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ADECCO HR 

Με περισσότερους από 32.000 εργαζομένους στα 5.500 υποκαταστήματα σε πάνω από 60 
χώρες παγκοσμίως, ο όμιλος Adecco προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνδέοντας καθημερινά περισσότερους από 700.000 εργαζομένους με 
πάνω από 100.000 εταιρίες-πελάτες. Το εύρος των υπηρεσιών, η ποιότητα, η 
αποτελεσματικότητα και το πλήθος των ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρει σε διεθνές 
επίπεδο καθιστούν τον όμιλο Adecco παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των υπηρεσιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Ο όμιλος Adecco χρησιμοποιεί καινοτόμους τρόπους διοίκησης, καθώς και 
πρωτοποριακές μεθόδους και εργαλεία τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει στους συνεργάτες του 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας και στους πελάτες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες στελέχωσης. Είτε 
πρόκειται για εύρεση προσωπικού, είτε για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη στον τομέα του 
ανθρώπινου δυναμικού, οι υπηρεσίες του ομίλου Adecco συνδυάζουν απόλυτα επιτυχημένα τις 
προσδοκίες και τις ανάγκες των υποψηφίων με αυτές των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα 
προτεραιότητα του ομίλου αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις εταιρίες-
πελάτες, μέσω του δικτύου καταστημάτων που καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες ολόκληρης της 
Ελληνικής επικράτειας.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.adecco.gr/ 

AGRIS AE 

"AGRIS, η απόλυτα εξειδικευμένη εταιρεία προηγμένης Λαχανοκομίας που προσφέρει σπόρους, 
σπορόφυτα και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της αγροδιατροφικής αλυσίδας και του 
καλλιεργητή. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε την πρώτη επιλογή των πελατών μας 
προσφέροντας ολοκληρωμένες Λαχανοκομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Στόχος μας, να 
είμαστε μία σύγχρονη, δυναμική εταιρεία Λαχανοκομίας."  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.agrishorticulture.com/ 

 

Altair Engineering 

Η εταιρία Altair engineering είναι θυγατρική του Αμερικανικού κολοσσού με γραφεία σε 26 

χώρες, παρέχουμε υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού για 

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες προσομοιώσεων.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.altair.com/ 
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AMD TELECOM 

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2000 με τη μορφή ομόρρυθμης και μετατράπηκε σε ανώνυμη 

εταιρία το 2007, με την επωνυμία «AMD Telecom». Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες στον κόσμο που παρέχει: • Συνδεσιμότητα (Connectivity). Συνεργαζόμαστε με 1.200 

Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας σε περισσότερες από 200 χώρες, παρέχοντας αμφίδρομη 

αποστολή SMS και υπηρεσίες φωνής (Voice) με ευρεία διεθνή κάλυψη. • A2P Monetization. 

Επιτρέπουμε στους πελάτες μας να βελτιστοποιήσουν ή να παράγουν κέρδη από προηγούμενες 

ζημιογόνες υπηρεσίες A2P SMS. Η υπηρεσία A2P Monetization αποτελείται από τα ακόλουθα 

στοιχεία: SMS Firewall, Tracking & Reporting, Intelligent Routing and Web2SMS Server. • 

Εκκαθάριση και Διακανονισμό (Clearance & Settlement). Εφαρμόζουμε Υπηρεσίες Εκκαθάρισης 

Δεδομένων και Οικονομικών για τα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας. • Υπηρεσίες Περιαγωγής 

(Roaming services). Παρέχουμε υπηρεσίες περιαγωγής για λογαριασμό των Δικτύων Κινητής 

Τηλεφωνίας. Οι πελάτες μας είναι Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, προμηθευτές/συνεργάτες του 

ευρύτερου τομέα Τηλεπικοινωνιών (Telecom Vendors), Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Social Networking Platforms) και Εφαρμογές Κινητών (Mobile Applications). Η διοικητική έδρα 

της εταιρίας μας βρίσκεται στην Ελβετία και στην Ελλάδα, ενώ η οικονομική μας έδρα στην 

Ελβετία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διατηρούμε υποκαταστήματα στην Ισπανία, 

Ιταλία, Ρωσία, Τουρκία, ενώ μέσα στο 2015 ανοίξαμε γραφείο στο Περού, για να 

εξυπηρετήσουμε καλύτερα την αγορά της Λατινικής Αμερικής.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.amdtelecom.gr/ 
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APIFON SMPC 

Apifon is a high tech company that provides businesses with innovative and targeted digital 

messaging solutions. Our success over the last few years propelled us from a small startup, to 

one of the market leaders in SMS marketing. As we positioned ourselves strongly in the SMS 

market, we also realized that were many other digital direct communication channels to be 

exploited. We quickly evolved into customized solutions with SMS API, and other products 

such as SMS Landing and e-mail Marketing, along with tailored solutions that help companies 

keep in touch with their client base, understand it better and as a consequence increase their 

return on investment. Effective direct communication requires responsiveness, and to achieve 

this, we offer a wide gamma of messaging tools like text messaging, email marketing, two-

way communication, push notifications and chat app interaction. Consumers these days have 

to opt-in to communicate through the channels they prefer, which gives them the choice over 

how they receive and respond to information. We keep this in mind, and we research and 

develop different alternatives to keep up with consumer’s preferences. Apifon’s customized 

solutions are designed to provide insight in direct communication channels with intelligent 

tracking and analytics technology. They can be easily integrated into existing systems (ERP, 

CRM, website, app) and are configured to generate reports and alerts in many different 

formats; either they be text messaging, email, push notification or voice service. Vision To 

develop cutting edge messaging solutions and quality services that exceed the expectations of 

our esteemed clients. Mission To help businesses grow and connect with their customers. We 

believe that in order for direct communication to be effective, it needs to be relevant and keep 

up with the advancing technological lifestyle of today's consumers. We also aim to build long-

term relationships with our clients and provide exceptional customer services by pursuing 

business through innovation and advanced technology. Values • We believe in treating our 

customers with respect and faith. • We grow through creativity, invention and innovation. • 

We integrate teamwork, integrity and business ethics into all aspects of our business 

functioning. Goals •Regional and international expansion in the field of digital communications 

• Develop a strong base of key customers • Increase the assets and investments of the 

company to support the development of innovative services • Build good reputation in the field 

of digital communication and become a key player in the industry • Clear differentiation from 

competitors Team Our team consists of passionate, hardworking, and dynamic individuals who 

take on challenges and turn them into tangible results. We dedicate ourselves to industry 

leadership and customer satisfaction, and a creative workplace is what moves us forward. 

http://www.apifon.com/ 
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ARCHIRODON 

Η ARCHIRODON είναι ένας Διεθνής Όμιλος Κατασκευών με παρουσία σε πολλές χώρες και 

ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Αναλαμβάνει τεχνικά έργα κάθε τύπου και 

πολυπλοκότητας (turnkey-EPC) στους τομείς Λιμενικών και Παράκτιων Έργων, Ενέργειας και 

Υποδομών. Με εμπειρία 55+ ετών, η εταιρία στοχεύει στη διατήρηση της θέσης της στην 

παγκόσμια αγορά ως αξιόπιστος συνεργάτης στη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

σύνθετων και εξειδικευμένων τεχνικών έργων. Απασχολεί περίπου 14.000 εργαζόμενους, ενώ 

διαθέτει περισσότερα από 7.000 εξειδικευμένα και πλωτά μηχανήματα για τις ανάγκες και των 

πλέον απαιτητικών έργων. Η ARCHIRODON διαθέτει σήμερα γραφεία ή εργοτάξια σε Ολλανδία, 

Ελβετία, Ελλάδα, Κύπρο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, 

Μπαχρέιν, Ομάν, Ιράκ, Αίγυπτο, Λιβύη, Μαρόκο, Αλγερία, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.archirodon.net/ 

 

baresquare 

Στην Bare Square παρέχουμε λύσεις σε εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαδικτυακή 

εμπειρία των πελατών τους. Συγκεκριμένα, τους υποστηρίζουμε εξορθολογικεύοντας τη ροή 

των μυριάδων δεδομένων από τα κανάλια επικοινωνίας που τους ανήκουν, και τα 

μετατραπούμε από τη πρωτογενή τους μορφή σε εύχρηστα και κατανοητά ευρήματα που θα 

στοιχειοθετήσουν τη μελλοντική στρατηγική της επιχείρησής τους. Είδος προσφερόμενης 

εργασίας. Αν σε ενδιαφέρει να βρίσκεις λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, να εργάζεσαι 

περιτριγυρισμένος από τεράστιες λίστες δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 

τεχνολογιών, ώστε να φέρνεις λύσεις και να επιτυγχάνεις στόχους, τότε θέλουμε να σε δούμε 

από κοντά! Αυτή είναι μια ευκαιρία για ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν μια 

επαγγελματική πορεία στον τομέα των Digital Analytics και να εξελιχθούν σε Data Analysts, 

Digital Analytics Specialists, Data Scientists. JavaScript Front-end Developer: Στην Bare Square 

για να είσαι JavaScript Front-end Developer σημαίνει πως έχεις ήδη κατακτήσει τις βασικές 

αρχές του client-side Java Script και πως μπορείς να τις θέσεις σε λειτουργία. Αυτό δε σημαίνει 

μια απλή εφαρμογή σε μια ιστοσελίδα, σημαίνει πως μπορείς να "τρέχεις" τις εφαρμογές 

αδιάλειπτα, όπως και όποτε θέλεις, με ακρίβεια και με συνέπεια ανάμεσα σε διαφορετικές 

διαδικτυακές πλατφόρμες, χώρες και γλώσσες. Data Analyst: Το ταξίδι σου στα Digital 

Analytics θα έχει ως αφετηρία αυτή τη στιγμή και για να επιβιβαστείς το εισιτήριό σου είναι η 

άριστη χρήση του Excel. Αν έχεις εμπειρία στο Microsoft Excel και είσαι διατεθειμένος να μας 

το αποδείξεις, τότε εμείς θα αναλάβουμε όλα τα υπόλοιπα και παρέα θα πορευτούμε.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.bare-square.com/ 
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BETA CAE SYSTEMS S.A. 

H BETA CAE Systems, ανώνυμη εταιρία εξέλιξης συστημάτων λογισμικού για τον υπολογισμό 

μηχανολογικών κατασκευών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση, 

στον τομέα της, στη διεθνή αγορά. Με θυγατρικές εταιρίες στη Σουηδία και την Ιταλία καθώς 

και αντιπροσώπους στη Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και 

Ινδία, έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κατασκευή 

αυτοκινήτων, μονοθεσίων F1, αεροπλάνων, τραίνων, πλοίων, βαρέων οχημάτων και 

γενικότερα μηχανολογικών κατασκευών. Σήμερα η BETA CAE Systems ανήκει στις κορυφαίες 

εταιρίες της Ελλάδος. Η εταιρία εξελίσσει και προωθεί προγράμματα για εφαρμογές 

πεπερασμένων στοιχείων στις περιοχές στατικής, δυναμικής, σύγκρουσης, ακουστικής, άνεσης 

και αεροδυναμικής των οχημάτων ή άλλων κατασκευών.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.beta-cae.com/ 

 

British Council 

Το British Council, με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας διεθνής, μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Η Υπηρεσία Υποστήριξης 

Σπουδαστών και οι έμπειροι σύμβουλοί μας παρέχουν ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη σε 

θέματα εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία για όλα τα επίπεδα σπουδών: προπτυχιακά, 

μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Η Υπηρεσία επίσημης και πλήρως αναγνωρισμένης 

μετάφρασης και επικύρωσης αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μετάφραση επίσημων εγγράφων 

που απαιτούνται για την εισαγωγή σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας στη Βρετανία. Το Τμήμα Εξετάσεων προσφέρει 

μεταξύ άλλων τις εξετάσεις IELTS, τη δημοφιλέστερη εξέταση Αγγλικών παγκοσμίως, που θα 

σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλο τον κόσμο.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: www.britishcouncil.gr 
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DOCTOR CARE 

Η Πρότυπη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας Doctor Care αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στον 

τομέα της, σε όλο το Βαλκανικό χώρο, γεγονός που την τοποθετεί εξαρχής σε ηγετική θέση. 

Με συνεργάτες και στελέχη, καταξιωμένους και διακεκριμένους ιατρούς 20 ειδικοτήτων, 

υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρότυπες κτιριακές εγκαταστάσεις στο πλέον 

νευραλγικό σημείο της πόλης – δίπλα στο λιμάνι – αποτελεί την πιο σημαντική Μονάδα 

Πρωτοβάθμιας Υγείας σε όλη την Ελλάδα. Καλύπτει όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας 

εξυπηρέτησης σε πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αλλά και στη διαχείριση ειδικών και 

χρόνιων ασθενειών." Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://doctorcare.gr/ 

 

DOPPLER ΑΒΕΕ 

Doppler is an export oriented company specializing in the customized design, development, 

manufacturing and distribution of high technology lift solutions including complete 

lifts/elevators, lift components, parking systems, escalators – travellators and lift spare parts. 

Its export activity extends internationally, currently in more than 55 countries including 

Northern and Eastern Europe, the Balkans, Russia, Asia, Middle East and GCC Countries, Africa 

and Australia. DOPPLER is a well organized lift manufacturer incorporating the critical 

functions of R & D and After Sales Service together with Manufacturing, Procurement, Sales, 

Marketing and HR.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.doppler.gr/ 

 

EMPLOY-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας EMPLOY αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στην 

Ελλάδα στα πεδία της Δια Βίου Εκπαίδευσης, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της 

Συμβουλευτικής Καριέρας. Από το 2006 και όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, 

εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν αξιοποιήσει 

κάποια από τις υπηρεσίες της.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.e-employ.gr/ 
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ENTERSOFT A.E. 

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή 

λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά 

λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα 

προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο 

σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή 

στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.entersoft.gr/ 

 

EPSILON NET A.E. 

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών, που 

δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Software), της 

δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Network) και της εκπαίδευσης 

(Epsilon Training). Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2008, ενώ απασχολεί πάνω από 300 

εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο, διαρκώς 

αυξανόμενο δίκτυο 250 συνεργατών στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 25.000 επαγγελματίες του ευρύτερου Οικονομικού 

χώρου, όπως στελέχη Λογιστικών, Οικονομικών και Εμπορικών Διευθύνσεων επιχειρήσεων, 

Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Οργανωμένων Λογιστικών γραφείων 

αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικοί, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.epsilonnet.gr/ 

 

Ernst & Young 

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, 

χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές 

και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται 

για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 

συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για 

τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.  

Ιστοσελίδα επιχείρησης: http://www.ey.com/  
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European Patent Office 

The European Patent Office (EPO, www.epo.org), is a European entity granting patents in all 

fields of technology. A European patent is valid in up to 38 member states to the European 

Patent Organisation, including Greece. We employ scientists and engineers from all member 

states as patent examiners and we operate from Munich, The Hague and Berlin. We currently 

have more than 7000 employees, including some 4300 patent examiners and we are looking 

for more new examiners to join our organisation.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.epo.org 

 

EXOTHERMIA SA 

Η Exothermia SA είναι μία εταιρεία-τεχνοβλαστός (spin-off) του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 

Θερμοδυναμικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ/ΑΠΘ). Η αποστολή της 

εταιρείας είναι να αναπτύσσει και να διαθέτει στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας 

εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού προσομοίωσης φυσικο-χημικών διεργασιών που επηρεάζουν 

τις εκπομπές ρύπων καθώς και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η κύρια δραστηριότητα 

της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του λογισμικού axisuite® ως μια ενοποιημένη πλατφόρμα 

προσομοίωσης συστημάτων εξαγωγής κινητήρων. Το εργαλείο αυτό εφαρμόζεται στη φάση 

του σχεδιασμού των συστημάτων αντιρρύπανσης αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τη 

δαπανηρή και χρονοβόρα πειραματική αξιολόγηση πρωτοτύπων. Εκτός από τις άδεις χρήσης 

του λογισμικού, η εταιρεία προσφέρει συνεχή τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και νέες 

εκδόσεις, όπως επίσης την δυνατότητα για software customization σε εξειδικευμένες 

απαιτήσεις του πελάτη καθώς και την ανάληψη ολοκληρωμένων μελετών προσομοίωσης 

ειδικών περιπτώσεων (π.χ. ρύθμιση μοντέλου και βελτιστοποίηση σχεδιασμού συστήματος). 

Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με φορείς που παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των 

εξειδικευμένων εργαστηριακών μετρήσεων που απαιτούνται και ιδιαίτερα με το Εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ. Στο προσωπικό της εταιρείας περιλαμβάνονται 

επιστήμονες (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Λογισμικού) ιδιαίτερα 

υψηλού επιπέδου, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Ο στενός δεσμός με το 

ακαδημαϊκό προσωπικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και με τις υψηλής 

τεχνολογίας εγκαταστάσεις του εγγυώνται την επιστημονική αρτιότητα και τον καινοτόμο 

χαρακτήρα των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.exothermia.com 
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Flipside 

Η Flipside είναι το πρώτο αμιγώς digital agency στην Θεσσαλονίκη. Ασχολείται αποκλειστικά 

με την online προώθηση των brands που εκπροσωπεί και έχει στο portfolio της κάποιες από 

τις σημαντικότερες εταιρίες στη βόρεια Ελλάδα. Εξειδικεύεται στην παραγωγή περιεχομένου 

και το community management και αναζητά διαρκώς στελέχη με αγάπη για το digital marketing 

που θέλουν να μπουν στις τάξεις της. 

 

Grecruitment 

Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη 

υποψηφίων για την εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός Ελλάδος. Προσφέρονται 

υπηρεσίες στελέχωσης κυρίως στις ειδικότητες του τεχνικού και ιατρικού κλάδου και η 

υπηρεσία της παρέχεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους 

υποψηφίους. Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.grecruitment.com/ 

 

INTRASOFT International 

INTRASOFT International is a leading European IT Solutions and Services Group with strong 

international presence and expertise that serves the needs of over 500 EU institutions, 

national governments, telcos, banks and private sector enterprises. INTRASOFT International's 

expertise and strength lie in its: • proven capacity and successful track record in undertaking 

and delivering, complex, mission - critical projects • ability to combine technical expertise with 

thorough understanding of customer’s business needs • highly-skilled, efficient and flexible 

human resources base with an international culture  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.intrasoft-intl.com/ 

 

KENOTOM Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Kenotom PC is a start up focusing on embedded software development, test automation and 

control engineering offering services in the industry sector. With a strong connection to the 

german automotive industry we are building up already on our first success stories. We have a 

young talented team and a hands-on mentality. We analyse, design, implement and verify 

source code for Electronic Control Units, we develop test automation solutions based on HiL 

Systems, we design and implement control and automation solutions, we act as third party 

inspectors in our projects and support you in project management, process management and 

overall ALM.  
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Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.kenotom.com/ 

 

KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 

Η KLEEMANN είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανελκυστήρων στην ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια αγορά. Ιδρύθηκε το 1983 στην Ελλάδα και σήμερα διατηρεί την παρουσία της με 

θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 15 χώρες, ενώ εξάγει σε περισσότερες από 100 χώρες σε 

όλο τον κόσμο. Με περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης εμπειρίας, η KLEEMANN 

διακρίνεται για τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, το σχεδιασμό, την ευελιξία και τις εξειδικευμένες 

λύσεις για τις οποίες η εταιρία αναγνωρίζεται παγκοσμίως.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.kleemann.gr/ 

 

 

LAN COMMUNICATIONS Ε.Π.Ε 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Η Lancom είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά 

στο πεδίο των IT υπηρεσιών data center, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες cloud 

computing και τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει δύο enterprise cloud data centers σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, παρέχοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών cloud και data center. ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η υλοποίηση των Data Centers έχει γίνει σε ιδιόκτητες υποδομές και με 

ιδιόκτητο εξοπλισμό, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένη με όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις και 

standards όπως ορίζονται από το ISO9001:2008 και ISO27001:2013. Επιπλέον, η Lancom έχει 

προβλέψει και κατασκευάσει στα Data Center της ανεξάρτητα τμήματα, αποκλειστικά για τη 

χρήση colocation υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένας χώρος colocation που είναι 

επισκέψιμος από τους πελάτες για τις ανάγκες των υπηρεσιών τους, παραμένοντας όμως 100% 

ανεξάρτητος σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης από το Main Data Center της για λόγους 

ασφάλειας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οι υπηρεσίες που παρέχει η Lancom, επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο 

κομμάτι του cloud computing, των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και σε γενικότερες 

data center υπηρεσίες. Η ευρεία γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτει πλήρως τις 

εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα, την 

εξοικονόμηση του κόστους και την εξαιρετικά γρήγορη υλοποίηση και παράδοση του έργου. 

Με ισχυρό πλεονέκτημα τις Enterprise Class υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, 

σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα, ανταποκρινόμενοι ακόμα και στα πιο απαιτητικά σενάρια.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.lancom.gr/ 
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Lidl Ελλάς 

Η Lidl είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία στον τομέα του λιανικού εμπορίου, 

με καταστήματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και προσωπικό που ξεπερνά τα 200.000 

άτομα. Ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1930. Το πρώτο κατάστημα Lidl άνοιξε το 1973 στο 

Ludwigshafen, και σήμερα λειτουργούν πάνω από 10.000 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Η 

Lidl Ελλάς αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, διαθέτοντας μέχρι σήμερα περισσότερα από 

220 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων εξαιρετικής 

ποιότητας, από προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές, και πάντα στην καλύτερη τιμή. 

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: www.lidl-hellas.gr 

 

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

H Logismos είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα, Ιδρύθηκε το 1970 με 

έδρα την Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στους τομείς: - Παροχή Ολοκληρωμένων 

Εφαρμογών Λογισμικού - Εγκατάσταση και Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής Ο κύριος 

στόχος της είναι η επέκταση της σε διεθνές επίπεδο , ιδίως στον τομέα των πωλήσεων, της 

εγκατάστασης και υποστήριξης εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού σε 

κάθετες αγορές.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.logismos.gr 

 

MEDIA SATURN ADMINISTRATION A.E (MEDIA MARKT) 

Η εταιρεία μας Η Media Saturn, μέλος του Ομίλου Metro Group, ιδρύθηκε το 1961 ανοίγοντας 

το πρώτο κατάστημα Saturn στην Κολωνία και το 1979 το πρώτο κατάστημα Media Markt στο 

Μόναχο της Γερμανίας κατέχοντας μέχρι σήμερα την πρώτη θέση σε πωλήσεις ηλεκτρονικών 

ειδών σε 17 χώρες. Στην Ελλάδα η Media Markt σήμερα απαριθμεί συνολικά 10 φυσικά 

καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα καθώς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για online παραγγελίες προϊόντων. Το εταιρικό 

μας μοντέλο Στόχος μας στη Media Markt είναι να προσφέρουμε στον καταναλωτή μία 

μοναδική αγοραστική εμπειρία συνδυάζοντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό το λόγο, το εμπορικό σήμα της εταιρείας μας είναι 

συνδεδεμένο με την τεχνολογική καινοτομία, την αξιοπιστία, το έμπειρο και εξειδικευμένο 

προσωπικό και τη δυναμική διαφημιστική παρουσία.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.mediamarkt.gr/ 
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MetLife 

Η MetLife είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, 

Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, Επενδυτικών πλάνων & Ομαδικών Ασφαλίσεων 

Επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται επί 150 έτη παρέχοντας υπηρεσίες σε πάνω από 

90.000.000 Ασφαλισμένους σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η MetLife Ελλάδος από το 1964 

προσφέρει αξιόπιστες χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές λύσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες 

οικογένειες & επιχειρήσεις. Στη MetLife θεωρούμε το σημαντικότερο κεφάλαιο μας το 

ανθρώπινο δυναμικό μας. Επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση & ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των συνεργατών μας, οι οποίοι διακρίνονται από υψηλό επαγγελματισμό & επιβραβεύνται για 

την ποιότητα του έργου τους. Η MetLife αποτελεί σημείο αναφοράς στην διεθνή αγορά, 

έχοντας την κεφαλαιακή δύναμη, την τεχνογνωσία & την ικανότητα να στέκεται δίπλα στους 

πελάτες & τους συνεργάτες της παρέχοντας την προστασία που αναζητούν για να 

αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον. Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.metlife.gr/ 

MTN Cyprus Ltd 

H ΜΤΝ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς στην Κύπρο. 

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, 

καθώς και καινοτόμες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα το πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην 

Κύπρο. Με εξελιγμένο δίκτυο οπτικών ινών και την κορυφαία τεχνολογία 4G που εγγυάται τις 

υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων, οι συνδρομητές της ΜΤΝ απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα 

και αξιοπιστία. Η ΜΤΝ απασχολεί στελεχιακό δυναμικό πέραν 400 επαγγελματιών με πείρα και 

γνώση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο 

σημείων πώλησης από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, με 16 ΜΤΝ 

Stores. 

Ιστοσελίδα επιχείρησης: http://www.mtn.com.cy/ 

NESTLE HELLAS A.E. 

H Νestle είναι η μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1866 από τον Henri 

Nestle στην Ελβετία και απασχολεί πάνω από 276.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 

χώρες στον κόσμο, ενώ προϊόντα της βρίσκονται σε κάθε χώρα στον κόσμο. Η εκτεταμένη της 

παρουσία, καθώς και τα καλά δομημένα κι αποτελεσματικά κέντρα Έρευνας κι Ανάπτυξης, οι 

γνωστές της μάρκες και η πολύ ισχυρή της οικονομική θέση στο διεθνή επιχειρηματικό κόσμο 

κερδίζουν το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων που ψάχνουν για μια εταιρία με σημαντική, 

μακροπρόθεσμη και διαρκή ανάπτυξη.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.nestle.gr/ 
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ORANGE A.E ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η Orange Advertising ιδρύθηκε το 1989 και από τότε δημιουργεί Above the line & Below the 

line στρατηγικές για τα πιο επιτυχημένα brands της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

Εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση, έχει την εξειδίκευση στη δημιουργία 360° προγραμμάτων, 

περιλαμβάνοντας υψηλής ποιότητας offline και online διαφημιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

δημοσίων σχέσεων, digital στρατηγικές και διαχείριση social media σε κάθε επίπεδο. Η εταιρία 

ανήκει στις σημαντικότερες κοινότητες της επικοινωνίας, με τις οποίες κτίζει όλα αυτά τα 

χρόνια ισχυρές σχέσεις και συνεργασίες: Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας 

(Ε.Δ.Ε.Ε.) Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) Ελληνικό Ινστιτούτο 

Μάρκετινγκ (Ε.Ι.Μ.) Ινστιτούτο Επικοινωνίας Interactive Advertising Bureau Dialogue 

International  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.orangeadv.gr/ 

 

RE/MAX - ΑΝΑΔΟΜΩ Ο.Ε. 

To γραφείο RE/ΜΑΧ Αναδομώ άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 2014, για να καλύψει τις 

δικές σας κτηματομεσιτικές ανάγκες. Ψάχνετε για αγορά/ ενοικίαση ακινήτου στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης? Είμαστε έτοιμοι να βρούμε μαζί τα ακίνητα που ταιριάζουν στις δικές σας 

ανάγκες! Στην RE/MAX Αναδομώ συνειδητοποιούμε τη σημασία της εμπιστοσύνης που έχουν οι 

πελάτες μας. Συνεργαστείτε με το μεσιτικό γραφείο RE/MAX Αναδομώ, για την προώθηση του 

ακινήτου σας υπεύθυνα. Η ικανότητά μας, μπορεί να σας καθοδηγήσει καθ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, από την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει σε 

όλους τους πελάτες μας ότι θα λάβουν υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.remax-anadomo.gr/ 

 

SIGMIA 

Sigmia is a specialist provider of consulting and system integration services, based in 

Thessaloniki, Greece. Our practice is focused on supply chain optimization and enterprise 

planning software, for the retail industry. We enable large retail organizations worldwide to 

streamline and optimize their operations, by leveraging best-in-class software. We are looking 

to hire bright individuals, as entry-level Software Implementation Consultants / Developers. We 

offer the opportunity for an exciting career, where you can grow professionally in a friendly and 

supportive environment. 

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.sigmia.com/ 
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SingularLogic 

Η SingularLogic δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχειρηματικού 

λογισμικού, cloud και mobile εφαρμογών καθώς και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων 

και υπηρεσιών πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Στην SingularLogic 

διαθέτουμε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει κάθε απαίτηση 

όπως: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Εμπορικές & Οικονομικές 

Εφαρμογές, Συστήματα Διαχείρισης Καταστημάτων Λιανικής, Συστήματα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Εφαρμογές Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας (CRM), 

Εφαρμογές για τον κλάδο της Φιλοξενίας & Εστίασης κ.α. Παράλληλα, διαθέτουμε μεγάλη 

εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων και μεγάλων έργων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, με 

σημαντικότερο έργο τη συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το 

1981 μέχρι σήμερα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται από 40.000 και 

πλέον επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιούμαστε 

με επιτυχία στη Nοτιoανατολική Ευρώπη, μέσω των θυγατρικών μας στη Βουλγαρία, στη 

Ρουμανία και στην Κύπρο.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://portal.singularlogic.eu/ 

 

SITAEL-Hellas S.Ltd 

SITAEL Hellas is a Greek Enterprise able to cover all the processes needed for the Design, 

Development, Production and Qualification of Instruments, Electronics and Microelectronics 

Systems compliant with high reliability standards. The company has been founded in 2013, 

carrying out activities especially in the in-space propulsion field. Based in Veria, Greece, 

SITAEL Hellas is an established Greek player, being the focal point of all Greek customers 

and users of SITAEL's technology and promoting the solutions and systems of SITAEL in the 

Space and Industrial markets.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.sitael-hellas.com/ 
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Skywalker ΕΠΕ 

To skywalker.gr βγήκε στον αέρα το Μάιο του 1999, ξεκινώντας στην ελληνική αγορά την 

εποχή των ιστοσελίδων αναζήτησης εργασίας και φέρνοντας για πρώτη φορά ηλεκτρονικώς σε 

άμεση επικοινωνία εργοδότες και υποψήφιους. Από το 1999 μέχρι σήμερα πολλά έχουν 

αλλάξει. Το Διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας και οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες e-recruiting κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος λόγω λειτουργικότητας, 

ταχύτητας και αποτελεσματικότητας. Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους: περισσότερες από 

3.000 εταιρείες δημοσιεύουν στο skywalker.gr περισσότερες από 6.000 αγγελίες για όλες τις 

ειδικότητες! Οι καθημερινές επισκέψεις ξεπερνούν τις 40.000! Το skywalker.gr από το 2008 

αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου THE NETWORK, του μεγαλύτερου δικτύου erecruiting 

στον κόσμο με παρουσία σε 70 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα για κάλυψη θέσεων και εύρεση 

εργασίας και στο εξωτερικό. Με νέα εμφάνιση, πιο φιλική προς το χρήστη, και νέες 

εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους υποψήφιους εμείς στη 

Skywalker συνεχίζουμε δυναμικά. Τι παραμένει ίδιο; Η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία και 

στην καινοτομία, ο επαγγελματισμός μας, ο ενθουσιασμός μας και ο προσανατολισμός μας 

στο αποτέλεσμα!  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.skywalker.gr/ 

 

Sutherland Global Services Bulgaria 

Established in 1986, Sutherland Global Services is a global BPO and technology-enabled 

services company offering an integrated set of back-office and customer facing front-office 

services that support the entire customer lifecycle. It is one of the largest, independent BPO 

companies in the world serving marquee clients in major industry verticals. Headquartered in 

Rochester, New York, United States, Sutherland employs over 60,000 professionals and has 

nearly 60 global delivery centers. Opened in 2008 in Sofia, Sutherland Bulgaria is a multi-

lingual customer service hub and has since grown to more than 1300 employees in three 

different sites, two in Sofia and one in Burgas which was opened in 2014. Our team of 

professionals provides technical support and customer service in more than 16 European 

languages.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.sutherlandglobal.com/ 

 

TASTY FOODS ΑΒΓΕ & PEPSICO - ΗΒΗ ΑΒΕ 

PepsiCo is the second largest food and beverage company in the world. Being a global 

organization, PepsiCo operates in over 200 countries and employees some 280,000 people 

around the world. In Greece, PepsiCo’s business activities included the snacks company, Tasty 
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Foods (Lay’s, Ruffles, Doritos, Cheetos, Quaker, Snack a Jacks etc.) and the beverages 

company, PepsiCo-HBH (Pepsi, Ηβη, 7up, Lipton, Gatorade, Rock Star etc.).  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.pepsico.com.gr/ 

tns.gr - MetLife 

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Ζωής, Αποταμιευτικά Προγράμματα, Προγράμματα Νοσοκομειακά και 

Ατυχημάτων.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://tns.gr/ 

 

VELTIO GR 

Veltio automates and optimizes data-driven retail business processes with best-in-class 

software and services. We are the largest integrator of Oracle Retail Planning and 

Optimization worldwide. Our name reflects both our mission and our philosophy: we aim to 

help our clients make their supply chains better, step-by-step, improving both their costs and 

customer satisfaction along the way. And we believe that we can do this better by providing 

our clients with deep knowledge of industry best practices, strong analytical and technological 

skills and a highly-focused, result-oriented approach to delivering truly integrated solutions on 

time and on budget. We provide a level of expertise in retail planning and optimization that is 

unmatched in the industry, with deep retail know-how and integrated, technologically advanced 

solutions. In short, we help retailers get their product where it should be, when it should be 

there, while maximizing profits.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.veltio.com/ 

 

VODAFONE 

Η Vodafone Ελλάδας είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους 

τηλεπικοινωνιών στον κόσμο. Με δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 1992, η Vodafone 

οδηγεί την αγορά μπροστά και συνεχίζει να συνεισφέρει σε καινοτομία, έχοντας επενδύσει από 

το 2008 πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Σήμερα, η εταιρία παρέχει συνολικές υπηρεσίες 

επικοινωνίας που στηρίζουν αξιόπιστα τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της, με 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής, κινητής, internet και τηλεόρασης, εξειδικευμένες 

λύσεις για επιχειρήσεις, καθώς και εξαιρετική εξυπηρέτηση. Επιπλέον, η Vodafone 

ανταποκρίνεται με ουσιαστικό τρόπο στις σύγχρονες προκλήσεις, προσηλωμένη στις αρχές 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.vodafone.gr/ 
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Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Η βιομηχανία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1931 και έκτοτε πρωταγωνιστεί στην 

ανάπτυξη της εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα, έχοντας ισχυρή εξαγωγική 

δραστηριότητα στις διεθνής αγορές. Η εταιρεία διαθέτει δύο υπερσύγχρονες μονάδες 

παραγωγής στο Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας, ISO 9001:2008, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000:2005, το 

Βρετανικό BRC/IoP ISO και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001:2004. Είναι 

βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το βραβείο «SAFE - Prevent» για εξαίρετες 

πρακτικές και μεθόδους που εφαρμόζονται για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

στους χώρους εργασίας και από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Β. Ελλάδος για εξαίρετες 

πρακτικές και μεθόδους «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». 

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.hatzopoulos.gr/ 

 

Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

Η Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, μητρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ιδρύθηκε το 1902. Οι δραστηριότητες 

του Ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δομικών υλικών, από αδρανή έως διάφορους 

τύπους φαιού και λευκού τσιμέντου, σκυροδέματος, ιπτάμενης τέφρας, θαλάσσιων και οδικών 

μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ξηρών κονιαμάτων. Η παρουσία του Ομίλου 

εκτείνεται διεθνώς με δραστηριότητες στις ΗΠΑ, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην 

Ανατολική Μεσόγειο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΤΙΤΑΝ διατηρεί στενές 

σχέσεις με Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνικές σχολές και κοινότητες των 

περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, υποδέχεται μαθητές και φοιτητές για ξενάγηση 

και εκπαίδευση στα εργοστάσιά της, προσφέροντας την τεχνογνωσία του και ενθαρρύνοντας 

περαιτέρω συνεργασίες.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.titan.gr/ 
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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Πάνω από 50 χρόνια είμαστε εδώ και παράγουμε αξία για την Ελλάδα. Το 2013 η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα. Μαζί με εργαζομένους, πελάτες 

και συνεργάτες γιορτάσαμε μια επιτυχημένη πορεία, που ξεκίνησε από πρωτοπόρους Έλληνες 

επιχειρηματίες και στηρίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην αφοσίωση των εργαζομένων της, στην 

υπευθυνότητα, στην καινοτομία, στο πάθος για την ποιότητα, σε αξιόπιστες συνεργασίες και 

βέβαια, στην αγάπη εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών που επιλέγουν τα προϊόντα μας 

καθημερινά. Πάνω από μισό αιώνα «Είμαστε εδώ». Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και 

συνδέουμε άμεσα την επιχειρηματική μας δράση με τις έννοιες της υπευθυνότητας και της 

προσφοράς στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.athenianbrewery.gr 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Η «A Team», με Διευθυντή τον κο Δημήτρη Αναστασίου ανήκει στην Επιθεώρηση του κου 

Βασίλη Καραθάνου και αποτελεί μία εκ των κορυφαίων Διευθύνσεων της Εθνικής 

Ασφαλιστικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα. 

Η Εθνική, με ζωή ενός και πλέον αιώνα, έχει όλα τα εχέγγυα για να εγγυηθεί στους νέους 

συνεργάτες μας μία σπουδαία καριέρα στο χώρο των πωλήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συνεργατών είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατων σχολών και αρκετοί εξ αυτών κάτοχοι MBA. 

Ασχολούμαστε με όλο το φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση σε θέματα του 

κλάδου Ζωής και ειδικότερα της υγείας και της σύνταξης.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: https://www.ethniki-asfalistiki.gr 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. 

Η ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ είναι η πλέον σύγχρονη, πλήρως καθετοποιημένη και τεχνολογικά προηγμένη 

βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου, με έδρα τις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις στο βιομηχανικό πάρκο του Αγίου Παντελεήμονα στο Κιλκίς. Έχει καταφέρει με 

εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, να εδραιωθεί στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά του 

αλουμινίου. Η ELVIAL αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει σε επιλεγμένες κατασκευαστικές 

εταιρείες κουφωμάτων, προηγμένα συστήματα αλουμινίου για απλές και σύνθετες 

αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Επιπλέον, παράγει και βιομηχανικό προφίλ χάρη στη πολυετή 

εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει. Με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο, 

δημιούργησε μια πρότυπη μονάδα παραγωγής και ρομποτικής διαχείρισης των προφίλ 

αλουμινίου, σε νέες, τεχνολογικά καινοτόμες εγκαταστάσεις.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.elvial.gr/ 
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ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ 

Η αποστολή μας είναι να ενδυναμώνουμε συνεχώς την εργασία και τη νεανική απασχόληση, 

κάτι που ήδη κάνουμε πάνω από 20 χρόνια. Είμαστε κάτι περισσότερο από το no1 recruitment 

site στην Ελλάδα. Είμαστε μέλος της ομάδας του παγκόσμιου ηγέτη, CareerBuilder στην 

παροχή λύσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, 

απαράμιλλης τεχνολογίας και της βραβευμένης εξυπηρέτησης των πελατών μας στο kariera.gr 

βοηθάμε να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος τη σωστή στιγμή στην κατάλληλη θέση και το 

επιτυγχάνουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το kariera.gr ειδικεύεται στην παροχή 

υπηρεσιών μέσω HR software λύσεων για να βοηθήσει επιτυχώς σε κάθε βήμα της 

διαδικασίας πρόσληψης ενός οργανισμού – από την εύρεση ταλέντων έως την τελική 

πρόσληψη. Έχουμε προσλάβει τους καλύτερους επαγγελματίες για την επιχείρησή μας και 

θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε το ίδιο και για τη δική σας. Εργαζόμαστε συνεχώς για 

να υποστηρίξουμε τις ανάγκες κάθε πελάτη σε θέματα εύρεσης, διαλογής και πρόσληψης των 

ιδανικών υποψηφίων. Συνεργαζόμαστε με πάνω από το 85% των εργοδοτών στην ελληνική 

αγορά παρέχοντας δυνατότητες για δημοσίευση αγγελιών, βάσεις βιογραφικών, δημιουργία 

career sites, CRM δεδομένα και στατιστικά από μια all-in-one πλατφόρμα. Ιστοσελίδα 

Επιχείρησης: http://www.kariera.gr/ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε 

Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα Α. Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και κατασκευή 

πυρίμαχων υλικών, βιομηχανοποιημένης χειροποίητης πέτρας επένδυσης αλλά και στην 

εμπορία δομικών υλικών. Ιδρύθηκε το 1890 και έχει καθιερωθεί στην διεθνή αγορά ως η 

πρώτη επιλογή των πελατών της. Έχοντας ήδη 125 χρόνια παράδοσης στα βιομηχανικά και 

δομικά υλικά, τις πυρίμαχες και οξύμαχες κατασκευές, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες 

παραγωγικές, εμπορικές και κατασκευαστικές μονάδες στο είδος της και η μοναδική στην 

Ελλάδα. Διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στη 

Ριτσώνα και στη Dupnica στη Βουλγαρία, καθώς και άρτια στελεχωμένο τμήμα οργάνωσης 

πωλήσεων και logistics στο Bochum στη Γερμανία.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.mathios.com/ 

 

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 

Η Μetron Αυτοματισμοί Α.Ε ιδρύθηκε το 1995 και από το 2000 αποτελεί θυγατρική του ομίλoυ 

της ALUMIL. Ο κύριος τομέας δραστηριοτήτων της είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή 

ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων. Η πολυετής της πείρα στον κλάδο και η 

δυνατότητα στρατηγικής ανταπόκρισης στις συνθήκες του σύγχρονου ανταγωνισμού την έχουν 

εδραιώσει σε πάνω από 45 χώρες παγκοσμίως, στις οποίες δραστηριοποιείται με μεγάλη 

επιτυχία, πέραν της Ελλάδος.  
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Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.metronsa.gr/ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία, αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σχήμα στην εγχώρια αγορά 

μπύρας, που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των εταιρειών Μύθος Ζυθοποιία και 

Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Συνδυάζοντας το ελληνικό DNA και το διεθνές αποτύπωμα της 

δυναμικής του Ομίλου Carlsberg, συνιστά τον παίκτη που όχι μόνο οραματίζεται αλλά και 

μπορεί να αλλάξει το χάρτη της μπύρας στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει 2 ιδιόκτητες μονάδες 

παραγωγής στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα, Ευβοίας, δυναμικότητας 2,2 εκατ 

εκατόλιτρων ετησίως, στις οποίες παράγονται τα προϊόντα Μythos, Mythos Radler, FIX Hellas, 

FIX Dark, FIX Royale, Kaiser και Henninger. Παράλληλα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εισάγει και 

διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως: τη δανέζικη Carlsberg, τη 

μεξικάνικη Corona Extra, τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη Grimbergen, 

τη βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider Weisse, τον ιρλανδικό μηλίτη Magners και τον 

ανθρακούχο μηλίτη Somersby. Ταυτόχρονα, η εταιρεία παράγει, διαθέτει και διανέμει στην 

ελληνική αγορά τα κορυφαία σήματα Tuborg Club Soda και Tuborg Tonic Water.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://olympicbrewery.gr/ 

 

Όμιλος ΟΤΕ 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις 

θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απασχολεί περίπου 22.000 εργαζομένους σε Ελλάδα, Αλβανία και 

Ρουμανία και προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή 

τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Ο Όμιλος ΟΤΕ 

προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας για τους ανθρώπους 

του, ενθαρρύνει την ανάπτυξη τους, επιβραβεύει τις υψηλές επιδόσεις, διασφαλίζει την 

ισότητα στην παροχή ευκαιριών και προωθεί τη συνεργασία.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://cosmote.gr 

 

Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών είναι το μεγαλύτερο Agency καθηγητών ιδιαιτέρων 

μαθημάτων, με πάνω από 3400 εγγεγραμμένους καθηγητές σε όλη την Ελλάδα. Αντικείμενό 

μας είναι η διασύνδεση μαθητών που ενδιαφέρονται για ιδιαίτερα μαθήματα με τους καθηγητές 
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μας. Συνεργαζόμαστε με καθηγητές ξένων γλωσσών και μαθημάτων όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών είναι δωρεάν.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://diktio-kathigiton.net/ 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 

Η Πλαίσιο Computers αποτελεί τη No1 εταιρεία Τεχνολογίας και Ειδών Γραφείου στην ελληνική 

αγορά. Με 25 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, την ιστοσελίδα www.plaisio.gr με 

περισσότερους από 100.000 επισκέπτες κάθε μέρα, τους μηνιαίους καταλόγους, το 

εξειδικευμένο τμήμα B2B, την πετυχημένη παρουσία στα social media (Facebook, Twitter, 

Pinterest, YouTube, Google+) και με το υπερσύγχρονο κέντρο logistics της Μαγούλας που 

διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα τεχνολογίας στην Ελλάδα, η Πλαίσιο Computers ακολουθεί το 

πολυκαναλικό – πολυπελατειακό – πολυπροϊοντικό μοντέλο, ξεπερνώντας σε γκάμα τα 25.000 

προϊόντα.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.plaisio.gr/ 

 

ΣΑΠΛΑΪ Α.Ε.- COFFEE ISLAND 

Ο καφές για εμάς είναι επιστήμη. Η παραγγελία του ωμού κόκκου από τις καλύτερες φάρμες 

σε όλο τον κόσμο, η δημιουργία χαρμανιών, η εύρεση της ιδανικής καμπύλης καβουρδίσματος, 

η τελετουργία της παρασκευής των ροφημάτων, οι συνεχείς έλεγχοι, οι μετρήσεις, ο 

σχεδιασμός και το στήσιμο του καταστήματος, η εκπαίδευση του προσωπικού των νέων και 

παλαιών καταστημάτων και η συνεχής υποστήριξή τους… όλα αντιμετωπίζονται με 

επιστημονικότητα και εμμονή στη λεπτομέρεια.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://coffeeisland.gr/ 

 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 

Η ΣΙΔΕΝΟΡ, με θυγατρικές εταιρίες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή, μεταποίηση και 

πώληση προϊόντων χάλυβα και είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων 

χάλυβα, με ηγετική θέση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η 

επιχειρηματική πορεία της ΣΙΔΕΝΟΡ ξεκίνησε το 1962 με την ίδρυση της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ-

ΣΑΝΙΤΑΣ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου Ομίλου 

επιχειρήσεων με 20 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες στην Ελλάδα, 16 στο εξωτερικό και 

παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία. Με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένες 

και διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς: - τομέας χαλυβουργίας, - τομέας περαιτέρω 

επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα και - τομέας πωλήσεων & διανομής των προϊόντων. 
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Ιστοσελίδα επιχείρησης: http://www.sidenor.gr/ 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΓΗ 

Ο Συνεταιρισμός αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, από μια 

ομάδα αγροτών, οι οποίοι αντιμετωπίζοντας καθημερινά τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της 

γεωργίας με την παραδοσιακή της μορφή στην σημερινή εποχή, συνειδητοποίησαν ότι το 

μέλλον της γεωργίας βρίσκεται στη συνένωση των δυνάμεων. Πεποίθηση των μελών του 

Συνεταιρισμού είναι ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι μονόδρομος για τη 

δημιουργία μιας οικονομίας με σταθερές βάσεις και δυναμική προοπτική. Η ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από υγιείς συνεταιριστικές προσπάθειες. Με 

72 μέλη αγρότες-παραγωγούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις άνω των 25.000 στρεμμάτων και με 

μια μεγάλη ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών φυτών, ο Συνεταιρισμός έχει ως έδρα τη Λάρισα 

αλλά εκτείνεται γεωγραφικά σε όλη τη Θεσσαλία.  

Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.thesgi.gr/ 
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