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Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφημερίδα μας ανα-
δημοσιεύονται από τις ιστοσελίδες μας. Επισκεφθείτε 
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Ο ι παλιοί τρόποι λει-
τουργίας μίας εται-
ρίας δεν αποδίδουν 

στον ψηφιακό κόσμο. Είναι 
απίθανο οι γνωστές μορφές 
οργανωτικής ηγεσίας να 
επιβιώσουν στην ψηφιακή 
επανάσταση. Για να μπορέ-
σουν τα διοικητικά στελέχη 
να εκπληρώσουν αποτελε-
σματικά τον ρόλο τους στο 
μέλλον, είναι αναγκαία μία 
αναδιαμόρφωση όλων των 
λειτουργιών, σύμφωνα με 
το INSEAD.

Πριν από 10 χρόνια, 
αν ρωτούσαμε τα ανώτερα 
στελέχη μίας επιχείρησης τι 
σημαίνει «digital» για εκεί-
νους, η συνήθης απάντηση 
θα ήταν κάτι που σχετίζεται 
με τα social media. Σήμερα 
μπορεί να είναι οι εφαρμογές, 
τα big data, η τρισδιάστατη 
εκτύπωση, το cloud ή άλλο 
σύγχρονο παράδειγμα ψη-
φιακής τεχνολογίας. Όλες 
αυτές οι απαντήσεις είναι 
εξίσου σωστές και λανθασμέ-
νες. Σημαντικότερος από τις 
συγκεκριμένες καινοτομίες 
που εισήγαγε η ψηφιακή επα-
νάσταση είναι ο αθροιστικός 
αντίκτυπός τους στις επιχειρή-
σεις και στους οργανισμούς. 
Δεν υπάρχει πλέον κανένα 
όριο μεταξύ του προ- και του 
μετα-ψηφιακού κόσμου. Το 
ψηφιακό είναι η επιχείρη-
ση και η επιχείρηση είναι 
ψηφιακή!

Ωστόσο οι ηγέτες των επι-
χειρήσεων δεν προχωρούν 
στην ψηφιοποίηση των ορ-
γανώσεών τους, όπως έγινε 
σαφές από μία έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 2016, 
στην οποία απάντησαν 1.160 
ανώτατα στελέχη και μέλη 
Δ.Σ. Όπως προέκυψε, οι πε-
ρισσότεροι δεν διαθέτουν τις 
γνώσεις και την επίγνωση που 
απαιτούνται για να ηγηθούν 
ενός ψηφιακού μετασχημα-
τισμού.

Σε μία έκθεση που ανα-
κοινώθηκε πρόσφατα στο 
INSEAD Directors’ Forum και 
στη 10η απονομή του βραβεί-
ου Εταιρικής Διακυβέρνησης 
στο campus του INSEAD στην 
Ασία περιλαμβάνονται σχε-
τικές κατευθυντήριες οδηγίες 
ηγεσίας στην ψηφιακή εποχή 
για τα διοικητικά συμβούλια 
και τα στελέχη. Παρουσιάζο-
νται συνοπτικά παρακάτω 
11 στρατηγικές επιπτώσεις 
και συστάσεις, συγκεντρω-
μένες σε τρεις κατηγορίες. 
Οι οδηγίες αυτές βασίζονται 
στα ευρήματα, στις συνδυα-
σμένες επιχειρηματικές και 
διδακτικές εμπειρίες των Liri 
Andersson και Ludo Van der 
Heyden και στις επαγγελ-

ματικές συνεργασίες τους 
με οργανισμούς σε πολλές 
περιοχές και αγορές.

 Το επιχειρηματικό 
περιβάλλον
 1. Η ψηφιοποίηση απαιτεί 
απροκατάληπτη κατανόηση 
του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος
Αυτά στα οποία βασιζόμα-

σταν στην αναλογική εποχή, 
όπως οι «πέντε δυνάμεις» του 
Michael Porter, θα πρέπει 
να επανεξεταστούν, καθώς ο 
αντίκτυπος της ψηφιοποίησης 
αντικαθιστά τα παραδοσιακά 
φυσικά φράγματα εισόδου με 
άυλα, π.χ. σχετικός σκοπός 
και νόημα, ηχηρή αποστολή, 
αυθεντικότητα και εμπιστο-
σύνη, που δεν μπορούν να 
ξεπεραστούν.

Η οργάνωση
 2. Η ψηφιοποίηση μπο-
ρεί να απαιτήσει αναδι-
ατύπωση της αποστολής 
της επιχείρησης
Οι περιβαλλοντικές αλλαγές 

που προκαλούνται από την 
ψηφιακή τεχνολογία μπορεί 
να υπονομεύσουν την ίδια 
την ύπαρξη μεμονωμένων 
εταιριών, ακόμη και ολόκλη-
ρων αγορών. Τα συμβούλια 
και τα στελέχη θα πρέπει 
να αμφισβητήσουν όλες τις 
προϋπάρχουσες υποθέσεις 
σχετικά με την αποστολή και 
τη θέση της επιχείρησης στην 
αγορά, καθώς και τη βιωσι-
μότητα των επιχειρηματικών 
μοντέλων και μεθόδων της.

 3. Πρέπει να ορίζεται σα- 
φώς η σημασία και ο αντί-
κτυπος του ψηφιακού στην 
επιχείρηση
Το ψηφιακό πλεονέκτημα 

έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην 
ευκαιρία να προσαρμόσουμε 
όχι μόνο τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες, αλλά και την 

οργανωτική στρατηγική και 
τη δομή. Αντί να αναζητούν 
ένα σχέδιο-οδηγό για την 
ψηφιοποίηση, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να ορίσουν τον 
δικό τους ψηφιακό οδικό 
χάρτη. Οι ηγέτες μπορούν να 
ξεκινήσουν αναπτύσσοντας 
ένα εσωτερικό «λεξικό», που 
θα περιλαμβάνει όλες τις σχε-
τικές βασικές λέξεις, όρους 
και έννοιες. Όπως κάθε άλλο 
λεξικό, θα χρειάζεται συχνή 
επικαιροποίηση.

 4. Απαιτούνται ψηφιακή 
κατανόηση και ικανότητα 
σε όλη την επιχείρηση
Η ψηφιοποίηση μπορεί να 

περιλαμβάνει πολλούς ειδι-
κούς, αλλά η τελική ευθύνη 
για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό ανήκει σε καθεμία από 
τις λειτουργίες μίας επιχείρη-
σης. Η επιτυχημένη αλλαγή 
απαιτεί επίσης τη συνεργασία 
όλων, από τα νεότερα στελέχη 
μέχρι το διοικητικό συμβού-
λιο, συνδέοντας την ψηφιακή 
αντίληψη των millennials με 
την επιχειρηματική εμπειρία 
και τη γνώση των ανώτερων 
και μεγαλύτερων σε ηλικία 
στελεχών.

 5. Η ψηφιοποίηση πρέπει 
να υποστηρίζεται από την 
εταιρική κουλτούρα
Η ψηφιακή επανάσταση 

δεν είναι μόνο τεχνολογική, 
αλλά και πολιτισμική. Όπως 
συμβαίνει με οποιαδήποτε 
πολιτισμική αλλαγή μεγάλης 
κλίμακας, η ψηφιοποίηση 
δεν θα επιτευχθεί αν δεν κα-
τευθύνεται από τα κορυφαία 
στελέχη υπό την ηγεσία του 
διοικητικού συμβουλίου.

 6. Η ψηφιοποίηση απαιτεί 
μεγαλύτερο επίπεδο συ-
νεργασίας
Η επιχειρηματική επιτυχία 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσω συνεχών συνεργασιών 
και συζητήσεων μεταξύ μετό-
χων, διοικητικού συμβουλίου, 
στελεχών και εργαζομένων 
πρώτης γραμμής. 

Επιπλέον η ψηφιοποίηση 
θολώνει τα όρια μεταξύ των 
διαφόρων αγορών, αυξά-
νοντας τη σημασία της δια-
λειτουργικής και εξωτερικής 
συνεργασίας.

 7. Η ψηφιοποίηση απαιτεί 
μεγαλύτερη συμμετοχή του 
κοινού
Στο παρελθόν μιλούσα-

με και εμπορευόμασταν με 
τους πελάτες, αλλά δεν ήταν 
εκείνοι κυρίαρχοι. Στην ψη-
φιακή εποχή καθένας μπο-
ρεί να δημιουργήσει και να 
αποτιμήσει την αξία με το 
μέγεθος, το εύρος και την 
ταχύτητα. Ακριβώς όπως εύ-
κολα οι καταναλωτές μπορούν 
να καταστρέψουν την αξία 
μιας μεγάλης εταιρίας π.χ. 
με ένα tweet. Ποτέ δεν ήταν 
ευκολότερο ή περισσότερο 
απαραίτητο να συνεργαστούμε 
με τους πελάτες και τις ιδέες 
του crowdsource και οι επι-
χειρήσεις που τοποθετούνται 
ως εγγυητές των ονείρων των 
πελατών θα έχουν μία θέση 
στο μέλλον.

Στρατηγική
 8. Η επιχειρηματική στρα-
τηγική στην ψηφιακή εποχή 
γίνεται μία συνεχής δια-
δικασία
Παρήλθαν οι ημέρες που 

οι εταιρίες είχαν την πολυτέ-
λεια να σχεδιάζουν πενταετή 
στρατηγικά σχέδια. Με τις 
μεγάλες επιχειρηματικές τά-
σεις να αλλάζουν συνεχώς, 
όπως συμβαίνει σήμερα, η 
διαμόρφωση στρατηγικής 
και η εκτέλεση πρέπει να 
συμβαδίζουν και, ιδανικά, 
να ανατροφοδοτούνται απρό-
σκοπτα.

 9. Η λήψη αποφάσεων 
στην ψηφιακή εποχή εξαρ-
τάται όλο και περισσότερο 
από τα δεδομένα
Σε σύγκριση με την πλη-

θώρα των προηγμένων 
εργαλείων πρόβλεψης και 
ανάλυσης που είναι διαθέσιμα 
στις επιχειρήσεις σήμερα, η 
παλιομοδίτικη εκτελεστική 
περίληψη δυαδικών επιλογών 
είναι πρωτόγονη. 

Η έλλειψη ικανότητας επε-
ξεργασίας και αξιοποίησης 
των big data μπορεί πλέον 
να αποβεί μοιραία.

 10. Η ψηφιοποίηση απαι-
τεί από τις επιχειρήσεις 
να εισέλθουν σε άγνωστα 
εδάφη
Ο καινοτόμος σχεδιασμός 

συνεπάγεται την αναζήτηση 
νέων επιχειρηματικών μο-
ντέλων και ροών εσόδων. 
Οι οργανισμοί θα πρέπει να 
ξεκινήσουν φιλόδοξους πει-
ραματισμούς και να λάβουν 
γρήγορα υπόψη τα διδάγματα 
που προκύπτουν από αυτούς. 
Από την πλευρά τους τα δι-
οικητικά συμβούλια και τα 
στελέχη πρέπει να μάθουν 
να λειτουργούν με την αβε-
βαιότητα, την ασάφεια και 
τον κίνδυνο.

 11. Η ψηφιοποίηση αφορά 
στη συνεχή διαχείριση της 
αλλαγής
Στον προ-ψηφιακό κόσμο 

ένα πρόγραμμα διαχείρισης 
αλλαγών θα μπορούσε να 
αποδίδει για χρόνια, αν όχι 
για δεκαετίες. Δεν ισχύει πλέ-
ον αυτό. 

Οι ηγέτες και τα στελέχη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
η βούληση και η δυνατότητα 
συνεχούς αλλαγής ενσωμα-
τώνονται στον ίδιο τον ιστό 
του οργανισμού.

 Ανταποκρινόμενοι  
στην επανάσταση
Η ψηφιακή επανάσταση, 

όπως κάθε επανάσταση, 
μπορεί να θεωρηθεί είτε ως 
καταστροφή είτε ως ευκαιρία 
ανάλογα με το πόσο δεσμευ-
μένοι είμαστε με την παλιά 
ή τη νέα τάξη πραγμάτων. 

Η αισιοδοξία αποτελεί 
προϋπόθεση για επιβίωση. 
Η ψηφιακή πραγματικότητα 
θα αναγκάσει τα διοικητικά 
συμβούλια και τα στελέχη να 
επιτύχουν πρωτοφανή επίπε-
δα καινοτομίας, ικανότητας, 
αποτελεσματικότητας, ηγεσίας 
και υπευθυνότητας με θεμε-
λιωδώς θετικά αποτελέσματα 
τόσο για τις επιχειρήσεις, 
όσο και για την κοινωνία.

Πάνος Τσαγκαράκης,
Αρθρογράφος - reporter.gr

Οδηγίες ηγεσίας  
στην ψηφιακή εποχή
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H Be a Greek είναι μία ελληνική εταιρία 
που ειδικεύεται στον βιωματικό τουρι-
σμό, μία μορφή τουρισμού στην οποία 

οι ταξιδιώτες επικεντρώνονται στο να βιώσουν 
μία χώρα, μία πόλη ή κάποιο συγκεκριμένο 
προορισμό μέσω της σύνδεσής τους με την 
ιστορία, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό. 
Με έδρα την Αθήνα, ξεκίνησε ως ιδέα πριν 
από περίπου 6 χρόνια και πέρασε από πολλά 
στάδια έρευνας και δοκιμών, ώστε να λάβει τη 
μορφή που έχει σήμερα. Επικεντρώνουμε τις 
προσπάθειές μας στη δημιουργία ποιοτικών 
εμπειριών και δράσεων ανταποκρινόμενοι στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας μας, αλλά και 
της σύγχρονης εποχής, ενώ προβλέπουμε τις 
ανάγκες του μέλλοντος, έχοντας ως απώτερο 
στόχο μας να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας.

Θα ανακαλύψετε από την πρώτη στιγμή που 
θα επισκεφτείτε το site μας (www.beagreek.
com) ότι η εταιρία μας είναι μία ποικιλόμορφη 
ομάδα υψηλά κατηρτισμένων ατόμων σε ένα 
ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Έχοντας μία ευρεία 
θεώρηση του τουρισμού, προσπαθούμε να 
προωθήσουμε την Ελλάδα ως πολιτιστικό 
προορισμό, ως μία χώρα πλούσια σε ιστορία 
και παραδόσεις με εντυπωσιακά τοπία και, 
ως γνωστόν, με φιλόξενους και ευγενικούς 
ανθρώπους. Φροντίζουμε να παραμένουμε 
ενήμεροι για νέες συναρπαστικές εκδηλώσεις 
και υπηρεσίες, καθώς και για κάθε μικρή 
λεπτομέρεια που μπορεί να επηρεάσει την 
ιδιωτική ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών 
μας στην Ελλάδα.

Κατανοούμε τον τουρισμό όχι ως απλή ψυ-
χαγωγική δραστηριότητα, αλλά ως ένα εκ-
παιδευτικό και συγχρόνως ευχάριστο ταξίδι 
μέσα από τον πολιτισμό και την κοινωνική 
έκφραση. Προσπαθούμε να παρέχουμε στους 
ταξιδιώτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπη-
ρέτηση στην τουριστική βιομηχανία σήμερα. 
Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας, εκφράζοντας 
μέσα από τον σχεδιασμό των εμπειριών και 
των δράσεών μας την ενέργεια και τον ενθου-
σιασμό μας. Επιλέγουμε να επικεντρωνόμαστε 
στο να κάνουμε λίγα πράγματα, αλλά με τον 
σωστό τρόπο.

Συγχρόνως όμως, επιθυμώντας από την 
πρώτη στιγμή της ίδρυσης της εταιρίας μας 

να προσφέρουμε και στους συμπατριώτες μας 
το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και εμπειριών 
που προσφέρουμε στους επισκέπτες από το 
εξωτερικό και έχοντας πάντα κατά νου τις 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τις οποίες έχει 
να αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας τα τελευταία 
χρόνια, ξεκινήσαμε να οργανώνουμε διάφορες 
δράσεις στην Αττική αρχικά, οι οποίες από το 
2018 θα επεκταθούν και σε άλλα μέρη της 
χώρας μας, προσφέροντας έτσι με σχετικά 
μικρό κόστος μία μεγάλη γκάμα δραστηριοτή-
των και δημιουργικών βιωματικών εμπειριών 
στους φίλους μας όλων των ηλικιών. Στις 
δράσεις μας ενσωματώνουμε όλους αυτούς 
τους τομείς που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε 
ως Έλληνες, αλλά και που πιστεύουμε πως 
όλοι μας επιθυμούμε να εξερευνήσουμε παρέα, 
όπως η αρχαιολογία, η οινογαστρονομία, οι 

οικογενειακές δραστηριότητες και οι τέχνες, 
τους οποίους έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά 
μας τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

Χάρις στην εξαιρετικά κατηρτισμένη ομάδα 
μας είμαστε επίσης σε θέση να σχεδιάσουμε, 
να προσαρμόσουμε και να φέρουμε εις πέρας 
όλους τους τύπους ειδικών εκδηλώσεων και 
εμπειριών (π.χ. για σχολεία και πανεπιστήμια 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, για συλλόγους και 
σωματεία, για ειδικές περιπτώσεις, όπως οι 
θεματικοί γάμοι).

Ένας σημαντικός για την Be a Greek τομέας, 
αυτός των ταξιδιών κινήτρου, των εκδηλώσεων 
team bonding, των εργασιακών συμποσίων και 
των εταιρικών συναντήσεων στην Ελλάδα (ο 
οποίος αποτελεί μία πραγματικότητα εδώ και 
αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και τα τελευταία 
χρόνια έχει αρχίσει και απασχολεί και εταιρίες 

στη χώρα μας), παίζει πλέον ουσιαστικό ρόλο 
στην πορεία μίας εταιρίας σε βάθος χρόνου. 
Δεν έχει σημασία πόσο ιδιαίτερες ή περίπλοκες 
είναι οι απαιτήσεις μίας εταιρίας, στην Be a 
Greek θα αγκαλιάσουμε τις ανάγκες της και 
θα προσφέρουμε σε όλους τους συμμετέχοντες 
μία μοναδική βιωματική εμπειρία.

Τέτοιες στιγμές σύσφιξης των σχέσεων με-
ταξύ των μελών μίας ομάδας (team building) 
μένουν αξέχαστες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 
για τους εργαζομένους και τους πελάτες κάθε 
εταιρίας. Σχεδιασμένες για να ταιριάζουν με 
την ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε εταιρίας, 
οι εκδηλώσεις αυτές φτάνουν να αποτελούν 
πραγματικά αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής 
της ταυτότητας. Οι ειδικοί προγραμμάτων 
κινήτρων της Be a Greek παρέχουν πάντα τον 
τέλειο σχεδιασμό εταιρικών εκδηλώσεων προ-
κειμένου να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα 
στους εργαζομένους, αλλά και συμβάλλουν 
στην πρόοδο της εκάστοτε επιχείρησης.

Τα εταιρικά προγράμματα κινήτρων οδηγούν 
μία εταιρία στην αριστεία, επιφέροντας εξαι-
ρετικές επιδόσεις εκ μέρους του προσωπικού 
με απτές, μοναδικές ανταμοιβές. Παγκόσμιες 
μελέτες και αναλύσεις έχουν δείξει τα σημα-
ντικά οφέλη που απολαμβάνει μία εταιρία η 
οποία παρέχει προγράμματα επιβράβευσης. 
Οι υψηλότεροι ρυθμοί παραγωγής, η αληθινή 
αίσθηση παρακίνησης και ένα νέο πρότυπο 
διαπροσωπικής συνεργασίας είναι μερικοί 
μόνο από τους στόχους τους οποίους τα μέλη 
της ομάδας μίας εταιρίας θα προσπαθήσουν 
να επιτύχουν.

Τέλος, η Be a Greek είναι σε θέση να δημι-
ουργεί διακοπές κομμένες και ραμμένες στα 
μέτρα σας. Η δυνατότητα να εξατομικεύσετε 
τις διακοπές σας προσφέρει σε εσάς την ελευ-
θερία να δημιουργήσετε τις περιπέτειες των 
ονείρων σας. Με την εταιρία μας μπορείτε 
να απολαύσετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα 
μέσα από ένα μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο 
θα σχεδιάσουν για εσάς οι τουριστικοί μας 
σύμβουλοι, βασισμένο στα δικά σας ενδια-
φέροντα και στις προσωπικές σας επιθυμίες.

Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις 
υπηρεσίες μας και την ομάδα μας. Επικοινω-
νήστε μαζί μας και σίγουρα με την Be a Greek 
θα βρείτε αυτό που αναζητάτε.

Be a Greek
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Ε ίναι αρκετά σύνηθες να βλέ-
πουμε τα άτομα που δου-
λεύουν μαζί να είναι 

και σύντροφοι στη ζωή. 
Άλλοι έχουν επιλέξει 
τον σύντροφό τους 
από το εργασιακό 
περιβάλλον και 
άλλοι είναι ήδη 
ζευγάρια και 
καταλήγουν 
να δουλεύουν 
μαζί. Μαζί στη 
δουλειά, μαζί 
και στο σπί-
τι, περνώντας 
μεγάλο μέρος 
της ημέρας ο 
ένας με τον 
άλλον. Πώς 
όμως αυτές οι 
συναδελφικές 
–συντροφικές 
σχέσεις μπορούν 
να είναι αρμονικές 
χωρίς να επηρεάζονται 
από την πολύωρη συ-
νύπαρξη – επαφή; Είναι 
σημαντικό να εξεταστούν οι 
παράμετροι που επηρεάζουν 
τέτοιου είδους σχέσεις θετικά 
και αρνητικά. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη του 
συντρόφου στον ίδιο χώρο εργασίας μπο-
ρεί να λειτουργήσει θετικά στη σχέση 
για διαφόρους λόγους. Αρχικά ενισχύει 
την αμοιβαία κατανόηση ως προς τις 
εργασιακές συνθήκες και έτσι αυξάνεται 
η υποστήριξη, η αλληλοβοήθεια και η 
συμπαράσταση. Επίσης το ζευγάρι που 
δουλεύει μαζί μοιράζεται και δημιουργεί 
κοινές εμπειρίες, κοινό εργασιακό κύκλο 
συνεργατών, μοιράζεται κοινές στρεσογόνες 
καταστάσεις, αλλά και κοινές επιτυχίες. 

Έχουν την ευχέρεια να συζητούν για 
λεπτομέρειες της δουλειάς σε ένα πιο 
στενό περιβάλλον κατανόησης. Αυτά τα 
ζευγάρια επίσης μπορούν εύκολα να θέ-
σουν κοινούς στόχους και πλάνα. Όλα τα 
παραπάνω έχουν βρεθεί να αυξάνουν την 
αποδοτικότητα στην εργασία, να ενισχύουν 
συναισθήματα χαράς και εκπλήρωσης και 
να καθιστούν την εργασία έναν σημαντικό 
ενωτικό δεσμό.

 Ποιες όμως είναι οι 
επιπτώσεις στη σχέση;
Οι πολλές ώρες όμως που περνά το 

ζευγάρι στην εργασία, εάν και προνό-
μιο που δεν υπάρχει σε πολλές σχέσεις, 
μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα. 

Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει το ζευγάρι να 
θέσει ξεκάθαρα και σαφή όρια ως προς 
τις υποχρεώσεις και τους ρόλους του 
τόσο στη ζωή στο σπίτι, όσο και στον 
εργασιακό χώρο.

Τα 
ά τ ο μ α 
που δου-
λεύουν μαζί 
με τον σύντροφό 
τους ενδεχομένως να 
δυσκολευτούν να διατη-
ρήσουν μία υγιή ισορροπία 
ανάμεσα στην εργασιακή και 
την προσωπική τους ζωή, το λεγόμενο 
work – life balance. Το υγιές work – life 
balance είναι ένας σημαντικός στόχος 
που απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυ-
μούν να διατηρούν ισορροπίες μεταξύ 
της αμειβόμενης εργασίας τους και της 
ζωής τους εκτός δουλειάς. 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου 
του Bedforshire της Αγγλίας η δυσκο-
λία αυτή έγκειται στο ότι τα εργασιακά 
θέματα και άγχη που προκύπτουν στη 
δουλειά μεταφέρονται συνήθως και ως 
θέμα συζήτησης στο σπίτι, απειλώντας 
έτσι την προσωπική και οικογενειακή 
ηρεμία. Το άτομο αισθάνεται ότι δεν 
μπορεί να ξεφύγει από το περιβάλλον 
της δουλειάς και η ώρα του δείπνου, 
για παράδειγμα, εύκολα μετατρέπεται σε 
σύσκεψη εργασίας.

Αναπόφευκτα τέτοια συμπεριφορά μπορεί 
να κάνει τη σχέση μονοδιάστατη, περιστρε-
φόμενη μόνο γύρω από την εργασία και 

στα-
διακά 

να μειώ-
σει τον ρομα-

ντισμό.

Ζευγάρια που εργάζονται 
μαζί γνωρίζουν εκ των έσω 

τις εργασιακές συνθήκες και τι 
συμβαίνει στο εργασιακό περιβάλλον. 

Μολονότι αυτό καθιστά τους συντρόφους 
ικανούς να παρέχουν συμβουλές, αυτές 
είναι βασισμένες σε δυνατά προσωπικά 
συναισθήματα, τα οποία τις καθιστούν 
μη αντικειμενικές. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί ο σύντροφος 
να αντιτεθεί ή να διαφωνήσει με τις 
ενέργειες και αποφάσεις που παίρνει ο 
άλλος σύντροφος στη δουλειά. Τέτοιες 
συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε 
συναισθήματα απογοήτευσης και απομό-
νωσης και να δημιουργήσoυν εργασιακές 
προστριβές, οι οποίες κατ’ επέκταση θα 
επηρεάσουν και την προσωπική ζωή.

Ή και το αντίθετο. Οι συναισθηματικές 
διακυμάνσεις που περνά μία σχέση και 
οι προσωπικές συγκρούσεις μπορούν 
εύκολα να καταλήξουν στον χώρο ερ-
γασίας, διότι είναι αρκετά δύσκολο να 
υπάρχουν προστριβές στη σχέση και να 
μην βγουν στην εργασία. Αυτός είναι και 

ένας από τους σημαντικούς λόγους 
που οι εργοδότες προτιμούν να 

μην υπάρχουν ρομαντικές 
σχέσεις μεταξύ των υπαλ-

λήλων στους χώρους 
εργασίας.

Τέλος, δεν υ-
πάρχει πια κα-
ταφύγιο στη 
δουλειά, όπου 
το άτομο μπο-
ρεί να ξεφύ-
γει από τα 
προσωπικά 
προβλήμα-
τα, γιατί και 
οι δυο σύ-
ντροφοι βρί-
σκονται στο 
ίδιο μέρος. 
Δεν δίνει ο 

ένας στον άλλο 
τη δυνατότητα να 

τον επιθυμήσει και 
να του λείψει. 

Η φυσική απόσταση 
μεταξύ των ατόμων σε μία 

σχέση είναι πολύ σημαντική 
και επιθυμητή (εντός ορίων). 

Όταν αυτή δεν υπάρχει, μπορεί 
να προκαλέσει συναισθήματα ενό-

χλησης, αγανάκτησης, καταπίεσης και 
θυμού. Είναι απολύτως υγιές για το άτομο 
να μπορεί να περάσει λίγο χρόνο της 
ημέρας του μόνο του και να τον αξιο-
ποιήσει όπως επιθυμεί.

Το να δουλεύει τελικά κανείς με τον 
σύντροφό του μπορεί να επιφέρει πλεο-
νεκτήματα, αλλά και δυνητικές συνέπειες 
στη σχέση. 

Όλοι έχουμε διαφορετικές προτεραιό-
τητες και διαφορετικό τρόπο ζωής. Χωρίς 
λοιπόν να υπάρχει μία και μοναδική 
προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλα τα 
ζευγάρια, το κείμενο αυτό επισημαίνει 
ότι τα ζευγάρια που ζουν και εργάζονται 
μαζί πρέπει να καταβάλουν περισσότερη 
προσπάθεια για να συνυπάρχουν αρμο-
νικά σε όλους τους χώρους. 

Το κλειδί είναι τα ξεκάθαρα όρια, οι 
συμφωνημένοι ρόλοι, τα διαχωρισμέ-
να καθήκοντα και υποχρεώσεις και η 
δυνατότητα ομαλής μετάβασης, αρκετές 
φορές μέσα στην ημέρα, μεταξύ της προ-
σωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Η 
σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός 
και θέλει φροντίδα και όχι παραμέληση. 
Η ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία 
βοηθά πάντα στο να μην γίνονται τα μικρά 
ζητήματα μεγάλα προβλήματα.

 Δρ. Μαριέττα Λαούδη,
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

www.mariettalaoudi.gr
Πηγή: www.eea.gr

Ζευγάρια που εργάζονται μαζί
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Τ ον τελευταίο καιρό όλο 
και βρίσκω στο διαδί-
κτυο δραστηριότητες  

σχετικές με τη στήριξη του 
«κοινωνικού επιχειρηματία». 
Οτιδήποτε περιέχει τη λέξη 
«κοινωνικός» ή παράγωγο 
αυτής δεν σημαίνει ότι έχει 
σχέση με την κοινωνική οι-
κονομία. Πρόκειται για μία 
συνειδητή σύγχυση. 

Η κοινωνική οικονομία 
είναι αυτοτελής μορφή οι-
κονομικής διαχείρισης με 
στόχευση στην ικανοποίηση 
των αναγκών των συμμετε-
χόντων από τους ίδιους. Οι 
άλλες μορφές οικονομικής 
διαχείρισης είναι η δημόσια 
οικονομική, όπου το κυρίως 
κράτος διαχειρίζεται την οικο-
νομία για το συμφέρον όλων, 
και η ιδιωτική οικονομική, 
όπου κύριος σκοπός είναι η 
επίτευξη εκχρηματισμένου 
οικονομικού κέρδους. 

Και στις τρεις μορφές οι-
κονομικής διαχείρισης η δι-
άθεση για δράση με μεγάλες 
αβεβαιότητες χαρακτηρίζεται 
ως επιχειρηματικότητα. Απλώς 
στη δημόσια οικονομική η 
δημιουργούμενη επιχείρηση 
λέγεται «νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου» (Ν.Π.Δ.Δ.), 
όπως π.χ. ο δήμος, η περι-
φέρεια, το υπουργείο, οι ορ-
γανισμοί του δημοσίου κ.λπ. 
Στην ιδιωτική οικονομική η 
δημιουργούμενη επιχείρηση 
λέγεται «εταιρία», όπως π.χ. 
η ομόρρυθμη εταιρία, η ετε-
ρόρρυθμη εταιρία, η εταιρία 
περιορισμένης ευθύνης, η 
ανώνυμη εταιρία, η ιδιωτι-
κή κεφαλαιουχική εταιρία, 
η αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία κ.λπ. Στην κοινωνική 
οικονομία η δημιουργούμενη 
επιχείρηση λέγεται «συνερ-
γατισμός» (συνεταιρισμός), 
αλλά βέβαια υπάρχουν και 
τα ιδρύματα, οι ηθικές τρά-
πεζες κ.λπ.

Στη δημόσια οικονομική 
το δρων υποκείμενο είναι 
κομμάτι της εξουσίας. Στην 
ιδιωτική οικονομική το δρων 
υποκείμενο είναι ένας ιδιώ-
της, ο επιχειρηματίας. Στην 
κοινωνική οικονομία το 
δρων υποκείμενο είναι μία 
συλλογικότητα, μία κοινωνία 
ανθρώπων. 

Επομένως στην κοινωνι-
κή οικονομία δεν υπάρχει 
«κοινωνικός επιχειρηματίας», 
αλλά μόνο κοινωνικώς επιχει-
ρούντες, μέλη μίας κοινωνίας 
ανθρώπων. Ο «κοινωνικός 
επιχειρηματίας» είναι επι-
χειρηματίας της ιδιωτικής 
οικονομικής, που συνήθως 
αποκαλείται έτσι για λόγους 
μάρκετινγκ ή άλλους, χωρίς 
να αλλάζει η ιδιότητά του ως 
στοχεύοντος στο εκχρηματι-

σμένο ιδιωτικό κέρδος. Και 
αυτό δεν έχει καμιά σχέση 
με την κοινωνική οικονομία.

Επίσης δεν αλλάζει κα-
θόλου η χρήση της φράσης 
«κοινωνικός επιχειρηματίας» 
τη μορφή της ιδιωτικής επι-
χείρησης ούτε τη λήψη των 
αποφάσεων ούτε την ιδιοκτη-
σία της επιχείρησης ούτε τον 
στόχο της, που παραμένει η 
δημιουργία εκχρηματισμένου 
κέρδους. Απλώς ο λεγόμενος 
«κοινωνικός επιχειρηματίας», 
για λόγους κυρίως αποτελε-
σματικού μάρκετινγκ, που 
στοχεύει στην αύξηση των 
πωλήσεων, έχει εντοπίσει 
ότι οι καταναλωτές είναι πιο 
ευαίσθητοι σε θέματα περιβάλ-
λοντος και σε θέματα ανθρω-
πιστικά και κοινωνικά και γι’ 
αυτό εκείνος προτάσσει στη 
διαφημιστική του καμπάνια 
τη συμβολή της ιδιωτικής 
εταιρίας του στην προστασία 
του περιβάλλοντος ή στην 
υποστήριξη ασθενέστερων 
κοινωνικά ανθρώπων. Αλλά 
αυτό δεν τους κάνει κομμάτι 
της κοινωνικής οικονομίας. 

Μοιάζει σαν κάποιοι να θέ-
λουν συνειδητά και εν γνώσει 
τους να συγχέουν τον λεγόμενο 
«κοινωνικό επιχειρηματία» 
με την κοινωνική οικονομία. 
Αλλά η λεγόμενη «κοινωνι-
κή επιχειρηματικότητα» και 
ο λεγόμενος «κοινωνικός 
επιχειρηματίας» δεν έχουν 
καμία σχέση με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Απλώς 
η κοινωνική οικονομία έχει 
γίνει πολύ της μόδας. Όλοι 
ασχολούνται με την κοινωνική 
οικονομία είτε ξέρουν κάτι ή 
δεν ξέρουν τίποτε είτε βάζουν 
τη λέξη «κοινωνικό», «κοινω-
νικός» κτλ. και δημιουργούν 
σύγχυση με αποκλειστικό φαι-

νόμενο-στόχο την απορρόφη-
ση των υπερβολικά μεγάλων 
χρηματοδοτήσεων που δια-
τίθενται για την προώθηση 
της κοινωνικής οικονομίας. 

Η προώθηση της κοινω-
νικής οικονομίας είναι όρος 
επιβίωσης για την πατρίδα 
μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ακόμα και για τον 
κόσμο ολόκληρο. Γι’ αυτό η 
ελληνική κυβέρνηση διαθέτει 
το ποσό των 160.000.000 € 
από το 2017 έως το 2023 για 
την προώθηση της κοινωνι-
κής οικονομίας. Γι’ αυτό και 
η ελληνική κυβέρνηση έχει 
δημιουργήσει Ειδική Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικής & 
Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
Τα χρήματα αυτά είναι πολύ 
καλός λόγος για να προσελ-
κύσουν κάθε «τυχάρπαστο», 
«κερδοσκόπο», «αριβίστα», 
αλλά και για να δημιουρ-
γήσουν μία «ελαστικότητα», 
ώστε να «αξιοποιηθούν» τα 
διαθέσιμα χρήματα από τον 
καθέναν, αλλά όχι απαραίτητα 
από αυτούς που θα έπρεπε. 
Έτσι μόνο εξηγείται η κατευ-
θυνόμενη σύγχυση για τους 
όρους «κοινωνικός επιχειρη-
ματίας» (φιλάνθρωπος) και για 
την «κοινωνική οικονομία».

Κάθε 300 περίπου χρόνια 
αλλάξει το πολιτιστικό, οικο-
νομικό και κοινωνικό περι-
βάλλον στις δυτικές κοινωνί-
ες. Μία απλή μακροσκοπική 
παρατήρηση δείχνει ότι από 
το 1000 μ.Χ. μέχρι το 1400 
μ.Χ. είχαμε τον Μεσαίωνα. 
Από 1400 μ.Χ. μέχρι το 1800 
μ.Χ. είχαμε την Αναγέννηση. 
Από το 1800 μ.Χ. μέχρι το 
2050 μ.Χ. (;) έχουμε τη Βιο-
μηχανική Επανάσταση. Μετά 
το 2050 μ.Χ. θα έχουμε την 
κοινωνία της γνώσης. 

Και κάθε αλλαγή, η οποία 
ενεργοποιείται κυρίως από 
σημαντικές τεχνολογικές εξε-
λίξεις (τυπογραφία, ατμομη-
χανή, διαδίκτυο, ενέργεια), 
φαίνεται ότι απαιτεί μία χρο-
νική περίοδο κοινωνικών 
«αναταράξεων», η οποία στα-
τιστικά καταγράφεται ότι είναι 
30-40 χρόνια. Αν η αφορμή 
για την νέα περίοδο ήταν η 
πιστωτική χρεωκοπία της 
Lehman Brothers το 2008, 
πιθανόν μέχρι το 2050 να 
βρισκόμαστε σε μία άλλη 
ισορροπία, πολιτιστική, οι-
κονομική, κοινωνική, όπου 
το κυρίαρχο σύστημα οικο-
νομικής διαχείρισης θα είναι 
η κοινωνική οικονομία. Και 
όλα αυτά σε πλήρη αντιστοί-
χιση με την κυριαρχία στην 
οικονομική διαχείριση στην 
Αναγέννηση της δημόσιας 
οικονομικής και την κυριαρχία 
της ιδιωτικής οικονομικής στη 
Βιομηχανική Επανάσταση. 

Όλα δείχνουν ότι πρέπει να 
εθιστούμε στη νέα κατάσταση 
(κοινωνική οικονομία) και 
να την αξιοποιήσουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη 
από το 2013 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε τον οδηγό 
«Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικό-
τητα», όπου, αφού καταγράφει 
τις διάφορες καταστάσεις σε 
κάθε κράτος-μέλος, συνιστά 
την προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας σε κάθε έκφανση 
της οικονομικής ζωής. 

Η Ελλάδα έχει πραγματική 
υστέρηση στην κοινωνική 
οικονομία, διότι η κοινωνική 
οικονομία προαπαιτεί ύπαρξη 
και λειτουργία κοινωνίας αν-
θρώπων και αυτή λείπει από 
τον ελλαδικό χώρο κυρίως 
για ιστορικούς λόγους. 

Η γρήγορη μετάβαση σε 
οικονομία με κυρίαρχη (ή 
έστω σημαντικό τμήμα της να 
λειτουργεί με) την κοινωνική 
οικονομία απαιτεί πολλούς 
συμβούλους επιχειρήσεων 
με εξειδίκευση σε αυτή. 

Με πολύ ενδιαφέρον μας 
δόθηκε η ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουμε την παρουσίαση 
της προόδου μίας σημαντι-
κής πρωτοβουλίας του Κ.Ε.Κ. 
«Ολυμπιακή Εκπαιδευτική» 
(πλατεία Δαβάκη, Αιγάλεω) 
με τίτλο του έργου «SESBA / 
Social Enterprise Skills for 
Business Advisers» (δεξιότητες 
του κοινωνικού επιχειρείν για 
συμβούλους επιχειρήσεων). 
Μας ενθουσίασε η λεπτομέ-
ρεια που μας επεσήμανε η 
κα Κατερίνα Σωτηροπούλου 
ότι το έργο γράφει «κοινωνι-
κού επιχειρείν», που είναι το 
σωστό, και όχι «κοινωνικού 
επιχειρηματία» ή ακόμα χει-
ρότερα «κοινωνικής επιχει-
ρηματικότητας».

Στην ημερίδα SESBA για μία 
νέα ευκαιρία για την εκπαίδευ-
ση συμβούλων επιχειρήσεων 
στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας παρουσιάστηκε 
το εργαλείο που επεξεργάζο-
νται 7 εταίροι από 6 χώρες 
στα πλαίσια χρηματοδοτικού 
σχεδίου του προγράμματος 
«Erasmus+» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Το σχέδιο SESBA είναι ένα 
χρηματοδοτούμενο σχέδιο 
στρατηγικής σύμπραξης από 
το πρόγραμμα «Erasmus+», το 
οποίο στοχεύει στη βελτίω-
ση του προφίλ των συμβού-
λων επιχειρήσεων, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις απαιτήσεις του πεδίου 
της κοινωνικής οικονομίας, 
στην ανάπτυξη νέων εκπαι-

δευτικών πρακτικών και 
τεχνικών συμβουλευτικής 
και στην καλλιέργεια νέων 
δεξιοτήτων πρακτικής συμ-
βουλευτικής, προκειμένου οι 
σύμβουλοι να είναι σε θέση 
να ενθαρρύνουν το κοινωνικό 
επιχειρείν. 

Με μία εργαλειοθήκη υπο-
στήριξης των συμβούλων και 
μία εκπαιδευτική ύλη που 
κατανέμεται σε 12 ενότητες 
σε όλες τις γλώσσες των εταί-
ρων (και στην ελληνική) το 
εργαλείο SESBA φαίνεται ότι 
θα βοηθήσει στην εκπαίδευση 
των απαιτούμενων συμβού-
λων κοινωνικού επιχειρείν. 
Οι ενότητες είναι (http://
sesbaproject.eu):

οικονομία

επιχειρήσεων
-

κών επιχειρήσεων

μίας κοινωνικής επιχείρησης
-

κών επιχειρήσεων
-

νηση στις κοινωνικές επι-
χειρήσεις

και λογιστικής
-

τική ανάπτυξη του επιχειρη-
ματικού συμβούλου

και συμβουλευτική στην κοι-
νωνική επιχειρηματικότητα

επιχειρήσεις
-

βουλευτικής, εργαλειοθήκη 
συμβουλευτικής

Πρόκειται για μία σοβαρή 
προσπάθεια, που όμως δεν 
απομακρύνει επαρκώς τους 
φόβους μας για μία ακόμα 
προσπάθεια απορρόφησης 
διαθέσιμων κονδυλίων και 
δεν ξεκαθαρίζει ότι η κοινω-
νική οικονομία περιλαμβάνει 
επιχειρήσεις αυτοβοήθειας 
(όχι Μ.Κ.Ο. ούτε ανθρωπι-
στικές δομές ούτε εθελοντικές 
συσσωματώσεις ούτε εταιρική 
κοινωνική ευθύνη). 

Δηλαδή δομές όπου οι 
συμμετέχοντες αποφασίζουν 
να δράσουν σε περιβάλλον 
μεγάλων αβεβαιοτήτων για 
να ικανοποιήσουν τις ανά-
γκες των μελών τους με από 
κοινού ιδιόκτητη επιχείρηση, 
όπου οι αποφάσεις παίρνο-
νται δημοκρατικά από όλους 
τους συμμετέχοντες και δεν 
αποσκοπούν σε κέρδη. Τυ-
χόν χρηματικά περισσεύματα 
διανέμονται σε καταστατικά 
ωφελουμένους με κύριο κορμό 
την τοπική κοινωνία (κοινω-
φελώς;).

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Κοινωνικός επιχειρηματίας ή κοινωνικώς επιχειρείν…
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Απέναντι σε κάθε δράση δη-
μιουργείται μία αντίδραση. 
Δεν είναι πάντα αρνητική η 

αντίδραση. Μην ξεχνάμε ότι χάρις 
στην αντίδραση του αέρα σηκώνεται 
το αεροπλάνο.

Απέναντι στη σύγχρονη προ-
σπάθεια επιβολής ενός μοντέλου 
παγκοσμιοποίησης (κυρίως οικο-
νομικής, κεφαλαιακής) στο εμπόριο 
έχει αναπτυχθεί αυθόρμητα ένα 
κίνημα «τοπιοποίησης» από τους 
απλούς ανθρώπους.

Όταν αυτή η τάση τοπιοποίησης 
παίρνει κάποια μορφή, έχουμε την 
τοπική ανάπτυξη. Και επειδή η το-
πική ανάπτυξη απαιτεί «ζωντανή» 
κοινωνία, και οι μόνες οάσεις κοι-
νωνιών εξακολουθούν να υπάρχουν 
μόνο σε μερικές αγροτικές περιοχές 
στην Ελλάδα, η τοπική ανάπτυξη 
αναφέρεται κυρίως στην τοπική 
αγροτική ανάπτυξη. 

Αν η κρατική ανάπτυξη αποτυ-
πώνεται κυρίως με αριθμούς και 
ποσοστά στην οικονομία και η 
περιφερειακή ανάπτυξη είναι τα 
κεντρικώς σχεδιαζόμενα έργα υπο-
δομών (εργολαβίες και μίζες), τότε 
η τοπική ανάπτυξη θα μπορούσε 
να εστιαστεί στην ευημερία των 
κατοίκων και στην ουσία να είναι η 
μόνη ανθρωποκεντρική προσέγγι-
ση της «ανάπτυξης», οργανωμένης 
«από κάτω», από τους ίδιους τους 
κατοίκους μίας κοινότητας, και όχι 
σαν επιμέρους πρόγραμμα ενός 
κεντρικού σχεδιασμού. 

Παλαιότερα ονομαζόταν «κοινο-
τική ανάπτυξη» (για την ανάπτυξη 
της κοινότητας των ανθρώπων), 
αλλά με τις διάφορες ευρωπαϊκές 
κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότη-
τα Άνθρακος Χάλυβα, Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα κ.λπ.) δη-
μιουργεί σύγχυση ο όρος «κοινο-
τική ανάπτυξη», παραπέμποντας σε 
πιθανό ευρωπαϊκό θεσμό, και έτσι 
τα τελευταία χρόνια επικράτησε ο 
όρος «τοπική ανάπτυξη» αντί του 
σωστού «κοινοτική ανάπτυξη». 

Αντιγράφοντας σημεία από το βι-
βλίο του δρ. Γεώργιου Δαουτόπουλου 
(συνταξιούχου καθηγητή σήμερα) 
«Τοπική Ανάπτυξη» (ISBN 960-
90046-1-X, 1997), επισημαίνουμε:

«Το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας 
για την ανάπτυξη είναι πολύ πρόσφα-

το. Σχεδόν μηδαμινό σε σχέση με 
τις 11 και πλέον χιλιετίες, από τότε 
που ο άνθρωπος πραγματοποίησε 
το πρώτο μεγάλο του άλμα (ή το 
«πρώτο κύμα» κατά τον Αμερικανό 
κοινωνιολόγο και μελλοντολόγο 
Alvin Toffler, Τόφλερ, 1982, 1985, 
1991), εξημερώνοντας τα πρώτα 
κατοικίδια ζώα και σπέρνοντας τα 
πρώτα φυτά. 

Ο όρος «ανάπτυξη» («development»), 
που είναι τόσο διαδεδομένος στη 
σημερινή εποχή, είναι ένας πολύ 
νεόκοπος όρος, αφού άρχισε να 
χρησιμοποιείται μόλις μετά τη λήξη 
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Όπως 
τόνισε ο Van Nieuwenhuijze (1969): 
«Η ανάπτυξη ξεπήδησε στο διάστημα 
ανάμεσα στις “τέσσερις ελευθερίες” 
του Ρούζβελτ και την τέταρτη διακή-
ρυξη του Τρούμαν». Πραγματικά είναι 
η εναρκτήρια ομιλία του προέδρου 
Τρούμαν αμέσως μετά την ανάληψη 
των προεδρικών του καθηκόντων 
(Ιαν. 1949), που τοποθετεί την 
ανάπτυξη ως ένα από τα επείγοντα 
παγκόσμια προβλήματα:

Περισσότερο από το μισό του πα-
γκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες 
που πλησιάζουν στην εξαθλίωση. 
Η διατροφή τους είναι ανεπαρκής. 
Είναι θύματα των ασθενειών. Η 
οικονομική ζωή τους είναι πρωτό-
γονη και στάσιμη. Η φτώχεια τους 
είναι εμπόδιο και απειλή τόσο για 
αυτούς, όσο και για τις περισσότερο 
ευημερούσες χώρες.

Η φτώχεια λοιπόν και η εξαθλίωση 
των φτωχών χωρών αποτελούσε 
απειλή για τις πλούσιες χώρες και 
επικρατούσε η υπόθεση ότι πιθανόν 
οι φτωχές χώρες θα αποχωρούσαν 
από τον συνασπισμό των «ελευθέρων 
κρατών» και θα προσχωρούσαν στο 
αντίπαλο οικονομικά στρατόπεδο. 
Συνεπώς πολιτικές επιλογές, και 
όχι αποκλειστικά και μόνο ανθρω-
πιστικοί λόγοι, ήταν η κύρια αιτία 
προσπάθειας που ξεκίνησε σε πα-
γκόσμια κλίμακα για την προώθηση 
της «ανάπτυξης». 

Έτσι η διαδικασία της «ανάπτυξης» 
εθεωρείτο ως μία ομοιόμορφη πο-
ρεία, εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε 
χώρα ανεξάρτητα από το κοινωνι-
κό και πολιτιστικό της σύστημα, 
μία «απλοποιημένη προσέγγιση» 
(«simplistic approach»). 

Και αυτή την «απλοποιημένη προ-
σέγγιση» φαίνεται ότι την «τρώμε» 
εδώ και 8 συνεχή χρόνια εδώ στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από 
«μαθητευόμενους μάγους» (χωρίς 
καμιά διάθεση συνειρμών από το 
έργο του Disney).

Ο πρωτεργάτης της κοινοτικής 
ανάπτυξης ή της τοπικής ανάπτυξης 
στην ινδική κοινωνία Rabindranath 
Tagore (Ταγκόρ) καταγράφει: «Οι 
περισσότεροι από εμάς που ασχο-
λούμαστε με τα προβλήματα της 
φτώχειας πιστεύουμε ότι αυτή μπορεί 
να ξεπεραστεί με εντατικοποίηση της 
παραγωγικής προσπάθειας. Ξεχνάμε 
ότι προκαλεί συγχρόνως τόσο την 
εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων, όσο και της ανθρωπιάς. Δί-
νει υπέρμετρες ευκαιρίες για κέρδη 
στους λίγους σε βάρος των πολλών. 
Η τροφή είναι εκείνη που τρέφει και 
όχι τα χρήματα. Είναι η γεμάτη ζωή 
που κάνει κάποιον ευτυχισμένο και 
όχι το γεμάτο πορτοφόλι». 

Και προσπαθώντας να προωθή-
σουμε τις σκέψεις μας για την τοπική 
ανάπτυξη σε αυτό το μικρό κείμενο 
στη «Skywalker Free Press», στα-
χυολογούμε μερικά ακόμα σημεία 
προσδιορισμού της ανάπτυξης:

«Μία διαδικασία στην οποία ένας 
όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατό-
μων μίας δεδομένης περιοχής ή 
περιβάλλοντος παίρνει και υλοποιεί 
κοινωνικά υπεύθυνες αποφάσεις, η 
πιθανή συνέπεια των οποίων είναι 
η καλυτέρευση των συνθηκών ζωής 
μερικών ατόμων χωρίς να χειροτε-
ρεύουν οι συνθήκες ζωής άλλων.

»Μία ευρεία συμμετοχική διαδι-
κασία κοινωνικής αλλαγής σε μία 
κοινωνία, που σκοπεύει να οδηγήσει 
τόσο σε κοινωνικές, όσο και υλι-
κές προόδους (μεγαλύτερη ισότητα, 
περισσότερη ελευθερία και άλλες 
επιθυμητές κοινωνικές βελτιώσεις) 
για την πλειονότητα των ανθρώπων 
μέσα από την απόκτηση μεγαλύτερου 
ελέγχου πάνω στο περιβάλλον τους.

»Μία διαδικασία στην οποία τα 
άτομα μίας κοινότητας οργανώνονται 
για την κατάρτιση σχεδίων και την 
ανάληψη δράσης, κατά τις οποίες 
προσδιορίζουν τις ανάγκες τους και 
τα προβλήματά τους, καταστρώνουν 
σχέδια για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους και να επιλύσουν τα 

προβλήματά τους, εφαρμόζουν αυτά 
τα σχέδια με τη μεγίστη δυνατή 
χρήση κοινοτικών πόρων και συ-
μπληρώνουν αυτούς τους πόρους με 
υπηρεσίες και υλικά που δίνονται 
από εξωκοινοτικές, κυβερνητικές 
ή μη, υπηρεσίες.

»Μία διαδικασία βοήθειας των 
ανθρώπων μίας κοινότητας για την 
ανάλυση των προβλημάτων τους, 
για την άσκηση μίας όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης αυτονομίας και για 
την προαγωγή της συναισθημα-
τικής ταύτισης με την κοινότητα 
τόσο για τα άτομα, όσο και για τις 
οργανώσεις τους.

»Μία διαδικασία με την οποία 
ενώνονται οι προσπάθειες των ατό-
μων με αυτές των κρατικών αρχών 
για τη βελτίωση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών συν-
θηκών των κοινοτήτων, για την 
ενσωμάτωση των κοινοτήτων στη 
ζωή του έθνους και για να τους 
επιτρέψει να συμβάλλουν τα μέγιστα 
στην εθνική πρόοδο.

»Συνεπώς η σύνθετη αυτή διαδι-
κασία συγκροτείται από δύο βασικά 
στοιχεία:

ατόμων σε προσπάθειες που απο-
βλέπουν στη βελτίωση του επιπέδου 
διαβίωσης, που θα βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στη δική 
τους πρωτοβουλία. 

άλλες υπηρεσίες, που ενθαρρύνουν 
την πρωτοβουλία, την αυτοβοήθεια 
και την αμοιβαία βοήθεια και τις 
κάνουν πιο αποτελεσματικές.

Εκφράζονται σε προγράμματα 
σχεδιασμένα με τρόπο που να 
επιτυγχάνουν μία μεγάλη ποικι-
λία συγκεκριμένων βελτιώσεων» 
(Ο.Η.Ε., 1963).

Και ο Αμερικανός κοινωνιολό-
γος Ι. Σάντερς ορίζει την κοινοτική 
ανάπτυξη ως μία διαδικασία, μία 
μέθοδο, ένα πρόγραμμα και ένα 
κίνημα (1958).

Πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγί-
σεις για την τοπική ανάπτυξη, που 
μοιάζει ότι αξίζει να αποτελέσουν 
αντικείμενο μίας ομάδας συνεργα-
τών σε ένα μονοπάτι εξερεύνησης 
της σύγχρονης τοπικής εφαρμογής 
στις μικροκοινωνίες μας. Χωρίς να 
ξεχνάμε πάντοτε ότι οι κοινωνίες 

έχουν ως χώρο ύπαρξης ένα κοινό 
γεωγραφικό χώρο με κοινά πολι-
τιστικά χαρακτηριστικά και πίστη 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 
κοινό μέλλον. 

Στην Ελλάδα ξοδέψαμε πολύ με-
λάνι, και προσπάθεια, και λεφτά, 
και πολλούς άλλους πόρους, τοπι-
κούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, 
στην προώθηση μίας κοινοτικής 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που 
ονομάστηκε «LEADER» (Liaisons 
Entre Actions de Developpement de 
l’ Economie Rurale / Δεσμοί μεταξύ 
των δράσεων για την ανάπτυξη της 
οικονομίας της υπαίθρου). Ήταν 
ένα όραμα, μία καινοτομία, που 
ευτελίστηκε σε μία υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης κεντρικών σχεδιασμών 
αγροτικής ανάπτυξης, η οποία χρη-
σιμοποιεί ως πολιτική δικαιολογία 
τη συμμετοχική προσέγγιση «από 
κάτω», σε τοπικό επίπεδο.

Το LEADER πρέπει να εφαρμόζει 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
ολοκληρωμένο τομεακό χαρακτήρα 
σε σαφώς προσδιορισμένες περι-
οχές από ομάδες τοπικής δράσης, 
όπου εκπροσωπούνται δημόσιοι 
και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής. 
Η προσέγγιση LEADER βασίζεται 
σε επτά κύρια χαρακτηριστικά, που 
είναι:

χαρακτήρας

Με μία σχεδόν αναποτελεσμα-
τική κεντρική πολιτική σκηνή και 
με συνεχώς ενισχυόμενη την τάση 
για «τοπιοποίηση», η εξάσκηση 
των τοπικών κοινωνιών σε άμεσα 
δημοκρατικές, συμμετοχικές δια-
δικασίες LEADER επιβάλλεται να 
εντατικοποιηθεί και να γίνει αποτε-
λεσματικότερη, προσφέροντας στην 
τοπική κοινωνία την απαιτούμενη 
αυτάρκεια για να επιβιώσει και στους 
κατοίκους ικανοποιητική ευημερία 
ίσως ανεξάρτητα από τις κρατικές 
και τις διεθνείς εξουσίες.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Τοπική αγροτική ανάπτυξη ή αλλιώς «τοπιοποίηση»
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Α ναζητώντας έναν έμπειρο πετυχημένο 
αγρότη, για να αντληθούν στοιχεία για 
την σημερινή πραγματικότητα στον 

αγροτικό τομέα, στα πλαίσια της δημοσιο-
γραφικής έρευνας του Skywalker, «έπεσα» 
πάνω στον Αλέξανδρο Μεταξά, πρόεδρο 
του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού 
Φυτωριούχων Αττικής. 

Τον συνάντησα για πρώτη φορά σε μία 
εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αμυγδαλέζα Αττι-
κής, όπου με πήγε ο κ. Αθανάσιος Κελμάγερ, 
πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού 
Συνεταιρισμού Αθηνών. Τον ξανασυνάντη-
σα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων 
Ανθοπαραγωγών, που έγινε στην Κεντρική 
Ανθαγορά Αθηνών (Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, 
111 43 Αθήνα) τον Οκτώβριο του 2017 και 
πριν λίγες μέρες σε συνάντηση διοικητικών 
συμβουλίων στις 20/11/2017. 

Έμπειρος πετυχημένος αγρότης, ο κ. Αλέκος 
Μεταξάς ήταν ό,τι χρειάζεται για να συζητή-
σουμε για τη σημερινή πραγματικότητα στον 
αγροτικό τομέα. Και ο κ Α. Μεταξάς ανταπο-
κρίθηκε στο αίτημα και έτσι στις 5/11/2017 
είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του. 

Ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς γεννήθηκε 
στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και έζησε με 
τον αδελφό του στον Κάτω Λουτρό, με την 
οικογένειά του, με πατέρα φρουτέμπορο. 
Αλλά δεν τον ακολούθησε στα αγροτικά. 
Καταρχάς μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία, 
αλλά τελικά ακολούθησε σπουδές στα τεχνικά 
(μηχανολογία) και μπήκε για τα καλά στον 
αστικό χώρο εργαζόμενος για 21 περίπου 
χρόνια σε βιομηχανία μεταλλικών επίπλων 
ως διευθυντής παραγωγής. 

Μέχρι εδώ παρατηρείται η κλασική πορεία 
των αγροτών, που, καθώς αυξάνεται η παρα-
γωγικότητα του αγροτικού τομέα, τροφοδοτεί 
με το πλεόνασμα των εργατικών χεριών το 
βιομηχανικό και υπαλληλικό προσωπικό 
στον αστικό χώρο.

Και όταν, μεσήλικας πλέον και κοινωνικά 
αποκατεστημένος, προβληματίζεται ξανά για 
τη ζωή, επιλέγει και πάλι την επιχειρηματική 
επιλογή να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα 
ως φυτωριούχος. 

Η νέα επαγγελματική ζωή του με τις αστι-
κές εμπειρίες ξεκίνησε και πάλι για τον κ Α. 
Μεταξά στο Χαλάνδρι σιγά σιγά από το 1983 
και συστηματικά επιχειρηματικά από το 1987. 
Σήμερα καλλιεργεί περίπου 10 στρέμματα σε 
θερμοκήπια και άλλα 25 υπαίθρια με συμπα-
ραστάτες τη σύζυγό του Σταματίνα και τους 
δύο γιους τους, τον Κώστα και τον Μάριο. 

Ο κ Α. Μεταξάς καλλιεργεί / φροντίζει 
περισσότερα από 50 είδη φυτών, μεταξύ των 
οποίων οι κυριότερες ομάδες είναι τα τρια-
ντάφυλλα, τα καρποφόρα δένδρα, τα φρούτα 
του δάσους, τα καλλωπιστικά, τα υποτροπικά 
φυτά, οι πικροδάφνες και τα γιασεμιά. 

Στη νέα αυτή αγροτική επαγγελματική περί-
οδο όπου αστοί αποφασίζουν να ασχοληθούν 
με αγροτικά επαγγέλματα οι καινούργιοι 
αγρότες είναι όλοι εφοδιασμένοι με τίτλους 
«αστικών» σπουδών (μηχανολογία, μεταλ-
λειολογία, πυρηνική φυσική) και αστικό 
τρόπο σκέψης, που βοηθά πολύ, χωρίς να 
αλλοιώνει, την αποτελεσματικότητα στον 
αγροτικό τομέα. 

Η μακροχρόνια «ανήθικη» συμπεριφορά 
της ελληνικής πολιτείας χωρίς οργανωμένους 
αγρότες στέρησε τον αγροτικό κόσμο από 

αγροτικά σχολεία και επέβαλε στους αγρό-
τες «αστικά» σχολεία, που αποξένωσαν τα 
αγροτόπαιδα από τις αγροτικές οικογένειές 
τους. Τα αγροτόπαιδα πλέον προσπαθούν 
να ακολουθήσουν αυτά που έμαθαν με το 
αστικό ωράριο των σχολείων (πενθήμερο, 
εξάωρο καθημερινά). 

Εάν τα σχολεία στις αγροτικές περιοχές 
ήταν με το σύστημα της μαθητείας (ολοήμερη 
ζωή στον αγροτικό χώρο, σε οργανωμένα 
αγροκτήματα, και κάποιες ημέρες ή ώρες 
σε θεωρητικά θέματα), ίσως τα παιδιά των 
αγροτικών οικογενειών να συνέχιζαν να 
σέβονται τα αγροτικά επαγγέλματα. 

Αλλά τα σημερινά σχολεία, απολιθωμένα, 
ακολουθούν το ίδιο σύστημα τα τελευταία 
150 χρόνια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 
προετοιμάζοντας καλούς στρατιώτες για 
τον κρατικό στρατό, καλούς εργάτες για τη 
βιομηχανία και καλούς υπαλλήλους για το 
κράτος, αλλά όχι πολίτες ικανούς να λύνουν 
προβλήματα (ελεύθερους επιχειρηματίες), 
να παίρνουν πρωτοβουλίες, να ζουν μέσα 
στην ύπαιθρο και να χαίρονται τη χαρά της 
δημιουργίας. 

Στον νέο αιώνα, με τις συνταρακτικές αλλα-
γές που ξεκίνησαν το 2008, σε μία κοινωνία 
που κατακλύζεται από το διαδίκτυο και όπου 
ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας από τον 
ήλιο διαμορφώνει μία νέα οριζόντια ισχύ, 
απορρίπτοντας την πυραμιδική ιεραρχία, η 
προσέγγιση της φύσης μοιάζει να ξαναγίνεται 
ελκυστική ιδεολογικά. 

Ξαναδίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους 
να δημιουργήσουν ως φροντιστές του πε-
ριβάλλοντος και οριακή μορφή αυτής της 
νέας τάσης είναι οι φυτωριούχοι, σε αυτό το 
πεδίο επέλεξε και ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς 
να ξαναδημιουργήσει.

Αυτοί οι νέοι αγρότες με εμπειρίες από 
τον αστικό χώρο ίσως είναι η μοναδική 
ευκαιρία για να ξανααποκτήσουν κύρος 
τα αγροτικά επαγγέλματα. Δεν μπορούν οι 
γραφειοκράτες πλέον να τους υφαρπάξουν 
τα δικαιώματα και αναζητούν αυτοί, οι και-
νούργιοι αγρότες, επί ίσοις όροις χώρο στον 
επιχειρηματικό τομέα. 

Και ήταν πολύ φυσιολογικό οι συνάδελφοι 
του Αλέξανδρου Μεταξά να του κάνουν χώρο 
στην προεδρία του Αγροτικού Ανθοκομικού 
Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής για 
σχεδόν αθροιστικά 27 χρόνια. 

Έτσι πολύ γρήγορα η συζήτηση με τον κ. Α. 
Μεταξά από τα καθαρά αγροτικά με τις δεκά-
δες φυτά που καλλιεργεί/φροντίζει γλιστρά 
στα διοικητικά του Αγροτικού Ανθοκομικού 
Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής. 

Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός 
Φυτωριούχων Αττικής (Α.Α.Σ.Φ.Α.) διαμορ-
φώθηκε στην οδό Βικέλα (στην Καφτατζόγου 
στα Κάτω Πατήσια Αθηνών), ακολούθησε στον 
πεζόδρομο στο Γαλάτσι (Βεΐκου) και συνέχισε 
να περιφέρεται στη Νέα Ιωνία υπό συνεχή 
πίεση, μέχρι που έφτασε στην Αμυγδαλέζα 
(Αχαρνές). Εδώ, όπου είναι και σήμερα, πα-
ραχωρήθηκε από το τότε υπουργείο Γεωργίας 
(σημερινό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων) χώρος 70 στρεμμάτων. 

Στα 70 στρέμματα αναπτύχθηκε η Κοινο-
πραξία Ανθοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας 
(Κ.Α.Σ.Ε.) και σε ξεχωριστό χώρο μορφής 
θερμοκηπίου εγκαταστάθηκαν οι φυτωριούχοι. 
Σήμερα καταλαμβάνουν κλειστό θερμοκήπιο 
10 περίπου στρεμμάτων με πολυκαρβονικά 
διαφανή στην οροφή σε χώρο 35 περίπου 
στρεμμάτων. Στον χώρο έχουν διαμορφωθεί 
200 περίπου θέσεις με φυτά όλων των ει-
δών με μέση επιφάνεια 37,5 τετραγωνικών 
μέτρων κάθε χώρος. 

Ο Α.Α.Σ.Φ.Α. έχει σήμερα 310 αγρότες 
– φυτωριούχους μέλη του. Όπως όλα τα 
επαγγέλματα, ακολουθώντας τη συρρίκνωση 
του Α.Ε.Π. της χώρας τα τελευταία χρόνια, 
ο Α.Α.Σ.Φ.Α. υπέστη μείωση του κύκλου 
εργασιών του κατά 20% περίπου. Οι 2.500 
περίπου κωδικοί που διακινεί ο συνεταιρισμός 
στα φυτά των αγροτών - φυτωριούχων του 
δημιουργούν έναν τζίρο περίπου 12.000.000. 

Εδώ και έναν χρόνο περίπου, στην προ-
σπάθεια να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τους πελάτες του, ο Α.Α.Σ.Φ.Α. 
δημιούργησε τη ΝΕΑ - Εταιρία Διακίνησης 
Εμπορευμάτων Συνεταιρισμού Φυτωριού-
χων Αττικής, η οποία δέχεται παραγγελίες 

τηλεφωνικά και με e-mail και αποστέλλει σε 
όλη την Ελλάδα τα φυτά των φυτωριούχων 
του συνεταιρισμού. 

Μάλιστα τελευταία, όπως μας είπε ο κ. Α. 
Μεταξάς, γίνονται και εξαγωγές σε όμορες 
χώρες. Για την υποστήριξη της νέας αυτής 
δραστηριότητας ο Α.Α.Σ.Φ.Α. συμμετείχε 
σε διεθνείς εκθέσεις σε όμορες χώρες και 
φιλοδοξεί να επεκτείνει την εξαγωγική του 
δραστηριότητα. 

Γεμάτοι ενθουσιασμό για τις επιδόσεις του 
Α.Α.Σ.Φ.Α., όπως τον περιέγραψε ο κ. Α. 
Μεταξάς, και από όσα είδαμε στα 10 στρέμ-
ματα του χώρου με τα 200 stands, ακόμα και 
από τον σύγχρονο τρόπο παραγγελιοληψίας 
με tablet σε κάθε stand και ενιαίο λογιστικό 
σύστημα, αυθόρμητα ήλθε η ερώτηση «και 
ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον του 
συνεταιρισμού;».

Ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς, πρόεδρος του 
Α.Α.Σ.ΦΑ. (Αμυγδαλέζα, 136 71 Αχαρνές, 
210.24.34.015, www.synfat.com & www.
nedes.gr) περιέγραψε το όραμα του συνεται-
ρισμού ως εξής: «Θέλουμε όλη την ελληνική 
παραγωγή των φυτωριούχων και των ανθοπα-
ραγωγών να είναι κοντά και εύκολα προσιτή 
στους πιθανούς πελάτες μας. Ο Α.Α.Σ.Φ.Α. και 
ο ομόλογός του Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός 
Συνεταιρισμός Αθηνών “Κεντρική Ανθαγορά 
Αθηνών” θα έπρεπε να βρουν έναν κοινό 
βηματισμό και από κοινού να προσπαθήσουν 
να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον Έλληνα 
επιχειρηματία – καταστηματάρχη, αλλά και 
να στραφούν στις εξαγωγές στις κοντινές 
χώρες. Τα ελληνικά καλλωπιστικά φυτά, τα 
δρεπτά άνθη και οι πρασινάδες μπορούν 
να ανακτήσουν μέρος της ελληνικής και της 
διεθνούς αγοράς». 

Ήταν μία ηλιόλουστη Τρίτη και, οδηγώντας 
πίσω στην πολύβουη πόλη μας, μείναμε με 
ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο, μία ευχάριστη 
αίσθηση, ότι οι Έλληνες φυτωριούχοι και 
ανθοπαραγωγοί, αν συνεργαστούν, μπορούν 
να αποτελέσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα 
για όλους τους αγρότες. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Αλέξανδρος Μεταξάς: Αγρότης,  
έπειτα αστός και μετά πάλι αγρότης
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Σ τα 19 της χρόνια έμαθε όχι μόνο τι 
θα πει να εγκαταλείπεις με βίαιο τρό-
πο το σπίτι σου, αλλά και πως στην 

αναζήτηση για μία καλύτερη ζωή μπορείς 
να βρεθείς ξαφνικά στα σκοτεινά μονοπάτια 
της παράνομης εμπορίας και εκμετάλλευσης 
ανθρώπων.

Μία νεαρή πρόσφυγας που αναγκάστηκε 
να φύγει από τη χειμαζόμενη από τα δεινά 
πατρίδα της κατάφερε να σπάσει τα «δεσμά» 
και να βρεθεί στην ασφαλή αγκαλιά των 
ανθρώπων του διεθνούς μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού Α21, που από το 2008 δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα και βρίσκεται 
στο πλευρό των θυμάτων της παράνομης 
εμπορίας ανθρώπων.

Η 19χρονη είχε πέσει θύμα επιτήδειου, 
που, υποσχόμενος να της προσφέρει ένα 
ασφαλές ταξίδι στην Ευρώπη, την έθεσε 
υπό τον έλεγχό του. Όταν όμως η κοπέλα 
έφτασε στην Ελλάδα, μέλη του προσωπι-
κού του κέντρου ταυτοποίησης κατάλαβαν 
ότι βρισκόταν σε κίνδυνο και κάλεσαν τη 
γραμμή 1109 (γραμμή πληροφόρησης για 
την εμπορία ανθρώπων).

Η υπόθεση της 19χρονης δεν είναι μοναδική, 
όπως εξηγεί ο Άρης Καρδασιλάρης, εθνικός 
αντιπρόσωπος της διεθνούς οργάνωσης Α21.

«Υπήρξε μία υπόθεση που η κοπέλα και 
ο διακινητής βρίσκονταν μαζί στο camp. Η 
κοπέλα θεωρούσε ότι θα τη βοηθούσε να 
περάσει στην Ευρώπη και ξαφνικά αυτός 
άρχισε να την απειλεί. Ξεκίνησε να της λέει ότι 
''μπορώ να σε κάνω ό,τι θέλω και, όταν πάμε 
στην Αθήνα, θα σε βγάλω να δουλέψεις στο 
πεζοδρόμιο''. Η κοπέλα μίλησε σε κάποιους 
κι έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής της 
και μεταφέρθηκε στον ξενώνα μας» τονίζει 
και αποκαλύπτει πως υπάρχουν και άλλες 
περιπτώσεις θυμάτων trafficking μεταξύ των 
προσφύγων. Αποφεύγει ωστόσο να δώσει 
περισσότερες πληροφορίες σεβόμενος τόσο 
την «ευαίσθητη» φύση τού θέματος, αλλά 
κυρίως τα ίδια τα θύματα.

«Οι πρόσφυγες» επισημαίνει ο κ. Καρδα-
σιλάρης «είναι μία από τις πλέον ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες όσον αφορά στην προ-
σέγγιση από τα κυκλώματα που δρουν στο 
συγκεκριμένο πεδίο.

»Δεν μιλούν συνήθως τη γλώσσα της χώρας 
προορισμού τους και πέφτουν θύματα επιτή-
δειων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι. Το 
συστατικό όμως που κρατάει τα θύματα δέσμια 
και μπορεί κάποιος εύκολα να τα εκμεταλλευτεί 
είναι πως δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, 
την προστασία που μπορούν να βρουν στις 
Αρχές» υπογραμμίζει.

Θέλοντας να βοηθήσει τους πρόσφυγες σε 
αυτό το μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους προς 
τη βόρεια Ευρώπη, αλλά και να απλώσει ένα 
δίχτυ προστασίας γύρω από αυτούς, η Α21 
άρχισε από την πρώτη στιγμή της προσφυγικής 
κρίσης να δραστηριοποιείται στην Ειδομένη 
και στη συνέχεια και στα νησιά (Λέσβο, Σάμο, 
Χίο, Οινούσες) τοποθετώντας κοντέινερ με 
νιπτήρες και ντουζιέρες, στους τοίχους των 
οποίων υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες 
(σε αραβικά, φαρσί και αγγλικά) για το πού 
μπορεί να αποταθεί ένα θύμα του trafficking 
(στη γραμμή 1109 και στον πανευρωπαϊκό 
αριθμό 112).

«Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε 
αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι υπάρχουν 
ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία σου είναι 
το υπέρτατο αγαθό και κανείς δεν μπορεί να 
σε εξαναγκάζει να κάνεις πράγματα χωρίς τη 
θέλησή σου» προσθέτει.

Στοχεύοντας στο να μεγιστοποιήσει το απο-

τέλεσμα της δράσης της προς όφελος των 
ίδιων των θυμάτων, η Α21, η οποία τα τε-
λευταία χρόνια έχει εκπαιδεύσει πάνω από 
1.500 αστυνομικούς πάνω στο trafficking 
σε συνεργασία με το αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εκπαιδεύει και υπαλλήλους των 
διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιού-

νται στα νησιά, προκειμένου να μπορούν να 
εντοπίζουν τέτοιου είδους περιπτώσεις και να 
ενημερώνουν τόσο το θύμα για τα δικαιώματά 
του, όσο και τους κατάλληλους φορείς.

«Για να ταυτοποιηθεί ένα θύμα στην Ελ-
λάδα, σημαίνει πως έχει ήδη πέσει θύμα 
εκμετάλλευσης» εξηγεί από την πλευρά της 
η Κάλλη Μυτιληναίου, που έχει αναλάβει τη 
δράση της Α21 για τους πρόσφυγες. Θυμά-
ται χαρακτηριστικά μία περίπτωση κοπέλας 
που, ούσα ήδη θύμα εκμετάλλευσης στην 
Τουρκία, προωθήθηκε από τους διακινητές 
για περαιτέρω εκμετάλλευση στην Ευρώπη. 
«Τους βάζουν στις βάρκες και έχουν κάποιον 
από την άλλη πλευρά που θα τους παραλά-
βει» επισημαίνει, εξηγώντας τον τρόπο με 
τον οποίο δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις 
τα κυκλώματα.

Κάθε τριάντα δευτερόλεπτα κάποιος εξα-
ναγκάζεται στα δεσμά της σύγχρονης αυτής 
μορφής δουλείας και η Α21, όπως εξηγούν με 
μία φωνή ο Άρης Καρδασιλάρης και η Κάλλη 
Μυτιληναίου, θέλει να διασφαλίσει ότι οι 
πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες 
ζώνες, όπου η διάχυση της πληροφορίας 
είναι πολύ δύσκολη, θα έχουν στον ρου του 
ταξιδιού τους την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τα δικαιώματά τους, ώστε να μπορέσουν 
να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε 
κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσής τους.

newsbeast.gr

Α21: Η Μ.Κ.Ο. που αγκαλιάζει τους  
πρόσφυγες - θύματα του trafficking

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Α21

Ο στόχος μας είναι να δώσουμε τέλος στη σκλαβιά
Είμαστε μία μη κερδοσκοπική 

οργάνωση που κινητοποιείται από 
την ελπίδα ότι οι άνθρωποι σε ολό-
κληρο τον κόσμο θα διασωθούν 
από τη δουλεία και θα βρουν απο-
κατάσταση. Αγωνιζόμαστε για την 
κατάργηση της δουλείας στον 21ο 
αιώνα. Όλοι μαζί δουλεύουμε για 
να ελευθερώσουμε τους σκλάβους 
και να μειώσουμε τη ζήτηση.

Το όραμά μας
Πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς 

σκλαβιά. Εδώ και 9 χρόνια έχου-
με αναλάβει δράση. Γιατί; Γιατί 
μέσα σε μία στιγμή ένας αριθμός 
μπορεί να γίνει ένα όνομα, μία 
τραγωδία να μετατραπεί σε νίκη, 
και μία πεποίθηση να γίνει δράση. 
Ελευθερία: Είναι ο στόχος μας για 
κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.

Ο στόχος μας
Η κατάργηση της δουλείας παντού 

για πάντα.

Τα γραφεία μας
Δουλεύουμε σε 11 χώρες σε όλο 

τον κόσμο. Κάθε γραφείο μας έχει 
ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας. Από 
τη μείωση της ευπάθειας στους χώ-
ρους φιλοξενίας προσφύγων μέχρι 
την προστασία και τη φροντίδα των 
θυμάτων, η ομάδα μας δουλεύει 

πάντα σε κάποιο μέρος στον κόσμο.
Είδη εμπορίας ανθρώπων:

-
ναγκασμός ενός ανθρώπου να δου-
λεύει υπό αιχμαλωσία με ελάχιστη 
ή μηδενική αμοιβή.

εξαναγκασμός, η εξαπάτηση ή ο 
εκφοβισμός ενός ανθρώπου για 
να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες 
επί πληρωμή.

χρέους: Για την αποπληρωμή υπερ-
βολικά μεγάλου χρέους.

-
σία έναντι μικρής ή και μηδενικής 
αμοιβής.

-
σμος ενός παιδιου να συμμετέχει 
στις ένοπλες δυνάμεις.

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
στις περιπτώσεις που είχαμε στη 
φροντίδα μας:

Όταν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί 
η εμπορία ανθρώπων, τότε έχουμε 
τη δύναμη να σταματήσουμε αυτή 
τη διαδικασία.

42,5%

10,7%
-

φο 9,6%

-
σης 2,4%

Ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων
Κοίταξε για ενδείξεις που μπο-

ρεί να χαρακτηρίζουν ένα θύμα 
σύγχρονης σκλαβιάς: 

τους ασκεί έλεγχο και δεν μιλάνε 
για τον εαυτό τους, αλλά κάποιος 
άλλος μιλάει για αυτούς. 

εργασία τους ή διαμένουν στον 
χώρο εργασίας τους. 

τον μισθό τους. Παρακρατείται 

περιπτώσεις το άτομο έχει κάποιο 
χρέος και δουλεύει για την απο-
πληρωμή του. 

δεν μιλάνε τη γλώσσα ή γνωρίζουν 
μόνο λέξεις σχετικές με το σεξ ή 
την εργασία. 

κακοποίησης και ενδείξεις ότι το 
άτομο στερείται φαγητού, νερού, 
ύπνου και/ή ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

-
στους και στις Αρχές, καθώς ελέγ-
χονται στενά από τους διακινητές 

τους. Μπορεί να νιώθουν φόβο, 
κατάθλιψη και να έχουν υπερβολικά 
υποτακτική συμπεριφορά.

ουλές και άλλα σημάδια σωματικής 
βίας και βασανισμού. Τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων συχνά ξυ-
λοκοπούνται σε μέρη που δεν θα 
βλάψουν την εξωτερική τους εμ-
φάνιση, όπως η περιοχή που είναι 
χαμηλά στην πλάτη.

-
κωτικών από τον διακινητή ή κατα-
φεύγουν σε αυτά για να μπορέσουν 
να τα βγάλουν πέρα με τη βία και 
τη σκλαβιά.

καχύποπτοι. Ένα θύμα εμπορίας 
ανθρώπων μπορεί να συμπερι-
φέρεται με δυσπιστία απέναντι σε 
κάποιον που προσφέρει βοήθεια ή 
που προσπαθεί να του/της κάνει 
συζήτηση. 

τους κινητό τηλέφωνο παρά την 
έλλειψη άλλων βασικών ειδών. 

προς τον κακοποιό. Είναι πιθανό 
-

απαχθέντα θύματα με την πάροδο 
του χρόνου αρχίζουν να δείχνουν 
συμπάθεια προς τον διακινητή τους. 

a21.org

Ενημέρωση και βοήθεια απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης
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Τι κάνουμε για τα παιδιά σε ανάγκη:

Αγγελία: Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Αναλυτικότερα: 

του ΚΕΘΕΑ

Επικοινωνία: τηλ.: e-mail:  website:
Διεύθυνση:

Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και 
Νέων Εντός#Εκτός

Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και 
Νέων Εντός#Εκτός 

Ομάδες ωφελουμένων:

E-mail: τηλ.: 
Διεύθυνση:

Tο «Be the Miracle - Το Θαύμα για τη Στήριξη της 
Οικογένειας» 

Δραστηριότητες:

Για γονείς:

Για παιδιά:

Αγγελία:

Επικοινωνία:  τηλ.:
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Α νεξάρτητα από το παρελθόν σας, 
οι καιροί είναι δύσκολοι. Ανόμοι-
ες οικονομίες σε όλο τον κόσμο 

έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για 
πολλούς ανθρώπους να βρουν δουλειά. 
Ανεξάρτητα από την ηλικία και τα προσό-
ντα, τα ποσοστά ανεργίας έχουν επηρεάσει 
όλους μας τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλο 
που ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση 
να ελέγξουμε αν θα μείνουμε άνεργοι, 
μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον 
οποίο αντιδρούμε σε αυτό.

Βρίσκεστε άνεργοι; Παρά τις δύσκολες 
συνθήκες υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
αναπτυχθούμε και να μείνουμε αισιόδοξοι. 
Είτε ψάχνετε για δουλειά είτε κάνετε ένα 
διάλειμμα ανάμεσα στις εργασίες, αυτές οι 
10 ενέργειες θα σας κρατήσουν απασχο-
λημένους και παραγωγικούς. Επιπλέον, 
ορισμένες μπορεί να βοηθήσουν ακόμη 
και στην προώθηση του βιογραφικού σας 
στην κορυφή του επόμενου σταθμού στην 
επαγγελματική σας καριέρα.

1. Διατηρήστε ένα πρόγραμμα
Είναι καλό να πάρετε λίγες μέρες αφού 

τελειώσετε με τη δουλειά για να χαλαρώσετε, 
αλλά προσπαθήστε να μην το παρακάνετε. 
Όσο ωραίο κι αν φαίνεται να αναπαύεστε 
για κάποιο διάστημα σε μεγάλο βαθμό, 
η τήρηση ενός προγράμματος είναι ένας 
τρόπος να παραμείνετε παραγωγικοί και 
επικεντρωμένοι. 

Ενώ είστε άνεργοι, αν συνεχίσετε να 
ξεκινάτε την ημέρα σας νωρίτερα, είναι 
πιθανότερο να κάνετε περισσότερα και 
να εκμεταλλευτείτε τη μέρα. Επίσης η 
τήρηση καθημερινών καθηκόντων κα-
θιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο 
να αναπτύξετε κατάθλιψη ή να πέσετε σε 
παντελή αδράνεια.

 2. Βρείτε κάποια προσωρινή εργασία 
μερικής απασχόλησης
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους 

για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 
θέσεων εργασίας είναι να βρείτε μία 
προσωρινή απασχόληση. Ενώ πολλοί 
άνεργοι κυνηγούν λυσσαλέα μία σταθερή 
εργασία, εσείς θα μπορούσατε να δώσετε 
και λίγη προσοχή σε εργασίες που είναι 
περιορισμένου χρόνου. Αν και δεν είναι 
μία μόνιμη λύση, θα είστε σε καλύτερη 
οικονομική θέση, ενώ ψάχνετε για κάτι 
μόνιμο, χωρίς να σας πιέζουν οι διάφορες 
υποχρεώσεις.

 3. Μην περιμένετε να σας πάρουν 
για μία αγγελία, προσφέρετε τον 
εαυτό σας εκ των προτέρων
Το κλασικό «αν δεν χτυπήσεις πόρτες, 

δεν θα σου ανοίξει καμία από μόνη της» 
είναι ένα καλό παράδειγμα. Βρείτε εται-
ρίες όπου θα μπορούσατε να εργαστείτε 

βάσει των προσόντων σας και αφήστε 
τους το βιογραφικό σας. Πηγαίνετε από 
εκεί αυτοπροσώπως και μιλήστε με τον 
εκάστοτε υπεύθυνο προσωπικού. Συνήθως 
η προσωπική επαφή και η αλληλεπίδραση 
έχουν αρκετά ποσοστά αποτελεσματικό-
τητας. Παρουσιάστε τον επαγγελματικό 
εαυτό σας, ρωτήστε αν υπάρχει κάποιο 
άνοιγμα θέσης και προτείνετε τον εαυτό 
σας για κάποιο μελλοντικό.

4. Οργανωθείτε
Η ανεργία είναι μία εξαιρετική ευκαι-

ρία για να οργανωθείτε. Μπορείτε να 
ξεσκαρτάρετε τα πράγματα που έχετε στο 
σπίτι σας, να καθαρίσετε και να βάλετε 
μία τάξη στα υπάρχοντά σας. Μπορεί να 
φαίνεται κάτι ανούσιο, αλλά η ενασχό-
ληση με τέτοιου είδους ενέργειες θα σας 

βοηθήσει να παραμείνετε δραστήριος, να 
αποφύγετε την κατάθλιψη και να θέσετε 
γερά θεμέλια για το επόμενο βήμα όχι 
μόνο της καριέρας σας, αλλά και της 
ζωής σας.

Πέρα από την υλική οργάνωση μπορείτε 
να εστιάσετε και στην εσωτερική σας ορ-
γάνωση. Κάντε έναν απολογισμό. Τι έχετε 
καταφέρει τόσα χρόνια, πού τα πήγατε 
καλά, πάρτε κουράγιο από της επιτυχίες 
σας, ψάξτε και πού υστερείτε, πού κάνατε 
λάθη, κοιτάξτε να τα διορθώσετε. 

Η εξομάλυνση της ζωής σας θα σας 
βοηθήσει να βουτήξετε για τα καλά στο 
επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, ενώ 
σας βοηθά να αισθανθείτε ότι ο χρόνος 
σας εν ανεργία δαπανάται παραγωγικά.

5. Γυμναστείτε
Όπως και η οργάν

ένας άλλος καλός τ
ενθουσιώδης και υγι
Δεν χρειάζεται πολύ
πιο ενεργός και η άσ
βοηθήσει να μείνετε
μία βόλτα στην πόλη
εβδομάδα μπορεί να
να σας εμψυχώσει κα
μάχιμο. Εάν φροντί
μπορείτε να αξιοπο
αυτό τον επιπλέον χ

6. Δοκιμάστε τον
Ο εθελοντισμός εί

Βρίσκεστε άνεργοι; 10 πράγμ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ είναι ευρέως 
διαθέσιμα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε με-
ταπτυχιακό επίπεδο, και καλύπτουν τη διαχείριση 
του τουρισμού και της φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, 
οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις, δηλαδή ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και θέρετρα.

Επίσης διερευνούν θέματα όπως είναι ο αντί-
κτυπος του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες, 
στην οικονομία και στο περιβάλλον, στις εθνικές 
τουριστικές πολιτικές και πρωτοβουλίες και στο 
πώς η αναψυχή και ο τουρισμός αλληλοεπιδρούν 
με την κληρονομιά και τον πολιτισμό, καθώς και 
θέματα που αφορούν στην πολεοδομία και στην 
αναδιαμόρφωση. Σύμφωνα με έρευνες, απόφοιτοι 
των τουριστικών τμημάτων απασχολούνται σε 
ποσοστό που ανέρχεται στο 75,8%, γεγονός που 
τα καθιστά σε κάθε περίπτωση δημοφιλέστατα.

Ποιες δεξιότητες καλλιεργούνται
Κατά τα φαινόμενα, οι πτυχιούχοι τουριστικών 

αποκτούν γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις 
δομές και τις λειτουργίες μίας τουριστικής βιο-
μηχανίας μαθαίνοντας για αεροπορικές εταιρίες, 
ξενοδοχεία και τουριστικούς φορείς. Μέσα από 
έναν συνδυασμό της επαγγελματικής και της 
ακαδημαϊκής μελέτης θα μάθουν για τις σχέσεις 
μεταξύ των καταναλωτών και των παροχών 
τουριστικών υπηρεσιών και για τα ζητήματα που 
αφορούν στη βιωσιμότητα και στην κοινωνική 
ευθύνη στο πλαίσιο του τουρισμού.

Η πορεία τούς εξοπλίζει επίσης με μία σειρά από 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες συμπεριλαμβανομένων 
των ηγετικών. Θα είναι σε θέση να εργαστούν 
σε ομάδα, ώστε να επιλύσουν σύντομα τα πι-
θανά προβλήματα. Εκτός αυτών θα αναπτύξουν 
δεξιότητες επικοινωνίας και ξένων γλωσσών με 
στόχο την εστίαση στον πελάτη. Επιπρόσθετα οι 
δεξιότητές τους στην πληροφορική, όπως και οι 
ερευνητικές τους ικανότητες, θα παρουσιάσουν 
βελτίωση. Τέλος, θα είναι σε θέση να αναλάβουν 
τη διεκπεραίωση μίας παρουσίασης, καθώς και 
την ευθύνη εργασίας εντός προθεσμιών.

Τομείς εργασίας
Διευθυντής εστιατορίου
Ένας διευθυντής εστιατορίου αναλαμβάνει την 

επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών μίας 
εγκατάστασης τροφίμων και είναι υπεύθυνος 
για την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού, 
τις αποφάσεις για το μενού, την εξυπηρέτηση 
πελατών και την παραγγελία τροφίμων για την 
κουζίνα. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει το marketing 
του εστιατορίου και την οργάνωση ειδικών εκ-
δηλώσεων για διάφορες ανάγκες κάθε φορά.

Διευθυντής ξενοδοχείου
Οι απόφοιτοι που εργάζονται στον τομέα της 

διαχείρισης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνοι 
για τα δωμάτια κράτησης, εξασφαλίζοντας την 
άνεση των επισκεπτών και του προσωπικού. Έχουν 
εμπορική λογοδοσία για την κατάρτιση του προϋ-
πολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση, τον 

προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση 
όλων των ξενοδοχειακών υπηρεσιών συμπερι-
λαμβανομένων των front of house (ρεσεψιόν, 
θυρωρός, κρατήσεις), επιχειρήσεων τροφίμων 
και ποτών, καθώς και της υπηρεσίας της ορο-
φοκομίας. Εκείνοι χρησιμοποιούν το υπόβαθρό 
τους στην επιχείρηση και στη διοίκηση, ώστε να 
εξασφαλιστεί η κερδοφορία του ξενοδοχείου και 
να επιτηρηθούν οι λογιστικές πρακτικές.

Ταξιδιωτικός πράκτορας
Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες χρησιμοποιούν τους 

πόρους τους για να βοηθήσουν τους πελάτες να 
κάνουν ρυθμίσεις για τα ξενοδοχειακά καταλύματα, 
τις μεταφορές και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 

Για να βοηθήσουν τους πελάτες, οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες θα πρέπει να είναι γνώστες αξιοθέατων, 
τελωνείων, καιρικών συνθηκών, συναλλαγματι-
κών ισοτιμιών και προδιαγραφών διαβατηρίων. 
Συμπληρωματικά είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 
στρατηγικών με στόχο να χτυπήσουν ή να υπερ-
βούν τους στόχους πωλήσεων ανεξάρτητα από 
το μέγεθος των προϊόντων που προσφέρονται.

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και 
τον ειδικό διαχειριστικό ρόλο, τα καθήκοντα 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προώθηση 
και εμπορία των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, 
διαχείριση των προϋπολογισμών και τη διατήρηση 
των στατιστικών, πώληση ταξιδιωτικών προϊό-

Τι μπορείς να κάνεις με 



POS Support Engineer
Marousi, Attica, Greece · Operations · PSE_1117

Description: We are looking for a keen POS Support Engineer to join 
our operations team in Athens. Reporting to the acquiring operations 
manager, the successful candidate will be responsible for providing 
enterprise level technical support to our customers.
More specifically, as POS Support Engineer, you will:

to resolution

customer issues

issues to the appropriate internal team

Requirements: To be considered you should have:

and english
Benefits:

a difference, please send a detailed cv to link: https://viva.workable.

Trenkwalder Hellas, on behalf of its client, an independent educational 

Sales Representative 
Role:

interest
Qualifications & skills:

 e-mail: infogreece@
trenkwalder.com

projects and openings, please visit our website: www.trenkwalder.com/gr

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη κορυφαίας 
εταιρίας τηλεπικοινωνίων, αναζητά υποψήφιους για την κάλυψη θέσης 

Υπαλλήλου Εξυπηρέτησης Πελατών
Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την 
ολιστική εξυπηρέτηση των ιδιωτών και εταιρικών πελατών, τη διαχείριση 
παραπόνων, το χειρισμό αιτημάτων αποσύνδεσης/φορητότητας και τη 
διενέργεια στοχευμένων επικοινωνιών εταιρικών προϊόντων. Εργασία 

Προφίλ υποψηφίου:

αντιρρήσεων

Η εταιρία προσφέρει:

link: http://www.icapcareer.com/en

Στέλεχος Εξαγωγών

εταιρίας, στελεχώνοντας το τμήμα εξαγωγών.
Αρμοδιότητες:

προτάσεων

Επιθυμητά προσόντα:

δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή

H εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: hr@tzanos.gr
υπ’ όψιν κου Τσουρέ, αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΤΕΞ/3.

Group, Conference & Events Executive 
(code: GS18)

Elounda Beach Hotel & 
Elounda Bay Palace

environment and the personalized attention that creates a singular 

Job description: 

service negotiation, communication and organizational skills, fine attention to 

include generating leads and soliciting new accounts, as well as developing 

initiation and implementation of proven sales and promotional techniques 

Requirements:

high levels of customer service. Accountable and resilient, interpersonal 

Please send cv with photograph to this e-mail: 
gr
have the right to work full time in Greece with no restrictions.

SYN Innovation Laboratories A.E. στα πλαίσια της συνεργασίας της 
με γαλλική πολυεθνική εταιρία καλλυντικών Bioderma 

Εκπαιδευτές με εμπειρία 
στην αισθητική & στις πωλήσεις

Απαραίτητα προσόντα:

Βιογραφικά στο e-mail: 



HR Manager
Hotel overview: Kosmoplaz Beach Hotel & Resort 
is a 4 star hotel built on one of the most beautiful and 
famous beaches of the island of Mykonos, the stunning 
beach of Platis Gialos. The privileged location, right 
in the middle of the beach Platis Gialos, the short 
distances to the town (chora) of Mykonos and other 
gorgeous beaches of the island, the quality services, 
the comfortable facilities and the food and drink 
choices are what makes Mykonos Kosmoplaz Beach 
Hotel & Resort the best choice for your holidays in the 
island of Mykonos. The people of Mykonos Kosmoplaz 
Beach Hotel & Resort are always ready to welcome the 
hotel’s guests and offer an accommodation experience 
to remember in Mykonos. Live the cosmopolitism aura 
of Mykonos, enjoy the sun and the EU blue flag awarded 
sea of Platis Gialos, along with the delicious tastes at 
the restaurants of Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel 
& Resort which complete the unforgettable holiday 
experience in Mykonos.
Location: Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel and 
Resort is conveniently located on the best spot of 
Platis Gialos beach which is considered to be one of 
the most picturesque beaches in the Cyclades and the 
island of Mykonos. This is a perfect place to enjoy the 
view to the blue aegean sea and the tranquillity of the 
landscape as the waves pound outside your window. 
The beach of Platis Gialos is a perfectly organized 
beach awarded every year with an EU blue flag and it 
is just a 10 minute drive from the town of Mykonos. 
The beach is the starting point for visits to island’s 
beaches via sea taxis. There is also a lifeguard at the 
beach all day long during the summer months. The 
refreshing seaside location, located right in front of the 
hotel of Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel and Resort 
will help you relax and feel the beach’s vibrations to 
the maximum.
Job brief: The Human Resources Manager take care 
of employee relations throughout the office. The HR 

Manager implements and monitors employees in relation 
to office policies and practices.
Responsibilities:

position at the company

in which to onboard new employees

changes

and programs

employees as to changes

and federal laws associated with the workplace

Qualifications:

with a calm demeanor

and a discreet manner

as well as with a team

Mykonos kosmoplaz beach resort hotel offers:
One meal daily

Pleasant working environment

e-mail: info@kosmoplaz.gr

Η μάρκα Goldwell από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα εκπροσωπείται επίσημα από τη Hair Care Ε.Π.Ε. Η Goldwell 
στην Ελλάδα αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει:

Συμβούλους Πωλήσεων 
Επαγγελματικών Προϊόντων-Κομμωτηρίων

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει 
άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, 
ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα, να 
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ανάληψης πρω-
τοβουλιών και να έχει έδρα την Αττική.
Ο ρόλος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

κάλυψη του τομέα ευθύνης-του πελατολογίου 
(70% στην Αττική, 30% στην περιφέρεια)

τους πελάτες στον τομέα ευθύνης του

των ποιοτικών και των ποσοτικών στόχων 
των πωλήσεων

των προτάσεων και των ενεργειών 
που οργανώνονται από την εταιρία

θέσεις (εισαγωγή προϊόντων) και συμφωνίες 
στα κομμωτήρια-πελάτες του τομέα του

και την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής, 
όσο και των οικονομικών όρων, σύμφωνα 
με την πολιτική της εταιρίας

και εκμετάλλευση των εργαλείων και των υλικών 
του marketing (stands, posters, leaflets, displays 
κτλ.) μέσω του ολοκληρωμένου merchandising 
που εφαρμόζει

δραστηριότητες και στις παρουσιάσεις της εταιρίας 
(εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις μόδας, 
επαγγελματικά συνέδρια κ.ά.)

Προσόντα:

(επιθυμητό)

στον χώρο των πωλήσεων (κατά προτίμηση 
στους κλάδους των κομμωτηρίων, λιανικής, 
καλλυντικών, φαρμακείων) απαραίτητα

(γραπτά και προφορικά)

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρία προσφέρει:

με το αντικείμενο εργασίας)

ενεργειών)

σας, καθώς και το βιογραφικό σας (η συνοδευτική επι-
e-mail: goldwell@

haircaregreece.gr. 
Ο αποκλειστικός και επίσημος εκπρόσωπος της Goldwell 

εμπιστευτικά.

TUI Club Marmara Rep
Grèce été 2018

Job reference number: TDSR00192
Location:
Kalamata
Country: Greece
Business area:

de Représentante, vous faites partie d’une équipe 
internationale qui met tout en œuvre pour fournir des 
vacances exceptionnelles. Vous êtes déterminé(e) à 
réaliser des objectifs commerciaux et des objectifs 
concernant le service clientèle. Mais surtout: vous 
adorez trouver vos vacanciers et leur parler pour 
nous aider à faire naître leur smile. Important: les 
conditions générales grecques s’appliquent à ce poste.
What you will be doing: En tant que Représentante 
vous êtes sincère, très sympathique et passionné(e) 
par votre métier. Vous travaillez d’arrache-pied pour 
devenir un(e) expert(e) local(e) à même de donner des 
recommandations personnelles que les clients ne 

directement toutes les questions ou plaintes des clients 
et apportez une assistance nuit et jour lors d’urgences 
occasionnelles. Votre iPad contient toute une série 
d’outils qui vous permettent de vous distinguer de nos 
concurrents. Ces outils vous aident à livrer d’excellents 
services et en plus de servir de support aux réunions 

vendre des excursions aux clients individuellement. Vous 
pourriez travailler dans un seul grand hôtel ou vous 
occuper de clients européens dans différents hôtels. 
Vous pourriez être appelé(e) à guider des excursions, 
à accompagner des transferts en car et à fournir des 
services à l’aéroport. Enfin, vous êtes également 
responsable de toute l’administration hebdomadaire 
détaillée associée à votre mission.
What we are looking for:

Kalamata, Kos, Corfou et Zakynthos selon 
les conditions générales Grecques

ou dans la vente constitue un atout

à réaliser les objectifs

et de presentation

en perpétuelle évolution, et à adapter ses heures 
de travail aux exigences commerciales

un avantage, mais n’est pas essentielle

et travailler à l’étranger, et gérer ses propres 
finances.
Working within TUI group:

présent dans 180 pays. Nos 77.000 collègues travaillent 
d’arrache-pied en vue de tenir notre promesse au 

.
des smiles et, en échange, vous percevrez un salaire 
compétitif, ainsi que des avantages extralégaux. Vous 
aurez la possibilité de développer vos connaissances 
en langues et d’embrasser une carrière internationale 
au sein de notre formidable équipe multiculturelle.
How to apply: Vous serez appelé à vous connecter, à 
fournir des informations personnelles et à répondre à 

l’étape de la candidature, vous devrez passer un petit 
entretien vidéo. La dernière partie de notre processus 
de recrutement consistera en une journée d’évaluation. 
Correct au moment de l’impression, certains avantages 

link: 

Mouzenidis Travel S.A., a leading Greece tour operator, is seeking a professional to cover the following position:

Business Analyst/Finance Business 
Process Analyst

Job summary: Create process change by integrating 
new processes with existing ones and communicating 

analysis and re-engineering with an understanding of 
business problems and solutions relating to accounting 
and finance departments in first as well as current and 
future business environments.
Key accountabilities:

them within the context of organizational goals

and departments involved in a particular process 
to ensure that they are working as efficiently 
and effectively as possible

plans for resolution of problematic issues 
and provides general guidance to management 
on how to avoid or deal with similar situation 
in the future

and related activities on a continuous basis, taking 
appropriate steps to improve effectiveness 
and enforce standards

process and systems

processes, controls-standard operating procedures

Knowledge, skills & experience:

science or information systems or combination 

will be also preferable

changing, fast-paced environment

others appropriately in consultations and decisions

skills (written and verbal) both in english and greek 
languages

within a corporate setting

will be considered an asset
Mouzenidis Travel S.A. provides: a creative, challenging 
and dynamic multinational environment which encourages 
team spirit, cooperation and continuous learning.

our websites: www.mouzenidis.com & www.group.
mouzenidis.com. 

 e-mail: hr@mouzenidis.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην οδό Μιχαήλ 

Βarista
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: hr@mikelcc.gr



Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου H Δήμητρα, ζητείται άμεσα 
η κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Οινολόγος
Η θέση: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:

και τον έλεγχο της ποιότητας των οίνων

και του αποσταγματοποιείου

Προσόντα:

θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:  

Services Product Manager
Marousi, Attica, Greece · Marketing 

& Development · SPM 001
Description: Wind 

Main tasks:

Requirements:

link: 

 

Radisson Blu 
Beach Resort Milatos Crete  

Human Resources Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες: 

Η εταιρία μας προσφέρει: 

e-mail: 

Intrasoft International

Senior Database Systems Engineer
The appropriate candidate:

Job requirements-required skills:

Desired skills:

Personal characteristics:

Intrasoft International

link: 

Office Manager
Job brief:

Responsibilities:

Qualifications:

Benefits:

To apply:

 e-mail: 

Spartan Security

Χειριστές Κέντρου Λήψης Σημάτων 
Συναγερμού

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι χειριστές είναι:

Παρέχεται:

 e-mail: 

Elvial S.A

Διοίκηση Παραγωγής
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Από την εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε. με 

Γεωπόνος/Ζωοτέχνης 

Απαιτούμενα προσόντα: 

e-mail: 



Waitresses
Perivolas Lifestyle Houses in Santorini is looking to hire experienced 
waitresses to join the food and beverage team of our restaurant, which 
caters to our guests exclusively, on a daily basis for breakfast, lunch 
and dinner, as well as pool and room service.
Job description:

service

and kitchen staff to ensure the smooth daily operation 
of the restaurant

to any requests

(main ingredients, cooking methods, etc)

as well as in their suites

needed

Experience and skills:

environment

experience

Perivolas Lifestyle Houses offers:

your cv with a recent photograph to e-mail: hr@perivolas.gr

Airport Customer Helper (Rep) 
Kefalonia - (Full Time)

Job Type:
Hours: 
Location:
Salary:
Jet2holidays
licensed package holidays to destinations in the mediterranean, the 

 Jet2.com. 

for creating memories and ensuring our customers have a lovely 

airport team leader, you will deliver an exceptionally friendly and 

arrive. Working closely with our transfer provider you will ensure our 

their holiday, you will greet our customers as they arrive safely back 

experience whilst working as one team, this is the perfect role for 

adaptable people to help create memories for our customers that will 

ideally have a basic understanding of the local language as well as 
being fluent in english.
In return for delighting our customers, we offer: a competitive 
salary on a local contract combined with excellent opportunities for 
progression in a growing business.

 link: 

MetLife 

company offers individual and group insurance plans in life, personal 
accident, health and pension, providing comprehensive protection to 

Employee Benefits Policy Administrator
(code: EB POS)

Overview of the role: 
of employee benefits function, along with the achievement of the 

Key responsibilities:

population, clients and partners

Knowledge/qualifications/experience:

(knowledge of insurance business)
Required competencies:

work on own initiative, prioritize tasks and manage workload

Our company offers a competitive remuneration package, continuous 
training and opportunities for further career development in a friendly 
and fast paced working environment.

e-mail: 

Άτομα 
για Τηλεφωνική Απασχόληση

Για την προώθηση εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εταιρία SigmaPhone

στικών προϊόντων. Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct 
marketing, διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προσφέρει εργασία 
σε θέματα τηλεφωνικής προσέγγισης και πώλησης. Στόχος της είναι η 

τος πωλήσεων, το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν 
και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες 
σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

 e-mail: info@sigmaphone.gr

κινητό: 

 με μεγάλο όγκο 
εξαγωγών, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο 
Τμήματος Προμηθειών

Κύρια καθήκοντα:

από τα τμήματα της εταιρίας

από επιχειρηματικής και λογιστικής πλευράς

νέων

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

Επιθυμητές δεξιότητες:

και αυστηρών προθεσμιών

με ικανοποιητικό τρόπο

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: .gr

Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μία εταιρία παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης επιχειρηματικής 
ιδέας. Για λογαριασμό συνεργάτη της, γνωστής δικηγορικής εταιρίας στο 

Δικηγόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

σε συμβάσεις, στο εμπορικό, στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο

 

Η εταιρία προσφέρει: πλήρη απασχόληση.
 e-mail: jobs@careerinprogress.gr, συμπληρώνοντας 

απαραιτήτως τον κωδικό Δ.Ε._Δικ.

Στελέχη 
Εξερχόμενων Ενεργειών

Mediatel σου δίνουμε 
ό,τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις και να έχεις εξέλιξη! Ζητούμε στελέχη 
για εξερχόμενες ενέργειες, σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο.

στην παροχή σύγχρονων αμφίδρομων τηλεπικοινωνιακών λύσεων και 
εφαρμογών. 

δικασίες εμπιστοσύνης από τους πελάτες μας και υπεροχής μας στην 
παροχή υπηρεσιών.
Τι παρέχουμε:

www.mediatel.gr
 e-mail: career@mediatel.gr

Εξωτερική/ός Πωλήτρια / Πωλητής 
Α. Φυλακτός & Σία Ο.Ε., 

που δραστηριοποιείται στο εμπόριο χαρτικών και απορρυπαντικών με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 e-mail: 
support@mfcleaning.gr.



Norwegian Speaking Advisors
for Customer Care & Tech Support Roles (Athens, Greece) 

Lots of benefits! Teleperformance Greece is a company 
of 5.500 employees from over 90 countries. We are 
now looking to strengthen our Norwegian team and 
are looking forward to you joining our award-winning 
organization. We are an industry leader in providing 
customer care for our clients through various channels 
and view our employees as the strongest asset to 
maintain and develop our culture.
As a Customer Service/Tech Support 
Representative your role is to:

and efficiency

you troubleshoot issues with their products 
and follow through until a resolution is reached
Requirements:

We offer you:

of paid accommodation in a hotel

the average greek salary

on products and procedures

etc. throughout the year

e-mail: apply_cv@gr.teleperformance.
com

 

 
.

Executive Sous Chef
Job description
for contributing to menu creation and managing and 

cost controls.
What will I be doing?
are responsible for contributing to menu creation and 
managing and training the kitchen brigade to deliver an 

controls.
Specifically, you will be responsible 
for performing the following tasks to the highest 
standards:

to ensure a well-organised and motivated team

the effective management of working rotas

and assessment of your team

and beverage revenue

and implications

and safety standards
Job requirements

on behalf of our guests and working with other team 
members.

To successfully fill this role, you should maintain 
the attitude, behaviours, skills, and values 
that follow:

service

It would be advantageous in this position 
for you to demonstrate the following capabilities 
and distinctions:

What will it be like to work for Hilton?

with the light and warmth of hospitality unites us as 

link: 

Administrative Assistant
Alimos

Position: Administrative Assistant
Location:

Contract Type:
MACAR Fine Products is a newly founded company 
that has entered the gourmet specialty sector with 
an innovative Greek dairy product for distribution 

the company seeks to employ a highly organized 

and coordinate various activities related to the operation 
of the head office.

selected candidate will be responsible for assisting 
in daily functional activities and will facilitate the 

responsible for a broad spectrum of activities including 

Key responsibilities:

and forms

and prioritize tasks according to importance

to the sales department

to sales or other collaborations with the company

software

to business trips

to settle accounting related issues
Desired Skills & Experience:

assistant

and procedures

to prioritize multiple competing tasks

results in a demanding and fast-paced

on behalf of the company

outside of the office

Benefits:

your cv to this e-mail: info@macar.gr
www.macar.gr

Sales Representative

team of our commercial refrigeration division and 

of an account of the company and participate in the 
commercial team that formulates the marketing strategy 

of the marketing and sales plans of your accounts.
Responsibilities:

customers

and customer relationships

within schedule

and other departments

sales and status reports

and potential for new products and services

trends

Essential requirements:

degree will be appreciated

of responsibility for getting results

Desirable requirements:

or marketing managing role

Located in:

e-mail: careers@intercool.com.gr

Sani Resort is a privately developed ecological resort offering world class 5* services while at the same time 

abilities and talents among our associates and to utilize them on every aspect of their professional framework. 
We are continuously creating and maintaining dynamic and productive workplaces emphasizing on the spirit of 

Guest Relations Officer (SGR018)
Job description: To inform guests on all hotel events and 
different outlets available for their daily entertainment 

relations or front office task.
Candidate profile:

and interpersonal skills

pressure

in a 5* property
Benefits: The company offers a competitive remuneration 
package in a dynamic and highly professional working 

development.
link: 

company news and job updates www.sani-resort.com



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

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

 με έναν

  με κωδικό 
θέσης FR/KOS

Department:
Reports to:
Position purpose

Essential functions:

The blueprint In this role, you will impact 
the company strategy as follows:

Key relationships:

The job and the law:

Grooming: 

 e-mail: 

Brink’s Hellas

Προσωπικό Ασφάλειας/Security Officers

Teppanyaki Asian Chef

Overall job purpose:

Main duties / key accountabilities:

Key competencies: 

Requirements:

e-mail: 

Marketing Coordinator

Κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

Η εταιρία προσφέρει:
 

e-mail: 

ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Αταλάντη Φθιώτιδας

Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου

Rainbow Waters®

Αδειούχο Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος (Κλαρκ) 

e-mail: 



Η Γενική Ταχυδρομική, οργανισμός 300 ελληνικών τοπικών επιχειρήσεων 
με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, αναζητά:

Υπάλληλο Tμήματος Ελέγχου 
& Υποστήριξης Δικτύου Καταστημάτων

Προφίλ:

Αρμοδιότητες:

 και των κανόνων από το δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας

υποκαταστημάτων

των καταστημάτων και των τμημάτων της εταιρίας

των καταστημάτων

Προσόντα:

στατιστικής επιστήμης

και στα αγγλικά

Η θέση απαιτεί 
e-mail: 

παρουσίαση: 

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων 
Θήβα

Κωδ.:

Αρμοδιότητες ρόλου:

Απαιτούμενα προσόντα:

της ηλεκτρολογίας

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

e-mail: 

Συνεργάτης στον Τομέα Συμβούλων 
Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Έργων

Η εταιρία OPUS A.E.

η καλή επικοινωνία και η επάρκεια τεκμηρίωσης επενδυτικών σχεδίων 

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

ανάλογα το πτυχίο

ποιότητας
Προσφέρονται 

 e-mail: 

Βοηθός Λογιστή
Κωδικός θέσης: ACC1217

Η VoiceWeb

Βασικές αρμοδιότητες:

τους στη γενική λογιστική

Απαιτούμενα προσόντα:

και στη γραπτή επικοινωνία

Η VoiceWeb προσφέρει:

Η Cripe A.E.

Γραμματειακή Υποστήριξη-Team 
Assistant-Χαλάνδρι

Τόπος εργασίας:
Ωράριο εργασίας: 
Ο ρόλος:

Προφίλ υποψηφίου:

Απολαβές / παροχές:

e-mail: 

Hotel Manager

Indicative job description:

Requirements:

We are offering

address: 
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Seajets ζητεί: 

Υπάλληλο & Αποθηκάριο 
Για να στελεχώσει το τμήμα προμηθειών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι  
ροσόντα: 

 
 

 

e-mail: purchasing@seajets.gr

Υπάλληλος Γραφείου
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 

 
 

 
 
 

  
Πρόσθετα προσόντα: 

 
  

Προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

Υπάλληλος Γραφείου

 
 

 
 

 

e-mail:   
με θέμα: cv for office staff.

Υπάλληλος Γραφείου 
 

e-mail: 
gr με απαραίτητο τον κωδικό: DE-SE

Η εταιρία Medihub 

Διοικητικό/Οικονομικό Στέλεχος  
(κωδικός θέσης: ΔΟΣ)

O/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει απαραίτητα  
τα ακόλουθα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: cv@
gr

Η Τelemarketing A.E.

4 Yπαλλήλους Γραφείου 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
  

Eπιθυμητά προσόντα: 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail:  
.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
H Glassart A.E.  

Γραμματέα Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

e-mail: 

Administrative Assistant
Location:

 
Contract Type:
MACAR Fine Products

Key Responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

trips 
 

 

  
Desired Skills & Experience: 

 

assistant 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Benefits: 
 

 

e-mail: 

Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A

Assistant Secretary /Receptionist

The successful candidate

Skills: 
 

 

 

 

 

 
 

e-mail: hr@

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος
Η ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων

Γραμματεία Διοίκησης
Περιγραφή θέσης: 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Advent Technologies

Administration Assistant 

Requirements the candidates should possess: 
 

 
 
 

 
 
 

 

e-mail:  

Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A

Assistant Secretary/Receptionist

Skills: 
 

 

 

 

 

 
 

e-mail: hr@

SOFMEDICA Hellas

Administrative Assistant 
for its offices in Athens, Greece

 
 

 
 

 

 
 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Digital Marketing Manager Graphic Designer

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα-δεξιότητες: 
 
 

 

 

 
  

Παροχές: 
 

 

e-mail: 

Across Hotels & Resorts

Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: HR 1/2018)

Κύρια καθήκοντα: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η Forthcrs Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παρο-
χής προϊόντων λογισμικού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
συστημάτων κρατήσεων και εισιτηρίων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού 
και του πολιτισμού, εταιρία που ανήκει στη Forthnet, την 
εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση 
στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 
ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Νοva, ζητά να προσλάβει 
για τα γραφεία της στην Καλλιθέα:

Senior Java Developer 
(κωδ. θέσης: SJD/17)

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 

 
 

 
 

του, ώστε να είναι κατανοητές οι διαδικασίες 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
πληροφορικής) 

 
 

 
 
 

 

 
  

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
 

 
 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων 

χρόνου και όγκου εργασίας 

νέων τεχνολογιών  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Επισύναψη βιογραφικών στο link:  
http

Intrasoft International,

Senior Node.js/React Web Developer  
for Lottery/Betting Solutions

Your role: 

key responsibilities: 

 

 
 

 

 
  

Required skills: 
 

 

 
  

Desired skills: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Personal characteristics: 

 
 

 
 

Intrasoft International provides:

link: 

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην 

στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προ-

της στον κλάδο της εμπορίας κατασκευαστικών υλικών, 

ERP Consultant  
(με έδρα τη Δράμα) (κωδ. θέσης: 722/76264)

Περιγραφή θέσης: 

 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

λογιστική 

 
 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  μέσω 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 

θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
 και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση 

Η MLS–Making Life Simple
Προγραμματιστή Unity/Android 

(κωδικός θέσης: Π.U.Α.)
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία Candi με κύρια δραστηριότητα την υλοποίηση 

θέση του:
Προγραμματιστή

-
μενο εργασίας αφορά στην ανάπτυξη προϊόντων της εταιρίας 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
Επιπλέον γνώσεις που θα εκτιμηθούν: 

 
 

 
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 
 

 
και εντός αυστηρών προθεσμιών 

 
 

στο αποτέλεσμα 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Software Implementation Engineer
As a Software Implementation Engineer,  
you will be responsible for: 

 

 
 

 

  
You will need to: 

 

 
 

 

 

 

  
What you bring: 

 
 

 
 

 

 
 

  
Benefits: 

 
 

e-mail: 

ERP Navision Developer 
Logicom Public Ltd

Job description-More specifically, the successful 
candidate will be responsible for the: 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Desired skills and expertise-Candidate must meet 
the following requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Remuneration:

e-mail: 

μόνιμα με έναν ή μία: 
ERP Programmer

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει 
να διαθέτουν: 

 
 

 
 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία 
θέλετε να απασχοληθείτε στο link: 

Web Developer   
UK, South Wales

The role:

Required: 
 

 
 

 
  

Optional: 

 
 

 

την εταιρία και το προϊόν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
μας  

e-mail: 

Front End Developer  
Brussels (Ref: SFD/11/17)

European Dynamics

Your tasks: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
Your skills: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Our offer:

10
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please send us your detailed cv in english, quoting reference: 
(SFD/11/17) to the following link: https://european-dynamics.
workable.com/jobs/610106. All applications will be treated 
as confidential.
We offer: a competitive remuneration (either on contract 
basis or remuneration with full benefits package), based 
on qualifications and experience. 

Mellon Group of Companies is a leading multinational group, 
employing more than 4500 people in 12 countries, with 
corporate headquarters located in Athens, Greece. Our 
offering consists of specialized technological solutions 
and services, designed to meet the increasing needs of 
financial institutions and organizations to achieve strong 
consumer business and improved customer satisfaction. 
Mellon Technologies SA, the parent company of Mellon 
Group of Companies seeks to hire a:

Software Developer C# & .Net
Job description: The successful applicant will be fully 
immersed in the full development lifecycle and therefore 
experience of working through all stages of a development 
project would be highly beneficial.
Required skills/experience: 

 
within a commercial environment (or academic 
exposure) using the .NET Framework with C#  
or equivalent 

 
 

skills is essential, as well as the ability to work well 
under pressure 

written and verbal communications skills
The company offers: multinational working environment, 
training and career development opportunities.
Apply to e-mail: e.thessalonikefs@mellon.com.gr

Front-end Developer  
Thessaloniki

About Us: welcome to Intrasoft International career site! 
Intrasoft International is a leading european IT solutions 
and services group with strong international presence, 
offering innovative and added-value solutions of the highest 
quality to a wide range of international and national public 
and private organisations. The company employs more 
than 1,600 highly-skilled professionals, representing 
over 20 different nationalities and mastering more than 

International operates through its operational branches, 

worldwide (institutions and agencies of the european union, 
national government organizations, public agencies, financial 
institutions, telecommunication organizations, and private 
enterprises) have chosen the company’s services and solutions 
to fulfil their business needs. For more information, please 
visit: www.intrasoft-intl.com
What is a talent network? Talent networks enhance your 
job search and application process. Whether you choose 
to apply or just leave your information, we look forward 
to staying connected with you.
Why join? 

your interests 

Job description: Intrasoft International, a leading european 
IT solutions provider, is seeking a professional for its 
Thessaloniki branch to cover the following opening:

Front-end Developer
Your role: You will be part of a team developing new web 

in our existing native Windows clients, with the following 
key responsibilities:

 
 you will play a key role in front-end design  
and implementation in close collaboration  
with the architects and backend team 

  
Job requirements-required skills: 

 
 

 
 

  
Desirable skills: 

 
 

in web based solutions 
 

and front-end/responsive design 

on technical issues 
  

Personal characteristics: 
 

 
 

 
 

 
in an international environment

Intrasoft International provides: a creative, challenging 
and dynamic multinational environment which encourages 
team spirit (agile environment), cooperation and continuous 
learning.
Why apply? 

outside-the-box creative thinking 

products based upon the latest advancements  
on enterprise technology and software engineering 
methods and practices (agility, domain driven design, 
product line engineering) 

identity to sustain and enhance productivity  
and outcomes quality 

filled with passionate software engineers, technology 
and business domain experts 

policy concentrating on improving practices and 
procedures
For information regarding our company, current projects 
and openings around Europe, please consult our website: 
www.intrasoft-intl.com
to link:
strictly confidential.

Business Analyst 
(Ref: TRG-BA) Athens, Greece 

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

requirements for projects by working in close liaison 
with customer stakeholders and other divisions 

questions and explore possibilities  
for future developments 

 
so that the processes may be analysed or improved 

 
of how the processes operate  
and determine potential process improvements  
to increase efficiency 

 
to describe the overall view of the product  
to be developed, specified in terms of the stakeholders 
key needs and features 

and business cases analysis in collaboration  
with internal stakeholders 

 
to business problems in relation to current and future 
business environments  
Profile-The ideal candidate will be expected 
 to possess the following: 

 

the completion of studies 

tools, modelling tools or project methodologies 

large organization administrative business processes 
and modelling tools 

 
and studies, proving the capacity in preparing  
and writing reports and giving high-level presentations 

proving the ability to apply high-quality standards 
 and provide service excellence 

and communicate the information at a level suitable  
for the target audience 

 
in english 

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.

e-mail at: careers@
trasysgroup.com or online at http://www.nrbjobs.be.  All 
inquiries and applications will be handled confidentially 
and acknowledged promptly.

Generation Y, 
established and highly successful interactive agency based 
in Athens, Greece, seeks: 

Front-end Developer
Key responsibilities  

correctly 

and application trends 
 

and mobile-friendly sites based on usability 
 

to write web pages 
 

that are consistent across all browsers and platforms 
 

Required qualifications  
 

 
 

especially Git 
 

 
and communication skills 

 
or any other relevant degree 

 
(preferably in an agency environment) 

 
 

  
What we offer:  

 
 

 
 

 

application in order to be considered. Those interested 
can send their resumes with a recent photo attached to 
e-mail: careers@generation-y.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως best 
workplace 2016, αναζητά για το τμήμα παραγωγής στην Αθήνα:

Microsoft.NET Developer 
(DEV16D_ΑΤΗ) 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

με τη χρήση Microsoft .NET Framework, C#, Microsoft 
 

 
 

 
 

και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας http://
epsilonnet.gr/content.aspx?id=2184

εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά που δεν θα ανα-
φέρουν τον σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online 
εκπαίδευση ζητεί:

Drupal Web Developer  
(κωδ. θέσης: 12101)

Αρμοδιότητες:
εκπαιδευτικού site της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

modules-plugins σε Drupal 

(γραπτά και προφορικά) 
 

(για άνδρες υποψηφίους) 
 

 
  

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 

αγορά 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@arnos.co.gr
του e-mail να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.

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

Web Developer – Mαρούσι 
Κωδ.: WD 1217

Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της τεχνολογίας; 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά
Απαιτούμενα προσόντα 

 

Framework, κυρίως Windows Forms Applications,  
 

 
 

 
 

σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
 

 
 

 
 

 
 

ρυθμούς 
 

 
με τους συναδέλφους του 

 
 

για τους άνδρες υποψηφίους  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 

 
 

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και σημαντικές ευκαι-

e-mail: hr@e-gate.gr

Drupal Developer 
Athens, Greece (ref: DD/12/17) 

With expertise in architecture, design and development 

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 

The company employs over 500 engineers and IT experts. 
We design and develop software applications using state-
of-the-art technology. Our current ICT projects have a value 

Institutions, international organizations, European Agencies 
and national government Administrations internationally. 
EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens a 
Drupal Developer. 
The successful candidate will join a highly professional 
software development team that uses state-of-the-art 
technologies to design and develop software applications 
for challenging IT software projects, in major international 

International organizations, European Agencies and National 
Government Administrations worldwide.
Job description: 

applications for internet / intranet environments; 
 

in collaboration with a team of developers; 

documentation, following software engineering best 
practices and adhering to highest quality standards; 

 
of the applications through innovative ideas  
and analytical thinking.  
Required qualifications: 

Technology; 

 
 

 
 

 
 

 
 

in English.  
Desired (optional) qualifications: 

 
as a web developer; 

 
 

 

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, dynamic 
and multicultural international environment with exciting 
opportunities that will boost your career, please send us your 
detailed cv in English, quoting reference: (ref: DD/12/17) 
to the following e-mail address: hr@eurodyn.com
We offer an extremely competitive remuneration and benefits 
package, based on qualifications and experience. 

This policy covers all aspects of employment, from advertising 
of vacancies, selection, recruitment and training to working 
conditions and reasons for termination of employment. 

to stay informed about new vacancy openings.

11
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Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Στέλεχος Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προαιρετικά προσόντα: 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
H Link -

-

Αναφερόμενος/η στη διοίκηση, θα αναλάβει ενεργά 
καθήκοντα: 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

e-mail: 

Karma Group 

Holiday Marketing Representatives
Your role: 

 

 

 

  
You must: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Why join us? 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

2 Άτομα  
για το Τμήμα Μάρκετιγκ

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

 

e-mail: 

HR Assistant
Employer:
More information & to apply:

Job Description:

e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Daios Cove Luxury Resort & Villas

Βοηθό Λογιστή
Προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 

Ρeople at Work Ηellas -

Βοηθός Λογιστή (ACCΕ-17)

Το έργο: -

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

-
e-mail: 

Generation Y
Βοηθό Λογιστή

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Βοηθός Λογιστή 
(maternity cover οf 1 year) 

κωδ. θέσης: ACC1217
VoiceWeb

-

-

-

-

Βασικές αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η VoiceWeb προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 
-

Arte & Mare  
Λογιστή/τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

Αρμοδιότητα:
e-mail: 

Καινοτομία Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λογιστή (Α’ ή Β’ τάξης ΟΕΕ)

Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι: 
 

 
 

 

Επιθυμητό προσόν:
Η εταιρία προσφέρει: 

 

e-mail: 

Βοηθός Λογιστηρίου
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

 
 

 
 

 

  
Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα: 

 
 

 

e-mail: 

POP AIR
Λογιστή/Λογίστρια

 
 

 

e-mail: 

Athens Lotus Hotel
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

e-mail: 
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Μεγάλη ανώνυμη εταιρία ναυλώσεων αεροσκαφών-ταξι-
διωτικό γραφείο ζητά:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Analyst

Job description: 

 
 

 

 
 

 
 

  
Education/certification: 

 
 

  
Skills & capabilities: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  job ref: 133362BR link: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Axel Accessories

Graphic Designer 
(position code: GRF02)

Candidate profile: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

e-mail: 

Γραφίστας / Τεχνικός Επεξεργασίας  
Αρχείων για το Prepress

H FORLABELS S.A.

Σχηματάρι Βοιωτίας και 

-

 e-mail: 
 PRE

D Project  

Web Designer
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

 
 

e-mail:  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών

Όλυμπος Τουριστική Επενδυτική Α.Ε. (Sirios Travel, 
Filoxenia Hotels Chain),

-

Απαραίτητα προσόντα:  
 
 

 

 
 

 
  

Παρέχονται: 

 
 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Voi&Noi 

-

Υπεύθυνος/η ή Πωλητής/τρια
Η εταιρία:

Είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος αν: 
 

 
 

 
 
 

 

Εμείς προσφέρουμε: 
 

 
 

e-mail: 

Η Alouette A.E.

Πωλήτρια
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Γευσήνους

Διευθυντή Καταστημάτων
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Bazaar Α.Ε.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

 
αγορών 

 
 

Επιθεωρητής Καταστημάτων-Αθήνα
Καθήκοντα θέσης: 

 
 

 
 

  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.

Πωλητή / Πωλήτρια
Αττική

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
ικανότητα

 
Πωλήτρια Λιανικής (full time)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 

εταιρία
Βιογραφικά στο e-mail:  με 

-

Υπεύθυνη Λιανικής 
(κωδ.: Ret/Man)

Pinko και Zilly

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

H εταιρία προσφέρει: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Smeg: 
Σύμβουλος Πωλήσεων

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Axel Accessories -

-

Retail Manager 
(κωδικός θέσης: RMTH01)

Προφίλ υποψηφίου/ας: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Eνδεικτικές αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

καταστημάτων 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Παροχές: 

 

εταιρία

φωτογραφία στο e-mail: 

Πωλήτρια Μερικής Απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Πωλητής Καταστήματος   
(κωδικός: Π-01)

Με ωράριο καταστημάτων για το κατάστημά στην Κηφισιά 
Αθήνας. 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αποδοχές:

-

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
INGROUP

Υπεύθυνο /η Πωλήσεων Φαρμακείου 
(HR P1215)

Έδρα:

 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 
 

link: 

Επιθεωρητής  
After Sales

Ο ρόλος:

Ο υποψήφιος: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 

e-mail: -

Sales Manager  
Athens

Απαιτήσεις και προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail:  

Sales Account Manager
Μ&G Λύσεις Υγιεινής Ο.Ε.,

Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  

Arcalia -
NRG

Δύο (2)Εξωτερικών Πωλητών
Παροχές:
Βιογραφικά στο e-mail: 

Sales Manager
Euphoria Retreat

Key responsibilities: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Requirements: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
Benefits: 

 
 

 

 

 
e-mail: 

Domotel Kastri -

Sales Manager  
(τομέα MICE)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επαγγελματικές ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

των καταστάσεων  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Sales Executive
Key duties: 

 
 

 

  
Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

FITO+

-
-

Πωλητή Φαρμακείων 
Κωδικός: ΕΠ1

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Sales Executive (SE1)
Ermia Hotels & Resorts 

Responsibilities: 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

The company offers: 
 

e-mail: 

Royal Sugar Α.B.E.E. -

Πωλητές Καταναλωτικών Προϊόντων 
στο υποκατάστημά της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

-

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

-

-

My Company Projects -

-

Key Account Manager  
(for Spain Region)
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Αρμοδιότητες υποψηφίου: 

 

 

 

 

 

 
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
FITO+

 
Πωλητή Φαρμακείων

(κωδικός: ΕΠ3)
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail

Ιατρικός Επισκέπτης  
Λαμία

Γενική Χημικών Προϊόντων

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
κωδικό θέσης: 

ΙΕ ΛΑ. 

Νόρμα Ελλάς Α.Ε.,

Επιστημονικό Συνεργάτη 
Ιατρικό Επισκέπτη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:  
 

 
 

 
 

 
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

ΙΑΤΡΟΙ
Βιοϊατρική,

Ιατρό Βιοπαθολόγο 
(ΘΒΙΟ-0917)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Κεντρική Κλινική Αθηνών
Ιατρό Μικροβιολόγο

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Κεντρική Κλινική Αθηνών
Ιατρό Ακτινοφυσικό

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κορέλκο

Καθηγητές Φυσικοθεραπείας
Απαιτούμενα προσόντα:

Βασικές αρμοδιότητες:

e-mail:

Mediterranean College

Καθηγητές μερικής ή πλήρους απασχόλησης 
(κωδικός θέσης: BUS18)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Το Mediterranean College προσφέρει:

e-mail:
κωδικός της θέσης BUS18

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Σύμβουλος Αυτοκινήτων

e-mail: 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Market In

Εργάτης Αποθήκης
(κωδ. θέσης: WW 01/17)

 
Προφίλ υποψηφίου:

Παρέχονται: 
 e-mail:

Γευσήνους

Εργάτες

Προφίλ υποψηφίων:

e-mail:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υπεύθυνος Παραγωγής – Κεντρική Μακεδονία

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

σύνδεσμο:

Βιελφύς Α.Β.Ε.Ε.

 

Τεχνικό Παραγωγής
Προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Παροχές:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Yδραυλικός

e-mail:
κωδικό YD-EY

Elvial Α.Ε

Ηλεκτροσυγκολλητής
Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Grand Hotel Palace
Άτομο για τη στελέχωση  

του Τμήματος Συντήρησης
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Αρτοποιός 
Άγιο Αθανάσιο δυτικής Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

e-mail: 
επικοινωνίας

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Management Force Group 

Mechanical Engineer & Civil Engineer

Candidates should have the following qualifications:

e-mail:
ref. ME-CE-17.

AGT Engineering & Operations Services
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H πελατοκεντρική φιλοσοφία της, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών 
που παρέχει στο πλαίσιο του total customer solutions, οι 
εξειδικευμένες και ιδανικές λύσεις της αναδεικνύουν την 
AGT Engineering & Operations Services ως μία από τις πιο 
αξιόπιστες εταιρίες του χώρου σε διεθνές επίπεδο.
Πληροφορίες για την εταιρία μπορείτε να αντλήσετε στο 
www.agtgroup.gr.
Η εταιρία, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να 
συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της, αναζητά:

Μηχανικό Έργων 
Πάτρα

Είναι υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, 
την επίβλεψη και τον σχεδιασμό των τεχνικών έργων της 
εταιρίας.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

έργα ή έργα βιομηχανικών χώρων 
 

 πολλαπλών θεμάτων με ιδιαίτερη προσοχή  
στη λεπτομέρεια 

 
 διαπραγματευτικές ικανότητες 

 
 

Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες 
της άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης.
Η διαχείριση των βιογραφικών και των αιτήσεων θα γίνει 
με πλήρη εμπιστευτικότητα. 

αναφέροντας τον κωδικό της θέσης «CON/PROMGR/01» στο 
e-mail:
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέση:  
Τόπος:
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία εκπόνησης μελε
τών εφαρμογής και επίβλεψης σε μεγάλα κτίρια (ξενοδοχεία, 
νοσοκομεία, γραφεία, πολυκαταστήματα).
Καθήκοντα θέσης:  

 

σύμφωνα με διεθνή standard 
 

δημοπράτησης 
 

 

Η εταιρία:

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 
 

γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών  
ηλιακών 

 
 

 δεξαμενών 
 

 

αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων
Βιογραφικά στο e-mail:   
ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό θέσης YF-ΕS4.

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

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

 
 

 
 

συστημάτων 
 

 
 

 

κατά απαίτηση της διοίκησης 

πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

κατά προτίμηση σε βιομηχανία 
 

 
και πρωτοκόλλων δικτύων 

 
 

και προφορικό επίπεδο 
 

εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες ανάπτυξης. 

σας στα ελληνικά ή στα αγγλικά με μια πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: 

Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Αρχιμηχανικό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@automarin.gr. Για ευκαιρίες κα
ριέρας στην Auto Marin A.E. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.automarin.gr.

Η εταιρία PFIC Ltd. ζητά να προσλάβει στο εργοστάσιο πα

Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα: 

ελληνικού ή ισότιμου πανεπιστημίου της αλλοδαπής, 
 

 
κατά προτίμηση σε σχετικό με την απασχόληση  
αντικείμενο θα ληφθούν υπόψη 

(επίπεδο Proficiency), πρόσθετες γλώσσες θα ληφθούν 
υπόψη 

 
του MS Office 

 
δραστηριότητα 

 
 

 
για εργασία σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον  
και αυξημένες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες  
Προσφέρονται: 

 
 

νοδευμένη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
d.ioannidou@pfic.eu

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
νωσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων Εξαγωγών (SEXJ07)

τελεσματική διαχείριση του υφιστάμενου πελατολογίου και 
κυρίως η διερεύνησή του στις χώρες ευθύνης.
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

κανότητες 
 

  
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

 

e-mail: 
gr. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

LOGISTICS
Ζητούνται από την εισαγωγική εταιρία Vicko A.E.: 

Αποθηκάριοι Καταστημάτων

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

 
 

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 

Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα, όλοι 

καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, 
η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα 
προϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών προς 
όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε: 

 μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών 
αγορών 

 μας το ιδανικό περιβάλλον  
εργασίας 

 μας άψογη συνεργασία

Αποθηκάριος (πλήρης ή μερική απασχόληση  
αορίστου χρόνου) Ηράκλειο Κρήτης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ
Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργά
της των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του 

να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό 
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. 

πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, 
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για την κάλυψη των 

Οδηγοί Μικρής Λιανικής 
(κωδ.: ΟML-17)

Το έργο: Η ενεργή συμμετοχή στη φόρτωση και στη διανομή 
των εμπορευμάτων κάθε παραγγελίας στους πελάτες μικρής 

Προδιαγραφές θέσης: 
 

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

 
και φόρτωσης εμπορευμάτων 

 
 αποτελεσματική επικοινωνία 

 
 

πρόσθετο προσόν 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτο
γραφία σε επαγγελματικό ύφος, αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης, στο e-mail: . Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Arte & Mare Elia Suites  ζητά 
να προσλάβει για εργασία:

Οδηγό Φορτηγού - Χειριστή Τετράξονα
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

λή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel
Driver / Porter

Qualifications/Desired Skills & Expertise: 
 

 
and english language 

 

especially when it has to do with hospitality and service.

gr. Att:
will automatically be considered confidential.

Η Pepsico, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά στον χώρο 
των σνάκς ζητά για την Αττική:

Οδηγούς - Διανομείς

ώθηση και παράδοση των προϊόντων της εταιρίας σε μικρά 
σημεία λιανικής.
Προσόντα: 

 
 

 
και άνεση στην επικοινωνία  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

τμήμα πωλήσεων

Επισύναψη βιογραφικών στο link:  com

, με Job Ref:

To CDM Medical Group, η πιο σύγχρονη κλινική αισθητικής, 
δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης 
μαλλιών, αναζητά:

Οδηγό
Για πλήρη απασχόληση και μετακινήσεις κυρίως εντός του 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

προσόν 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα σύγ
χρονο και δυναμικό περιβάλλον.

hr@cosmeticdermamedicine.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα εξεταστούν από τη δ/νση ανθρώπινου 
δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

 Τερκενλή ζητούνται για μόνιμη 
απασχόληση:

Οδηγοί /Πωλητές Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Vedema Resort και Mystique

για τη θερινή σεζόν 2018:
Οδηγούς

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

και στην ικανοποίηση του πελάτη  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

e-mail: 
manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

 ξενοδοχείο Vencia ζητά για τη σεζόν 2018:
Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Προσφέρουμε διαμονή και διατροφή.
Βιογραφικά στο e-mail: info@vencia.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Ζητούνται από όμιλο εταιριών για πρωινή απασχόληση:

Διανομείς

Παροχές: μισθός, ασφάλιση.
e-mail: info@screation.gr. 

www.screation.gr

Pizza Hut (
 ζητούν:

Διανομείς  
μερικής απασχόλησης

Παρέχονται: ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Βιογραφικά στο e-mail: sanastasiou@pizzahut.gr

Delivery
Bazaar Α.Ε., μέλος του oμίλου εταιριών Βερούκα, όλοι 

καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, 
η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα 
προϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών προς 
όφελος του πελάτη.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

αγορών 
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Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
  

Τι προσφέρουμε: 

 

 e-mail: hr_cv@bazaar-sm.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Xenos Group Hotels

Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: 

Euphoria Resort -

A’ & B’ Μάγειρες
Προσόντα: 

 
 

-

e-mail: 

Kappa Resort -

Restaurant 
-

Chef - Κωδικός θέσης: CHEF
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 
 

 

 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει:  
 

 
 

e-mail: -
 

-

Alianthos Garden

Executive Chef
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 
 

 
 

 
  

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι: 

 
 

 

e-mail: . 

Bourtzi Chios -

Σερβιτόρους/ες  
& Barman

  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

The Danai Beach Resort & Villas

Restaurant Service  
Waiters & Waitresses 

Key qualifications: 

 

 
 

 

 

 
 

  
Employer’s offering: 

 
 

 
 

e-mail: 

XenodoxoS -
-

Barman/Barwoman  
& Σερβιτόρο/Σερβιτόρα

Παρέχονται: -

e-mail: 

HotelBrain

Waiter
Qualifications: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Ιωάννου Ζαχαροπλαστική
Ανειδίκευτο Εργάτη Ζαχαροπλαστικής  

και Βοηθό Ζαχαροπλάστη κατά προτίμηση άνδρα
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία Ιωάννου παρέχει: 

 

Σημαντική προϋπόθεση: 
ιδανικά κοντά στη Σίνδο, Ιωάννου Ζαχαροπλαστική, 

-

 e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Archipelagos  Καλό Λιβάδι Μυκόνου, 

-

Υπαλλήλους Υποδοχής 
Receptionists

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Το ξενοδοχείο προσφέρει:  
 

 
 

 
e-mail: 

Hydramis Palace  Ρε-
θύμνου –  Γεωργιούπολης Κρήτης

Γαλλόφωνο Προσωπικό  
για το Τμήμα Υποδοχήs

 e-mail: 
-

Υπάλληλο Υποδοχής /Ρεσεψιόν

 
 

e-mail: -

Micra Anglia  

Υπάλληλο  
Υποδοχής/Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 
 

 

  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

e-mail: 

Labranda Hotels & Resorts

 

Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ (Night Auditor)  
Ρόδος (κωδ. θέσης: NGARHO)

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 

 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

e-mail:   

La Mer Deluxe hotel & spa 5*
Front Office Agent

Position requirements: 
 
 

 
 

 
 

 
  

La Mer Deluxe offers: 
 

 
 

e-mail: 

 Domes 
of Elounda 

Guest Relations Agent
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

 

-
e-mail: 

Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort 

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων   
(πρακτική άσκηση ΤΕΙ)

Προσφέρουμε: 
 

 

e-mail: 

Stella Hotels

Night Auditor
Required qualifications: 
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e-mail:

Domotel Agios Nikolaos Suites Resort 
 

Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Front Office Receptionist
Reports to:
Job description:

Candidate profile:

The company offers:

 e-mail:

Υπάλληλο Υποδοχής /Ρεσεψιόν

e-mail:

My Suite Ideal House Studios 
and Apartments

Front Desk & Reservations Supervisor 

Position requirements:

The company offers:

e-mail:

Mykonos Princess Hotel

Hotel Manager (code: HM)
Qualifications:

e-mail:

Kensho’s Boutique Hotel & 
Suites

Καμαριέρες /Housekeeping Staff 
/Maids

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Sofitel Athens Airport

Reservations Clerk /Υπάλληλος Κρατήσεων
Ref.: RESA

e-mail:

Σημαντική ενημέρωση:

Canaves Oia, 

Maid /Laundry Attendant
Position requirements:

Canaves Oia offers:

e-mail:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
 

Φυσικοθεραπεύτρια/Αισθητικό

e-mail:

La Marquise Luxury Resort Complex

Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Santa Marina 

, 

Spa Manager
Being part of our team, you need to:

To be successful in this role you must have:

What we offer:

Please note:

e-mail:

Xenios Gate

Spa Manager
Περιγραφή θέσης:

Προσόντα υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

Zorbas Beach Hotel    
Sun Palace Resort & Spa  

Θεραπεύτριες Spa

Προσφέρονται

e-mail:

Hersonissos Group Hotels

Spa Receptionist
(κωδικός θέσης: SPA REC ABATON)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Xenios Gate
 

Spa Therapist
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:
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νωση της ζωής σας, 
τρόπος για να είστε 
ής είναι να ασκείστε. 
ύ για να γίνετε λίγο 
σκηση μπορεί να σας 
ε θετικοί. Ακόμα και 
η μερικές φορές την 
α είναι αρκετή ώστε 
αι να σας διατηρήσει 
ίζετε τον εαυτό σας, 
οιήσετε στο έπακρο 
χρόνο.

ν εθελοντισμό
ναι ένας εξαιρετικός 

τρόπος να χρησιμοποιήσετε τον επιπλέ-
ον χρόνο όταν είστε άνεργοι. Επιπλέον, 
εάν συνεισφέρετε σε κάτι σχετικό με τα 
προσόντα της εργασίας σας, μπορείτε 
συχνά να συμπεριλάβετε την εμπειρία 
στο βιογραφικό σας. Όχι μόνο αυτό, το 
να παράγεις έργο και να συνεισφέρεις 
μπορούν να αποτελέσουν έναν αρκετά 
εμψυχωτικό παράγοντα και σίγουρα θα 
σας βοηθήσουν να παραμείνετε αισιόδοξος 
όσο ψάχνετε για δουλειά.

7. Αυξήστε τις ικανότητές σας
Όσο είστε άνεργοι, είναι μία καλή ευ-

καιρία να επεκτείνετε ή να βελτιώσετε 
τις γνώσεις σας και να προσθέσετε νέα 
προσόντα στο βιογραφικό σας. Ψάξτε 

για πιστοποιήσεις ή εκπαίδευση που θα 
μπορούσατε να κάνετε, ειδικά αυτές που 
προσφέρονται δωρεάν. Άλλη μία καλή πηγή 
εκπαίδευσης είναι και το διαδίκτυο, μέσα 
από το οποίο μπορείτε να βρείτε αρκετά 
προγράμματα εκπαίδευσης και απόκτη-
σης νέων ικανοτήτων. Η ανανέωση του 
βιογραφικού σας και των δεξιοτήτων σας 
στην εργασία μπορούν να διευκολύνουν 
την αναζήτηση αυτής.

8. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας
Η ανεργία μπορεί να είναι επίπονη, 

κουραστική και να σας φθείρει, οπότε μην 
ξεχάσετε να περιποιείστε τον εαυτό σας 
περιστασιακά. Πάρτε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα μακριά από το εβδομαδιαίο 
κυνήγι εργασίας, ώστε να επαναφορτίσετε 
τις μπαταρίες σας και να ξεκουραστείτε. 

Αφήνοντας τον εαυτό σας να ξεκουραστεί, 
θα μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά 
σας κατά τη διάρκεια των ωρών αναζή-
τησης εργασίας. Ακόμα κι αν δεν έχετε 
επιπλέον χρήματα για διασκέδαση, μία 
βόλτα ή μία επίσκεψη στο πάρκο μπορούν 
να κάνουν θαύματα και να σας βοηθήσουν 
να επιστρέψετε και να διεκδικήσετε ό,τι 
σας αξίζει.

9. Δείτε τι μπορείτε να πουλήσετε
Ένας άλλος καλός τρόπος για να γε-

φυρωθεί το χάσμα μεταξύ των θέσεων 
εργασίας είναι να πουλήσετε άχρηστα 
αντικείμενα. 

Το eBay και το Amazon είναι και οι δύο 
ασφαλείς τοποθεσίες, αλλά και οι τοπικές 
πωλήσεις σε παζάρια είναι μία εναλλακτι-
κή. Πουλήστε μερικά βιντεοπαιχνίδια ή 
κάποια ηλεκτρονικά για μερικά χρήματα 
γρήγορα και εύκολα όσο ψάχνετε για μία 
μόνιμη λύση.

10. Κάντε κάποια μαθήματα σπουδών
Όπως η εκπαίδευση και οι πιστοποιή-

σεις, το να κάνετε κάποια μαθήματα, είτε 
μέσω σπουδών είτε για μία νέα γλώσσα, 
μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να 
κρατάτε τον εαυτό σας up to speed όσο 
είστε άνεργος. Ειδικά όταν δεν εργάζεστε, 
μπορεί να είναι εύκολο να ξεχάσετε αυτή 
την επιλογή, καθώς τα περισσότερα μα-
θήματα κοστίζουν χρήματα. Μην ξεχνάτε 
τα δωρεάν on-line εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια. Επίσης αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα 
της χώρας προσφέρουν βραχυπρόθεσμα 
σεμινάρια με χαμηλό κόστος, μέσω των 
οποίων μπορείτε να επεκτείνετε τις ικα-
νότητές σας και τις ευκαιρίες για μία νέα 
θέση εργασίας. Κρατώντας το μυαλό σας 
σε εγρήγορση, μπορείτε να μείνετε εστια-
σμένοι στον στόχο και ίσως ακόμη και να 
βοηθηθείτε να αποκτήσετε κάποιες νέες 
σχετικές εργασιακές δεξιότητες.

Όσο οι αριθμοί ανεργίας είναι ακόμα 
υψηλοί, υπάρχουν πολλά πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε 
τον εαυτό σας και να προχωρήσετε. Παρ’ 
όλο που νέες δεξιότητες που μπορούν 
να βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας 
σας φαίνονται ότι κοστίζουν, υπάρχουν 
πολλοί εναλλακτικοί τρόποι που μπορείτε 
να εκμεταλλευτείτε είτε on-line είτε όχι. 
Επιπλέον μην ξεχνάτε ότι, αφιερώνοντας 
χρόνο για τον εαυτό σας, μπορείτε να κάνετε 
μικρά θαύματα, μένοντας παραγωγικός 
στο κυνήγι της εργασίας. Παρ’ όλο που 
είναι μία πρόκληση, μην εγκαταλείπετε 
την προσπάθεια να βελτιώσετε τον εαυτό 
σας και ενδεχομένως να αποκτήσετε μεγα-
λύτερη εξειδίκευση ούτως ώστε να βρείτε 
εργασία. Μην το βάζετε κάτω. Παλέψτε 
γι’ αυτό που θέλετε και θα το κερδίσετε.

Θάνος Μπάμπης, Αρθρογράφος-maxmag.gr

ατα που πρέπει να κάνετε

ντων, προμήθεια προϊόντων που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των καταναλωτών, συμμετοχή 
σε επισκέψεις νέων προορισμών, στοχεύοντας 
στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις 
προτιμήσεις των καταναλωτών.

Διευθυντής σε καζίνο
Διευθυντές και επόπτες σε κέντρα τυχερών 

παιχνιδιών καλούνται να αναλάβουν την επίβλεψη 
των εργασιών του καζίνου, εξασφαλίζοντας ότι οι 
εργαζόμενοι και οι παίκτες τηρούν τους κανόνες 
των παιχνιδιών. Επιπλέον οι συγκεκριμένοι επι-
κεντρώνονται και στη διαχείριση των χρημάτων, 
της τροφοδοσίας πελατών υψηλού προφίλ και 
στην επίβλεψη του εργασιακού προσωπικού.

Εκπρόσωπος διακοπών
Εκείνος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των 

ομάδων από πελάτες για τα οργανωμένα ταξίδια 
σε θέρετρα. Η κύρια προτεραιότητα είναι να 
διασφαλιστεί ότι οι πελάτες απολαμβάνουν τις 
διακοπές τους και ότι τα πάντα τρέχουν όσο το 
δυνατόν ομαλότερα για αυτούς. Χωρίς αμφιβολία 
ένας εκπρόσωπος διακοπών πρέπει να δημιουργήσει 
μία εξαιρετική πρώτη εντύπωση και να συνεχίσει 
την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Ο ρόλος 
αυτός περιλαμβάνει φυσικά σωστό χειρισμό 
των δυσάρεστων καταστάσεων και την επίλυση 
των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ των 

πελατών. Εν τέλει έχουν υπ’ ευθύνη τους και 
πρόσθετες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, 
την ενοικίαση αυτοκινήτου.

Προϋπηρεσία
Το φάσμα των πολλών διαφορετικών μορφών 

εργασίας που είναι διαθέσιμες στον τουριστικό 
τομέα θα πρέπει να διευκολύνει τον συνδυασμό 
μίας μερικής απασχόλησης επί πληρωμή με τις 
τρέχουσες σπουδές. Εκτός αυτού η εθελοντική 
εργασία μπορεί επίσης να είναι μία καλή επιλογή, 
ειδικά αν αυτό σημαίνει την απόκτηση εμπειρίας 
σε μία περιοχή όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης 
σπανίζουν. Οι σπουδές σε άλλες χώρες με προ-
γράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus+), όπως 
και η εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, δύνανται 
να αποτελέσουν ισχυρό προσόν στο βιογραφικό 
του εκάστοτε ενδιαφερομένου, καθότι συμβάλλουν 
στη διεύρυνση των πολιτιστικών σας ικανοτήτων, 
όπως επίσης και της γνώσης και της γλώσσας.

Μετεκπαίδευση
Μία ειδική μετεκπαίδευση εντός του κλάδου 

συνιστάται, καθώς βελτιώνει τις προοπτικές προ-
ώθησης και γνώσης των τουριστικών θεμάτων. 
Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα 
αυτό περιλαμβάνουν μαθήματα με έμφαση στις 
δεξιότητες διαχείρισης, ιδίως σε τομείς όπως η 
φιλοξενία, η κληρονομιά και η αειφορία. Μετα-
πτυχιακά μαθήματα σε εξειδικευμένους τομείς, 
όπως ο οικοτουρισμός ή η αγροτική ανάπτυξη, 
μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμα. Γενικά 
θέματα των επιχειρήσεων, όπως το μάρκετινγκ 

ή η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, θα μπορού-
σαν να είναι σχετικά, αφού εφαρμόζονται σε 
διάφορους κλάδους.

Είναι μείζονος σημασίας να υπογραμμιστεί πως 
η διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πανεπιστήμιο 
το οποίο έχει επιλέξει ο απόφοιτος. Συγκεκριμένα, 
μία πλήρης μεταπτυχιακή φοίτηση (master) απαιτεί 
συνήθως δύο έτη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 
φοίτησης σε ταχύρρυθμη βάση, μέσα σε ένα έτος.

Τυπικοί εργοδότες
Ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού πε-

ριλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς κλάδους και 
υπο-κλάδους συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
όπως το λιανικό εμπόριο ταξιδιού, το συνάλλαγ-
μα, η οργάνωση εκδρομών από τουριστικούς 
φορείς. Καλύπτει επίσης τη μεταφορά επιβατών 
συμπεριλαμβανομένων πούλμαν, αεροπορικών, 
σιδηροδρομικών και πλωτών οδών. Επιπρόσθετα 
αφορά σε τουριστικά αξιοθέατα, όπως μουσεία, 
θεματικά πάρκα, ζωολογικοί κήποι και χώροι 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μία ποικιλία από υπηρεσίες διαμονής εμπίπτουν 
επίσης σε αυτή την κατηγορία, όπως ξενοδοχεία, 
ξενώνες και πάρκα διακοπών. Άμεσα συνδεδε-
μένα με τα ξενοδοχεία και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες είναι επιπλέον συνέδρια και 
εκδηλώσεις, οι οποίες παρέχουν σημαντικές 
ευκαιρίες απασχόλησης όλο τον χρόνο.

Μαίρη Παπαδογιαννάκη,
Αρχισυντάκτρια, chief editor

ένα πτυχίο τουριστικών
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Οργάνωση πωλήσεων και βελτίωση απόδοσης πωλητών
Σκοπός:
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα στελέχη των πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί 
σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης με συγκροτημένη 
και δομημένη προσέγγιση.
Περιγραφή σεμιναρίου:
Παρουσιάζονται αναλυτικά ο αποτελεσματικός τρόπος στοχοθέτησης, η προετοιμασία 
της επαφής με τον πελάτη, η μεθοδολογία εκμαίευσης και διάγνωσης των αναγκών 
του πελάτη, η διατύπωση προτάσεων με προστιθέμενη αξία, η ποιοτική παρουσίαση 
του προϊόντος (τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί), η αποτελεσματική 
διαχείριση ειδικών συμπεριφορών και αντιρρήσεων. Έτσι δημιουργούνται σχέσεις 
μακροχρόνιας συνεργασίας με τον πελάτη και η επιχείρηση επωφελείται από τη διά 
βίου αξία του πελάτη (life time customer value).
Περιεχόμενο σεμιναρίου:
Α. Η έννοια της απόδοσης των πωλήσεων
Β. Η διαχείριση της απόδοσης των πωλήσεων
Γ. Η συστηματική βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων
Δ. Η αποτελεσματική στοχοθέτηση
Ε. Η επαφή με τον πελάτη
ΣΤ. Διαχείριση ειδικών συμπεριφορών πελατών
Ζ. Η εμπειρία της επίσκεψης
Μέσω των μελετών περιπτώσεων (case studies), παραδειγμάτων και role playing, 
διασαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω στην πράξη.
Περιλαμβάνονται:

Εισηγητής: 
Φορέας εκπαίδευσης: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8143341
Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης: 15/12/2017
Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00
Κόστος συμμετοχής: Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε 
με τον φορέα εκπαίδευσης.

Διαχείριση χρόνου και άγχους (time stress management)
Σκοπός:

αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου τους στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή. 

εκπαιδευομένων για την άριστη αξιοποίηση του προσωπικού τους χρόνου, αλλά και του 
χρόνου των συνεργατών τους, με κάθε ιδιαιτερότητα, ευαισθησία και επαγγελματισμό, 
εφαρμόζοντας με ορθολογισμό όλες τις διεργασίες, όπως απαιτεί η εταιρική κουλτούρα.
Περιεχόμενο σεμιναρίου:

Σημείωση: Προτείνεται εναλλακτικά και ένα επιπλέον εξάωρο, 20 ημέρες μετά το 
πέρας του σεμιναρίου, ώστε να έχουν δοθεί ασκήσεις στους συμμετέχοντες και να 

management.
Φορέας εκπαίδευσης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8257812, 210 8257800
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 18/12/2017 έως 19/12/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Ραδιοφωνικός σταθμός web radio-Μαθήματα ραδιοφώνου
Περιγραφή σεμιναρίου:
Α. Μάθε πώς θα στήσεις εύκολα και γρήγορα έναν ραδιοφωνικό σταθμό web radio
1.
2. 
3.
4. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός κατά περίπτωση
Διάρκεια εκπαίδευσης: 2 ώρες
Β. Μαθήματα ραδιοφώνου για αρχάριους και μη
1. 
2.
3.  

του ραδιοφώνου
4. Έξυπνοι τρόποι για να μάθω να μιλάω σωστά στο μικρόφωνο
5.
Διάρκεια εκπαίδευσης: 4 ώρες
Εισηγητής:
Φορέας εκπαίδευσης: Clever Net
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8143341
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 18/12/2017 έως 20/12/2017
Διάρκεια: 
Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00

Συναισθηματικές εξαρτήσεις:  
Τα όρια μεταξύ αγάπης και εξάρτησης

Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Περιγραφή σεμιναρίου:

οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε: ασύρματους και ενσύρματους 

ύλη των διαλέξεων είναι διαθέσιμη μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης της 

και προσομοιωτές δικτύων που θα τους βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους.
Η διδακτέα ύλη είναι χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τις βασικές αρχές 
ανάπτυξης δικτύων, δρομολόγησης, μεταγωγής και ασύρματης μετάδοσης στα τοπικά 

Προοπτικές:

δεξιότητες για να εργαστούν ως μηχανικοί δικτύων, μηχανικοί υποστήριξης, μηχανικοί 

γνώσεις και δεξιότητες δρουν ως ένα γερό υπόβαθρο για το μέλλον, καθώς σχετίζονται 
τόσο με τα σημερινά δίκτυα με φυσική υπόσταση, όσο και με τα αυριανά εικονικά 

Παράλληλα οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις που απασχολούν 
μηχανικούς δικτύων και γενικά, σε εταιρίες οι περισσότερες από τις οποίες χρησιμοποιούν 

κινητών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής.
Σε ποιους απευθύνεται:

στα δίκτυα.

δικτύων.
Εισηγητής: 
Φορέας εκπαίδευσης: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 552406
Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης: 15/12/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 100 ώρες
Κόστος συμμετοχής: Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε 
με τον φορέα εκπαίδευσης.

Περιγραφή σεμιναρίου:
Η αληθινή αγάπη συνοδεύεται από αισθήματα 
ασφάλειας, αποδοχής, κατανόησης και 
ενσυναίσθησης. Η παθητική αγάπη έχει τη 
γένεσή της στην έλλειψη αγάπης. Η εξάρτηση 
μπορεί να εμφανίζεται ως αγάπη, καθότι 
είναι μια δύναμη που κάνει τους ανθρώπους 

δεν βασίζεται στην ελεύθερη βούληση των 
δύο συντρόφων, τότε δεν μιλάμε για μια 
σχέση ισότιμη, όπου δύο διαφορετικά «εγώ» 
ανθίζουν το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά για 
μια σχέση εξάρτησης και φόβου.
Θα συζητηθούν:

εξαρτημένες σχέσεις.

εξάρτησης και ποιες οι συνέπειες στις 
σχέσεις μας με τους άλλους;

τη συναισθηματική εγγύτητα.

διάλογος
Παροχές:

(ολόκληρο το σεμινάριο)

Εισηγητής: 
ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος
Φορέας εκπαίδευσης:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 2143425, 
697 2152645
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης: 17/12/2017
Ώρες διεξαγωγής: 17:00 με 20:30
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 35 ευρώ, 30 ευρώ 
για ανέργους και φοιτητές
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Αττική
Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Κ-ΒΟΞ

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους και Αραχώβης, 
Αθήνα - Site: www.en.squat.net 

Ανοικτός Κοινωνικός Χώρος Κατάληψη 
ΠΙΚΠΑ - Παιδικό Στέκι Φτου Ξελεφτερία
Διεύθυνση: Ευγένιου Αντωνιάδου  
& Τιμοδήμου, Αθήνα 
Email: ftoukselefteria@espiv.net,  
Site: www.pikpa.squat.gr 

Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3  
& Καλλικλέους, Αθήνα 
Τηλ: 2105141935, 2105141953 
Email: kivotos5@otenet.gr,  
Site: www.kivotostoukosmou.org 

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς 35, 
Αθήνα - Τηλ: 2105246516,  
Email: seckyada@otenet.gr

ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα 
Τηλ: 2105205200
Email: info@praksis.gr, Site: www.praksis.gr 

ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα 
Τηλ: 2108213704
Email: info@praksis.gr, Site: www.praksis.gr 

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Τηλ: 2103213150, 2103213850
Email: info@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Κλεισθένους & Ικτίνου 2, Αθήνα 
Τηλ: 2103802037 
Email: kifa.athina@gmail.com,  
Site: http://kifagr.blogspot.gr 

Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Διεύθυνση: Ταϋγέτου 60, Αθήνα 
Τηλ: 2102012013 
Email: k.farmakeio5@gmail.com,  
Site: http://koinonikofarmakeio.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, 
Αθήνα - Τηλ: 2103722001

Κέντρο Ημέρας Αστέγων Κλίμακας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 
30, Κεραμεικός, Αθήνα 
Τηλ: 2103410462, 2103417162-3, 
6981056460 
Email: homeless@klimaka.org.gr,  
Site: www.klimaka.org.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο στην Εστία  
του Καποδιστριακού
Διεύθυνση: Ούλωφ Πάλμε 2 -4, Ζωγράφου 
Κιν: 6971920240

Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα 
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12
Κιν: 6977747431 
Εmail: kif.byrona@gmail.com,  
Site: http://k-iatreio.blogspot.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 12 & Ιάσονος, 
Ηλιούπολη - Τηλ: 2109917855

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Αβέρωφ,  
Δάφνη - Υμηττός 
Τηλ: 2155508676

Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 5  
& Αβέρωφ, Δάφνη - Υμηττός 
Τηλ: 2109761454, 210 9737021,  
Site: www.anodos.org.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22, Ζωγράφου 
Τηλ: 2107481422,  
Email: koin.farmakeio.zog@gmail.com

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι 
Tηλ: 2132055416 
Email: koin.farmakeio@galatsi.gr,  
Site: www.koinoniasos.gr

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο 
- Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας -  
Νέας Χαλκηδόνας - Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Χίου, 
Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ: 2155053268, Site: www.
Koinonikoiatreionfnx.espivblogs.net

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Κατοίκων 
Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου
Διεύθυνση: Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι 
Email: katoikoi.lofou@gmail.com,  
Site: http://katoikoilofou.blogspot.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Αγ. Αναργύρων - Καματερού

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
& Μέρλα, Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ: 2132039925, 2132039921

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Ηρακλείου 20, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 2105440454,  
Email: koinfarm@hotmail.com

Κοινωνικό Δίκτυο Ιατρών  
και Φαρμακοποιών Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως 32, Ίλιον 
Τηλ: 2177024011 
Email: koinonikoilioy@gmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 2102612603 
Εmail: edra.farmakeio@gmail.com,  
Site: www.domesilion.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη 
Τηλ: 2132025882

Ιατρείο-Φαρμακείο  
Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος  
Ελευθερίου Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη
Site: http://ergatikilesxi.wordpress.com

Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αμισού 67, Νέα Σμύρνη 
Κιν: 6947125140, 6973538974
Email: kifa.nsmirnis@gmail.com,  
Site: www.kifa-nsmirnis.gr

Μητροπολιτικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Ελληνικού
Διεύθυνση: Ελληνικό
Tηλ: 2109631950
Email: mkiellinikou@gmail.com,  
Site: www.mkiellinikou.org

Φαρμακείο για άπορους  
& ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 2109755163, 2109701496 

Κοινωνικό Φαρμακείο Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
& Ερεχθείου, Άλιμος
Τηλ: 2109631950 
Email: mkiellinikou@gmail.com,  
Site: www.mkiellinikou.org

Κοινωνικό Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054

Φαρμακοποιοί του Κόσμου WORLD 
PHARMACISTS
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα 
Τηλ: 2109623845, 2108835411, 
2103816720, 
Email: Worldpharmacists@yahoo.com,  
serio@hol.gr, Site:www.worldpharmacists.org

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου, Ωρωπός 
Τηλ: 2295036571
Email: koinonikofarmakeio@yahoo.gr,  
Site: www.koinoniko-farmakeio.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη
Τηλ: 2106604600

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ: 2102463543 
Email: nostos@ath.forthnet.gr,  
Site: www.acharnes.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως  
Κωνσταντίνου 47, Κορωπί 
Τηλ: 2107221707, Fax: 2107221520 
Email: hcipc@otenet.gr, Site: http://
programa-agelos.gr/koinwniko-farmakeio

Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής -  
πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας,  
Παιανία - Tηλ: 2106643564

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9, 
Μαρούσι - Τηλ: 2132038000, 
Fax: 2132038500 - Email: info@maroussi.gr, 
Site: www.maroussi.gr

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  
Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Βοσπόρου 12, Νέα Ιωνία
Τηλ: 2102793916, 2102777198, 
2102723675, 15909 
Email: koin@otenet.gr,  
Site: http://socialservicesdni.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμορφώσεως
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 & Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση 
Τηλ: 2102853624, Fax: 2102853795 
Email: epeksa@otenet.gr,  
webmaster@metamorfossi.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Χαλανδρίου

Διεύθυνση: Στρατάρχου Αλεξάνδρου  
Παπάγου 7, Χαλάνδρι 
Τηλ: 210 6899910
Email: farmakeio@halandri.gr, Site: http://
koinonikofarmakeio-halandriou.blogspot.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Αισχύλου 28, Χαλάνδρι
Email: kifa.xal@gmail.com 

Κοινωνικό Φαρμακείο Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρα 22, Αγία Παρασκευή
Τηλ: 2106547700

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  
Δήμου Βριλησσίων
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 
Tηλ: 2108045564, 2108100224
Email: ky@vrilissia.gr,  
Site: http://www.vrilissia.gr 

Οι Γιατροί του Κόσμου στο Δήμο Φυλής
Διεύθυνση: Αθηνών 24, Φυλή
Τηλ: 2103213150,  
Site: http://www.fyli.gr/mdmgreece.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος 
Τηλ: 2132006523

Πειραιάς
Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5  
& Πελοπίδα, Κορυδαλλός 
Τηλ: 2104960790
Email: gramateia2013@gmail.com, 
Site: http://a-iatreio.blogspot.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Πειραιά
Διεύθυνση: Ζωσιμάδων 44, Πειραιάς 
Τηλ: 2104129939

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα
Τηλ: 2168003078-79,  
Email: unescop.domikeratsini@yahoo.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Στάση Ζωής - Σαλαμίνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Φανερωμένης 168,  
Σαλαμίνα 
Τηλ: 2104650212
Email: yiannisgavalas.kias@yahoo.gr,  
Site: http://stasi-zoiskias.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Διεύθυνση: Δημαρχείο Ύδρας
Τηλ: 2298320230, Site: www.ydra.gov.gr/
kedy-pharmacy.html

Πελοπόννησος
Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου

Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ: 274136100-25088

Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731057220

Κοινωνικό Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
Τηλ: 2713600418, 2713600417

Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα & Παπανικολή,  
Καλαμάτα
Τηλ: 2721093267-309, 27210 97172

Θεσσαλία
Κοινωνικό Ιατρείο -  

Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδίτσα, Λειτουργεί  
στο χώρο του ΚΑΠΗ
Τηλ: 2441350700, 2441350721
Email: municipality@dimoskarditsas.gov.gr, 
Site: http://www.dimoskarditsas.gov.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου, Τρίκαλα 
Τηλ: 2431046239, 2431063218 
Email: koin.pronoia@trikalacity.gr, 
poikonomou@trikalacity.gr,  
Site: http://www.trikalacity.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Τρικάλων
Διεύθυνση: Καρδίτσης 9, Τρίκαλα
Τηλ: 2431025604-600

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου,  
Φαρκαδόνα - Τηλ: 2433022570

Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Διεύθυνση: Γαζή και Καρτάλη, Βόλος
Τηλ: 2421028833

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Ρήγα Φεραίου Βελεστίνο
Διεύθυνση: Ρήγας Φεραίος
Τηλ: 2425350209, 2425350211

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ: 2410619073 
Email: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com, 
Site: http://koinwnikoiatreiolarisas.blogspot.gr

Πάτρα
Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

Διεύθυνση: Μαιζώνος 19, Πάτρα
Τηλ: 2610439650,  
Email: kfpatras@gmail.com 

Αίγιο
Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγίου

Διεύθυνση: Αίγιο
Τηλ: 2691022518 

Αγρίνιο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ: 2641033582 
Email: info@ngodiastasi.gr 

Χαλκίδα
Κοινωνικό Φαρμακείο Εύβοιας  

Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα
Τηλ: 2221023253

Ιστιαία
Κοινωνικό Φαρμακείο Ιεράς  

Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία
Τηλ: 2221060404-5-6-7

Αλιβέρι
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλιβερίου

Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Κιν: 6947124178

Άρτα
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Άρτας

Διεύθυνση: Ζώνη Γ, Βασιλέως Κωνσταντινου 
& Νόρμαν 
Τηλ: 2681400382, Email: kifartas@gmail.com

Κέρκυρα
Κοινωνικό Φαρμακείο Κέρκυρας

Διεύθυνση: Διονυσίου Σολωμού 11, Κέρκυρα
Τηλ: 2661034170,  
Email: koinfarm.kerkyra@gmail.com

Αιγαίο
Κοινωνικό Φαρμακείο  

Αλληλεγγύης Τήνου
Διεύθυνση: Τήνο
Τηλ: 2283360124, Email: 
anoikthepitrophallhlengyhs@gmail.com 

Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Παλαιολόγου 85, Ρόδος 
Email: ekifrodos@gmail.com,  
Site: http://ekif.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος 
Τηλ: 2281081001

Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ: 2254350481

Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Διεύθυνση: Ταχυδρομείο Μυτιλήνης, Λέσβος
Τηλ: 2251354820

Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος
Τηλ: 2273353450, Κιν: 6977692166
Site: www.koinonikofarmakeio-samos.gr

Κεντρική Μακεδονία
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης

Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2313310800

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη 65, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310566641
Email: thessaloniki@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr

Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 & Φιλίππου, Θεσ/νίκη
Τηλ: 2310241516, Fax: 2310241855
Εmail: solidso@otenet.gr, Site: www.so-sol.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ: 2313302800

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26,  
Νεάπολη Συκεές
Τηλ: 2310514706
Email: ergani@ergani.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Θάλειας,  
Κορδελιό Εύοσμος

Τηλ: 2310558505, 2310558506 
Email: sfkordelioevosmos@gmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Θερμαϊκού
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Λογοθέτου,  
Θερμαϊκός - Τηλ: 2392075930, Email: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Σπάρτης 13, Κιλκίς
Τηλ: 2341025817, 2341022114
Email: info@fskilkis.gr 

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  
Δήμου Παιονίας
Διεύθυνση: Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία
Τηλ: 2343350100

Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Σπυρίδη 12, Σέρρες 
Τηλ: 2321350388, 2321028177 
Email: socialpharm-ser@hotmail.com

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7, Βέροια 
Τηλ: 2331074113,  
Site: http://dimotiko-iatreio-verias.blogspot.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης
Διεύθυνση: Κατερίνη
Email: info@otoposmou.gr,  
Site: www.otoposmou.gr

Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Κιν: 6973380700, Email: info@otoposmou.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου  
Υγείας Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ: 2373350000

Ανατολικής  
Μακεδονίας & Θράκης

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Καράνου 13, Καβάλα
Τηλ: 2510 227224
Email: kavala@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030

Κοινωνικό Φαρμακείο Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Δράμα
Τηλ: 2521777038
Email: kifadramas@gmail.com,  
Site: http://www.kifadramas.gr 

Ένωση Κυριών Δράμας 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα 
Τηλ: 2521058015 
Email: dramlady@otenet.gr,  
Site: http://www.timetotalk.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
422-426, Αλεξανδρούπολη 
Τηλ: 2551064100
Email: social@0573.syzefxis.gov.gr,  
Site: http://www.alexpolis.gr

Δυτική Μακεδονία
Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  

Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα
Τηλ: 2465021472,  
Email: bbasileioy@hotmail.com

Κρήτη
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Μπονιαλή 11, Χανιά
Τηλ: 2821023110
Email: chania@mdmgreece.gr,  
Site: www.mdmgreece.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, Χανιά
Τηλ: 2821502754-5

Κοινωνικό Φαρμακείο Εργατικού  
Κέντρου Χανίων
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, Χανιά
Τηλ: 2821092429

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525, Email: info@koinoniaher.gr 

Κοινωνικό Φαρμακείο -
Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525 
Email: info@koinoniaher.gr,  
Site: www.koinoniaher.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι

Κοινωνικό Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Διεύθυνση: Παλιό Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
Τηλ: 2841023392, Κιν: 697257613
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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.
Μικροί ένορκοι: Αντιγόνη, αθώα ή ένοχη;
Βιωματική αναπαράσταση μιας δίκης που δεν έγινε ποτέ. Η Αντιγόνη έχει παραβεί τον 
νόμο του άρχοντα της πόλης, έχει παρακούσει τον Κρέοντα, θάβοντας τον αδερφό 
της και κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Οι κατηγορίες που αποδίδονται 
στην Αντιγόνη επιφέρουν μέχρι και τη θανατική ποινή. Οι μικροί ένορκοι καλούνται 
όχι μόνο να παρακολουθήσουν τη δίκη, αλλά να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν 
εάν η Αντιγόνη είναι αθώα ή ένοχη. Ελευθερία και δικαιοσύνη. Δύο αξίες που είναι 
σύμφυτες ή αντίθετες; Τα παιδιά αποφασίζουν.
Ηθοποιοί: Γιούλικα Σκαφιδά, Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Συντελεστής: Αλέξανδρος Παπανδρέου, υποψήφιος διδάκτορας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας, ιδρυτής του οργανισμού Χαρισμάθεια
Απευθύνεται: Σε παιδιά άνω των 10 ετών. Έως 25 συμμετοχές.
Η είσοδος στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο educa-
tion@onassis.org
Ημερομηνία: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ώρα: 11:00 με 14:00
Επικοινωνία: 210 3713000, website: onassis.org

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

Tech Talent School: «Social Media: 
Getting Started with Digital Marketing»
Το workshop έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν 
στη χρήση σημαντικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να μάθουν τον τρόπο μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας του digital marketing και να δουν βέλτιστες πρακτικές από 
καταξιωμένα brands.
Συνοπτικό πρόγραμμα:

Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube

ing strategy
Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: 
www.eventora.com/el/Events/Social-Media-1203
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για το κοινό 
είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, θα 
λάβετε στο e-mail σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: 
Ώρα: 14:00
Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Πληροφορίες: techtalentschool.gr

Σεμινάριο: «Η διαδοχή στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις»
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή 
προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης 
και της διά βίου μάθησης διοργανώνει σε 
συνεργασία με το Innovathens, (τον Κόμβο 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της 
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων), σεμινάριο 
με θέμα «Η Διαδοχή στις Ελληνικές Μικρές 
Επιχειρήσεις».
Ο άνθρωπος από τη φύση του επιθυμεί 
να «περάσει» στους απογόνους του αυτό 
που δημιούργησε. Υπάρχει εξέλιξη μετά 
τον οραματιστή από τη νέα γενιά και τη 
διαδοχή;
Θεματολογία εισήγησης:

οικογενειακών επιχειρήσεων

επιχειρήσεις

στη διαδοχή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη 
η προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση 
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 
2017
Τοποθεσία: Innovathens-Κόμβος Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας της Τε-
χνόπολης του δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 
100
Ώρα: 18:00 με 20:30
Πληροφορίες: www.innovathens.gr

Tech Talent School: «CSS3 for Beginners»
Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μας 
βοηθούν τα Stylesheets, τι είναι τα CSS 
και πώς όλα αυτά συνδυάζονται για να 
εμφανιστεί στον browser του χρήστη το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Εδώ θα βάλουμε μαζί τις βάσεις για να 
γίνετε ένας σωστός front-end developer και 
να δημιουργήστε τη δική σας ιστοσελίδα!
Προαπαιτούμενα μαθήματα για να το 
παρακολουθήσετε: HTML5 for Beginners. 
Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική 
παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή. 
Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον 

ακόλουθο ιστότοπο: www.eventora.com/
el/Events/CSS3-1201
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη 
της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για 
το κοινό είναι δωρεάν. Μετά το τέλος 
των μαθημάτων και αφού τα έχετε 
παρακολουθήσει, θα λάβετε στο e-mail 
σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου
Τοποθεσία: 
Πετράλωνα
Ώρα: 17:00
Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες
Πληροφορίες: techtalentschool.gr
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»
Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην «Οικονομική 
και Διοίκηση για Μηχανικούς» 

αντιπροσωπεύει μια εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική δράση του Τμήματος 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου. Λειτούργησε για 
πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2005-2006 και είναι πρόγραμμα ετή-
σιας διάρκειας με τρεις κατευθύνσεις: 
(α) Χρηματοοικονομική Μηχανική 
(Financial Engineering) (β) Μηχα-
νική της Διοίκησης (Management 
Engineering) και (γ) Διοίκηση και 
Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών 
και Φορέων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται πρω-
τίστως σε μηχανικούς Α.Ε.Ι. πεντα-
ετούς φοίτησης και ακολούθως σε 
αποφοίτους σχολών θετικών και 
οικονομικών επιστημών, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, κα-
θώς και άλλων συναφών τμημάτων 
(Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.

Το Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να 
προσδώσει στους αποφοίτους του 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως 
η ικανότητα ανάλυσης και σύνθε-
σης πολύπλοκων προβλημάτων που 
συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς 
της τεχνολογίας, πληροφορικής, 
διοίκησης και οικονομίας. Οι από-
φοιτοί μας αποκτούν δεξιότητες σε 
θέματα ορθολογικής διαχείρισης 
της τεχνολογίας, ελαχιστοποίησης 
της σπατάλης πόρων και επιβάρυν-
σης του περιβάλλοντος, χρήσης της 
καινοτομίας για τη μεγιστοποίηση 
της παραγωγικότητας και ανταγωνι-
στικότητας, καθώς και δημιουργίας 
και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε νέες 
τεχνολογίες.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 
σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. - κατά 
κύριο λόγο τεχνικών ειδικοτήτων - 
που είναι στελέχη οργανισμών και 
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, 
να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από 
τη δημόσια διοίκηση, τα δημόσια 
οικονομικά, την αναδιοργάνωση 
δημοσίων φορέων, τις μεταρρυθ-
μίσεις, τη διοίκηση αλλαγών και τη 
διαχείριση δημοσίων επενδύσεων 
και έργων.

Βασικά χαρακτηριστικά:

εκπαίδευση στελεχών ικανών να 

κονομίας με σύγχρονες ειδικότητες 
στη διοίκηση και οικονομική για 
μηχανικούς με ισχυρό αναλυτικό 
υπόβαθρο.

τεχνολογίας και οικονομίας και με 
τα μεθοδολογικά εργαλεία διαχείρι-

σης και αξιοποίησης της διαθέσιμης 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στη 
χρηματοοικονομική, στη διοίκηση 

και στρατηγικών επενδύσεων.

θετικών δεξιοτήτων στη στρατηγική 
και οργάνωση επιχειρήσεων, στη 

χρηματοοικονομικών προϊόντων.

τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, 
των δημόσιων οικονομικών και εμ-
βάθυνση σε θέματα αναδιοργάνωσης 
του δημοσίου τομέα, σε ευκαιρίες 
χρηματοδοτήσεων και υλοποίησης 
δημοσίων έργων κ.ά.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα 
(Αύγουστος 2015), οι απόφοιτοι του 
προγράμματος είναι εργαζόμενοι/
ες σε ποσοστό 92%, ενώ το 72% 
των αποφοίτων μας βρήκε δουλειά 
σε λιγότερο από 6 μήνες.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοί-
τησης και η χρονική διάρκεια για 
την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα 
ημερολογιακό έτος (ετήσιο εντατικό 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα).

τείται η επιτυχής εξέταση σε εννέα 
(9) μαθήματα που διεξάγονται κατά 
τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών 
περιόδων και β) η εκπόνηση διπλω-
ματικής εργασίας κατά το τελευταίο 
πεντάμηνο του προγράμματος.

Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περι-
βάλλον μεικτής διαδικασίας μάθησης 
με πρότυπες συνδυαστικές μορφές 
εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβά-
νουν: α) ολιγοήμερο κύκλο εντατικών 
διαλέξεων που πραγματοποιείται 
στην έδρα του τμήματος στην αρχή 
κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμ-
βριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές 

διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με 
αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, 
που υποστηρίζει την εκπαιδευτική 
διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων 
των εβδομάδων σπουδών των διδα-
κτικών περιόδων και γ) πενθήμερη 
εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται 
επίσης στην έδρα του τμήματος, στο 
τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.

Α’ Εξάμηνο
 Κατεύθυνση: Χρηματοοικο-
νομική Μηχανική 
(Financial Engineering)

1. Διοίκηση και Στρατηγική για 
Μηχανικούς
2. Διοικητική Λογιστική και Χρη-
ματοοικονομική Διοίκηση
3. Διεθνής Μακροοικονομική
4. Διεθνής Χρηματοοικονομική: 
Θεσμοί και Αγορές
5. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

 Κατεύθυνση:
Μηχανική της Διοίκησης 
(Management Engineering)

1. Διοίκηση και Στρατηγική για 
Μηχανικούς
2. Διοικητική Λογιστική και Χρη-
ματοοικονομική Διοίκηση
3. Διαχείριση Πληροφοριακών 
Συστημάτων
4. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 
5. Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής 
Έρευνας

 Κατεύθυνση: Διοίκηση 
και Οικονομία Δημοσίων 
Οργανισμών και Φορέων

1. Διοίκηση και Στρατηγική για 
Μηχανικούς
2. Διοικητική Λογιστική και Χρη-
ματοοικονομική Διοίκηση
3. Διεθνής Μακροοικονομική
4. Διαχείριση Πληροφοριακών 
Συστημάτων
5. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Β’ Εξάμηνο
 Κατεύθυνση: Χρηματοοικο-
νομική Μηχανική 
(Financial Engineering)

1.
Αποφάσεων
2. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
3. Προσομοίωση Χρηματοοικονο-
μικών Σεναρίων
4. Δυναμική των Χρηματοοικονο-
μικών Αγορών

 Κατεύθυνση: 
Μηχανική της Διοίκησης 
(Management Engineering)

1.
Αποφάσεων
2. Διοίκηση Λειτουργιών και Πα-
ραγωγής
3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
4. Διοίκηση Έργων και Διαχείριση 

 Κατεύθυνση: Διοίκηση 
και Οικονομία Δημοσίων 
Οργανισμών και Φορέων
1. 
Θεσμοί - Διακυβέρνηση)
2. Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική 
και Φορολογική Πολιτική
3. Διαχείριση Δημοσίων Επενδύ-
σεων - Έργων
4. Διοίκηση Αλλαγών - Αναδιορ-
γάνωση - Μεταρρυθμίσεις
 Θερινή περίοδος: Διπλωματική 
εργασία

Ως μέρος του προγράμματος 
διοργανώνονται διαλέξεις επιστη-

χρόνο διδάσκουν στο πρόγραμμα 
περισσότεροι από 20 διακεκριμένοι 
επιστήμονες και ερευνητές, είτε 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχα-
νικών Οικονομίας και Διοίκησης 
είτε προσκεκλημένοι από άλλα 

Α.Ε.Ι. της Ελλάδας αλλά και του 
εξωτερικού.

Το Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ. υπόκειται 
σε ετήσια αναλυτική αξιολόγηση 
με χρήση και ειδικών ερωτηματο-
λογίων. Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 
διέπεται από τη διαδικασία αξιο-
λόγησης του συνολικού έργου του 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας 
και Διοίκησης. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης 
του τμήματος.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοι-
τητές/τριες παρέχεται αριθμός 
βραβείων και υποτροφιών, που 
προέρχονται, κατά περίπτωση, από 
διάφορες πηγές, δυνατότητα δωρεάν 
σίτισης και στέγασης σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον νόμο και 
στους κανονισμούς - αποφάσεις 
του ιδρύματος. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. 
παρέχει χρηματοδότηση για τη συμ-
μετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών σε επιστημονικά συνέδρια για 
παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

H επιλογή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών γίνεται με συνε-
κτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

πλώματος.

και χρόνος που απαιτήθηκε για την 
κτήση του.

λογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, 
όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές 
γνώσεις, γνώση ξένων γλωσσών, 
κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, 
καθώς και η συνολική εικόνα και 
προσωπικότητα του/της κάθε υπο-

γελματικής εμπειρίας.

ερευνητικού έργου: Προσθετικό 
μπόνους της συνολικής επίδοσης 

την κρίση της επιτροπής, εφόσον 
διαθέτουν κάποιο έγκυρο δημοσι-
ευμένο ερευνητικό έργο.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος ανακοινώνεται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχα-
νικών Οικονομίας και Διοίκησης 
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε 
ενημερωτικά sites και εφημερίδες, 
την άνοιξη κάθε έτους.

Περισσότερες πληροφορίες:
Στη γραμματεία του Π.Μ.Σ., 

κα Φρονιμάκη Ευγενία, τηλ.: 
2271035422 και ώρες 09:00 με 
17:00, καθώς και στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση odim_gram@chios.
aegean.gr, στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ. odim.aegean.gr και στο 
Facebook: www.facebook.com/
odim.aegean.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Ο φέλη επιτραπέζιων παιχνιδιών: 
Μα φυσικά και παίζουμε επιτρα-
πέζια παιχνίδια! Τα επιτραπέζια 

δεν έχουν ηλικία και υπόσχονται αμέ-
τρητες στιγμές γέλιου και διασκέδασης 
με τους φίλους μας, τον σύντροφό μας 
ή τα παιδιά μας.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές τα επι-
τραπέζια παιχνίδια ήταν διαδεδομένα σε 
όλους τους πολιτισμούς από τα αρχαία 
χρόνια.

Τα πρώτα παιχνίδια άρχισαν να τυ-
πώνονται από τα μέσα του 1800 και 
αποτελούσαν έναν τρόπο εκπαίδευσης, 
αλλά και ψυχαγωγίας. Η ιστορία των 
επιτραπέζιων παιχνιδιών λοιπόν είναι 
τεράστια, όπως εξίσου μεγάλη είναι και 
η ποικιλία και τα είδη που υπάρχουν, έτσι 
ώστε να καλύπτουν και να ταιριάζουν 
σε κάθε γούστο.

Μας έχουν ρωτήσει πολλοί φίλοι μας 
πριν μπουν και αυτοί στον μαγικό κόσμο 
των επιτραπέζιων: «μα δεν είστε μεγά-
λοι; γιατί παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια; 
ποια η αξία των παιχνιδιών;». Ας δούμε 
λοιπόν τι τους απαντάμε μαζί με τους 
κυριότερους λόγους για τους οποίους 
κανείς πρέπει να παίζει επιτραπέζια!

1ον, η τεράστια ποικιλία και η ιδιο-
μορφία του κάθε παιχνιδιού θα σας 

ξαφνιάσουν ευχάριστα! Επιτραπέζιο 
παιχνίδι δεν είναι μόνο η γνωστή σε 
όλους μας Monopoly, το Scrabble, 
το Taboo, το Pictionary, το Risk ή το 
Stratego. Ρίξτε μια ματιά στα παιχνί-
δια που κυκλοφορούν και πάρετε μια 
μικρή γεύση.

2 ον και πολύ σημαντικό είναι ότι 
αναπτύσσουν και εξελίσσουν τη 

δημιουργικότητα και οξύνουν τον τρόπο 
σκέψης μας αποδεδειγμένα.

3 ον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων όπως η οργάνωση, η 

διαχείριση καταστάσεων, η μεθοδικό-
τητα και η αντιληπτικότητα.

4 ον, τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι 
ένα σημαντικό εναλλακτικό και ενδι-

αφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο. Ενισχύ-
στε λοιπόν τις γνώσεις σας, γνωρίστε 
νέους όρους που θα εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιό σας, κατανοήστε ένα ιστορικό 
γεγονός και μάθετε περισσότερα για 
τους διαφορετικούς πολιτισμούς και 
τις κουλτούρες τους.

5 ον, τα περισσότερα επιτραπέζια 
χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα 

για να παιχτούν, άρα βοηθούν στην 
κοινωνικότητα, στην αλληλεπίδραση 
και στη συνεργασία με τον συμπαίκτη.

6ον, είναι φθηνά! Ιδιαίτερα στην 
εποχή που ζούμε ο οικονομικός 

παράγοντας όσον αφορά στην ψυ-
χαγωγία μας είναι πολύ σημαντικός. 
Οπότε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που 
θα διασκεδάσει εσάς και την παρέα 
σας αρκετές φορές με πολύ χαμηλό 
κόστος είναι πολύ δελεαστικό.

7ον, τα περισσότερα παιχνίδια εί-
ναι αρκετά εύκολα στη μεταφορά 

και έτσι μπορούμε να τα έχουμε μαζί 
μας στη βόλτα. Βάλτε ένα επιτραπέζιο 
στην τσάντα σας όταν πάτε για καφέ 
με τους φίλους σας ή στην επίσκεψη 
σε κάποιο συγγενικό σπίτι και δεν θα 
σας απογοητεύσει.

8 ον, θα ξεκολλήσετε επιτέλους για 
λίγο από τον υπολογιστή. Αναμ-

φισβήτητα τον μεγαλύτερο χρόνο της 
ημέρας τον περνάμε μπροστά από την 
οθόνη του υπολογιστή, της τηλεόρασης 
ή με το smart phone αγκαλιά! Κλείστε 
λοιπόν τις ηλεκτρονικές συσκευές σας 
και περάστε την υπόλοιπη μέρα παί-
ζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και 
συζητώντας με συγγενείς ή φίλους.

9ον, κάντε κάτι μαζί με τα παιδιά σας! 
Το ξέρατε ότι υπάρχουν επιτραπέζια 

παιχνίδια ακόμη και για τον πρώτο 
χρόνο ηλικίας του παιδιού που θα σας 
φανούν αρκετά ενδιαφέροντα και σε 
εσάς τους ίδιους; Μπορείτε λοιπόν το 
Σάββατο το πρωί ή την Κυριακή το 
απόγευμα να συνδυάσετε τον καφέ σας 
μαζί με το παιχνίδι του παιδιού σας. 

Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι 
όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και να 
απολαύσετε τον καφέ σας, κάνοντας 
κάτι μαζί με το μικρό σας αγγελούδι.

10ον, κάντε κάτι μαζί με τον/τη 
σύντροφό σας! 

Παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
με τον/τη σύντροφό σας, μπορείτε 
να βοηθηθείτε στην επικοινωνία και 
στη μεταξύ σας συνεργασία, ενδυνα-
μώνοντας έτσι τη σχέση σας. Όταν 
παίζετε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με 
τον/τη σύντροφό σας, 
χρειάζεται να καθίσετε 
μαζί, να βλέπετε ο ένας 
τον άλλο και να αλλη-
λεπιδράσετε ο ένας με 
τον άλλο. Θα κάνετε 
κάτι μαζί εκτός από το 
να δείτε μία ταινία ή να 
βγείτε για ένα γεύμα. 
Θα ανακαλύψετε πτυχές 
της προσωπικότητας του 
άλλου που ίσως και να 
μην γνωρίζατε, θα γε-
λάσετε και θα ξεχάσετε 
για λίγο το άγχος και τα 
προβλήματα της καθη-
μερινότητας.

epitrapaizoume.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 Δεκεμβρίου
Βιργινία Μαστρογιαννάκη - Στρατής Ταυλα-
ρίδης «Α Π Τ Ε Σ Ο Π Ε Σ». Δύο εικαστικοί, 
η Βιργινία Μαστρογιαννάκη και ο Στρατής 
Ταυλαρίδης συνεκθέτουν, παρουσιάζοντας 
την τελευταία τους παραγωγή. 
Η ιστορικός τέχνης Θάλεια Στεφανίδου, στο 
κείμενό της που συνοδεύει αυτή την έκθεση, 
σημειώνει: «κάτω από τον κοινό τίτλο "Α Π Τ 
Ε Σ Ο Π Ε Σ", ο οποίος περιγράφει σχεδόν 
κυριολεκτικά το αποτέλεσμα της δράσης τόσο 
της Βιργινίας Μαστρογιαννάκη, όσο και του 
Στρατή Ταυλαρίδη, σηματοδοτείται ο κοινός 
τόπος που ενώνει την εικαστική διαδικασία 
και πράξη αυτών των δύο δημιουργών. 
Πρόκειται αναμφίβολα για έργα που υπαγο-
ρεύουν αυτόματα τη μεταφορά από την οπτική 
στην απτική αίσθηση. Και οι δύο καλλιτέχνες 
προκαλούν ιδιόρρυθμες «διαρρήξεις», κάτι 
σαν «διακόρευση» του υλικού που ο καθένας 
τους έχει αποφασίσει. 
Η Βιργινία επιλέγει το μάρμαρο, ένα σκληρό 
και ανθεκτικό υλικό που το ζωγραφίζει απο-
φασιστικά με έντονο φωσφορίζον κίτρινο 
του κρόκου, αλλά και με σφήνα και πέλεκυ, 
δημιουργώντας έτσι απόσπάσματα από παρτι-
τούρες θορύβων. Ο Στρατής επιλέγει το χαρτί, 
ένα ευαίσθητο υλικό στο οποίο επεμβαίνει με 
χειρουργικό νυστέρι, υπομονετικά, ψύχραι-
μα και με λεπτότητα για να δημιουργήσει τα 
δαντελωτά, μουσικά του fractals. 
Δύο πλαστικά ιδιώματα, διαφορετικής σχολής, 
αλλά, επί της ουσίας, πολύ κοντινής αισθητικής 
πρόκλησης. Και ακόμη δύο εμπειρικές διαδρο-
μές χειραγώγησης του εγώ, όπως επίσης και 
μεταμορφωτικές πράξεις - σκηνές απώλειας».

Τοποθεσία: Γκαλερί Λόλα Νικολάου - Τσι-
μισκή 52. Ώρα: 12:00 με 20:00

13 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα 2017 στο Βαφοπούλειο. Στις 
18:00: Εργαστήρι κοσμήματος από ομάδες 
του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α. «Ο Σωτήρ» στις 19:00: 
Χριστουγεννιάτικο θεατρικό εργαστήρι με 
εμψυχωτές τους Ραφαήλ Μιχαηλίδη, Έφη 
Στεφανίδου, Αφροδίτη Ερεϊλιάδου και Μα-
ριάννα Ντομάζη. 
Είσοδος ελεύθερη με προσφορά γραφικής 
ύλης, ειδών ατομικής καθαριότητας και υγι-
εινής, τροφίμων μακράς διαρκείας για την 
ενίσχυση του «Φάρου του Κόσμου».
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέ-
ντρο. Ώρα: 18:00, 19:00

14 Δεκεμβρίου
Αφήγηση παραμυθιού «Το ποντικάκι που 
ήθελε ν’ αγγίξει ένα αστεράκι» με τη βιβλι-
οθηκονόμο Φλώρα Μποσματζή. Θα ακο-
λούθήσει κατασκευή χριστουγεννιάτικων 
στολιδιών με αλατοζύμη. Υλικά: νερομπογιές 
και γκλίτερ. Για νήπια και τις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού.
Τοποθεσία: Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας - 
Γρ. Λαμπράκη 187. Ώρα: 9:00 με 10:00

15 Δεκεμβρίου
Ομαδική έκθεση «fresh». Η γκαλερί Ζήνα 
Αθανασιάδου εγκαινιάζει την Παρασκευή 15 
Δεκεμβρίου 2017 την έκθεση «fresh». Πέντε 
ταλαντούχοι καλλιτέχνες, 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 - 
Παλαιών Πατρών Γερμανού 5. Ώρα: 20:30

16 Δεκεμβρίου
«Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόυς. 16η Ιουνίου 
1904. Ο Μπλουμ ξεκινά τον πρωινό του πε-
ρίπατο στο Δουβλίνο. Θα περάσει από όλα 
τα πιθανά και απίθανα σημεία της πόλης, θα 
αναλύσει τα πάντα στο μυαλό του, δίχως 
ποτέ οι αναλύσεις αυτές να γίνουν πράξη. 
16η Ιουνίου 1904: 
Ο σύγχρονος Οδυσσέας μας θα συναντηθεί με 
τον Μακόυ, θα βρεθεί στο μπαρ του Πατ, θα 
πάει στην κηδεία του φίλου του, του Ντίγκναμ, 
θα περάσει για λίγο, όπως πάντα, από την 
εργασία του, θα συναντηθεί με τον δάσκαλο 
Στήβεν Δαίδαλους, θα θα θα ενώ κάπου, 
σε μια γωνιά, σε ένα μπαρ, ένας εθνικιστής 
καραδοκεί αργότερα, θα συνατηθεί με τον 
Στήβεν που μάταια προσπαθεί να μορφώσει 
τους μαθητές του, προβάλλοντας αντίστα-
ση για ένα καλύτερο αύριο. Ο Λεοπόλδος 
Μπλουμ θα ολοκληρώσει την Οδύσσεια της 
μέρας του αργά το βράδυ με την επιστροφή 
στο σπίτι, όπου η άπιστη πιστή του Πηνελόπη 
τον περιμένει...
Συντελεστές: Σκηνοθεσία : Νίκος Βουδού-
ρης. Θεατροποίηση κειμένων: Δημήτρης 
Κολοβός. Μουσική: Inner. D. (Διαμαντής 
Αδαμαντίδης). Εικαστική επιμέλεια: Νίκος 
Βουδούρης, Γρηγόρης Τίλδης. Εικαστική 
εφαρμογή - Κούκλες: Στράτος Κούκουρας. 
Επιμέλεια κουστουμιών: Μπάμπης Ματεντζί-
δης. Ψηφιακή επεξεργασία: Γρηγόρης Τίλ-
δης. Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Μαρκάκης. 
Φωτογραφίες παράστασης: Elise Ntoremi 

Photography. Σχεδιασμός εντύπων: Ντίνα 
Στέφου. 
Εκτύπωση εντύπων: Graphica. Φωτογραφίες 
πρόβας: Κωνσταντίνος Ρωμούδης. Τεχνική 
υποστήριξη: Γιάννης Τσιαβός. Στην ηχογρά-
φηση ακούγεται η φωνή του Γρηγόρη Τίλδη. 
Ηθοποιοί: Γρηγόρης Τίλδης ως Λεοπόλδος 
Μπλουμ - Στήβεν. Χρήστος Σάγκλας ως αφη-
γητής Α, Μακ Κόυ, διευθυντής, εθνικιστής. 
Ειρήνη Μαυρικάκη ως αφηγητής Β, κοπέλα 
παρέλασης, Γκέρτυ. Στον ρόλο της Μόλλυ 
η Αναστασία Θεοφανίδου. Συμμετέχουν οι: 
Στράτος Κούκουρας ως μορφή ιερέα αντι-
βασιλέα. Φωνές από το κοινό οι Κωστής 
Καπελλίδης, Αννέτα Χρυσίδου. Κρατήσεις 
θέσεων - πληροφορίες: 2310 823444 
(περιορισμένος αριθμός θέσεων - κράτη-
ση απαραίτητη).
Τοποθεσία: Χώρος Θεάτρου Σχήμα Εκτός 
Άξονα - Πλάτωνος 35. Ώρα: 20:30

17 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα 2017 στο Βαφοπούλειο. «Συ-
νάντηση παιδικών χορωδιών». Κάλαντα και 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από παιδικές 
χορωδίες.
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέ-
ντρο. Ώρα: 19:00

18 Δεκεμβρίου
Προβολή του παραμυθιού «Παραμονή Χρι-
στουγέννων» βασισμένο στο κλασικό ποίημα 
του Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ. Ακολουθεί παιχνίδι 
και ζωγραφική. Με τη βιβλιοθηκονόμο Βα-
σιλική Ιντζίρη. Για παιδιά 5 έως 10 ετών, με 
προεγγραφή. Τηλ. 2310 514780.
Τοποθεσία: Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης 
- Γρ. Κολωνιάρη 23. Ώρα: 18:00 με 19:30

ΑΘΗΝΑ

12 Δεκεμβρίου
Διακόσιες είκοσι εκδηλώσεις σε 34 ημέρες. Στις γειτονιές της 
Αθήνας αλλά και στα 7 πιο εμβληματικά σημεία της πρωτεύ-
ουσας. Η Αθήνα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και δυναμισμού 
για τις γιορτές με θέατρο, χορό, εκθέσεις και δράσεις για τα 
παιδιά, σε ένα πρόγραμμα που υπογράφουν ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων και 
η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων. Το σύνθημα για την επίσημη 
φωταγώγηση της πόλης, θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων την 
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, στις 19:00, ανάβοντας το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις σπουδαίοι 
καλλιτέχνες, ο Γιάννης Κακλέας, ο Μανόλης Παντελιδάκης 
και η Φρόσω Λύτρα, αποτυπώνουν την πρότασή τους για τη 
χριστουγεννιάτικη Αθήνα και καλούν τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της πόλης να βιώσουν την πρωτεύουσα μέσα από 
σύμβολα και λέξεις. Πλατεία Συντάγματος, Στύλοι του Ολυμπίου 
Διός, Μοναστηράκι, πλατεία Κλαυθμώνος, πλατεία Ομονοίας, 
Αθηναϊκή Τριλογία (Προπύλαια) και Θησείο θα βρεθούν στο 
επίκεντρο, αλλά και κάθε γειτονιά γίνεται κυψέλη πολιτισμού 
με 49 εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, καθώς και δράσεις για 
παιδιά, σε κλειστούς χώρους και πλατείες σε κάθε γειτονιά. 
Πληροφορίες: www.cityofathens.gr και www.opanda.gr
Τοποθεσία: Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα. Ώρα: 19:00

13 Δεκεμβρίου
Το UTech Lab οργανώνει εργαστήρια στους τομείς των οπτικοα-
κουστικών μέσων, της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης 
και της ηλεκτρονικής. Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει 
ερεθίσματα και να εμπνεύσει τους νέους να πειραματιστούν με 
τις σύγχρονες τεχνολογίες, να καλλιεργήσει την κριτική τους 
σκέψη, να ενθαρρύνει την ενεργή και ομαδική εργασία, να τους 
βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες στα σύγχρονα ψηφιακά 
εργαλεία και να γίνουν δημιουργικότεροι. Το πρόγραμμα των 
εργαστηρίων είναι μεταβαλλόμενο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να βρίσκονται στον χώρο του εργαστηρίου 15 λεπτά πριν από 
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Ο χώρος είναι προσβά-
σιμος και φιλικός σε ανθρώπους με αναπηρία.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387-Π. Φάληρο. 

14 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικα art-σκευάσματα στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάτι περίεργο συμβαίνει στο παιδι-
κό εργαστήρι του ΚΠΙΣΝ! Οι καλικάντζαροι τρύπωσαν κρυφά 
και έκαναν τη ζημιά τους. Η χρυσόσκονη απλώθηκε παντού, 
οι κορδέλες βγήκαν από το κουτί τους, τα ξύλινα παιχνίδια το 
έσκασαν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο εξαφανίστηκε! Ζη-
τούνται μικροί καλλιτέχνες - ξωτικά για να αποκαταστήσουν την 
τάξη. Μπορείτε να βοηθήσετε; Για την καλύτερη διεξαγωγή του 
προγράμματος καλό είναι οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα 
ρούχα. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ειρήνη Περσίδου, ιστορικός 
τέχνης, εμψυχώτρια ΕΠ. Υλοποίηση: Χριστίνα Μεϊμαρίδη, μου-
σειοπαιδαγωγός. Για παιδιά 1 έως 3 ετών με τους γονείς τους. 
Έως 20 παιδιά με προεγγραφή.
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
Λεωφ. Συγγρού 364. Ώρα: 17:30 με 18:15

15 Δεκεμβρίου
Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την 
πνευματική διεργασία, ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που πε-
ριλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την 
ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής 

σκέψης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να 
φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και μία κουβερτούλα 
για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης. 
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 8:00 με 19:30

16 Δεκεμβρίου
Art Land: Ανακαλύπτω τις εποχές μέσα από την τέχνη! Ένα 
εργαστήριο για παιδιά που εμπνέεται από τα έργα Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Αυτό το μήνα, οι συμμετέχοντες αντλούν 
έμπνευση από τις δημιουργίες του Αλέκου Φασιανού. Τα παι-
διά, αφού συζητήσουν για τα έργα του σπουδαίου εικαστικού, 
παραλαμβάνουν υλικά κηπουρικής και φύλλα και ξεκινούν να 
δημιουργούν τα δικά τους έργα! Με την ολοκλήρωση των έργων, 
οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται με το δημιούργημά τους, 
ενώ το έργο μένει στη φύση! Σχεδιασμός - Υλοποίηση: M-art. 
Για παιδιά 6 έως 12 ετών. Έως 30 συμμετοχές.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 11:30 με 13:00

17 Δεκεμβρίου
Petanque, ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας, κοινωνικής συνοχής 
και παράλληλα, ένα παιχνίδι τεχνικής ακρίβειας, συντονισμού, 
συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης σε ανοικτό χώρο. Οι αγω-
νιζόμενοι, ένας εναντίον ενός ή σε ομάδες, προσπαθούν να 
προσεγγίσουν τον στόχο, πετώντας σιδερένιες μπάλες. Σχε-
διασμός - Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 11:00 με 13:00

18 Δεκεμβρίου
Mat Pilates στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης με έμφαση στην ενδυνάμωση 
του κέντρου του σώματος για τη διατήρηση της σωστής στάσης 
σώματος, τη βελτίωση της ευλυγισίας και της ισορροπίας. Η 
μέθοδος Pilates συμβάλλει στην ανανέωση της διάθεσης και 
στην αποβολή του στρες. Πραγματοποιείται πάνω σε στρώματα, 
με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, μπάλες) 
και είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικι-
ών, αρχάριους και προχωρημένους. Σχεδιασμός - Υλοποίηση: 
Αναγέννηση και Πρόοδος. Έως 30 συμμετοχές.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 07:45 με 09:00
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