτρου

 e-mail:

Κεντρική Κλινική Αθηνών
Ιατρό Μικροβιολόγο

-

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

-
e-mail:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Βιοϊατρική

Νοσηλευτή/Αιμολήπτη (κωδ.: ΑΙΜ-0917) 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βιοκάλ Α.Ε.

Μηχανικό Πωλήσεων

Αρμοδιότητες–ικανότητες:

Απαραίτητα προσόντα:
-

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές:

e-mail: -
κωδικό θέσης ΜΠΑ-0118.

Alphadynamic Pumps Co.

Μηχανικό Πωλήσεων
-

Χαρακτηριστικά θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Sigmasoft S.A.

-

ΙΤ Support Engineer
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:
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Παροχές:

κωδικό: ITSup2018
e-mail:

Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ, 
 

Στέλεχος Μηχανογράφησης
Ο/η κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για την:

Απαραίτητα προσόντα:

ηλεκτρονική διεύθυνση:
Σημαντική ενημέρωση προς τους υποψήφιους/ες: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πολιτικός Μηχανικός-Καβάλα

Thiral

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Μeccanica
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

e-mail:
κωδικός MH-TH. 

Acmon Systems
 

Μηχανολόγο/Μηχανικό

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Nova Packaging Ελλάς

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

Απαιτούμενα προσόντα:

e-mail:

Digimark Α.Ε.

System Engineer (κωδικός: SE)
Επιθυμητά προσόντα:

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:

Παρέχονται:

Για την παραπάνω θέση απαιτείται

e-mail:

HHotels Collection

 
Μηχανολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Auto Marin A.E. 
Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέση:
Τόπος:
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 

Καθήκοντα θέσης: 

Η εταιρία:

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

e-mail:
κωδικό θέσης YF-ΕS4

AGT Engineering & Operations Services

Μηχανικό Έργου-Αθήνα
Θέση:

Απαιτούμενα προσόντα:

Η AGT φροντίζει να προσφέρει: 

e-mail:
κωδικό της θέσης: CON/MHXΑΙR/01. 

ΕΜΕΚ Α.Ε.

Μηχανολόγο Μηχανικό

αρμοδιό-
τητές του θα περιλαμβάνουν:

Απαιτούμενα προσόντα:

e-mail:

Πετρίδης Α.Β.Ε.Ε.

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό T.E.I./A.E.I.

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail:

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι.

Προφίλ υποψηφίου:

Αμοιβή:
Ωράριο εργασίας:

e-mail:

 IDA Elite Real Estate
Μηχανικό/Εργοδηγό

Απαραίτητα προσόντα:

Υποχρεώσεις:

Παροχές:

e-mail:
κωδικός θέσης ΕΡΓ/0118

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ONE Pharma S.A.,

Quality Control Lab Supervisor
Location:
Role profile:

Responsibilities:

Qualification profile:

ONE Pharma offers:

e-mail:

 
Τεχνίτες για Μηχανές Πλαστικοποίησης  

στο Τμήμα Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:

Βασικά καθήκοντα για την παραγωγή:

Η θέση προσφέρει:

e-mail: 

People at Work Hellas

Προϊστάμενος Παραγωγής (κωδ.: ΠΠ-17)
Το έργο:

Προδιαγραφές θέσης:

Προσφέρονται:

e-mail:

Alouette A.E.

Συνεργάτη Τμήματος Παραγωγής  
(τεχνικές προδιαγραφές)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως  
να διαθέτουν:

Παρέχονται:

e-mail:

Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνος Βάρδιας
Καθήκοντα θέσης:

20
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Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
recruitment@dunapack

-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κορέλκο -

Καθηγητές Κτηνιατρικής
Απαιτούμενα προσόντα:

Βασικές αρμοδιότητες:

e-mail:

Qualified Native/Bilingual English Teachers 

 

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Πρόκος Α.Ε. -

Τεχνικό για το Τμήμα Παραγωγής 
Καθήκοντα θέσης:

Προσόντα:

e-mail:

Alertit 

Ηλεκτρολόγους & Ηλεκτρονικούς  
για πρακτική άσκηση 

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

Κωτσόβολος

Ψυκτικό Εγκαταστάτη
Απαιτούμενα προσόντα:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος:

-

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc:

-

-

link:

Med Sea Health AE
Miraggio Thermal Spa Resort

Ηλεκτρολόγος (κωδικός: ELE_18)
O ρόλος:

Προφίλ υποψηφίων:

H εταιρία προσφέρει:

e-mail:
-

Eyephone

Τεχνικό (Γλυφάδα)

Απαιτούμενα προσόντα:

Βασικές αρμοδιότητες:

Παροχές:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Μάρκετ ΙΝ

Τεχνίτη Σιδερά/Σιδηρουργό
(κωδικός θέσης: S/01-18)

Αρμοδιότητες:

-

Προσόντα:

Προσφέρεται:

e-mail:

Aegean View Aqua Resort

Συντηρητή Υδραυλικό
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:
-

Απαιτήσεις:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Συντηρητής-Πάρος
Περίληψη θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. -

Φανοποιό-Τμήματος Φανοβαφείου
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

Yria Boutique Hotel & Spa 
 

Συντηρητή
Προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

Χειριστής Πασσαλομπίχτη

 e-mail:

LOGISTICS
Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & Σία Ε.Ε. -

Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποθήκης
Αρμοδιότητες θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία–εξειδικευμένες γνώσεις:

Προσφέρονται:

e-mail:

Newrest Ελλάς

Εργάτη Αποθήκης
Εκπαίδευση και ικανότητες: 

e-mail:

Amaronda Resort & Spa  -
 

Αποθηκάριο /Υπεύθυνο Παραγγελιών (Hotel)
(κωδικός θέσης: ARST18)

Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α:

Προσφέρουμε:

e-mail:

Iliomare 5* Hotel & Resorts

Aποθηκάριο
Περιγραφή εργασίας:

-

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

-
ηλ. 

διεύθυνση:

Λακιώτης Α.Ε.
Υπάλληλο Αποθήκης

 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Rainbow Waters

Αδειούχο Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος 
(Κλαρκ), της ομάδας Β’-Αποθηκάριο

-

Περιοχή εργασίας: 
e-mail:

XenodoxoS

Αποθηκάριο

Παρέχονται

e-mail:

Νewrest Ελλάς
-

Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

e-mail:

Castello Boutique Resort & Spa
Castello Village Resort

Αποθηκάριο Κεντρικής Αποθήκης  
Υπεύθυνο Παραγγελιών

Απαραίτητα προσόντα:

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

Προσωπικές ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

Αποθηκάριοι Καταστημάτων Λιανικής

Προσόντα:

link:
hrm

Cosset 

-
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όλο τον κόσμο και από διάσημους οίκους. Η εταιρία 
Cosset αναζητά στo πλαίσιo της περαιτέρω ανάπτυξής 
της, άτομα ικανά να ενταχθούν στο δυναμικό της.

Αποθηκάριος
Αθήνα/Βούλα (πλήρης απασχόληση)
Αρμοδιότητες: 

εμπορευμάτων 
 

 και τήρηση διαδικασιών
Προφίλ υποψηφίου: 

 

θέση αποθηκάριου 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

προσόντων 

 

e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ
Miraggio 

Thermal Spa Resort
Χαλκιδικής, να καλύψει την ακόλουθη θέση:

Οδηγός (κωδ.: DR2018)
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

επιπρόσθετο προσόν 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ξενοδοχείου 

 
 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 υπηρεσιών 

 
 

 
 
 

e-mail: hr@

Το Suites of The Gods Luxury Spa Hotel στην 
καλντέρα του 

Οδηγό

Προσόντα:
Προσφέρεται:

e-mail: hr@

Driver/Groom
Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

Benefits: 
 

 

e-mail: 

Brink’s Hellas

ταποστολές), το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να 
έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας! Αυτή την περίοδο 

Οδηγούς & Συνοδηγούς Χρηματαποστολών
Tα προσόντα σου: 

 

 
 

 
 

(επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη) 
 

Οι ευθύνες σου: 

υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας 

Η εταιρία σού παρέχει: 

 
 

της συνέπειας και της απόδοσής σου 
 

 

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

 
 

 e-mail:   
με κωδικό θέσης DM/ATH 

 
 

 

Rich Concierge αναζητεί: 
Οδηγούς

χνικό δίπλωμα.
Παροχές:

e-mail: .  

Οδηγός

Παρέχεται
e-mail: 

 αναζητά:
Οδηγό

Προφίλ υποψηφίου: 
 
 

σε συρόμενο αυτοκίνητο ή επικαθήμενο 
 

 

e-mail: 

Belvedere Mykonos Hotel

Driver
Position outline and responsibilities: 

 
to all locations on the island 

 
 

 
 

 

 
 

 
Desired skills and experience: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
The company offers: 

 
 

e-mail address: 

Dome Santorini Resort & Villas

in the heart of Santorini 
Driver

Desired skills: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

The company offers: 
 

 
 

e-mail: 

Οδηγός Ασθενοφόρου

Ιατρική Ε.Π.Ε., μέλος του ομίλου 

Κύριες αρμοδιότητες: 

 

των οχημάτων 
 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

Προσόντων) 
 

προσόν 
 

 

Παρέχεται:

e-mail: 

Mykonos Dove Beachfront Hotel 

Hotel Driver & Maintenance Associate
Position requirements driving: 

 

required 
 

 

required 

 
 

 

 

 

 
 

Position requirements maintenance: 

 
 

 

 

The company offers: 
 

 

e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 στην Πάρο, ανα

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

Το Amaronda Resort & Spa, 4 αστέρων ξενοδο
 

Rooms Division Manager (Hotel) 
(κωδ. θέσης: ARRDM18)

Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α:  

 

θέση σε ξενοδοχείο 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

e-mail: info@

Room Service
Job description:

Candidate profile: 

 

 

 
 

 

Compensation:

e-mail: 

Το ξενοδοχείο Porto Naxos

Operations Αssistant
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

της εταιρίας 
 

 
προσωπικού όλων των τμημάτων 

 
και στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 

 
και ικανότητα διαχείρισης των πελατών 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

εκπαίδευση

τικές επιστολές στο e-mail: . 

White Rocks Hotel & Bungalows

Reservations & Sales Executive 2018

Qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Requirements: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

White Rocks Hotel offers: 

 
 

e-mail: 

ΑΒΑΤΟΝ Island Resort 
& Spa

Rooms Division Manager 
(κωδ. θέσης: RDM ΑΒΑΤΟΝ)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: 
τητα τον κωδικό της θέσης. Η εταιρία διαχειρίζεται 
όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Η Atlantica Hotels & Resorts, μία από τις πιο 

το ξενοδοχείο της εταιρίας στη Ζάκυνθο 
Assistant Housekeeping Manager

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

και ευχέρεια στην επικοινωνία 

Προσφέρεται: πολύ καλό πακέτο αποδοχών και 

 e-mail: 

απαιτήσεις της θέσης. Για όλες τις αιτήσεις και τα 

εμπιστευτικότητα.

Το Doryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές, 

 
Resort 

Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα: 

σχολής 
 

 

 
 

επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
 

υπηρεσιών του ξενοδοχείου 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

 e-mail: 
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The exclusive resort Porto Zante Villas and Spa 
(www.portozante.com), Europe’s leading luxury hotel 
& villas at the 2017 world travel awards and member 
of the small luxury hotels of the world, is seeking:

Guest Relations Ambassador
Requirements: 

 
in a top 5-star luxury resort in front office/guest 
relations or F&B 

 
 to offer a memorable experience to guests 

language 

will be a bonus 

including Excel, Word & Outlook
Hotel offers: 

 

the world’s most prominent & demanding clientele 
 

To apply send a recent cv & photo  
at e-mail: reception@portozante.com

Το ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport προκηρύσσει την 
παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους ενδια-
φερομένους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους:

Υπάλληλος Κρατήσεων (Ref.: RESA)
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική προ-
ϋπηρεσία. Τα cv (φέροντα τον αντίστοιχο κωδικό) θα 

(Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού), Διεθνής Αερολι-
μένας Αθηνών, 19019 Σπάτα ή στο e-mail: H3167-HR@
sofitel.com. Τηλ.: 210 3544000, φαξ: 210 3544017. 
Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.
Σημαντική ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων το 
ξενοδοχείο Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει 
να αποστείλετε προσωπικά έγγραφα, όπως αριθμό 
ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, άδεια διαμονής, 
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής 
κάρτας, ενώ δεν θα σας ζητηθεί καταβολή χρημάτων.

Το Aeolos Beach Hotel 4* στην Κω ζητά για τη 
σεζόν του 2018:

Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα: 

3 ετών 
 

 
 

 
 

Κύρια καθήκοντα: 
 

με αποτελεσματικό τρόπο 
 

και άμεση εξεύρεση λύσεων 

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.
Βιογραφικά στο e-mail: cv@aeolosbeach.com

Η εταιρία Aks Hotels ζητεί προσωπικό για την κά-
λυψη της παρακάτω θέσης στο ξενοδοχείο LTI–Αks 
Μinoa Palace στην Αμνισσό Ηρακλείου Κρήτης:

Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 

Προσφέρονται: ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών 
και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Βιογραφικά στο e-mail: a.lamprinoudaki@akshotels.
com, υπ’ όψιν του διευθυντή του ξενοδοχείου. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

To Sophia Luxury Suites αναζητά για τη σεζόν 2018: 
Front Desk Agent

Απαραίτητα προσόντα: 
 

μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
 

 
σε αντίστοιχα ξενοδοχεία 

 

Βιογραφικά στο e-mail:  
info@sophiasuites-santorini.com

Το ξενοδοχείο Archipelagos στο Καλό Λιβάδι Μυ-
κόνου, μέλος της αλυσίδας small luxury hotels of 
the world, ζητά επαγγελματίες με ανάλογα προ-
σόντα και εμπειρία για να προσφέρουν υπηρεσίες 

την καλοκαιρινή περίοδο 2018 ζητάμε:
Υπαλλήλους Υποδοχής/Receptionists

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
 

γλώσσας 
 

προγραμμάτων 

θέση σε ξενοδοχείο 
 

 
 

σε πελάτες και συναδέλφους
Το ξενοδοχείο προσφέρει:  

 
 

 

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: archipelagos2017@gmail.com

hospitality for more than 90 years is seeking to 
recruit talented and passionate professionals for 
2018 season. Eagles Palace & Eagles Villas, a 

Housekeeping Supervisor
Location:
Position summary: The Housekeeping Supervisor 
will have to assist the Executive Housekeeping 
Manager in the supervision and management of all 
housekeeping employees and procedures with a view 
to maximizing guest satisfaction and recommend 
ways to solve all relevant problems. Will have to 
report to the Executive Housekeeping Manager.
Key responsibilities: 

activities of housekeeping, linen and laundry 
 

of all public areas and guest rooms 

productivity and assist in the schedule preparation 

in close & effectively with the maintenance 
department for any maintenance needs inside 
the hotel 

appearance and grooming 

in the proper area 

cleaning supplies, uniform and linen inventory 

 
of guests information & follow proper protocol
Requirements: 

 

position preferable within a 5* property  
in the hospitality industry 

 

Fidelio programs 

stress management and organizational abilities 

 

Benefits: 
 

work environment 
 

 
 (for permanent residents outside the area) 

Please send an updated cv with recent photo to 
the following e-mail: kyriaki@torhotelgroup.gr
applications will be treated as strictly confidential. 
www.torhotelgroup.gr

Το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa στην 
Κινέττα Αττικής (δυναμικότητας 253 δωματίων), 
αναζητεί για τη σεζόν 2018:

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
και της αγγλικής γλώσσας 

 

οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας 

 
σε συνθήκες πίεσης και ευελιξία 

στη λεπτομέρεια
Προσφέρονται: διαμονή και διατροφή.
Βιογραφικά στο e-mail:  
eugeniaradopoulou@gmail.com

Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5* 
στην Κω, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Ρεσεψιονίστ Α’ & Β’
Βασικές προϋποθέσεις: 

γερμανικών (τουλάχιστον μίας εκ των δύο) 
 

 

Προσφέρονται: άριστες συνθήκες εργασίας  
και υψηλό πακέτο αποδοχών.

e-mail: secretary@astirodysseuskos.gr

Ξενοδοχείο 4* στη Σαντορίνη ζητά:
Υπάλληλο Υποδοχής/Ρεσεψιόν

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: george@esperas.com

Front & Back Office Agent 
(seasonal employment)

For Mistral Mare Hotel
www.mistralmare.gr):

Main responsibilities: 
 

and resolve their problems 
 

and receive payments for guests 
 

Essential qualities needed: 
 

environment would be preferred 
 

 
will be considered as a plus 

 
 

& teamwork spirit
Compensation: We offer a competitive salary based 
on experience, meals on duty, shared accommodation 

environment and opportunities for career development 
within a dynamic group.

e-mail: info@mistral-
hotel.gr. Please note that due to the number of 
responses we receive, we will only contact those 
candidates we wish to interview.

Anemi Hotel  is seeking 
for associates for long term cooperation:

Night Auditor
Requirements: 

 

knowledge of Epitome system would be an asset 
 

 
self-motivated, costumer focused 

The hotel offers: 
 

 e-mail: humanresources@anemihotels.com

Το ξενοδοχείο Ηoney Μoon Petra Villas 5* στo 
Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Κοπέλα για Reception
Απαραίτητα προσόντα: 

γερμανικών 

4 και 5 αστέρων (κατά προτίμηση resorts) 
 

εργατικότητα-πνεύμα συνεργασίας
Παρέχεται διαμονή.
Βιογραφικά στο e-mail: info@honeymoonpetra.com

Ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο κέντρο των Φηρών 
αναζητεί:

Άτομο για Ρεσεψιόν & Βραδινό
Με γνώση: Αγγλικών, υπολογιστή, κάτοικο Σαντορίνης.
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:. kalisti@otenet.gr. Tηλ.: 
6972 884187, φαξ /σταθερό: 22860 22317.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Village 
στην Κέφαλο της Κω, αναζητεί για τη νέα σεζόν 2018:
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων (Guest Relations)
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 

 
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  

3ης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 

εύρεσης λύσεων, καθώς και αμεσότητα στην 
εξυπηρέτηση για την ικανοποίηση των πελατών 

 
στην επικοινωνία 

 
 

και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
 

και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη, 
ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 

Epitome
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία, υπόψη 

Σακέρογλου, στο e-mail: hr@bluelagoongroup.gr. 
Τηλ.: 22420 54580, φαξ: 22420 54546.

Η Med Sea Health Α.Ε. αναζητά για τη σεζόν 2018, 
για το 5* ξενοδοχειακό της συγκρότημα Miraggio 
Thermal Spa Resort 

Guest Relations Supervisor 
(κωδικός: GUESTSUP18)

Ο ρόλος: -
λατοκεντρικής εξυπηρέτησης στους επισκέπτες, 
εξασφαλίζοντας ότι η παραμονή τους θα είναι μια 
αξέχαστη εμπειρία με βάση τα στάνταρ της εταιρίας 
και είναι σε θέση ανά πασά στιγμή να προβλέψει 
και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επισκεπτών 
και να επιλύσει τα όποια προβλήματα προκύψουν.
Τα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν: 

 
του τμήματος ώστε να εξασφαλίζεται  
ότι τα πρότυπα του ξενοδοχείου τηρούνται πάντα 

πελατών για την επόμενη ημέρα 

πελατών, είτε αυτά γίνονται απευθείας  
από τους πελάτες προς το ξενοδοχείο 
 είτε αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο 

 
φιλοξενουμένων και εξασφαλίζει ότι το αρχείο 
με τις προτιμήσεις των πελατών ενημερώνεται 
αναλόγως 

υποδοχής 
 

γεγονότα που διοργανώνονται στο ξενοδοχείο 

 

του τμήματος και τη βελτίωσή τους σε συνεργασία 
με τον Front Office Manager 

 
τους με φιλικό και περιποιητικό τρόπο, σύμφωνα 
με τα πρότυπα του ξενοδοχείου 

Σ’ αυτούς που επισκέπτονται για πρώτη φορά  
το ξενοδοχείο τους εξηγεί τις υπάρχουσες παροχές. 
Μέσα στο δωμάτιο παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τις υπηρεσίες για την εξασφάλιση της άνεσής 
τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.  
Με τους τακτικούς πελάτες μπορεί να αναπτύξει  
μια περαιτέρω συζήτηση 

του ξενοδοχείου τόσο για τουρίστες, όσο  
και επαγγελματίες πελάτες, παρέχοντας  
πληροφορίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν 

και αποτελεσματικό τρόπο και τα αναθέτει στους 
συναδέλφους για να διασφαλίσει την ικανοποίηση 

 
των αιτημάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο 

 
που λαμβάνουν χώρα στο ξενοδοχείο 

αίτημα (συναφές με το αντικείμενο  
δραστηριότητας της θέσης) που προκύπτει  
& του ανατίθεται από τον προϊστάμενο του
Προφίλ υποψηφίου: 

γλώσσας, απαραίτητη η γνώση άλλης ευρωπαϊκής 
γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ρώσικα, ιταλικά) 

δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ ή άλλου  
συναφούς αντικειμένου ιδιαίτερα επιθυμητό 

θέση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5 * 
 

προγράμματος PMS (κατά προτίμηση Protel) 
 

 
και υπαλλήλους, προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα,  στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

 
για την επικοινωνία με υποψήφιους,  
αλλά και υπάρχοντες πελάτες 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 

χειρισμού των προβλημάτων των πελατών  
με στόχο την πλήρη ικανοποίηση του επισκέπτη 

 

στη λεπτομέρεια, ικανότητα διοίκησης ομάδας 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης 
 

και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 
 

δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)

βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: hr@miraggio.gr. 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις ή στέλνονται χωρίς φωτογραφία δεν θα 
αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές 
διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει 
άμεσα: Καμαριέρες/Καθαρίστριες
Απαραίτητα προσόντα: 

 
των λειτουργιών του τμήματος, τουλάχιστον 
 2 χρόνια στην ίδια θέση 

 
καθαριότητας με την αυστηρή εφαρμογή  
κατευθυντήριων γραμμών
Καθήκοντα: -
θείας στην προϊσταμένη ορόφων του ξενοδοχείου. 
Η καμαριέρα/καθαρίστρια θα είναι υπεύθυνη για 
τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
στην καθαριότητα των δωματίων και των κοινό-
χρηστων χώρων.
Απαιτήσεις: 

 

(προαιρετικά) 

θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, all inclusive 
 

των δωματίων 

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

καταστάσεις 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@aegeanview.gr

Η εταιρία Xenios Gate με τρεις ξενοδοχειακές 
μονάδες στη Θάσο αναζητά για τα ξενοδοχεία της 
κατά τη σεζόν 2018 

Reservations Manager
Περιγραφή θέσης: 

 
του τμήματος κρατήσεων 

και τουριστικά γραφεία για θέματα κρατήσεων 
 

δεδομένων στα διαδικτυακά κανάλια κρατήσεων 
των ξενοδοχείων 

λογαριασμών πελατών 
 

 
 

υπαλλήλων υποδοχής
Επιθυμητά προσόντα: 

θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων 
 

γερμανικών ή επιπλέον ξένων γλωσσών) 
 

προγραμμάτων (κατά προτίμηση Protel) 
 

 
και στην ικανοποίηση του πελάτη 

 
ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας, oμαδικότητας
Παροχές εταιρίας: 

 
 

 
 

 

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη έγχρωμη φω-
τογραφία στο e-mail: mng.albeach@xeniosgate.gr. 

Stella Hotels is a company which became active in 

opened the second hotel Stella Palace and in 2017, 
Stella Island luxury resort & spa began its operation. 
It is a fast developing company which invest in 
hospitality and plans to grow even more the next 
years. The hotels are providing to the guests great 

of the company is the staff. Throughout the years, 
the company was always looking for reliable, kind, 

For summer season 2018, the company is seeking 

Guest Relations Manager
Required qualifications: 

relations Manager in a 5* hotel 
 

 
& knowledge of Hotel Manager Systems,  
ideally PMS Fidelio 

 
and spoken english and german or french  

 
will be considered as an asset 

 

ability and confidence to sell/promote 

solving skills 
 

to internal and external guests 
 

e-mail: hr@stellahotels.gr

Τα ξενοδοχεία Evilion & Stilvi βρίσκονται στους 

απέραντη αμμώδη οργανωμένη παραλία. Δέχονται 

-
χάριστο και πολύ φιλικό περιβάλλον.

Reception/Υπάλληλος Υποδοχής

Προσόντα υποψήφιων: 
 

 
 

 
και συστήματος κρατήσεων 

Παρέχεται: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: info@hotel-evilion.com

 Το ξενοδοχείο 4* αστέρων Sovereign στην Καρ-
δάμαινα της Κω αναζητά:

Προϊσταμένη Ορόφων
Βιογραφικά στο e-mail: gounarasstelios1@yahoo.
gr ή στο φαξ: 22420 91943, τηλ.: 22420 92334-5. 

Reservations Executive (code: RESM YST)

in 2012, operates in hotel reservation management, 

management. On behalf of our new luxury hotel 
partner, Euphoria Retreat, we are currently seeking 
to recruit a Reservations Executive to be based 
onsite in Mystras/Sparta. Opening in May, 2018, 
Euphoria Retreat is positioned to be the most 
desirable destination spa in Europe. This demanding 
position will be responsible for handling the smooth 
and efficient operations of the 5 star resort which 
is made up of 45 luxury rooms and suites, 1 onsite 
restaurant, and first-class spa facilities.
Requirements: 

hotel’s reservation department, ideally with spa 
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excellent relations with spa goers, luxury 
travellers, as well as travel agencies 

 

 

 

 
 

 
 

Job Description: 
 

 
 

 

reservations 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

The company offers: 
 

 
 

careers@

Το Club Med, η εταιρία που δημιούργησε την ιδέα 

Receptionist
 στη 

Εάν: 

 

 
 
 

 
 

 

Στο Club Med: 

 
 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Eden Roc στην προ

Υπάλληλο Υποδοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:  

 
 

 
 

 

e-mail

HotelBrain

Resident Manager (Code: RES MYK)

Qualifications: 
 

 

language is essential 

 
 

 
 

 

e-mail: eleni@

El Greco Tours

Υπαλλήλους για το Τμήμα Κρατήσεων  
& Πωλήσεων Tοπικών Eκδρομών  

Σύβοτα Θεσπρωτίας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

των στρατιωτικών υποχρεώσεων 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

TUI Sensimar Grand 
Mediterraneo Resort & Spa 5* by Atlantica 

Guest Relations
Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων: 

 

 
 

 
 

 

e-mail:  

Grecotel Hotel 
& Resorts

Housekeeping Manager
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Παροχές: 
 

 
 

 

link: 

Santorini’s Secret 
Hotels

Night Auditor 
Position requirements: 

 
 
 

 
 

as an asset 
 

 
 

 
 

Key responsibilities: 
 

 
 

 

 
 

 
& services
The company offers: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Βlue Lagoon Resort 

Προϊσταμένη Ορόφων
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  

 
 

 

και γνώση 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

e-mail:  

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων  
(Code: HSΑ)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
La Marquise Luxury 

Resort Complex

Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

και ευχέρεια στην επικοινωνία 

e-mail: 

Santa Marina

Spa Therapists
Being part of our team, you need to: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

To be successful in this role you must have: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

strong assets 
 

 
 

 

About the benefits: 

 
 

 
 

Figura

Aισθητικός (κωδικός θέσης: FA 31) 
Προφίλ υποψηφίων: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

e-mail: 
gr

Spa Therapist
 

 

 
 

Apply to e-mail: 

Kensho’s Boutique Hotel & Suites is currently 

Spa Therapists
Position requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kensho Hotel offers: 
 

 
 

to e-mail: 

The Rocabella Santorini

Spa Therapist
Job description: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

to ensure that all relevant legislation pertaining 

 

 

Qualifications: 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Apply to e-mail: 

 Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites 
 

Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 

Πρόσθετα προσόντα:  

Προσφέρονται: 
 

 

στο e-mail: 

Αισθητικοί Τ.Ε.Ι. 

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

 
 

Προσφέρονται:  
 

 

 

Προφίλ υποψήφιας:  
 

 

e-mail: 

Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel 
Santorini Princess Presidential 

Suites
Αισθητικό/Φυσικοθεραπεύτρια

Απαραίτητο προσόν:

Προσφέρονται 

e-mail: 
resources

ExclusivelySpa 
Full Time-Spa Therapists

Requirements:  

 

with previous working experience in luxury 
hotel spas 
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e-mail:

Spa Therapist (Θεραπευτής/τρια για Spa)
Euphoria Retreat

 
Key Responsibilities:

Requirements:

Benefits:

e-mail:

Olympia Golden Resort & Spa

Spa Therapist
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Thelma Spa+Cosmetics

Spa Managers (SpM18)

The job holder should:

Qualifications:

The company offers:

e-mail:

Aegean View Aqua Resort

Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Stella Hotels

Spa Therapist
Required qualifications:

e-mail:

Myconian Villa Collection
Myconian Utopia Resort  

Myconian Ambassador Hotel  

Myconian Imperial Resort

Royal Myconian Resort  

Myconian Kyma
Myconian Korali
Myconian Naia

Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

e-mail:

Sani Resort 

Spa Therapist (SST018)
Job description:

Candidate profile:

Benefits:

link:

Suites of The Gods Luxury Spa Hotel

Αισθητικό/Φυσικοθεραπεύτρια

Προσόντα:
Προσφέρεται:

e-mail:

HealthAnytime 

 
Φυσικοθεραπευτές

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Santorini’s Secret 
Hotels

Spa Therapist 
Position requirements:

Key responsibilities:

The company offers:

e-mail:

Neptune Hotels 
*****

Αισθητικό
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Atlantica Porto Bello Beach

Atlantica Porto Bello Royal  
 

Καμαριέρες/Καθαρίστριες

e-mail:

Med Sea Health Α.Ε
Miraggio 

Thermal Spa Resort

Καθαρίστρια Κοινόχρηστων Χώρων
Καθήκοντα θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΜΟΔΑ
Pop Air

Σχεδιαστές Ενδυμάτων

 e-mail: 

Miraggio Thermal Spa Resort 5* 

Μοδίστρα (Code: ΜΟΔ18
Καθήκοντα θέσης: 

 

 

 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

SECURITY

The Brink’s Company, 

Προσωπικό Ασφαλείας/Security Officers
 

Tα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σου παρέχει:

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

 
e-mail:

κωδικό θέσης FR/SKIA 
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συνεντεύξεις εργασίας και πώς να απαντήσετε

φιερωμένο στην εύρεση εργασίας

τινό Thessaloniki #JobFestival 
ει περισσότερα workshop από 
οτέ! Τα εργαστήρια στοχεύ-
ν στην ενίσχυση και στον 
ντονισμό των υποψηφίων 
τη σύγχρονη αγορά εργασίας 
ι έχουν τέσσερις θεματικούς 
ονες:
Ενίσχυση στην αναζήτηση 

γασίας με θεματικές που 
ωτίζουν τα σημεία προσοχής 
ι ενισχύουν τις πιθανότητες 
ιτυχίας κατά την αναζήτηση 
γασίας.
Απασχολησιμότητα: Βιωματι-
workshop σε μικρότερα τμή-
τα με σκοπό την προσωπική 
μμετοχή των υποψηφίων στη 
μιουργία της επαγγελματικής 
υς πορείας.
Ανάπτυξη επαγγελματικών 

ξιοτήτων: Άξονας που ενισχύει 
αγγελματικές δεξιότητες για 
οντες και μη έχοντες εργασία.
Αυτοβελτίωση στον χώρο ερ-
σίας: Περιλαμβάνονται περισ-

σότερο διαδραστικά εργαστήρια 
που βοηθούν την ατομική και 
ομαδική ανάπτυξη στον χώρο 
εργασίας.

Ο αριθμός των θέσεων είναι 
περιορισμένος και απαιτείται 
προεγγραφή στη σελίδα της 
εκδήλωσης. Παρέχονται σε 
όλους βεβαιώσεις παρακο-
λούθησης. 

Βελτιστο-
ποίηση των βιογραφικών των 
συμμετεχόντων από εξειδικευμέ-
νους συμβούλους. Τα λάθη και 
οι παραλείψεις που όλοι κάνουμε 
στο βιογραφικό μας σημείωμα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά, μει-
ώνοντας συχνά τις πιθανότητές 
μας να μας καλέσουν σε μία 
συνέντευξη εργασίας. Γι’ αυτό 
η εξειδικευμένη ομάδα της Lead 
Compass θα είναι παρούσα στο 
Thessaloniki #JobFestival για 
να σου προτείνει διορθώσεις 
βελτιστοποίησης του βιογρα-
φικού σου (ένας ακόμα λόγος 

για να φέρεις μαζί αντίγραφα 
του βιογραφικού σου).

 Επαγγελματική 
φωτογράφιση για το βιογραφικό 
και το LinkedIn προφίλ. Πολ-
λές αγγελίες εργασίας ζητούν 
βιογραφικά με φωτογραφία και 
συχνά αναγκαζόμαστε να βάζουμε 
φωτογραφίες που δεν αντιπρο-
σωπεύουν τον επαγγελματικό 
μας εαυτό. Στη διάρκεια του 
φεστιβάλ θα μπορείς να βγάλεις 
επαγγελματικές φωτογραφίες από 
την ομάδα του Ι.Ε.Κ. Δέλτα, γι’ 
αυτό έλα περιποιημένος/η και 
ντυμένος/η κατάλληλα!

 Ανακάλυψε 
τις δεξιότητές σου παίζοντας. 
Οι ήπιες δεξιότητες είναι μία 
έννοια-κλειδί για τον εργασια-
κό τομέα σήμερα. Όλοι μας τις 
έχουμε, όμως πολλοί από εμάς 
δεν τις γνωρίζουμε και δεν τις 
αξιοποιούμε στο βιογραφικό, 
στη συνέντευξη και στην εργα-
σιακή ζωή. Παίξε λοιπόν στη 

διάρκεια του Job Festival και 
ανακάλυψε δεξιότητες παρατη-
ρητικότητας, δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης, συνεργασίας 
και λογικής μέσα από μία σειρά 
ατομικών και ομαδικών γρίφων, 
παιχνιδιών και τεστ, που δημι-
ουργήθηκαν αποκλειστικά από 
το Great Escape.

 Ντύσου επαγ-
γελματικά, ενισχύοντας το προ-
φίλ σου.

Όλοι ξέρουμε πόσο σημα-
ντικό ρόλο παίζει η εμφάνισή 
μας στην πρώτη εντύπωση που 
δίνουμε στους άλλους, πόσο 
μάλλον σε μία συνθήκη όπως η 
συνέντευξη εργασίας, αλλά και 
η εργασιακή καθημερινότητα. 
Κορυφαίες εταιρίες ένδυσης, 
όπως η Oxford Company, θα 
παραβρίσκονται στον χώρο του 
φεστιβάλ, δίνοντάς μας χρήσι-
μες συμβουλές για να ντύσουμε 
τον επαγγελματικό μας εαυτό με 
τρόπο που να ξεχωρίζει.

Συμβου-
λές από επαγγελματίες του είδους 
για μία επιτυχημένη πορεία. Η 
έννοια του coaching, δηλαδή της 
διαδικασίας κατά την οποία ένας 
coach και ένας υποστηριζόμενος 
συνεργάζονται δημιουργικά με 
σκοπό ο δεύτερος να βελτιώσει 
τις δεξιότητες, την απόδοση και 
την ανάπτυξή του, κερδίζει όλο 
και περισσότερο έδαφος τα τε-
λευταία χρόνια σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Στη διάρκεια του φε-
στιβάλ coaches του ελληνικού 
τμήματος της International Coach 
Federation θα βρίσκονται εκεί 
για να σε ακούσουν και να σου 
δώσουν συμβουλές για το πώς 
μπορείς να πετύχεις όσα χρει-
άζεσαι στον εργασιακό τομέα.

Δείξε τις 
δεξιότητές σου στον μελλοντικό 
σου εργοδότη σε 20 δευτερόλε-
πτα. Δύο πολύ σημαντικά σημεία 
της επαγγελματικής μας ταυ-
τότητας είναι αυτά των ήπιων 

δεξιοτήτων και του τρόπου που 
παρουσιάζουμε τον εαυτό μας. 
Στο Thessaloniki #JobFestival 
μπορείς να τα αναδείξεις και 
τα δύο μέσα από μία βιντεο-
παρουσίαση του εαυτού σου 
προβάλλοντας το γιατί είσαι ο 
πιο κατάλληλος υποψήφιος για 
τη δουλειά. 
Μπορείς λοιπόν να κάνεις μία 
πολύτιμη πρώτη εντύπωση στους 
μελλοντικούς σου εργοδότες 
συνοδεύοντας το βιογραφικό 
σου με βίντεο 20 δευτερολέπτων 
με τη βοήθεια της τεχνολογικής 
start-up Intrideo! 

Πιο πλούσιο και επί-
καιρο από ποτέ, το φετινό 
Thessaloniki#JobFestival είναι 
το κορυφαίο γεγονός για την 
εργασία από το οποίο δεν πρέπει 
να λείψει κανείς, καθώς όσοι 
αναζητούν εργασία μπορούν να 
αυξήσουν τις πιθανότητές τους 
για την εύρεση δουλειάς, ενώ 
όσοι έχουν ήδη μπορούν να 
διευρύνουν τις γνώσεις και τους 
επαγγελματικούς τους ορίζοντες. 

Μπες τώρα στο jobfestival.
gr και δήλωσε συμμετοχή απο-
στέλλοντας το βιογραφικό σου 
σημείωμα στις εταιρίες που σε 
ενδιαφέρουν και επιλέγοντας 
τα workshop που σε ενδιαφέρει 
να παρακολουθήσεις.
Σε περιμένουμε στο Thessaloniki 
#JobFestival 2018 και σου ευ-
χόμαστε καλή επιτυχία!

Περισσότερες πληροφορίες:
Χρύσα Δότσα
Συντονίστρια δράσεων 
Skywalker.gr
2310 32 67 12

προσφέρει η συγκεκριμένη 
ική θέση;
με την έκβαση της συζήτησης 
και προσαρμοστείτε στη ροή 

υξης εργασίας. Μην φοβηθείτε 
ποιήσετε σχετικές ιστορίες του 
ος ή και χόμπι ή δραστηριό-
μπορούν να ταιριάξουν με τις 
της θέσης. Σκοπός εξάλλου της 

συνέντευξης εργασίας είναι να αναδείξετε 
την προσωπικότητά σας, η οποία, πέρα από 
την επαγγελματική σας στάση, εμπεριέχει 
και το χιούμορ και την ευχάριστη διάθεση.

Όπως προαναφέραμε, πέρα από την 
αναφορά στον εαυτό σας, πιθανόν να 
πρέπει να εξηγήσετε τι γνωρίζετε για την 
εταιρία στην οποία κάνατε την αίτησή σας. 
Με άλλα λόγια, πέρα από τους βιοπορι-

στικούς λόγους της εύρεσης εργασίας, οι 
οποίοι είναι απολύτως κατανοητοί και 
αυτονόητοι, τι είναι αυτό που σας γοητεύει 
στον εν δυνάμει μελλοντικό σας εργοδότη;

Σε αυτή την απάντησή σας μπορείτε να 
συμπεριλάβετε τα εξής:

Σε τι ακριβώς δραστηριοποιείται η εται-
ρία, ποια είναι τα προϊόντα της και ποιο 
είναι το όραμά της.

Εφόσον αναλάβετε τη θέση εργασίας για 
την οποία πραγματοποιείτε τη συνέντευ-
ξη, στόχος σας θα είναι να συμβάλλετε 
στο έργο που προσφέρει η συγκεκριμένη 
εταιρία και πιθανόν στη βελτίωση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της. Άρα 
είναι απαραίτητο να γνωρίζετε σε ποιους 
τομείς δραστηριοποιείται και πώς μπορείτε 
να συνεισφέρετε εσείς με τις γνώσεις σας 
σε αυτούς.

 Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πελάτες 
της και τα τελευταία νέα της
Αυτό το στοιχείο (εφόσον φυσικά μπο-

ρείτε να το μάθετε από την ιστοσελίδα 
της εταιρίας) μπορεί να σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε το προφίλ της εταιρίας, τη 
στρατηγική της και το όραμά της, ώστε να 
πείσετε τον recruiter ότι είστε το κατάλληλο 
άτομο για τη θέση και ότι έχετε κατανοήσει 
ποιοι είναι οι μακροχρόνιοι στόχοι σας.

Μία μεγάλη βράβευση ή μία εντυπω-
σιακή εξαγορά, η οποία ίσως να έχει 
ανακοινωθεί ήδη στα Μ.Μ.Ε., είναι μία 
πληροφορία για την εταιρία-στόχο σας, 

την οποία αναμφισβήτητα θα πρέπει να 
γνωρίζετε. 

Στόχος σας είναι να αποδείξετε στον 
recruiter ότι επιθυμείτε πραγματικά τη 
συγκεκριμένη εταιρία και όχι οποιαδήποτε 
δραστηριοποιείται σε κοινό αντικείμενο 
και ότι είστε «διαβασμένοι».

Ποιο είναι το όνομα του; Είναι άντρας 
ή γυναίκα; Αυτές οι πληροφορίες θα σας 
βοηθήσουν ιδιαίτερα να καταλάβετε την 
κουλτούρα, το προφίλ και την καινοτομία 
της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι η 
συνέντευξη εργασίας είναι μία διαδραστική 
συζήτηση. Δεν θα μάθει μόνο ο recruiter 
πληροφορίες για εσάς, αλλά κι εσείς για 
την εταιρία την οποία επισκεφθήκατε. 

Επιλέξτε ποια από τα παραπάνω στοι-
χεία επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στις 
απαντήσεις σας, πιστέψτε στον εαυτό σας 
και καλή επιτυχία!

Άννα Γαντερί,
Content writer, Randstad Hellas
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Τι αξία και πόση αποτε-
λεσματικότητα μπορεί 
να έχει το coaching για 

τον επιχειρηματία ή τον απλό 
εργαζόμενο ή τον άνεργο που 
δεν ξέρει κατά πού να στρέψει 
το βλέμμα του;

Η απάντηση είναι απολύ-
τως προσωπική. Κι επειδή οι 
εκ των προτέρων αφορισμοί 
έχουν ένα και μόνο αποτέλε-
σμα, την αποτυχία, σχεδιάσαμε 
με τη Βαλεντίνα Κόρδη, high 
performance και mindset coach 
για επιχειρηματίες, στελέχη και 
ομάδες εργασίας, ένα εικονικό 
coaching σε κανονικό χρόνο 
συνεδρίας με κανονικές ερωτή-
σεις και κανονικές απαντήσεις.

Από τη μία πλευρά βρισκό-
ταν η Βαλεντίνα Κόρδη, που 
έχει εξειδικευτεί στο strategic 
intervention coaching στη σχολή 
Robbins - Madanes Training του 
Antony Robbins, εκπαιδεύτηκε 
στη μέθοδο του υπνωτισμού 
System 23 και είναι μέλος της 
Ένωσης Πιστοποιημένων Προ-
πονητών του Καναδά (CCA).

Από την άλλη πλευρά ήταν η 
γράφουσα σε ρόλο ιδιοκτήτριας 
μιας μικρομεσαίας επιχείρη-
σης παραγωγής και εμπορίας 
ρούχων με 48 εργαζομένους 
στην επιχείρησή της, πολλά 
προβλήματα και ένα όραμα 
που χρειάζεται βοήθεια για 
να υλοποιηθεί.

Κάναμε ένα speed coaching, 
μία μεμονωμένη συνεδρία δη-
λαδή, ο σκοπός της οποίας ήταν 
ο coachee να αλλάξει την εστί-
ασή του από το να βλέπει τα 
προβλήματα που υπάρχουν και 
να πιστεύει ότι δεν μπορούν να 
λυθούν. Συνεδρίες που χρειά-
ζεται κάποιος όταν θεωρεί ότι 
έχει κολλήσει σε μία κατάσταση 
από την οποία δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να ξεκολλήσει. Κι 
ενώ στην αρχή καθόμασταν η 
μία απέναντι στην άλλη, προς 
το τέλος, μετά από μόλις μία 
ώρα συζήτησης, παρά λίγο να 
καθίσουμε δίπλα δίπλα, σαν η 
λύση του προβλήματος, αλλά 
και το όραμα, να ήταν κοινή 
υπόθεση. 

 Πώς να αντιμετωπίσω τους 
εργαζομένους, που διαρκώς 
μου ζητούν αυξήσεις, τις οποί-
ες πραγματικά στην παρούσα 
φάση δεν μπορώ να δώσω, και 
βλέπω ότι αυτό έχει αντίκτυπο 
στην αποδοτικότητά τους και 
στη μεταξύ τους συνεργασία;

- Μου λέτε ότι οι εργαζόμενοι 
στην εταιρία σας είναι δυσαρε-
στημένοι και, απ’ ό,τι φαίνεται, 
δεν υπάρχει υψηλή εργασιακή 
δέσμευση. Φαίνεται ότι δεν 
αγαπούν αυτό που κάνουν, βρί-
σκουν τρόπους να ξεφεύγουν 
παίρνοντας, για παράδειγμα, 
αναρρωτικές άδειες. Παρότι 
ασχολούνται με την παράγω-
γή ρούχων, που χρειάζεται 
έμπνευση και δημιουργικότη-
τα, οι υπάλληλοί σας, σε όποιο 
πόστο και να βρίσκονται, δεν 
νιώθουν την παρακίνηση που 

θα τους έκανε να δώσουν τον 
καλύτερό τους εαυτό.

 Πρόκειται για μία επιχείρηση 
που κληρονόμησα από την οι-
κογένειά μου και θέλησα να τη 
συνεχίσω. Πριν από 15 χρόνια τα 
πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα. 
Κράτησα πολλούς υπαλλήλους 
από τότε, ανανέωσα φυσικά και 
τμήμα του προσωπικού, αλλά 
αυτή την περίοδο βρισκόμαστε 
σε μεγάλη τριβή.

- Πώς ορίζουμε το «τότε ήταν 
πολύ εύκολα τα πράγματα»;

 Από την πλευρά της δικής μου 
οικογένειας υπήρχε μία προ-
σωπική προσέγγιση με κάθε 
εργαζόμενο. Μέσες άκρες γνώ-
ριζαν τις ζωές των υπαλλήλων, 
τα προβλήματά τους. Θυμάμαι 
ότι ο πατέρας μου μου έλεγε πως 
κάποιες φορές του ζητούσαν 
δανεικά για να αντεπεξέλθουν 
σε υποχρεώσεις τους και, κατά 
περίπτωση φυσικά, τους έδινε. 
Υπήρχε δηλαδή προσωπική επα-
φή και επικοινωνία εργαζομένου 
- εργοδότη. Νομίζω πως αυτή τη 
στιγμή δεν μπορώ να το κάνω.

- Για ποιο λόγο;
 Διότι με πιέζουν τα δάνεια που 
έχω, η βιωσιμότητα της επι-
χείρησης.

- Πώς θα μπορούσε να αλλάξει 
αυτό; 

 Δεν ξέρω. Εάν ήξερα, δεν θα 
ήμουν εδώ να κάνω coaching. 

- Η διαφορά της συμβουλευ-
τικής με το coaching είναι ότι 
ο σύμβουλος προτείνει ο ίδιος 
κάποιες λύσεις ή ιδέες, που όμως 
μπορεί να μην έχουν εφαρμογή 
στις δικές σας συνθήκες και 
σκέψεις, ακριβώς επειδή θα 
είναι από την οπτική γωνία του 
coach.

Στο coaching ο coach βρί-
σκει την απάντηση μαζί με τον 
coachee, γιατί μόνο ο coachee 
ξέρει τόσο καλά τι γίνεται μέσα 
στην επιχείρησή του και τι ερ-
γαλεία διαθέτει ώστε να κάνει 
τις αλλαγές που θέλει.

Μου είπατε λοιπόν ότι «τότε 
που ήταν εύκολα τα πράγματα», 
υπήρχε καλή και ανθρώπινη επι-
κοινωνία με τους εργαζομένους. 
Σίγουρα το οικονομικό κομμά-
τι παίζει ρόλο στην εύρυθμη 
λειτουργία μίας επιχείρησης. 
Όμως πολλές έρευνες έχουν 
δείξει ότι η εργασιακή δέσμευση 
που αισθάνεται ο εργαζόμενος 
συνδέεται πάρα πολύ με συναι-
σθηματικούς και ψυχολογικούς 
παράγοντες. Ο εργαζόμενος 
θέλει να νιώθει ότι είναι ση-
μαντικός για την επιχείρηση. 
Να ακούγεται η γνώμη του. 
Να νιώθει αυτονομία. Να μην 
αισθάνεται ότι υπάρχει συνέ-
χεια αρνητική κριτική. Να νιώθει 
ασφαλής. Όταν δεν υπάρχουν 
αυτά και εγκεφαλικά βιώνει μία 
κατάσταση κινδύνου, προσπαθεί 
να βγαίνει με διάφορους τρό-
πους από αυτή την κατάσταση 
είτε παίρνοντας, για παράδειγμα, 
αναρρωτικές άδειες είτε, παρό-
τι βρίσκεται στον εργασιακό 
χώρο, το μυαλό του ταξιδεύει 

οπουδήποτε αλλού. Γιατί, πολύ 
απλά, δεν του αρέσει εκεί που 
βρίσκεται. 

 Ακούω πολύ καλά τι μου λέτε, 
όμως εμένα την πόρτα μου τη 
χτυπούν για να ζητήσουν αύξηση, 
που ειλικρινά αυτή τη στιγμή 
δεν μπορώ να δώσω.

- Πέρα από αυτό, πόσος χρό-
νος χρειάζεται για μία σύντο-
μη συζήτηση με έναν υπάλληλό 
σας την ημέρα για να μάθετε 
τα προβλήματά τους, τι τους 
απασχολεί; 

 Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. 
Μπορεί να γίνει. Όμως φοβάμαι 
πως θα πιστεύουν ότι, επειδή 
ακριβώς δεν μπορώ να δώσω 
ό,τι μου ζητούν, υποδύομαι ότι 
ενδιαφέρομαι.

- Έχει υπάρξει συγκεκριμένο 
περιστατικό; 

Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι 
τέτοιο. 
- Άρα είναι ένα σενάριο δικό 
σας. Υπάρχουν άνθρωποι στην 
εταιρία που μία επιβράβευση 
φαίνεται ότι θα τους κάνει να 
νιώσουν όμορφα, που αναζητούν 
την επιβεβαίωση;

 Ένα διάστημα το έκανα. Όχι σε 
καθημερινή βάση βέβαια. 

- Δώστε μου μία περιγραφή 
επιβράβευσης.

 Θέλαμε να ετοιμάσουμε μία 
σειρά παιδικών ρούχων. Στη 
συνάντηση που κάναμε όσοι 
εμπλεκόμασταν άμεσα ένας υπάλ-
ληλος υπερασπιζόταν με πάθος 
ότι έπρεπε να ξεφύγουμε από το 
κλασικό μοτίβο ροζ χρώμα για 
τα κοριτσάκια και γαλάζιο για τα 
αγοράκια και πρότεινε κόκκινο 
φούξια για τα φορεματάκια και 
τις φούστες και μπλε ηλεκτρίκ για 
τα παντελονάκια. Ήμουν αρνητική 
σχεδόν, αλλά, δεν ξέρω, ίσως 
εξαιτίας του πάθους με το οποίο 
υπερασπιζόταν την άποψή του, 
το τολμήσαμε. Πήγε καλά στην 
αγορά. Τον φώναξα και του το 
είπα πως τελικά ήταν πολύ καλή 
η ιδέα του. 

- Ποια ήταν η αντίδρασή του;
 Ευχαριστήθηκε, αλλά νομίζω ότι 
σκεπτόταν παράλληλα «επιτέλους 
με άκουσες!».

- Πόσο συχνά επαινείτε τους 
εργαζομένους σας;

 Το παράδειγμα με τον Γιώργο 
ήταν η εξαίρεση. Πρέπει να αξίζει 
και τον κόπο ο έπαινος.

- Δηλαδή στην καθημερινότητα 
ο καθένας από το πόστο του 
δεν κάνει τίποτε άξιο επαίνου; 

 Θυμάμαι που μιλούσα με έναν 
συνεργάτη μου και μου είχε πει 
πόσο ευγενική γραμματέα έχω.

- Της το μεταφέρατε ποτέ;
Όχι. 

- Θα μπορούσε να νιώσει και 
η γραμματέας όμορφα με αυτή 
τη συγκεκριμένη επιβράβευση, 
γιατί η επιβράβευση πρέπει να 
είναι συγκεκριμένη, όχι γενι-
κή κι αόριστη, και, παρότι δεν 
παίρνει την αύξηση που θέλει, 
να πηγαίνει στη δουλειά της και 
να νιώθει ότι κάνει κάτι καλά; 

 Θα μπορούσε. Όμως οι άνθρω-
ποι θέλουν να ζουν οικονομικά 
πιο άνετα. Και, απ’ την άλλη, 
θέλω να βρω τρόπο να ενδυνα-
μώσω τη δημιουργικότητά τους.

- Συναντήσεις μαζί τους κάνετε;
Μία φορά τον μήνα, το δίμηνο.

- Και πώς κάνετε αυτές τις συ-
ναντήσεις; Διάλογος; Έχετε ένα 
θέμα που αναπτύσσετε; Μιλάτε 
εσείς και όλοι οι άλλοι ακούν;

Συνήθως μιλώ εγώ.
- Πόση ώρα διαρκεί αυτή η μη-
νιαία ή διμηνιαία συνάντηση;

Περίπου μία ώρα.
- Κατά πόσο ένας άνθρωπος 
που επί μία ώρα ακούει έναν 
μονόλογο μπορεί να διατηρήσει 
τη διαύγειά του και το ενδιαφέ-
ρον του; Εσείς έχετε εργαστεί 
σε όλες τις θέσεις της δικής σας 
εταιρίας ούτως ώστε, εάν λείψει 
ο συγκεκριμένος εργαζόμενος 
της συγκεκριμένης θέσης, να 
μπορείτε να κάνετε εξίσου καλά 
τη δική του δουλειά;

 Όχι, δεν μπορώ να κάνω τη 
δουλειά του καθενός. Δεν την 
ξέρω. Νομίζω όμως ότι λέω 
ενδιαφέροντα πράγματα στη 
συνάντηση με το προσωπικό.

- Ποιος ορίζει το ενδιαφέρον;
 Εγώ! Ενδιαφέρουν εμένα αυτά 
που λέω! Είναι οι προσωπικές 
επιχειρηματικές μου αγωνίες! 

Δεν είμαστε συνεταιρισμός να 
συναποφασίζουμε!

- Όχι βέβαια. Αλλά κάθε εργα-
ζόμενος έχει τη δική του οπτική 
από τη δική του θέση εργασίας. 
Για να βγει το αποτέλεσμα που 
εσείς θέλετε, χρειάζεστε τη γνώ-
μη των υπαλλήλων σας και οι 
υπάλληλοι να αισθανθούν ότι 
η γνώμη τους μετράει. Δεν σας 
έχει τύχει ποτέ να σκεφτείτε κάτι, 
να φτιάξετε ένα σπιτάκι και ένα 
μικρό παιδί να πει αυθόρμητα 
«πολύ ωραίο, αλλά πού είναι 
η πόρτα για τον σκύλο μου»; 
Εννοώ ότι μπορεί να υπάρξουν 
και πολύ φρέσκιες ιδέες για να 
υλοποιηθεί το σχέδιό σας, αλλά 
χρειάζεται να τις ακούσετε.

 Ξέρετε ποιο είναι το όραμα μου; 
Όχι να κάνω την τέλεια φούστα 
με το τέλειο σχέδιο στο τέλειο 
χρώμα. Να μπορέσω να φτιάξω 
παιδικά ρούχα με σήμα κατα-
τεθέν, όχι ομοιόμορφα ή σαν 
σχολικές ποδιές, αλλά με σήμα 
κατατεθέν για όσα περισσότερα 
παιδιά από ευπαθείς ομάδες, 
είτε είναι παιδιά προσφύγων 
είτε φτωχών ανθρώπων, παι-
διά των οποίων οι γονείς δεν 
έχουν τη δυνατότητα να τους 
αγοράζουν ρούχα.

- Στο κομμάτι της κοινωνικής 
ευθύνης της εταιρίας;

Στην εξέλιξη της εταιρίας.
- Και πώς μπορεί να γίνει κάτι 
τέτοιο; Οι γονείς των παιδιών 
που μου περιγράφετε δεν μπο-
ρούν να πάρουν ένα πακέτο 
μακαρόνια. Πόσο φθηνή μπο-
ρεί να είναι μία φούστα ή ένα 
μπλουζάκι;

 Είναι δύσκολο. Τι μου προτείνετε, 
να εγκαταλείψω το όνειρό μου;

- Όχι βέβαια. Πώς σκέφτεστε 
να το κάνετε ρωτάω.

 Θέλω να εμπλέξω τους εργα-
ζομένους μου και κομμάτι της 
κοινωνίας ενδεχομένως ώστε να 
συμμεριστούν το όραμά μου. Νο-
μίζω στην Αμερική γίνεται με τα 
παπούτσια Toms, για κάθε αγορά 
δίνεται ένα ζευγάρι παπούτσια σε 
κάποιο άνθρωπο που δεν μπορεί 
να τα αποκτήσει. Θέλω όμως να 
εμπλέξω και τους εργαζομένους 
μου γιατί αυτό σημαίνει ενδεχο-
μένως περισσότερη παραγωγή, 
περισσότερη δουλειά και προς 
το παρόν χωρίς αυξήσεις.

- Και οικονομική μελέτη χρειά- 
ζεται.

Εννοείται.
- Και πού θα διατίθενται αυτά 
τα παιδικά ρούχα;

 Σε κάποιο προσιτό κατάστημα. 
Δεν ξέρω πού ακριβώς.

- Ουσιαστικά μιλάτε για σχέδιο 
ανάπτυξης της εταιρίας με τη 
συμβολή των καταναλωτών και 
των εργαζομένων σας. Αν ορ-
γανωθεί μία τέτοια καμπάνια, θα 
υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν 
οι πωλήσεις; Εκμεταλλευόμενοι 
το e-shopping, για παράδειγμα, 
υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν 
οι πωλήσεις;

Πολύ πιθανόν.
- Έτσι κι αλλιώς το μοντέλο που 
ακολουθείτε τώρα δεν έχει προ-

οπτική. Άρα μπορείτε να δοκι-
μάσετε να πραγματοποιήσετε 
το όνειρο που λέτε. Το έχετε 
μοιραστεί με τους εργαζομένους;

Όχι.
- Και πώς περιμένετε να ενστερ-
νιστούν κάτι που δεν γνωρίζουν; 
Πέραν των οικονομικών μελετών 
που πρέπει να κάνετε, αν δεν 
εξηγήσετε και δεν μοιραστείτε το 
όραμά σας με τους ανθρώπους 
που δουλεύουν για εσάς, πώς 
να τους ζητήσετε να το δεχθούν; 
Πολλές φορές έχουμε μία εικόνα 
και, αν δεν τη μοιραστούμε, μπο-
ρεί να χάσουμε κάτι πολύτιμο.

Μπορεί ο εργαζόμενος να 
συμβάλει με κάποια πολύ ωραία 
ιδέα που να κουμπώνει με το 
όραμά σας. Να ασχολείται με 
την τεχνολογία για παράδειγ-
μα. Να έχει παρακολουθήσει 
κάποια σεμινάρια που θα είναι 
βοηθητικά στην προώθηση του 
οράματος. Να είναι expert στα 
social media.

Μπορεί και ο εργαζόμενος 
να θέλει να συνεισφέρει στους 
συνανθρώπους του και, εφό-
σον νιώθει σημαντικός για την 
εταιρία, να ικανοποιήσει και 
τη δική του εσωτερική ανάγκη 
συμμετέχοντας στο όραμα. Να 
του δώσετε τη δυνατότητα, εξη-
γώντας το όραμα, να απαντήσει 
στο δικό του ερώτημα γιατί θέλει 
να συμμετάσχει σε αυτό.

Δεν μπορούμε να τα πούμε 
όλα σε μία συνεδρία, αλλά, όταν 
κάποιος ακούει για συγκεκρι-
μένες ενέργειες με συγκεκρι-
μένες προοπτικές, είναι πολύ 
πιθανό να θέλει να συμμετά-
σχει. Να αντιληφθεί ότι έτσι 
έχει καλύτερες προοπτικές η 
βιωσιμότητα της επιχείρησης, 
άρα και η θέση του μέσα στην 
επιχείρηση. Αν κάποιος δεν το 
συναισθάνεται, ενώ η υπόλοιπη 
ομάδα το κάνει, τότε προφανώς 
δεν μπορεί να προχωρήσει μαζί 
σας. Κι εσείς από τη δική σας 
τη μεριά χρειάζεται να πείτε τι 
μπορεί να επιτευχθεί σε κάποιο 
χρονικό διάστημα με το θέμα 
των αυξήσεων.

Τι μπορείτε να κάνετε άμεσα 
για να ανακάμψει η εργασιακή 
δέσμευση των εργαζομένων 
στην εταιρία σας;

 Να μάθω για τις σκέψεις τους, τις 
ζωές τους, τα προβλήματά τους.

- Ποτέ θα το αρχίσετε;
Από αύριο το πρωί.

- Και για την αρχή της υλοποίησης 
του οράματός σας;

 Να συναντηθώ με τον οικονομικό 
διευθυντή της εταιρίας να δού-
με συγκεκριμένα τα οικονομικά 
μεγέθη.

- Ποτέ μπορείτε να κάνετε τη 
συνάντηση;

 Κάποια στιγμή μέσα στην ερ-
χόμενη εβδομάδα.

- Δεν μπορείτε να προσδιορί-
σετε ημέρα;

Έχει σημασία;
- Φυσικά και έχει.

Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας.
Κυβέλη Χατζηζήση,  

Δημοσιογράφος skywalker.gr

Coach Βαλεντίνα Κόρδη: Προσανατολισμός στις λύσεις

Βαλεντίνα Κόρδη, high performance & mindset coach for 
entrepreneurs, executives & teams.
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άλλον έχετε ακούσει για το tai 
chi από γνωστούς ή φίλους και 
σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες 

με Κινέζους όλων των ηλικιών να εκτελούν 
με αργές αρμονικές κινήσεις, τις «φόρμες» 
τους, το πρωί στα πάρκα της Κίνας. Aυτό 
που ίσως δεν έχετε ακόμα συνειδητο-
ποιήσει είναι η ένταση της θεραπευτικής 
ενέργειας που προσφέρει αυτή η ήπια 
πολεμική τέχνη. Eμείς το διαπιστώσαμε και 
ανυπομονούμε να σας το μεταδώσουμε.

Eν αρχή ην το kung fu. Aυτό στη συνέχεια 
αναπτύχθηκε γύρω από τρεις γεωγρα-
φικούς πυρήνες: τη βόρεια, τη νότια και 
την κεντρική Kίνα. Tα παραδοσιακά στυλ 
που δημιουργήθηκαν 
στη βόρεια και στη 
νότια περιοχή, αν 
και ανέπτυξαν δι-
αφορετικά χαρα-
κτηριστικά μεταξύ 
τους, διατήρησαν 

την ονομασία «kung fu». Tο στυλ που ανα-
πτύχθηκε στην κεντρική Kίνα όμως πήρε 
άλλο δρόμο. Πρόκειται για μία πολεμική 
τέχνη εσωτερική, με κινήσεις ομαλές, κυ-
κλικές και ήπιες, που μοιάζουν εκπληκτικά 
με αργές χορογραφίες. Έτσι γεννήθηκε 
επίσημα το tai chi chuan στις αρχές της 
δυναστείας των Tσινγκ (1644-1911).

Η εναρμόνιση των αντιθέσεων
H πολεμική τέχνη συνδέθηκε απευθείας 

με τον ταοϊσμό, καθώς το διαλογιστικό 
μέρος της είναι βασισμένο στις θεωρίες 
των ενεργειακών μεσημβρινών και των 
δυνάμεων γιν και γιανγκ. Σύμφωνα με 
τη θεωρία του tai chi η ισορροπία επι-
τυγχάνεται μέσα από την εναρμόνιση 
των αντίθετων δυνάμεων που κρύβονται 
μέσα μας.

Η εκμάθηση της πολεμικής τέχνης στο μη 
μαχητικό κομμάτι της χαρακτηρίζεται από 
ρευστές, απλές και φυσικές κινήσεις, που 
στο σύνολό τους ονομάζονται «φόρμες». 
Παραδόξως όμως, όταν ο εκπαιδευόμενος 
είναι έτοιμος, η πρακτική εφαρμογή της 
είναι αστραπιαία.

Tο tai chi chuan στη χώρα μας είναι 
οργανωτικά αναγνωρισμένο από τη 
Γενική Γραμματεία Aθλητισμού μέσω 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Wu Shu 

- Kung Fu.
Στους Oλυμπιακούς του Πεκίνου 
το 2008 θα το δούμε εντεταγμένο 

μέσα στο wu shu, το οποίο και 
θα παρουσιαστεί ως άθλημα 

επίδειξης.
Πρέπει να επισημάνουμε 

όμως και την αμεσότατη 
σχέση του tai chi chuan 
με το chi kung, καθώς η 
εξάσκηση στο δεύτερο 
είναι απαραίτητη για να 
ολοκληρώσει κανείς την 
εκπαίδευσή του στο tai 
chi. Tο chi kung είναι μία 
σειρά ασκήσεων που θε-
ωρούνται αφάνταστα δυ-

ναμωτικές για το σώμα και 
ενεργοποιούν τη σπονδυλική 

στήλη και την αναπνοή. Έτσι ένα 
κριτήριο επιλογής σχολής είναι το 
κατά πόσο ο δάσκαλος είναι ικανός 
να εντρυφήσει και σε ασκήσεις chi 
kung, κάτι που στην Eλλάδα είναι 
δυστυχώς σχετικά σπάνιο. Πέραν 
αυτών, το πιο διαδεδομένο στυλ 
tai chi στη χώρα μας είναι το chen 

tai chi chuan, αλλά και τα yang tai chi 
chuan και wu tai chi chuan. 
Oι διαφορές ανάμεσα στα στυλ εί-

ναι λεπτές, καθώς προέρχονται απλώς 
από διαφορετικές οικογένειες. Tα επί-
πεδα των ασκούμενων διαχωρίζονται 
σε ζώνες, ενώ τα τελευταία χρόνια στην 
Eυρώπη οργανώνονται και αγώνες tai 

chi, οι οποίοι εστιάζουν στην πρακτική 
εφαρμογή της τέχνης. 

Αρχίστε tai chi εάν:

ξεφύγει από τις εκρηκτικές τάσεις των 
νεότερων χρόνων σας και σας ενδιαφέρει 
να κινείστε στους ρυθμούς σας χωρίς 
πίεση ή ανταγωνισμό.

αφέρεστε να διεκδικήσετε τη μακροζωία 
με όσους τρόπους μπορείτε.

σωματικής άσκησης, επειδή υποφέρετε 
από άγχος.

κατάσταση.

σωματική και πνευματική, την οποία θα 
βιώσετε βήμα βήμα.

γενικότερα (ο χρόνος κατανόησης της 
τεχνικής είναι ο τριπλάσιος του kung fu).

νοι να αποκτήσετε (επειδή αυτή η πολεμική 
τέχνη είναι ιδιαίτερα ήπια, αντενδείκνυται 
στα μικρά παιδιά, τα οποία προτιμούν να 
εκτονώνονται με πιο δυναμικές κινήσεις).

Πώς γίνεται το μάθημα
Kάθε μάθημα, που διαρκεί συνήθως μία 

ώρα, οργανώνεται με τα εξής βήματα:
1. Tυπικός χαιρετισμός των εκπαιδευό-
μενων, σεβασμός του χώρου υπόκλισης.
2. Kλασική προθέρμανση μέσω διατάσεων 
διάρκειας 15 λεπτών.
3.
κειας 7-8 λεπτών για τον συγχρονισμό 
της αναπνοής με την κίνηση.
4. Aκολουθούν ασκήσεις κινησιολογίας, 
για να κατανοήσει ο αρχάριος τη συγ-
χρονισμένη κίνηση και την αρμονία που 
διέπει τις διάφορες φόρμες.
5. Στις προηγούμενες ασκήσεις συμμετέχει 
τώρα η παλάμη και η γροθιά.
6. Ξεδιπλώνονται πια οι τεχνικές μέσα 
από μία σειρά κινήσεων άμυνας και επί-
θεσης. Το μάθημα στους προχωρημένους 
περιλαμβάνει το ξίφος και τη βεντάλια. 

Για τους αρχάριους συστήνονται 2-3 
συμμετοχές την εβδομάδα, ενώ το κόστος 
κυμαίνεται (ανάλογα με το στούντιο) από 
40 έως 70 ευρώ μηνιαίως. Οι τάξεις είναι 
για αρχάριους και προχωρημένους, ενώ 
η ηλικία των αθλητών κυμαίνεται από 17 
έως 60 ετών. Για την εγγραφή χρειάζεστε 
βεβαίωση γιατρού.

Πώς ωφελεί

Βελτιώνει το σώμα και δυναμώνει τα πόδια 
και τους κοιλιακούς.

των αντανακλαστικών, την παρατηρητι-

κότητα, την κρίση, την υπομονή και οξύνει 
τη συγκέντρωση.

ύπαρξη της εσωτερικής ενέργειας.

και επιτυγχάνεται η μακροζωία.

αθλητές ικανούς στην άοπλη μάχη.

και οι ασκήσεις του θεωρούνται μαθή-
ματα ζωής.

μεγάλο αριθμό παθήσεων.

Πού διδάσκεται
H Eλληνική Oμοσπονδία Wu Shu - 

Kung Fu (Iοφώντος 12 & Kρίτωνος, τηλ.: 
210.72.99.138) συντονίζει την εξάπλωση 
του tai chi chuan στη χώρα μας. Aπευ-
θύνεστε σε αυτή για τα εκπαιδευτήρια 
του ενδιαφέροντός σας. Πέραν της ομο-
σπονδίας, θα βρείτε θεραπευτικά κέντρα, 
θεατρικές σχολές και άλλες οργανώσεις 
που προσφέρουν μαθήματα tai chi.

Aσκήσεις για αρχάριους
tai chi για ενεργοποίηση
Είναι μία ιδανική άσκηση για το πρωί, πριν 

από το πρωινό. Με αυτή θα ρυθμίσουμε 
την αναπνοή μας και θα τη συγχρονίσουμε 
με την κίνηση, έτσι ώστε να ενεργοποιη-
θούμε για την ημέρα που αρχίζει.

Στεκόμαστε όρθιοι, με τα πόδια λίγο 
ανοιχτά, τα γόνατα ελαφρά λυγισμένα 
(ώστε να βρίσκονται στην ίδια ευθεία 
με τις άκρες των δαχτύλων της πατούσας 
μας) και με τα χέρια χαλαρά δίπλα στον 
κορμό. Καθώς αρχίζουμε να ανεβάζουμε τα 
χέρια προς την πρόταση και να τεντώνουμε 
ταυτόχρονα τα πόδια μας, εισπνέουμε 
αργά και σταθερά, έχοντας τη γλώσσα 
μας κολλημένη στον ουρανίσκο, ώστε 
να μένει ανοιχτό το διάφραγμα (ηλια-
κό πλέγμα). Συνεχίζοντας την εισπνοή, 
φέρνουμε με μία ενιαία κίνηση τα χέρια 
προς το στήθος. Καθώς συνεχίζουμε την 
κίνηση των χεριών προς τα κάτω και με 
τις παλάμες να κοιτούν το πάτωμα, αρχί-
ζουμε να εκπνέουμε μέχρι να φέρουμε τα 
χέρια και τα πόδια στην αρχική τους θέση. 
Επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί 
μέχρι να νιώσουμε την ενέργεια μέσα μας.

Chi kung για χαλάρωση 
Η άσκηση αυτή, που, εκτός από τον 

τρόπο της εκπνοής, είναι επανάληψη 
της προηγούμενης, προσφέρεται για τις 
βραδινές ώρες. Επαναλαμβάνουμε την 
προηγούμενη άσκηση μέχρι το τέλος της 
εισπνοής και στη συνέχεια, αρχίζοντας 
να κατεβάζουμε τα χέρια προς τα κάτω, 
γυρίζουμε τις παλάμες παράλληλα με την 
κοιλιά μας, ενώ κάνουμε ταυτόχρονα 
διακεκομμένες εκπνοές.

vita.gr
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Eκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση
Εκπαιδευτικές δράσεις, ευρηματικά εργαστήρια και καινοτόμες προσεγγίσεις για παιδιά, 
οικογένειες, μαθητές, ερευνητές και ενήλικες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος 
Ωνάση πραγματοποιούνται με δωρεάν είσοδο και είναι για όλους! Με αφετηρία την 
Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, τα παιδιά «ταξιδεύουν» στην Αρχαία Ελλάδα, ξεφυλλίζουν την 
Αντιγόνη του Σοφοκλή, μετατρέπονται σε μικρούς ενόρκους και - ακροβατώντας μεταξύ 
δικαιοσύνης και ελευθερίας - ετοιμάζουν την ετυμηγορία τους: η Αντιγόνη τελικά είναι 
αθώα ή ένοχη; Με «όχημα» την ψηφιακή τεχνολογία και μια κάσκα Virtual Reality (VR), 
μικροί «προγραμματιστές» ανιχνεύουν τη Χάρτα του Ρήγα και σχεδιάζουν τα δικά τους 
κινούμενα τρισδιάστατα γραφικά, με έμπνευση το ιστορικό αυτό τεκμήριο. Με «οδηγό» την 
ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, μαθητές σε σχολεία, εντός και εκτός Αττικής, απελευθερώνουν 
τη φαντασία τους και μετατρέπουν το καβαφικό έργο σε ηλεκτρονική μουσική, graffiti και 
μικρής κλίμακας έργα τέχνης. Αλλά και με προορισμό τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, μαζί με 
τους γονείς τους, επιχειρούν μια προσομοίωση αεροπορικού ταξιδιού και εξοικειώνονται 
με τις απρόβλεπτα αγχώδεις διαδικασίες που περιλαμβάνει μια πτήση.
Πού θα συμβούν όλα τα παραπάνω, και όχι μόνο; Στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Ιδρύματος Ωνάση, τα οποία ξεκινούν για ακόμη μία χρονιά και φιλοδοξούν 
να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, έμπνευση με τον πνευματικό πλούτο της Ωνασείου 
Βιβλιοθήκης, δημιουργικότητα με τις καινοτόμες προσεγγίσεις του Αρχείου Καβάφη 
και μουσικό αυτοσχεδιασμό με τα ευρηματικά εργαστήρια Ειδικής Αγωγής.
Ναύτες και Κοσμονάυτες
Γνώρισε τη ζωή μέσα σε (διαστημό) πλοιο. 
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς ζουν οι ναύτες και 
οι αστροναύτες. Πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα 
πλοίο ή σε ένα διαστημόπλοιο; Ποιες είναι οι 
ομοιότητες και ποιες οι δυσκολίες; Θα δούμε 
πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητα των ναυτών 
στο πέρασμα του χρόνου και της εξέλιξης των 
πλοίων και πώς η χρήση των πλοίων επηρέασε την 
κοινωνία. Τι είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός; Κοιμούνται οι αστροναύτες όρθιοι;
Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά θα μάθουν ιδιαιτερότητες που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όσοι ταξιδεύουν κάπου μακριά από τη στεριά, 
είτε πρόκειται για μακρινές θάλασσες ή για τις γωνιές του διαστήματος. Θα ανακαλύψουν 
πώς η έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου τον οδήγησε από την κατασκευή μεγάλων 
πλοίων μέχρι την κατασκευή διαστημόπλοιων, τον ρόλο της αστρονομίας και πώς από 
τη ναυσιπλοΐα περάσαμε στη «διαστημοπλοΐα». Έως 25 παιδιά.
Απευθύνεται: Σε παιδιά άνω των 12 ετών
Ημερομηνία: Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ώρα: 11:00 με 14:00
Επικοινωνία: τηλ. 210 3713000, website: onassis.org
Κύκλος: Διαμάχες παιδείας και γλώσσας την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
Ένας κύκλος με 4 διαφορετικές και πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις για τις πνευματικές 
διαμάχες της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
Από την τυπογραφία και τον επιστημονικό λόγο μέχρι την παιδεία και το γλωσσικό 
ζήτημα, οι ριζοσπαστικές δυνάμεις της εποχής δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι σε 
πανίσχυρα παραδοσιακά ρεύματα.
«Σταθμοί στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος: Από το γλωσσικό ζήτημα στο γλωσσικό 
μας πρόβλημα»
Εισηγητής: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρτύτανης 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Απευθύνεται: Σε ενήλικες
Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ώρα: 18:30 με 20:30
Επικοινωνία: 210 3713000, website: onassis.org

Social Media: Getting Started with Digital Marketing
Το workshop έχει στόχο να δώσει τη δυνα-
τότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν 
στη χρήση σημαντικών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, να μάθουν τον τρόπο μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας του digital market-
ing και να δουν βέλτιστες πρακτικές από 
καταξιωμένα brands.
Συνοπτικό πρόγραμμα:

μελέτη ενός ολοκληρωμένου digital mar-
keting strategy

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική 
παρουσία. 
Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις 
συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο 

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της 

είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων 
και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, θα λάβετε 
στο e-mail σας βεβαίωση παρακολούθησης.

Εισηγήτρια: Katerina Kerra
Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ευρυσθέως 2, Found.ation, 
Πετράλωνα
Ώρα: 14:00 με 16:00
Πληροφορίες:

Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων: Ιδεατρο-
παιδαγωγικό & εκπαιδευτικό εργαστήριο για φοιτητές/τριες
Βιωματικό εργαστήριο για φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν παιδαγωγική και 
αντικείμενα σχετικά με την εκπαίδευση. Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες 
παιδαγωγικών σχολών, υλοποιείται κάθε 15 ημέρες και έχει διάρκεια 3 ώρες.
Oι δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο 
για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής είτε στην ιστοσελίδα 

Οι κρατήσεις - εγγραφές είναι με σειρά προτεραιότητας, όπως και οι κρατήσεις στη 
λίστα αναμονής. Εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής 
θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα παρακολούθησης της δράσης.
Απευθύνεται: Σε ενήλικες (18+)
Περίοδος υλοποίησης: 
Ημέρες διεξαγωγής: Κάθε 2η Τετάρτη 18:00 με 21:00
Φορέας υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Επικοινωνία: 

WordPress: Introduction to Content Management
Το σεμινάριο έχει ως στόχο να μάθει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να δημιουργήσουν 
με ευκολία αλλά και αποτελεσματικότητα περιεχόμενο στην πλατφόρμα του WordPress, 
να οργανώσουν τον σκελετό του site τους, να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν 
το περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: 

είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, θα 
λάβετε στο e-mail σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Εισηγήτρια: Katerina Kerra
Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ευρυσθέως 2, Found.ation, Πετράλωνα
Ώρα: 10:30 με 13:30
Πληροφορίες:

Σεμινάριο: «Consumer Marketing in 2025»
Η εκδήλωση: Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρη-
ματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), 
με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση 
της γνώσης και της διά βίου μάθησης, 

novathens, τον Κόμβο Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του 
Δήμου Αθηναίων, σεμινάριο με θέμα «Con-

Τα trends στη συμπεριφορά των brands αλλά 
και των καταναλωτών αλλάζουν καθημερινά 

Και πού πάει τελικά όλο αυτό; Πώς θα 
είναι το marketing το 2025 απέναντι στους 
καταναλωτές;
Θεματολογία εισήγησης:

1. Σημερινά trends και τα trends του 2025
2. 
3. 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη 
η προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Δηλώστε συμμετοχή, για την ημερομηνία 
που σας ενδιαφέρει στο www.innovathens.

Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ιnnovathens-Κόμβος Καινοτο-
μίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης 
του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Ώρα: 18:00 με 20:30
Πληροφορίες: www.innovathens.gr
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Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία 
από το Mητροπολιτικό Κολλέγιο

 H Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών:
Αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου είναι η εκπαίδευση νέων 
επαγγελματιών και επιστημόνων σε 
ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων 
και επιστημών, οι οποίες έχουν ως 
βασικό γνώμονα τον άνθρωπο και τη 
γενική συμπεριφορά του στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τμή-
ματα, όπως η ψυχολογία, η προσχολική 
εκπαίδευση και η ειδική αγωγή.

Τα προγράμματα σπουδών, που 
προσφέρονται σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρί-
ζονται από έντονο ανθρωποκεντρι-
κό περιεχόμενο, στηρίζονται στην 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με 
τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων 
στην εκπαίδευση και στηρίζουν την 
έρευνα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να 
αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν 
την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις 
εκφάνσεις της, αλλά και να εντοπίζουν 
τους διάφορους παράγοντες από τους 
οποίους αυτή επηρεάζεται.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του 
τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών 
διαθέτουν μια σοβαρή επιστημονική 
υποδομή, αλλά και όλες τις επαγγελ-
ματικές δεξιότητες οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ένταξή τους στη 
σύγχρονη αγορά εργασίας και μια 
επιτυχημένη καριέρα στον χώρο τους. 
Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο 
επιστημονικής γνώσης, αλλά και για 
την ικανότητα εφαρμογής των πλέον 
νεωτεριστικών μεθόδων, έχοντας 
την προοπτική άμεσης επαγγελματικής 
αποκατάστασης, αλλά και την απευ-
θείας συνέχιση των σπουδών τους σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελ-
λάδα ή το εξωτερικό. Τα προγράμματα 
σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών στηρίζονται στην εφαρμογή 
νέων, καινοτόμων διδακτικών και 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων με 
τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και 
ενθαρρύνουν την έρευνα.

 Εργαστήρια 
Ανθρωπιστικών Επιστημών:
Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά 

στα πλήρως εξειδικευμένα ιδιόκτητα 
εργαστήρια της σχολής με εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας, στα οποία οι 
φοιτητές εξοικειώνονται με την πολυ-
δύναμη χρήση των νέων τεχνολογιών, 
μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να 
ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά και τις ποικίλες εκφάνσεις της, ενώ 
εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες 
από τους οποίους αυτή επηρεάζεται, 
θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας 
κριτική και δημιουργική σκέψη.

Εργαστήρια ψυχολογίας:
Τα εργαστήρια του Τμήματος Ψυ-

χολογίας περιλαμβάνουν: Εργαστή-
ριο Γνωστικής Ψυχολογίας - Οπτικής 
Αντίληψης, Εργαστήριο Γνωστικής 
Ψυχολογίας - Πείραμα Stroop, Ερ-
γαστήριο Ψυχομετρίας, Εργαστήριο 
Κοινωνικής Ποιοτικής Έρευνας, Ερ-
γαστήριο Εγκληματολογίας και Ερ-
γαστήριο Στατιστικής και Έρευνας.

 Γιατί να επιλέξω αυτό το πρό-
γραμμα;

πρόγραμμα σπουδών βρετανικού 
πανεπιστημίου στην ψυχολογία, που 
παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει 
τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυ-
ναμίας μέσω ΣΑΕΠ του υπουργείου 
Παιδείας.

γράμματος MSc Psychology στο Μη-
τροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην 
απόκτηση τίτλου σπουδών Master 
of Science από το University of East 
London.

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυ-
χολογία σε συνεργασία με κρατικό 
πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας.

που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της 
επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει 
διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.

of East London, που αναδείχτηκε 
δεύτερο στην επιλογή σπουδών στη 
ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας 
ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο 
(National Student Satisfaction Survey, 
London, 2014).

Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS), 
αλλά και της απόκτησης του Graduate 
Basis for Chartership (GBC) έπειτα από 
ατομική αίτηση εγγραφής.

ειδικοτήτων που επιθυμούν να ξεκι-
νήσουν επαγγελματική ή ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση στην ψυχολογία.

και διαλέξεις από επαγγελματίες ψυ-
χολόγους.

κό για εργαζομένους και ολοκλήρωση 
σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Περιγραφή προγράμματος:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in 

Psychology αποτελεί την ιδανική λύση 
για αποφοίτους άλλων επιστημών, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσα-
νατολίσουν την καριέρα τους προς 
την επιστήμη της ψυχολογίας ή να 
αλλάξουν τελείως καριέρα.

Για παράδειγμα, παιδαγωγοί ή εκ-
παιδευτικοί με ενδιαφέρον για την 
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης ή την 
Παιδοψυχολογία ή απόφοιτοι Επι-
στημών Υγείας με ενδιαφέρον για την 
Ψυχολογία της Υγείας ή την Κλινική 
Ψυχολογία. Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους 
όλων των ειδικοτήτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., 
κολλεγίων και ξένων πανεπιστημί-
ων που επιθυμούν να σπουδάσουν 
ψυχολογία.

Παρέχει τη δυνατότητα σε υποψη-
φίους που έχουν αποκτήσει πτυχίο σε 
τομέα διαφορετικό από την ψυχολογία, 
να γνωρίσουν την επιστήμη της ψυχο-
λογίας και τις βασικές αρχές της, να 
δώσουν έμφαση μέσω της πτυχιακής 
τους στον τομέα της ψυχολογίας που 
τους ενδιαφέρει και να εντρυφήσουν 
περαιτέρω.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, ώστε 

να καλύπτει τα κριτήρια του BPS για την 
εγγραφή μελών σε επίπεδο αποφοίτων 
(Graduate Basis for Chartership).

Επαγγελματικές προοπτικές:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc 

Psychology απευθύνεται σε όσους δεν 
διαθέτουν προπτυχιακό τίτλο σπου-
δών στην ψυχολογία και επιθυμούν 
να ασχοληθούν με την ψυχολογία 
επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά.

 Oι απόφοιτοι του προγράμματος 
μπορούν να:

που θα αποκτήσουν σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς (π.χ. διαφήμι-

υγείας).

στην ψυχολογία (π.χ. Κλινική Ψυχολογία, 
Συμβουλευτική Ψυχολογία, Οργανω-
τική Ψυχολογία, κ.λπ.), λόγω του ότι 
δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του 
GBC (Graduate Basis for Chartership).

απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 
στην ψυχολογία.

Μαθήματα:

ψυχολογίας

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια 

ευρεία γκάμα πτυχιούχων που 
δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο 
στην ψυχολογία και επι-
θυμούν να ασχοληθούν 
επαγγελματικά με αυτό 
το αντικείμενο.

 Δικαιολογητικά 
εγγραφής:

ιδρύματα της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού (ανεξαρτήτως 
γνωστικού αντικειμένου)

τουλάχιστον 2 ετών στο αντι-
κείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι 
απαραίτητη για την εισαγωγή 
στο πρόγραμμα)

σης αγγλικής γλώσσας (μόνο 
όπου απαιτείται)

υπάρχουν)

τροπολιτικού Κολλεγίου
Την αξιολόγηση των παραπά-

νω δικαιολογητικών συμπληρώνει 
η προσωπική συνέντευξη επιλογής 
των υποψηφίων. Ενθαρρύνεται η 
υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο 
πρόγραμμα και από υποψηφίους που 
δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά 
έχουν σχετική προϋπηρεσία και απο-
δεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Καθηγητές:
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών απαρτίζεται 
από διακεκριμένους καθηγητές, που 
διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο 
ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία 
σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού και επαγγελματική κατα-
ξίωση στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Στην πλειοψηφία τους δραστηριο-
ποιούνται επαγγελματικά σε δομές, 
φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπι-
αγωγεία, Μ.Κ.Ο., εταιρίες κ.λπ. ως 
ψυχολόγοι, βρεφονηπιοκόμοι, ειδικοί 
παιδαγωγοί κ.ά. και διαθέτουν πολυετή 
επαγγελματική εμπειρία στον τομέα 
τους, ώστε να μπορούν να μετα-
φέρουν στους φοιτητές τους 
τις μεθόδους εφαρμογής 
της θεωρίας στην πράξη.

Διάρκεια: 
1 έτος
Γλώσσα: 
Ελληνικά

Επικοινωνία:
Πατησίων 125, Αθήνα. Τηλ.: 
210 6199891, fax: 210 6199320
Σωρού 74, Μαρούσι. Τηλ.: 
210 6199891, fax: 210 6199320
Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, 
Πειραιάς. Τηλ.: 210 4121200, 
fax: 210 4128095
Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 
2310 241010, 
fax: 2310 
253270
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Τ ο Σύνταγμα είδε το φως, το 1888, 
από την πρώτη μονάδα για ηλεκτρο-
φωτισμό που υπήρξε στην Ελλάδα. Ο 

ελληνικός στρατός στη διάρκεια του Ελληνοϊ-
ταλικού Πολέμου αντιμετώπισε την πείνα και 
με τα Cream Crackers της Παπαδοπούλου. 
Το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
σχεδιάστηκε για λογαριασμό της οικογένειας 
Γουλανδρή τη δεκαετία του ‘70. Το σχέδιο 
προέβλεπε τη δημιουργία αυτοκινητοβιο-
μηχανίας στη Σύρο. Δεν ευοδώθηκε ποτέ, 
αλλά το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 
το όνομα Enfield πέρασε στην ιστορία ως 
καινοτομία που δεν ευτύχησε.

Μπορεί η ελληνική βιομηχανία να έζησε 
χρόνια δόξας και κατάρρευσης, μπορεί πολλοί 
να λέμε αφοριστικά «μα τίποτα δεν παράγει 
πια αυτός ο τόπος!», μπορεί να μιλάμε για 
περασμένα μεγαλεία που μιλώντας για αυτά, 
κλαις, αλλά από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 
του 2018 ξεκινά στην Τεχνόπολη στο Γκάζι 
ένα ταξίδι στην ελληνική βιομηχανία που 
εκτός της ενδιαφέρουσας διαδρομής στις 
ιστορίες και την παραγωγή των ελληνικών 
εργοστασίων, μπορεί και να απαντήσει στο 
ερώτημα «τι παράγει αυτός ο τόπος».

Ο Γιάννης Στογιαννίδης, ιστορικός επι-
μελητής της έκθεσης, ο άνθρωπος που 
σπούδασε νεότερη και σύγχρονη ιστορία 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μας ξεναγεί 
σε μία διαδρομή οικονομικής ανάπτυξης, 
επιχειρηματικού δαιμονίου και βαθιά αν-
θρώπινων ιστοριών.

 Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από 
την ιστορική σας έρευνα;
Αυτό που έχει προκύψει από την έρευνα 

και έτσι και αλλιώς μάλλον είναι και ο 
στόχος της έκθεσης είναι μια απάντηση στο 
ερώτημα εάν στην Ελλάδα έχουμε ακόμη 
βιομηχανική παραγωγή ή εάν ισχύει το 
ευρέως λεγόμενο ότι δεν παράγουμε τίποτε 
πια σε αυτόν τον τόπο. Ο αφορισμός είναι 
ανακριβής. Σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουμε 
να παράγουμε προϊόντα, κάποια μάλιστα 
από αυτά είναι προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης και σίγουρα κάποιες βιομηχανίες 
καινοτομούν. Κάποιες βιομηχανίες έχουν 
εξελιχθεί σε μεγάλους ομίλους, άλλες έχουν 
περάσει στα χέρια ξένων. Ωστόσο ακόμη 
και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως ακόμη και όταν μια ελληνική 
βιομηχανία έχει περάσει στα χέρια ενός 
ξένου ομίλου, τα εργοστάσια (σ.σ. ενίοτε) 
παραμένουν στην Ελλάδα, απασχολούν 
Έλληνες εργαζομένους, φορολογούνται στην 
Ελλάδα. Είναι με άλλα λόγια, κομμάτι της 
ελληνικής οικονομίας.

 Πόσες βιομηχανίες παρουσιάζονται 
στην έκθεση;
Περισσότερες από 90 βιομηχανίες.

Πόσες παραμένουν ενεργές σήμερα;
Περίπου οι μισές.

 Για ποιον λόγο σταματάτε την έκθεση 
στη δεκαετία του '70 και δεν επεκτεί-
νεται στο σήμερα;
Τη δεκαετία του '80 είχαμε το φαινόμενο 

της κρατικοποίησης πολλών βιομηχανιών, 
οι οποίες πολύ σύντομα χρεωκόπησαν. Θα 
έλεγα πως (σ.σ. σε γενικό πλαίσιο) μέχρι το 
1985 πολλές βιομηχανίες κρατικοποιήθηκαν 
και στη συνέχεια μέχρι τα τέλη της δεκαε-
τίας του ́ 80 με αρχές του ́ 90 δεν άντεξαν 
τον ανταγωνισμό και χρεωκόπησαν. Το 
σχέδιο των κυβερνήσεων τότε να φτιάξουν 

μεγάλες (σ.σ. κρατικές) βιομηχανίες με 
πολλούς κλάδους ήταν αφενός πρωτοφανές, 
αφετέρου δεν πέτυχε. Το εάν μπορεί μία 
κρατική βιομηχανία να αντέξει στα χέρια 
της τα πάντα είναι ένα ερώτημα. Με άλλα 
λόγια το μοντέλο της βιομηχανικής παρα-
γωγής τη δεκαετία του ΄80 αλλάζει, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν διατηρούνται ή 
δεν δημιουργούνται από τότε βιομηχανίες.

 Θα μπορούσε να λειτουργήσει το μοντέ-
λο της βιομηχανίας που επιχειρήθηκε 
τη δεκαετία του '80;
Νομίζω πως θα μπορούσε. Όμως είναι 

σίγουρο πως οι παράμετροι που συμβάλλουν 
για να είναι η βιομηχανία μιας χώρας υγιής 
είναι πολλές: η επιχειρηματική στρατηγική, 
η κυβερνητική πολιτική, η στάση των πολι-
τών μιας χώρας απέναντι στη βιομηχανική 
παραγωγή. Πέραν του πολυακουσμένου 
brain drain των ημερών μας, σκέφτομαι 
τι μπορούμε να πράξουμε κυρίως με το 
επιστημονικό δυναμικό μας. Έχω στον νου 
μου τον κύκλο της Ζυρίχης που τον πα-
ρουσιάζουμε στην έκθεση. Πρόκειται για 
τους Έλληνες αστούς, χημικούς μηχανικούς 
-κατά κύριο λόγο- που πήγαν στη Ζυρίχη 
να σπουδάσουν, έμαθαν για νέους κλάδους 
της βιομηχανίας και μεταλαμπάδευσαν τις 
γνώσεις τους στην Ελλάδα. Ασχολήθηκαν, 
για παράδειγμα με το τσιμέντο, που τότε 
δεν υπήρχε τσιμεντοβιομηχανία στη χώρα, 
πρότειναν το τσιμέντο ως οικοδομικό υλικό, 
που επίσης δεν χρησιμοποιείτο τότε, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία της ΑΓΕΤ και 
του Τιτάνα, του εργοστασίου λιπασμάτων 
στη Δραπετσώνα.

 Τι μερίδιο της ελληνικής αγοράς κα-
ταλαμβάνεται από τα ξένα προϊόντα;
Σήμερα στην Ελλάδα εισχωρούν πάρα 

πολλά προϊόντα από το εξωτερικό. Δεν έχω 
εικόνα σχετικά με το μερίδιο της αγοράς 
που καταλαμβάνουν οι ξένοι. Όμως μπορώ 
να πω ότι αριθμητικά είχαμε περισσότερες 
βιομηχανίες. Η βιομηχανική παραγωγή είναι 
ιδιαίτερος κλάδος. Ευαίσθητος κλάδος που 
επηρεάζεται, όπως σας είπα ήδη, από πολλές 
παραμέτρους. Στη βιομηχανική διαδρομή 
από το 1860 έως το 1970 της έκθεσης 
μπορεί κανείς να δει τι έχει επηρεάσει τη 
βιομηχανία της χώρας. Η Μικρασιατική 
Καταστροφή, για παράδειγμα, έφερε ατελεί-
ωτο αριθμό προσφύγων στη χώρα. Κάποιοι 
από αυτούς τους πρόσφυγες έφεραν μαζί 
τους τεχνικές του τόπου τους και συνέβα-
λαν στην υφαντουργία, για παράδειγμα, 

που δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη τότε στην 
Ελλάδα. Η χρεωκοπία του Τρικούπη ήταν 
ανασταλτικός παράγοντας για την ελληνική 
βιομηχανία. Το σχέδιο Μάρσαλ, βάσει του 
οποίου δόθηκαν χρήματα για να ανακάμψει 
η Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
(στην έκθεση υπάρχει ειδική ενότητα με 
προβολή ταινίας για το σχέδιο Μάρσαλ και 
την επιρροή του στη βιομηχανία), έφερε 
νέους κλάδους στη βιομηχανία της χώρας, 
νέα ώθηση, γιατί δεν επρόκειτο για επιδό-
τηση σε εταιρίες - φαντάσματα, αλλά για 
χρηματοδότηση ανάπτυξης που απέφερε 
ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού 
των εργοστασίων της χώρας, αλλά και νέες 
χημικές βιομηχανίες στη χώρα.

 Το εύρος των πληροφοριών που θα 
συναντήσει ο επισκέπτης της έκθεσης 
αναμένεται πολύ μεγάλο. Ωστόσο θα 
ήθελα μέσα από τη δική σας ιστορική 
έρευνα να μου πείτε τρεις ιστορίες που 
σας έρχονται πρώτα στον νου, που 
όταν της εντοπίσατε σας εντυπωσίασαν;
Ο Κύκλος της Ζυρίχης. Ήταν πολύ τολμηρό 

το εγχείρημα των ανθρώπων που βεβαίως 
ήταν αστοί με οικονομική επιφάνεια και είχαν 
κατά νου τι θα μπορούσαν να κάνουν με τις 
εφαρμοσμένες επιστήμες που σπούδασαν, 
φέρνοντας (σ.σ. μεταξύ πολλών άλλων) και 
την τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα. Η 
ρομαντική ιστορία του εργοστασίου Παπα-
δοπούλου (σ.σ των γνωστών μπισκότων) 
που ξεκίνησε από μία μικρή επιχείρηση 
μιας Μικρασιάτισσας, της Παπαδόπουλου, 
που έφτιαχνε μπισκότα και οι έφηβοι τότε 
γιοι της τα πουλούσαν μέσα σε ταψιά στους 
δρόμους της Αθήνας. Αυτά τα παιδιά, οι 
γιοι της Παπαδοπούλου, αποφάσισαν να 
φτιάξουν το εργοστάσιο. Το πιλοποιείο του 
Πουλόπουλου, το καπελάδικο δηλαδή που 
τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο Καραγκιόζη. 
Τότε ο Πουλόπουλος έφτιαχνε καπέλα που 
τα πουλούσε στους Έλληνες της Αιγύπτου 
και της Σμύρνης. Όμως πρώτη ύλη, δηλαδή 
δέρμα, την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πο-
λέμου δεν υπάρχει. Ο βρετανικός στρατός 
που βρισκόταν στην Ελλάδα τρεφόταν με 
λαγούς που έρχονταν από τη Νέα Ζηλανδία 
και την Αυστραλία. Ο Πουλόπουλος έπαιρνε 
το δέρμα αυτών των λαγών για να φτιάξει 
τα καπέλα του. Μπορεί να είναι σκληρή 
ιστορία, που είναι. Αλλά δείχνει και το 
επιχειρηματικό δαιμόνιο.

Κυβέλη Χατζηζήση,  
Δημοσιογράφος, skywalker.gr

Γιάννης Στογιαννίδης: Η ελληνική 
βιομηχανία στις δόξες της

Μικρές ιστορίες  
της ελληνικής βιομηχανίας

Για την ενέργεια:
Η ΔΕΗ υφίσταται στην Ελλάδα από το 1950. Προηγήθηκε, 

το 1857, η πρωτοβουλία ενός Γάλλου επιχειρηματία, ο 
οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έφερε μια καινοτόμο μορφή 
ενέργειας, το φωταέριο. Το 1888 συστάθηκε η «Ελληνική 
Ηλεκτρική Εταιρεία» και φωτίστηκε για πρώτη φορά η 
Πλατεία Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι, όχι όμως και 
το σύνολο της Αθήνας, πόσο μάλλον της Ελλάδας. Τότε 
υπήρχαν γύρω στις 250 ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες παρήγαν ρεύμα, είτε 
για μικρές πόλεις είτε για οικισμούς. Ένας άλλος τρόπος 
φωτισμού της εποχής ήταν τα εργοστάσια, όπως η ΕΨΑ 
στην Αγρία Βόλου με τις λεμονάδες, που είχαν γεννήτριες 
με ισχύ που επέτρεπε τον φωτισμό της περιοχής γύρω από 
το εργοστάσιο. Το 1950 εμφανίστηκε η ΔΕΗ. Το κράτος 
αγόρασε τότε όλες τις ιδιωτικές εταιρίες ηλεκτρισμού.

Για τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά:
Τη δεκαετία του ‘20 υπήρχαν περί τις 160 βιομηχανίες 

αναψυκτικών, όπως η εταιρία Κλιάφα των Τρικάλων, το 
μπυράλ του Γεράνη στην Κρήτη, η ΕΨΑ του Βόλου. Η Αχαΐα 
Κλάους στον τομέα των ποτών δημιουργήθηκε από τον 
Γερμανό Κλάους τον 19ο αιώνα, ενώ οι αδελφοί Μεταξά 
ξεκινούν από τη Χαλκίδα και πάλι τον 19ο αιώνα, φτιάχνουν 
το πρώτο τους εργοστάσιο στον Πειραιά και παράγουν το 
περίφημο κονιάκ τους, το οποίο επιχειρούν να μιμηθούν 
πάρα πολλοί. Στην ανθούσα βιομηχανία ζυμαρικών συνα-
ντάμε τη ΜΙΣΚΟ, που πλέον ανήκει στην Barilla, αλλά και 
τη Μέλισσα του Κίκιζα, που παραμένει σε ελληνικά χέρια. 
Ο Κίκιζας ξεκίνησε να πουλά τα ζυμαρικά του σε ένα μικρό 
παντοπωλείο στα σύνορα Κολωνού - Μεταξουργείου. Η 
διαφημιστική πολιτική του, αφότου άνοιξε εργοστάσιο 
ήταν να φωνάζει στη γειτονιά για τα μακαρόνια του, με 
αποτέλεσμα το όνομά του να ταυτιστεί με την περιοχή, που 
τότε την αποκαλούσαν «η γειτονιά του Κίκιζα».

Για τα έπιπλα:
Η ελληνική επιπλοποιία έχει εργοστάσια που χρονολο-

γούνται από τον 19ο αιώνα. Μετά το 1960 εμφανίζονται, 
εκτός από τα εργοστάσια και Έλληνες σχεδιαστές επίπλων. 
Οι Σέκερης - Γεωργιάδης είναι μια δυναμική βιομηχανία. 
Ο Γεώργιος Σέκερης μάλιστα ταξιδεύει στη Βιέννη και 
εργάζεται σε εργοστάσια επίπλων εκεί, προκειμένου να 
μάθει το μυστικό της κατασκευής των γνωστών -μέχρι 
και σήμερα- βιεννέζικων επίπλων, που κρατιόταν εφτα-
σφράγιστο μυστικό και να το «φέρει» στην Ελλάδα. Ο 
Ελευθέριος Σαρίδης - η παραγωγή επίπλων του σταμάτησε 
τη δεκαετία του 2010 - δημιουργούσε έπιπλα, το σχέδιο 
των οποίων βασιζόταν σε αυτά των αρχαιοελληνικών 
αγγείων. Τα έπιπλα του Σαρίδη έχουν εξοπλίσει το παλάτι, 
έχουν αγοραστεί από τον Ωνάση και τον Νιάρχο, ακόμη 
και από τη Μαντόνα για να επιπλώσει το διαμέρισμά 
της, στο Μανχάταν, τη δεκαετία του ‘90. Ο Τσαούσγλου 
κατασκευάζει τα σιδερένια γραφεία των γραφείων, τα 
σιδερένια κρεβάτια των νοσοκομείων και τα σιδερένια 
θρανία των σχολείων. Ο Βαράγκης, μια βιομηχανία με 
μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα έως σήμερα, έχει δι-
ακοσμήσει με τα έπιπλά του μεταξύ άλλων τα ανάκτορα 
του Τατίου και είναι ο άνθρωπος που «πέρασε» το έπιπλο 
από το κλασικό στο μοντέρνο στιλ.

Για τη χημική βιομηχανία:
Ο Τιτάνας και η ΑΓΕΤ συνεχίζουν την παραγωγή και 

την εξαγωγή τσιμέντου, ο όμιλος επιχειρήσεων Μυτιλη-
ναίος με τα εργοστάσιά του είναι ως προς την παραγωγή 
αλουμινίου, αν όχι το πρώτο, ανάμεσα στα δύο πρώτα 
εργοστάσια σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η φαρμακοβιομη-
χανία της χώρας παραμένει πρωτοπόρος στον ευρύτερο 
χώρο της βιομηχανίας. Απασχολεί διαρκώς γιατρούς και 
χημικούς για την έρευνα στον τομέα των φαρμάκων. Η 
φαρμακοβιομηχανία του Δημήτριου Πενταφράγκα ΕΛΠΕΝ 
διατηρεί αυτόνομο κέντρο έρευνας, με πολύ προσωπικό, 
που απασχολείται στην έρευνα και διαθέτει τα εργαστήριά 
του στους Έλληνες φοιτητές. Ο Πετσετάκης, επιστήμονας 
ο ίδιος, παρότι η βιομηχανία του έχει πια κλείσει, έφερε 
και εφάρμοσε πολλές νέες τεχνικές για τους πλαστικούς 
σωλήνες, καθιστώντας τη βιομηχανία του πρωτοπόρο.

Για την κλωστοϋφαντουργία:
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν την τεχνογνωσία 

στην κλωστοϋφαντουργία. Η Νέα Ιωνία της Αττικής με-
τατράπηκε σε βιομηχανική κλωστοϋφαντουργική ζώνη. 
Πειραϊκή - Πατραϊκή, Πεταλούδα, Λαναράς υπήρξαν 
σπουδαία ονόματα της βιομηχανίας της εποχής, μια βιομη-
χανία που δεν άντεξε τον ανταγωνισμό, που προερχόταν 
κυρίως από την Κίνα.

Ο ιστορικός επιμελητής μιλά  
για την έκθεση στο Γκάζι
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Αττική
Ανταλλακτικό Παζάρι  

τις Κυριακές στο Σύνταγμα
Διεύθυνση: Σύνταγμα
E-mail: adantallaktiko@gmail.com 

Atenistas
E-mail: atenistasgroup@gmail.com 

Στέκι Αλληλεγγύης Επιτροπής 
Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος
Διεύθυνση: Τηλεφανους 12
E-mail: mata.pap@gmail.com 

Δίκτυο Ανταλλαγών Κουκιά
Διεύθυνση: Κορομηλά 5
Τηλ: 2130241349,  
Κιν: 6946577521
E-mail: contact@koukia.gr

Εναλλακτικό Δίκτυο  
Ανταλλαγών Free Economy
Τηλ: 2106711510,  
Κιν: 6973205032

Λέσχη Αλληλεγγύης  
Πλάκα Κουκάκι
Διεύθυνση: Βεΐκου 28
Τηλ: 2109210660
E-mail: plakakoukaki@gmail.com 

Δίκτυο Αλληλεγγύης Βύρωνα
Διεύθυνση: Κύπρου 36
Τηλ: 2107659995
E-mail: info@diktioallvirona.gr 

Δίκτυο Αλληλεγγύης  
Καισαριανής
Διεύθυνση: Βρυούλων 39
Τηλ: 6937803415,  
Κιν: 6974495459 - E-mail: 
diktyoallileggyiskaisarianis@gmail.com

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Ηλιούπολης - Το Λαγούμι
Διεύθυνση: Ροβέρτου Γκάλλι 53
Κιν: 6985014809

Δήμος Ελληνικού-Αργυρού-
πολης - Δημοτικό ανταλλακτήριο 
ρούχων & άλλων ειδών. 
Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 68
Τηλ: 2132018800

Λέσχη Αλληλεγγύης Ν. Κόσμου
Διεύθυνση: Μαστραχα 11
Τηλ: 2109026000 - E-mail:  
allyleggyhneoykosmoy@yahoo.gr

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινω-
νικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 13
E-mail: villazografou@riseup.net

Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ξηρογιάννη 15  
& Λ. Παπάγου - Τηλ: 2107709751
E-mail: diktioaz@gmail.com 

«Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», 
Δίκτυο Αλληλεγγύης & Αντίστασης 
στην πολιτική της κρίσης -Δήμος 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
E-mail: mitospoliton@gmail.com

Το τρένο της Αλληλεγγύης - 
Πρωτοβουλία Κατοίκων  
Αγ. Αναργύρων - Καματερού
Διεύθυνση: Παρθενώνος  
12 & Διογένους - Κιν: 6974878783
E-mail: stotreno@gmail.com

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο 
Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Τηλ: 2132039921
Ωράριο Λειτουργίας:  
Τετάρτη 10:00-14:00

Αλληλεγγύη στα Δυτικά
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 20
Τηλ: 210 5901672,  
Κιν: 6945968650
E-mail: allhleggyhstadytika@gmail.com 

Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας Κορυδαλλού «Βότσαλο»
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23
Κιν: 6975812963
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com 

Αλληλεγγύη για όλους  
στη Νίκαια
Τηλ: 2104960790
E-mail: sfonikaias@gmail.com

Αλληλεγγύη Πειραιά
Διεύθυνση: Ευριπίδου 49
Τηλ: 2112105782
E-mail: solidarity.piraias@gmail.com 

Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Μανόλης  
Γερανιός/Αρτέμιδα - Σπάτα
Διεύθυνση: Υπαπαντής 117 & Κοσμά 
Αιτωλού - Τηλ: 2294110697

Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών 
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας 
Διεύθυνση: Αρχή Λεωφ. Αρτέμιδος
Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη 
18:30-21:30 - Σάββατο & Κυριακή 
10:30-13:00.

Κοινότητα Ανταλλαγών & 
Αλληλεγγύης Ανατολικής Αττικής 
«ΜΠΡΕΞΙΖΑ»
Διεύθυνση: Λ. Ποσειδώνος 32
Τηλ: 2294096268

Δίκτυο Αλληλεγγύης Διονύσου
Κιν: 6945375900 - 6977435110
E-mail: diktioadion@gmail.com 

Θρυαλλίδα Σύλλογος Κοινωνι-
κής και πολιτιστικής Παρέμβασης

Διεύθυνση: Ηρακλειδών 11-13
E-mail: thryallida2012@gmail.com

Πρωτοβουλία Κατοίκων Ταύρου
E-mail: protokatt@gmail.com

Σκόρος
Διεύθυνση: Ζ. Πηγής & Ερεσού
Κιν: 6985868544
E-mail: skoros@espiv.net 

Κοινωνικό ανταλλακτήριο 
ρούχων δήμου Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρας 22
Ωράριο Λειτουργίας:  
Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 
10.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.
Τηλ: 2132004578

Δίκτυο Αλληλεγγύης  
«Ανάσα»-Κηφισιά
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20
Τηλ: 2108078353 - E-mail:  
diktyoanasa2012@gmail.com 

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οι-
κιακού εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 2132031920 - 21

Θεσσαλονίκη
Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου 

Θεσσαλονίκης
Κιν: 6909870976 - E-mail: 
katoikoikentrouthess@gmail.com 

Σωματείο Κοινωνία Αγάπης 
και Προσφοράς - ΓΕΡΟΝΤΑΣ 
ΠΑΪΣΙΟΣ
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 99
Τηλ: 2392066106, Κιν: 
6972084377- 6908095689
E-mail: info@gerontaspaisios.gr

Δίκτυο Ανταλλαγών  
και Αλληλεγγύης «ΘΕΡΜΟ»
Κιν: 6948482008, 6973556231
E-mail:  
anexartitiprotovoulia@gmail.com

Δράμα
Πελίτι Δίκτυο Ανταλλαγής 

Αγαθών και Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Παρανέστι
Τηλ: 2524022059
E-mail: peliti@peliti.gr

Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3 & Ερ. 
Σταυρού 11 - Τηλ: 2521021014
Ε-mail: contact@ydika.gr 

Ξάνθη
Ομάδα Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83
Κιν: 6980776588
E-mail: xanthiall@hotmail.com 

Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4 - Τηλ: 
2531021727 - E-mail: info@emro.gr 

Καρδίτσα
Δίκτυο Ανταλλαγών  

και Αλληλεγγύης Καρδίτσας
Τηλ: 24410 21000

Καστοριά
Δίκτυο Αλληλέγγυας  

Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40
Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84
Κιν: 6942555452, 6945410714
E-mail: kanenasmonos@yahoo.gr 

Κατερίνη
Κοινωνική Κουζίνα Αλληλεγγύης

Διεύθυνση: Π .Π. Γερμανού 3
Τηλ: 2351039811
E-mail: kouzinakaterinis@gmail.com 

Εθελοντική Ομάδα Δράσης  
Ν. Πιερίας
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19
Τηλ: 2351034714
E-mail: tsolakidis@SporTools.de

Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Κιν: 6932651183
E-mail: dinasamara66@hotmail.gr, 
atsormpatzi@gmail.com 

Κοζάνη
Ινστιτούτο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9
Τηλ: 2461026622
E-mail: info@ipadm.gr 

Εναλλακτική Κοινότητα  
Πελίτι Δυτικής Μακεδονίας, 
Ομάδα Κοζάνης
E-mail: kozani@peliti.gr 

Χαλκίδα
Δίκτυο Αντίστασης  

και Αλληλεγγύης Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαινά 9

E-mail: diktyo_aa_xalkidas 
@hotmail.com 

Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Ευβοίας - Χαλκίδα
E-mail: rumel@hol.gr 

Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας «Όλοι Μαζί»
Κιν: 6973361817, 6973605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

Λακωνία
Κοινωνικό Δίκτυο  

Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,  
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη)
Κιν: 6945389714, 6938030566
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr 

Λαμία
Δίκτυο Αλληλεγγύης & Αχρή-

ματης Ανταλλακτικής Οικονομίας 
- Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα 
Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας - Λαμία
E-mail: info@tem-fthiotidas.gr 

Πάτρα
Κανένας Μόνος -  

Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 
2-14 - E-mail: kanenasmonos 
patras@gmail.com 

Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19
Κιν: 6945031965
Ε-mail: info@stakraeli.gr 

Καλαμάτα
Δίκτυο ανταλλαγών  

Μεσσηνίας Ελιά
Κιν: 6974321656
E-mail: info@diktioelia.gr

Άρτα
Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας

Τηλ: 2681363512-515-500-501

Ιωάννινα
Εναλλακτικό Δίκτυο  

Συναλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι 
Ηπείρου, Ομάδα Ιωαννίνων
Τηλ: 2651007490
E-mail: ioannina@peliti.gr

Δημοτικό Κατάστημα  
Αλληλεγγύης Δήμου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου  
Μακαρίου 1 - Τηλ: 2651023227
E-mail: polikatastima@okpapa.gr 

Τρίκαλα
Δίκτυο Ανταλλαγών και  

Αλληλεγγύης Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία  
Ηρώων Πολυτεχνείου
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com 

Κέρκυρα
Δίκτυο Αλληλεγγύης  

& Ανταλλαγής Προϊόντων  
& Υπηρεσιών Β. Κέρκυρας
Κιν: 6992227622

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλλη-
λεγγύης Κέρκυρας - Tοπικό  
Εναλλακτικό Νόμισμα,
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας «Μπουτσούνι»
Κιν: 6948570549
Ε-mail: info@mpoutsouni.gr, 
register@mpoutsouni.gr 

Κρήτη
Δίκτυο ανταλλαγής προϊόντων 

και υπηρεσιών Χανίων
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37
E-mail: marogiannis@
diktyoantallagonxanion.gr 

ΡΟΔΙΑ Δίκτυο Ανταλλαγής 
Προϊόντων & Υπηρεσιών Ρεθύμνου
Κιν: 6977692898
E-mail: info@rodia-reth.gr 

Δίκτυο τοπικών Ανταλλαγών 
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22
Τηλ: 2810247502

Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών 
Λασιθίου Τοπικό Εναλλακτικό 
Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38
Τηλ: 2842080036
E-mail: kaereti.info@gmail.com 

Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων 
Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82
E-mail: politistikes.rethymnou@
gmail.com 

Κως
Δίκτυο Ανταλλαγών και  

Αλληλεγγύης Κω «ΚΥΚΛΟΣ»

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου
E-mail: antalaktikiko@gmail.com, 
info@kyklos-kos.gr 

Λέσβος
Το χωριό του «Όλοι μαζί»

Κιν: 6976234668 - 6948958188
E-mail: xorio.oloi.mazi@gmail.com 

Δίκτυο Ανταλλαγών  
και Αλληλεγγύης Λέσβου  
«ήλεκτρο», Μυτιλήνη
E-mail: ilektromitilini@gmail.com 

Ομάδα Εθελοντισμού και Αλ-
ληλεγγύης Άμπελος-Μυτιλήνη
Τηλ: 2252091067
E-mail: ampeliko@yahoo.gr 

Νάξος
Δίκτυο Έμπρακτης Κ.Α.ΑΛ.Ο. 

Νάξου «Πάρ’ το Αλλιώς»
Διεύθυνση: Οδός Δανακού
Κιν: 6932762809
E-mail: partoalliosnaxos@gmail.com

Ομάδα Εθελοντισμού και Αλ-
ληλεγγύης του Ιερού Ναού Π. 
Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι - Τηλ: 
2251061418, Κιν: 6938090958

Πάρος
Κουρσέβα-Δίκτυο Αλληλεγγύης 

& Ανταλλακτικής Οικονομίας  
Πάρου Αντιπάρου-Παριανό 
Ανταλλακτικό, Νόμισμα Κουρσέβα
Κιν: Νίκος 6936842488 (πρωί), 
Κώστας 6997116894 (απόγευμα)
E-mail: info@kourseva.gr 

Σύρος
Αλληλεγγύη για Όλους  

στη Σύρο
E-mail: allileggiigiaoloussyros@
gmail.com

Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής 
υπηρεσιών & προϊόντων -  
Συριανό Ανταλλακτικό Νόμισμα 
(Σ.Α.Νο)
E-mail: sanosyros@yahoo.gr 

Μήλος
Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι 

Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου
Κιν: 6972881172 -  
Τηλ: 2287028144
E-mail: milos@peliti.gr 

Μεσσηνία
Δίκτυο Ανταλλαγών  

Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα
E-mail: info@diktioelia.gr 

Κάλυμνος 
Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου

E-mail: eleflourianou@yahoo.gr 

Αργολίδα
Δίκτυο Ανταλλαγής  

Προϊόντων & Υπηρεσιών  
Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Τηλ: 2752093030

Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Ν. Πέλλας
Τηλ: 2381351310

Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λ. Ανοίξεως
E-mail: solidarityver@yahoo.gr 

Λάρισα
Ενεργοί Πολίτες Λάρισας 

ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης
E-mail: info@energw.gr 

Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10
Κιν: 6947124178, 6974353581
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@
windowslive.com

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΟΝΟΥ
Αττική

Τράπεζα Χρόνου Αθήνας -  
Πλατείας Συντάγματος
Email: info@time-exchange.com

Τράπεζα χρόνου Εξαρχείων 
Συν χρόνω
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15
E-mail: exarchia1@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου -  
Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15
Κιν: 2106411449
E-mail: nroubani@gmail.com 

Τράπεζα χρόνου Δήμου  
Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15
E-mail: synxronw@gmail.com 

Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου 

Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 &  
Ιπποκράτους - Τηλ: 2132055405
E-mail: trapezaxronou@galatsi.gr

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως  
Κωνσταντόπουλου 45
Τηλ: 2167002719
Ε-mail: trapchronou@ilioupoli.gr 

Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65  
& Βύρωνος - Τηλ: 2155508681

Τράπεζα Xρόνου και Αλληλεγ-
γύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Πλάτωνος 13
E-mail: mesopotamiatx@gmail.com 

Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίου 
Δημητρίου - Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7
Τηλ: 2155509980
E-mail: timebank.dad@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1
Τηλ: 2109608973 - E-mail:  
trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό 
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60
Τηλ: 2102406732 - E-mail: 
timebankacharnes@gmail.com 

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28
Τηλ: 2102612673 - Ε-mail: 
trapezaxronou.ilion@gmail.com 

Τράπεζα χρόνου Δήμου  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17
Τηλ: 2105771137

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας  
& Σαλαμίνος
Τηλ: 2132006504,  
Fax: 2103618341
E-mail: info@depeka.gr

Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Κερατσινιού - Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου  
& Μοναστηριού
Τηλ: 2168003078-79
E-mail: unescop.domikeratsini@
yahoo.gr 

Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίας 
Βαρβάρας - Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Αριστομένους 8
Τηλ: 2132019380 -351, 
Fax: 2102388402 - E-mail: 
trapezaxronou.agvk@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Αιγάλεω- Χαϊδάρι
Τηλ: 2105320551

Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών 
- Τράπεζα Χρόνου Λαϊκής  
Συνέλευσης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Γυφτοπουλου 2
E-mail: lshalandri@gmail.com, 
diktyoantallagis@gmail.com

Δίκτυο Πολιτών -  
Τράπεζα Χρόνου Χολαργού -  
Παπάγου Κοινωνικό Στέκι
Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 256
E-mail: info@dipoxo.gr,  
tr.alli.xro@dipoxo.gr

Τράπεζα Χρόνου ΕΡΜΗΣ
Διεύθυνση: Πατριάρχου  
Γρηγορίου Ε 20
E-mail: info@synergasia-kifissia.gr

Τράπεζα Χρόνου -  
Εναλλακτικό Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου  
Γρηγορίου Ε 20
Τηλ: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας  
& Δημητρίου Μόσχα
Τηλ: 2132038357
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr 

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21
Τηλ: 2102845008 - E-mail: 
trapezaxronoumet@hotmail.com 

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Λεονταρίου & Μπαλάνας 
- Αποθήκες Καμπά
Τηλ: 2106604726, 2106604600
E-mail: info@diktiopallinis.gr

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Διονύσου
Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθανασίου Διάκου 1
Τηλ: 2108004830
E-mail: txdionysos@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Διεύθυνση: Χρήστου Μεθενίτη 7
Τηλ: 2107221707
E-mail: hcipc@otenet.gr

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας  
& Σαλαμίνος
Τηλ: 2132006504
Ε-mail: info@depeka.gr 

Θεσσαλονίκη
Τράπεζα Χρόνου 60'

Διεύθυνση: Καρόλου Ντηλ 18
E-mail: infos@60lepta.gr

Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 35
Τηλ: 2310526150
E-mail: trapezaxronou_thess@
outlook.com.gr 

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1
Τηλ: 2310621166
E-mail: trapezaxronou@ergani.gr

Τράπεζα Χρόνου  
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 & Μαβίλη
Τηλ: 2310558505
E-mail: trapezaxronouke@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη 
Τηλ: 2310020188 - E-mail: 
trapezaxronoupm@gmail.com 

Δίκτυο Ανταλλαγής  
Υπηρεσιών και Προϊόντων  
Θεσσαλονίκης ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45 
Τηλ: 2314021362
E-mail: info@koino.com.gr 

Σέρρες
Τράπεζα Χρόνου Σερρών

Διεύθυνση: Τσαλόπουλου 13Α
Τηλ: 2321063559 - E-mail: 
trapezaxronouser@gmail.com 

Καβάλα
Τράπεζα χρόνου Δήμου  

Καβάλας (Στηρίζω)
Διεύθυνση: Ομονοίας 117
Τηλ: 2510831388
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

Κόρινθος
Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου

E-mail: contact@txkorinthou.gr

Λαμία
Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου -  

Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3
Τηλ: 2231038284

Λάρισα
Τράπεζα Χρόνου -  

Εναλλακτικό Νόμισμα Λάρισας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19
Τηλ: 2410232978
E-mail: xronos@anthropomania.gr

Κρήτη
Τράπεζα Χρόνου  

Δήμου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Σταθμός 
A.T. OTE - Τηλ: 2810344094
E-mail:  
trapezachronou@zoodohos.com

Αγρίνιο
Τράπεζα Χρόνου  

Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81 
Τηλ: 2641029227
E-mail: xronosagrinio@gmail.com

Πάτρα
Tράπεζα Χρόνου  

Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 17
Τηλ: 2610240859 - E-mail: 
gr.diamesolabisis@outlook.com 

Γαλαξίδι
Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλ-

λακτικό Παζάρι «Ηλιοχώρος»
E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

Χαλκίδα
Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Φριζή 10 
Τηλ: 2221062965

Βόλος
Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90
Τηλ: 24210 38317
E-mail: info@tem-magnisia.gr




