


 
  



 
ΧΟΡΗΓΟΣ  

Apifon 
www.apifon.com  

Στην apifon εξειδικευόμαστε στον τομέα του digital messaging. Παρέχουμε εργαλεία marketing για το 
σχεδιασμό, τη διαχείριση, την αποστολή και την  παρακολούθηση διαφημιστικών και ενημερωτικών 
μηνυμάτων και οι τεχνολογίες που  χρησιμοποιούμε φιλοξενούνται σε cloud υποδομές. 
 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Skywalker 
www. skywalker.gr 

 

Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα ήδη 
από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην 
αναζήτηση εργασίας. Οι εταιρίες που το εμπιστεύονται για τη δημοσίευση των αγγελιών τους 
ξεπερνούν τις 6.000 και οι επισκέπτες καθημερινά αγγίζουν τις 40.000. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ  

AIR LIQUIDE HELLAS 
www.airliquide.com  

Η Air Liquide, εγκατεστημένη στην Ελλάδα από το 1909, προσφέρει καινοτόμες λύσεις αερίων, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών σε πολλούς κλάδους, από τη φροντίδα υγείας και τις βιομηχανίες τροφίμων 
μέχρι τις μεταλλουργίες, χαλυβουργίες, χημικές βιομηχανίες και τα διυλιστήρια. Η Air Liquide Hellas, 
ηγέτης της ελληνικής αγοράς, παράγει τα προϊόντα του στην Ελλάδα με ασφαλείς και φιλικές προς το 
περιβάλλον μεθόδους. Διαθέτει δύο μονάδες πρωτογενούς παραγωγής, δύο κέντρα εμφιάλωσης και 
ελέγχου φιαλών, μία μονάδα παραγωγής ασετυλίνης και τέσσερα σημεία πωλήσεων Η θυγατρική της 
VitalAire Hellas παρέχει από το 1991 σε ασθενείς υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο σπίτι. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
www.helpe.gr 

 
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον 
τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές τους 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου 
(LSE: HLPD). Το 2016, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €6.7 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη 
EBITDA σε €731 εκ.   Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας 
περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα 
διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική 
δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του 
χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.  Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της 
θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στη 
λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.740 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, 



 
βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.  Επιπλέον, ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ 
στα Σκόπια για διακίνηση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου και μέσω ενός δικτύου 300 πρατηρίων 
συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία,  
Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.  Συμμετέχει ως διαχειριστής με 50% μαζί με την ιταλική Edison στην 
παραχώρηση του Δυτ. Πατραϊκού Κόλπου και κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής 
υδρογονανθράκων (25%) στην παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους μαζί με την καναδική Calfrac 
(75%).  Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιλέγηκε ως προτιμητέος ανάδοχος για τις υπό 
παραχώρηση περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας, της ΒΔ Πελοποννήσου, η σύμβαση Μίσθωσης των 
οποίων έχει υπογραφεί, του Κυπαρισσιακού Κόλπου και του Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο όπου συμμετέχει σε 
κοινοπραξία (25%) με την Total και την Edison    Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο 
συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και 
παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην 
Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες,  αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων.   
Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της 
ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη 
Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 
MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.   Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική 
τους τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υλοποιούν ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με 
κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων. 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
HDL DESIGN HOUSE GREECE I.K.E. 
www.hdl-dh.com 

 
HDL Design House delivers leading-edge digital, analog, and back-end design and verification services 
and products in numerous areas of SoC and complex FPGA designs. The company also develops IP 
cores, developed and verified using Cadence tools and flow, and component (VITAL) models for major 
SoC product developers. Founded in 2001 and currently employing 160 engineers working in three 
design centers in Serbia and Greece (Thessaloniki), HDL Design House’s mission is to deliver high 
quality products and services, with flexible licensing models, competitive pricing and responsible 
technical support. The company was awarded ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013 certifications in 
December 2006 and has achieved certifications from Direct Assessment Services (DAS). HDL DH joined 
the ARM® Approved Design Partner program, through which leading SoC design houses are recognized 
by ARM as accredited partners in specific technologies and activities. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
Hilti Ελλάς ΑΕΕ 
www.hilti.gr 

 

Ο Όμιλος Hilti κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση, ποιοτικών προϊόντων για 
επαγγελματίες στον οικοδομικό και κατασκευαστικό χώρο με παρουσία σε 60 χώρες και 24.000 
προσωπικό παγκοσμίως. H Hilti προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για κάθε στάδιο της 
κατασκευής όπως μετρητικά συστήματα, κρουστικά δράπανα, σύστημα αδιατάρακτης κοπής και 
διάτρησης, συστήματα στερέωσης, καρφωτικά εργαλεία, συστήματα ανάρτησης Η/Μ κ.α. Τα προϊόντα 



 
και οι υπηρεσίες της Hilti προσφέρουν καινοτόμες λύσεις που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους 
πελάτες που δραστηριοποιούνται στη κατασκευή και στη συντήρηση κτιρίων. Η έδρα του Hilti Group 
βρίσκεται στο πριγκιπάτο του Λιχτενσταϊν Η Hilti Ελλάς ΑΕΕ ιδρύθηκε το 1962 και από τότε κατέχει 
ηγετική θέση στα συστήματα διάτρησης και στερέωσης στην Ελλάδα. 
 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
KLEEMANN 
www.kleemannlifts.com 

 
KLEEMANN is a global lift company, distributing all over the world and serving the construction sector 
from major industry to commercial buildings and private properties. Our head office remains in Kilkis, 
Greece, where we first started production over 30 years ago, with additional company-owned 
manufacturing facilities in Greece, China and Serbia and two assembly lines in Russia and Turkey. This 
core structure is complemented by our local presence in 15 countries. Through this network, we export 
to more than 100 countries worldwide. Lift installation and maintenance companies handle the 
distribution of our products all over the world. Well-regulated close contact between our management 
teams, employees and collaborative parties allows us to build and maintain strong, long-term 
relationships with our customers and provide reliable service across the globe. KLEEMANN is proud of 
its strong global brand name, economic success and financial stability. These merits are guided by 
KLEEMANN’s commitment to quality standards, progressive technical and market knowledge and 
innovative research schemes. Our dedicated Research and Development Department analyses latest 
market trends and technological developments to continually update and expand our product range. 
This, along with pioneering initiatives such as our partnership with world-renowned designer Andreas 
Zapatinas, ensure further expansion and an increased share in the global market in years to come. 
KLEEMANN stands for wide range of products, for innovation in design and technology, for flexibility 
and customisation, for quality products and dedicated service and support. Our manufacturing 
facilities, highly trained workforce and state-of-the-art IT systems and logistics support enable us to 
deliver reliable, highly personalised solutions, whatever the challenge. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
METRO ΑΕΒΕ 
www.metro.com.gr 

 

Η εταιρεία METRO A.E.B.E ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και 
Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO.  Προήλθε 
από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα 
Ελληνικών συμφερόντων, με οικογενειακή μετοχική σύνθεση και αυστηρά τεχνοκρατικό τρόπο 
οργάνωσης. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η METRO, υπηρετεί με συνέπεια και αξιοπιστία την 
ελληνική αγορά, στηρίζοντας τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα επιχειρηματία, τον Έλληνα παραγωγό 
και τον Έλληνα καταναλωτή.  Η εταιρεία διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων:  τα καταστήματα 
χονδρικής METRO Cash & Carry, με 49 σημεία σε όλη την Ελλάδα, και τα καταστήματα λιανικής My 
market, που έως το τέλος του 2015 αριθμούσαν 66 σημεία πώλησης, κυρίως στην Αττική και τη Νότια 
Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 2016,  σε μία σημαντική στιγμή για την ιστορία της, η εταιρεία απέκτησε 
την αλυσίδα Βερόπουλος επεκτείνοντας το δίκτυό της σε στρατηγικά σημεία σε όλη την ελληνική 
περιφέρεια. Σήμερα η εταιρεία αριθμεί 223 σημεία λιανικής πώλησης πανελλαδικά και απασχολεί 
πάνω από 10.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά ως έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες 



 
στην χώρα. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός 
στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και 
πολυδιάστατους τρόπους. 
 

 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. 
www.pmi.com  
Η Παπαστράτος ιδρύθηκε το 1931 και για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες διατηρεί την ηγετική της 
θέση στην παραγωγή προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Από το 2003 είναι μέλος του ομίλου της Philip 
Morris International (PMI), ο οποίος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 χώρες παγκοσμίως.   
Με εφόδια τους ταλαντούχους ανθρώπους της και με ένα χαρτοφυλάκιο εξαιρετικά επιτυχημένων 
εμπορικών σημάτων, όπως το Marlboro και ο ιστορικός Άσσος, η Παπαστράτος μπαίνει σε μια νέα 
εποχή, χτίζοντας όλο το επιχειρηματικό της μοντέλο πάνω στο όραμα της «για ένα μέλλον 
απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου». Με μια επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, μετατρέπει 
το σύγχρονο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής των ράβδων καπνού (HEETS) 
για το καινοτόμο προϊόν, IQOS, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία θέρμανσης και όχι καύσης του 
καπνού.  Η Παπαστράτος γίνεται έτσι το τρίτο εργοστάσιο παγκοσμίως της PMI που θα παράγει  
αποκλειστικά και θα εξάγει τα HEETS.     Από την επένδυση αυτή δημιουργούνται 400 νέες θέσεις 
εργασίας, αυξάνοντας τον αριθμό του δυναμικού της εταιρείας στα 1.200 άτομα.  Τα τελευταία χρόνια 
η Παπαστράτος έχει αναγνωριστεί ως Best Place to Work (2012, 2013 και 2014) και Top Employer 
(2015, 2016 και 2017,2018), ενώ έχει λάβει και πολλά χρυσά βραβεία για τις πρακτικές και τα 
προγράμματά της στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, αναδείχθηκε το 2016, από το 
περιοδικό Fortune, ως «Η πιο Αξιοθαύμαστη Εταιρεία της Ελλάδας», ενώ το 2018 βρέθηκε στο Top 3 
των εταιρειών που οι νέοι επιλέγουν ως μελλοντικούς εργοδότες στην έρευνα «Καριέρα και Γενιά Υ» 
του kariera,gr. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν, όχι μόνο την εξαιρετική επιχειρηματική πορεία της 
εταιρείας, αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειές που κάνει για τους εργαζόμενούς της και για την 
κοινωνία.    Η Παπαστράτος υλοποιεί με συνέπεια ένα δυναμικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, για τη στήριξη των καπνοκαλλιεργητών αλλά και για την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων σε συνεργασία με ΜΚΟ, όπως η Αποστολή, η PRAKSIS, ο ΔΕΣΜΟΣ και η Σχεδία. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
PROCREDIT BANK 
www.procreditbank.gr 

 

H τράπεζα ProCredit είναι μία αναπτυξιακή εμπορική τράπεζα που προσφέρει άριστες υπηρεσίες σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης και σε ιδιώτες που επιθυμούν την αποταμίευση. Ο τρόπος 
λειτουργίας μας  διέπεται από έναν αριθμό κύριων αξιών τις οποίες τηρούμε απαρέγκλιτα.  Η 
επικοινωνία μας με τους πελάτες μας διέπεται από  διαφάνεια, δεν προσφέρουμε προϊόντα 
καταναλωτικής πίστης, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και 
προσφέρουμε υπηρεσίες που βασίζονται στην κατανόηση της πραγματικής κατάστασης του πελάτη, σε 
συνδυασμό με μία άρτια οικονομική ανάλυση.  Όσον αφορά τη συνεργασία μας με τους 
επιχειρηματικούς πελάτες, εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι  
αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας  και συνεισφέρουν ζωτικά στις οικονομίες 



 
που δραστηριοποιούνται. Προσφέροντας απλές και προσιτές αποταμιευτικές λύσεις ταυτόχρονα  με  
άλλες τραπεζικές υπηρεσίες  και επενδύοντας σημαντικούς πόρους στην οικονομική εκπαίδευση, στόχο 
μας αποτελεί η προώθηση της αποταμιευτικής νοοτροπίας και οικονομικής υπευθυνότητας.  Οι μέτοχοί 
μας στοχεύουν σε μία βιώσιμη απόδοση της επένδυσής τους μακροπρόθεσμα, αντί της μεγιστοποίησης 
του κέρδους βραχυχρόνια. Επενδύουμε εκτεταμένα στην εκπαίδευση και την εξέλιξη του προσωπικού 
μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον,  καθώς 
και να παρέχουμε φιλικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας. 
 

 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
Sigmia 
www.sigmia.com 

 

Η Sigmia δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο του IT και εξειδικεύεται  στην περιοχή  του 
λιανεμπορίου και συγκεκριμένα στα πληροφοριακά συστήματα προγραμματισμού (planning).  H 
εταιρεία παρέχει λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαδικασίες σχεδιασμού εμπορευμάτων και 
προγραμματισμού εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους λιανεμπόρους 
ανά τον κόσμο, να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες βέλτιστης λειτουργίας και κερδοφόρου ανάπτυξης, 
που προσφέρουν οι εφαρμογές ολοκληρωμένου συνεργατικού σχεδιασμού.  Επί της ουσίας, η Sigmia 
χτίζει συστήματα και διαδικασίες, αξιοποιώντας τεχνολογίες μηχανικής μάθησης σε Big data, που 
βοηθούν τους ανθρώπους να πάρουν επαγγελματικές αποφάσεις έχοντας καλή πληροφόρηση και 
γνώση των δεδομένων τους. Οι σύμβουλοι της Sigmia έχουν συνεργαστεί με διακεκριμένους 
οργανισμούς του λιανεμπορίου παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου εταιρειών του δείκτη Fortune 500. 
Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε υλοποιήσεις έργων στην Αμερική, την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, 
συνεργαζόμενη με εταιρείες σούπερ μάρκετ, τηλεπικοινωνιών, αλυσίδες φαρμακευτικών προϊόντων, 
αλυσίδες ένδυσης και ειδών κατοικίας. Μέσω αυτών των έργων, έχουν ανατεθεί στην εταιρεία προς 
επίλυση σύγχρονα σύνθετα προβλήματα, τα οποία έχουν βοηθήσει στην εξοικείωση του ανθρωπίνου 
δυναμικούς της Sigmia με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του λιανεμπορίου σήμερα. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
Süedwestmetall 
www.suedwestmetall.de 

 

 

Südwestmetall - The Baden-Wuerttemberg Employers’ Association of the Metal and Electrical Industry The 
German metal and electrical industry (M+E industry) is not only Germany’s economic locomotive. With its 
goods "made in Germany", the M+E industry is also internationally successful. A key factor to this success: 
The highly qualified, flexible and motivated employees. Südwestmetall represents the tariff and socio-
political interests of approx. 1800 member organisations employing more than 500.000 employees in large 
and medium sized enterprises. The companies generate most of their turnover by manufacturing capital 
goods. More than a half of products and services are exported. Südwestmetalls‘ headquarters is located in 
Stuttgart, the member companies are spread throughout the county of Baden-Württemberg.  
 

 

 



 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
Veltio 
www.veltio.com 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο το όνομα της Veltio ταυτίζεται με την ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς είναι η 
σημαντικότερη εταιρία στον κλάδο της ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Στήριξης και Λήψης 
Διοικητικών Αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Διατηρώντας τα τελευταία 15 χρόνια το κέντρο 
Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την απορρόφηση και ενδυνάμωση νέων και 
ταλαντούχων επιστημόνων, στοχεύει αποκλειστικά στην Διεθνή αγορά ενώ τα τελευταία χρόνια έχει 
καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες αλυσίδες Retail στον κόσμο και 
να είναι πρωτοπόρος στις πλέον απαιτητικές αγορές των ΗΠΑ και της Ρωσίας. 
 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
VICTUS NETWORKS 
www.victus.gr 

 
VICTUS Networks emerged in the telecoms market in 2014 through a ground breaking deal between  
Vodafone Greece and Wind Hellas, two of Greece’s recognizable and innovative mobile operators.  
VICTUS Networks is a Mobile Network Sharing Company created by the joint venture of Vodafone 
Greece and Wind Hellas.The company’s main objective is to manage the Radio Access and Transport 
Networks (RAN) of its parent companies and, in parallel, implement a partial active radio network 
sharing (MORAN) for the 2G & 3G & 4G technologies mostly in rural and in selected urban areas of 
Greece. At VICTUS Networks we pride ourselves in delivering outstanding technology that connects 
people and empowering our shareholders to compete successfully in the converged market.  We 
operate in a fast-paced industry and in a continuously changing environment. Our deep technical 
expertise is a differentiator; we simply can’t deliver for our shareholders without exceptional people in 
place to deliver exceptional work. We believe its our people that make the difference and who make 
Victus the success it is today. We hire people with the right attitude and qualities to build and operate 
networks for the benefit of our shareholders, who are also our customers.  In return, we enable our 
teams to shine and grow as professionals through fair reward, stimulating work and a flexible and 
collaborative environment. 
 

 
 

Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
www.hatzopoulos.gr   

A. Hatzopoulos S.A. specializes in flexible packaging converting. Founded by Athanasios Hatzopoulos in 
1931, today we are one of the fastest growing packaging converters in the European market and a key 
international player. The company operates in two production sites in Thessaloniki, Greece with 
numerous sales offices across Europe. Continuously investing in innovative technological equipment and 
advanced environmental and quality systems, the annual growth of Hatzopoulos S.A. is steadily higher 
than this of the packaging market based on the company's exports in more than 25 countries. We 
passionately offer unparalleled packaging products, solutions and services, supporting our customers to 
improve their packaging efficiency across the value chain. 
 



 

Accelsiors 
www.accelsiors.com  
Εταιρεία Κλινικών Μελετών - CRO  Accelsiors CRO is a global full service CRO. Our services include, study 
management and site monitoring, feasibility, regulatory submissions and strategy, medical monitoring 
and PV, data management, biostatistics, medical writing, document/file management, PK/PD modeling, 
QA  Although mid-sized we are operating in global scale. With 18 offices on 4 continents Accelsiors is 
currently conducting studies in over 30 countries utilizing a combination of office-based and regional-
based employees.   We are looking for fresh talented graduates, business-minded and communicative to 
join the Business Development Team in Thessaloniki. 
 

 

ACCENTURE SA 
www.accenture.com  

Η Accenture αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα στρατηγικής, συμβουλευτικής, 
ψηφιακών μέσων, τεχνολογίας και λειτουργιών. Συνδυάζοντας μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένες 
δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους και σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες -
υποστηριζόμενη από το μεγαλύτερο delivery network στον κόσμο- η Accenture δραστηριοποιείται στο 
σημείο τομής των επιχειρήσεων με την τεχνολογία, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους και να δημιουργήσουν βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders). Απασχολώντας περίπου 435.000 εργαζομένους που εξυπηρετούν πελάτες σε 
περισσότερες από 120 χώρες, η Accenture προωθεί την καινοτομία με στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με 
τον οποίο ο κόσμος ζει και λειτουργεί. 
 

 

ADECCO HR 
www.adecco.gr  
Ο όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως στον τομέα της παροχής λύσεων 
ανθρώπινου δυναμικού. Με έδρα στην Ελβετία και παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, ο όμιλος 
προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε περίπου 700.000 ανθρώπους ετησίως. Καθημερινά, αποδεικνύει 
έμπρακτα την εμπειρία του στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των εταιρειών-πελατών στη 
στελέχωση θέσεων, στην παροχή αξιόλογων προγραμμάτων επαγγελματικής μετάβασης και στην 
ανάπτυξη ταλέντων.  Ως κορυφαίος πάροχος λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως 
αναγνωρίζουμε τον θετικό αντίκτυπο που έχουμε σε εκατομμύρια ανθρώπους χάρη στις υπηρεσίες που 
προσφέρουμε και κατανοούμε απόλυτα τον ρόλο μας στην κοινωνία. Εμπνέουμε ανθρώπους και 
οργανισμούς να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά και δημιουργούμε περισσότερες και 
ποιοτικότερες επιλογές στον τομέα της εργασίας.  Η Adecco είναι μία από τις εταιρείες του Ομίλου. 
Προσφέρει υπηρεσίες Στελέχωσης, με στόχο την ενδυνάμωση των οργανισμών με το κατάλληλο 
προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, καθημερινά διερευνούμε τους επαγγελματικούς στόχους των 
υποψηφίων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό συνταίριασμα των 
αναγκών των εταιρειών-πελατών μας με τις επαγγελματικές επιδιώξεις των υποψηφίων.  
Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε και να σας υποστηρίξουμε στην αναζήτηση της θέσης εργασίας που 
ονειρεύεστε!  
 



 

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 
www.alumil.com 

 
Ο Όμιλος ALUMIL είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα-βάσει παραγωγικής δυναμικότητας-
στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου και συμπληρωματικά προϊόντα. Σήμερα ο 
Όμιλος ALUMIL, απασχολεί περισσότερους από 1.900 εργαζομένους, διαθέτει 7 υπερσύγχρονα 
εργοστάσια στην Ελλάδα, 5 εργοστάσια στο εξωτερικό, 32 θυγατρικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, 
δίκτυα πωλήσεων σε πάνω από 60 χώρες και στις 5 ηπείρους. Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και 
είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου έφτασαν τα 206 εκ. για το 2016.  
Δραστηριοποιείται σε 6 βασικούς τομείς: Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου  Βιομηχανικά προφίλ  
Αυτοματισμούς  Προϊόντα ηλιοπροστασίας - σκίασης Είδη εσωτερικών χώρων  Πλαστικά  Η εταιρική 
μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια, ενώ παράλληλα 
ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, την ελευθερία και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών/λύσεων σε ένα περιβάλλον ισότιμων ευκαιριών.  Η εταιρία 
προσφέρει στους εργαζομένους της μία σειρά από πρόσθετες παροχές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω: Αξιοκρατικό Σύστημα Αμοιβών και Διοίκησης της Απόδοσης Αποδοχές βασισμένες στην 
αποδοτικότητα Συνεχής εκπαίδευση Ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας Εταιρική τράπεζα αίματος 
Εταιρικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις Κάλυψη εξόδων παιδικού σταθμού (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς) 
Μεταφορά από και προς την εταιρία (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς) 
 

 

AMD Telecom SA 
www.routee.net 

 
Το 2016, η AMD Telecom λάνσαρε το νέο της brand, Routee με σκοπό τη βελτίωση και την 
απλοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, εφαρμογών, επιχειρήσεων και 
μηχανών. Τα μέσα για να πετύχει τους στόχους της, είναι οι παρεχόμενες λύσεις μέσω διαδικτύου και 
API που περιλαμβάνουν: • Ανταλλαγή Μηνυμάτων (SMS, Voice, Email) • Ταυτοποίηση Χρηστών (2 
Factor Authentication) • Number Lookup • Plugins και micro εφαρμογές  Οι πελάτες μας είναι 
επαναστάτες και πρωτοπόροι. Είναι ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παγκόσμιες αλυσίδες λιανικού εμπορίου κ.ά. 
 

 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. 
www.athenianbrewery.gr 

 
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, αποτελεί 
μέλος του Ομίλου της Heineken N.V. και είναι από τις σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής και 
εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα.   Σήμερα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει 3 μονάδες σε Πάτρα, 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα όπου παράγει τις μπίρες Amstel, Heineken, Heineken LIGHT, Amstel Pils, 
Amstel Dark, Amstel Radler, Amstel Radler Ginger & Lime, Amstel Free, ΑΛΦΑ, AΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ 
Strong, Fischer, ΒΙΟΣ 5, ΜΑΜΟΣ,  καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης νερού στη Λαμία όπου 
εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ.  Όλα τα προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 
παράγονται από 100% ελληνικό κριθάρι το οποίο βυνοποιείται στα ιδιόκτητα βυνοποιεία που 
διαθέτει σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η εταιρία εισάγει και διανέμει γνωστές μάρκες 
μπίρας όπως SOL, McFarland, Erdinger, Affligem, Murphy’s, Duvel κ.α.   Είναι μια εταιρία που 



 
ξεχωρίζει τόσο για την ιστορία της όσο και για τη συνέπεια, τις αξίες και την υπευθυνότητά της. 
Παράλληλα, στηρίζει την ελληνική οικονομία, προσφέρει στην κοινωνία, φροντίζει για το περιβάλλον, 
συνεργάζεται με τους πελάτες της απέναντι σε κοινές προκλήσεις, προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες 
των καταναλωτών, στηρίζει τους προμηθευτές της και αναπτύσσει τους ανθρώπους της.  Το 2013 η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία βραβεύτηκε για 4η συνεχή χρονιά για το εργασιακό της περιβάλλον, καθώς 
περιλαμβάνεται στις πρώτες θέσεις των εταιριών στην κατάταξη «Best Workplaces».   
 

 

Becode 
www.becode.gr 

 
H τεχνική εταιρεία Becode αποτελεί έναν φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης ιδιωτικών τεχνικών έργων 
υποστηρίζοντας καθετοποιημένα όλο το φάσμα της κατασκευής. Τα στελέχη της, διαθέτοντας μία 
διαφορετική οπτική γωνία, πειραματίζονται συνεχώς με νέα υλικά και καινοτόμες τεχνικές. 
Αποκλειστική τους επιδίωξη η απόλυτη αρτιότητα μεταξύ σχεδιασμού και ποιοτικής υλοποίησης με 
μοναδικό σημείο αναφοράς τον εκάστοτε πελάτη και τις ανάγκες του. 
 

 

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 
www.daiosplastics.com 

 
Από το 1975 η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ επενδύει στην αγροτική οικονομία με καινοτόμες προτάσεις και 
ιδέες που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, τη βελτίωση της ποιότητας 
των αγροτικών προϊόντων και την προστασία των καλλιεργειών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Περισσότερα από 40 χρόνια συμβάλλει στην αλλαγή στρατηγικής της αγροτικής οικονομίας, 
σχεδιάζοντας και παράγοντας προϊόντα για την προστασία εξειδικευμένων καλλιεργειών.   Με έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα προσφέρονται 45 πατενταρισμένα προϊόντα  στους παραγωγούς  δίνοντας 
λύσεις σε θέματα:  κάλυψης θερμοκηπίων εδαφοκάλυψης αντι-βρόχινης προστασίας στάγδην 
άρδευσης 
 

 

Deloitte 
jobs2.deloitte.com 

 

Deloitte Greece Profile  With over 150 years of hard work and commitment to making a real difference, 
our organization has grown in scale and diversity—more than 263,900 people in 150 countries, providing 
consulting, tax, legal, financial advisory, risk advisory, and audit & assurance services—yet our shared 
culture remains the same. We aim to be the best at all that we do—to help clients realize their 
ambitions; to make a positive difference in society; and to maximize the success of our people.   Deloitte 
Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) since 1975. Having followed an almost 
42-year period of successful and dynamic activity in the Greek market, Deloitte Greece has experienced 
vast growth by offering services to large public, private, commercial, and industrial companies in every 
major sector of the Greek economy.  With offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece employs 
more than 600 professionals. Today, Deloitte enjoys one of the highest positions in the Greek market 
among the advisory firms with a blue chip portfolio of clients. 
 



 
 
 

Διάλογος Συμβουλευτικό Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας 
www.dialogos.net.gr 

 

Στο Διάλογο απευθυνόμαστε σε αυτούς που επιθυμούν και ενδιαφέρονται να σπουδάσουν, να 
καταρτιστούν επαγγελματικά ή να εργαστούν στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη γερμανόφωνη χώρα 
(Αυστρία, Ελβετία).   Είμαστε μια ομάδα νέων, Έλληνες και Γερμανοί, πλήρως ενημερωμένοι γύρω απ’ 
την καθημερινή ζωή στη Γερμανία και γνωρίζουμε πολύ καλά το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
την αγορά εργασίας, καθώς και τις απαιτήσεις τους. Η καθημερινή μας επικοινωνία με τη χώρα, τα 
πανεπιστήμια και τους αρμόδιους φορείς συμβάλει στην άμεση μεταφορά πληροφοριών χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος για παραπληροφόρηση, λάθος ερμηνεία και κενά στη μετάφραση.   Όσον αφορά τις 
σπουδές στις γερμανόφωνες χώρες στόχος μας είναι μέσα από την παροχή αναλυτικών πληροφοριών 
να επιλέξει και να κάνει αίτηση ο υποψήφιος σε ένα αξιόλογο πανεπιστήμιο, το οποίο θα του παρέχει 
υψηλό επίπεδο μόρφωσης και γνώσης και τέλος πολλές ευκαιρίες για τη μετέπειτα επαγγελματική του 
αποκατάσταση.   Για την εύρεση εργασίας οι υπηρεσίες μας έχουν ως βάση τη σωστή δομή του 
βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολή και συνεχίζουν με την έρευνα μας για 
πιθανές θέσεις εργασίας ανάλογα με το προφίλ του υποψηφίου και τις επιθυμίες του. Τέλος, κάνουμε 
αιτήσεις και τον προετοιμάζουμε κατάλληλα για τον στάδιο της συνέντευξης.  Πλέον ως πιστοποιημένο 
εξεταστικό κέντρο του πτυχίου telc δίνουμε την ευκαιρία στους υποψηφίους να δώσουν εξετάσεις 
Γερμανικών στη Θεσσαλονίκη για τα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ1 Hochschule (Ιούνιος 2018). Τα πτυχία της 
telc αναγνωρίζονται από τα περισσότερα πανεπιστήμια και  τους εργοδότες στις γερμανόφωνες χώρες. 
 

 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» 
www.demokritos.gr 

 
Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ» - ξεκίνησε 
στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το 1985 πήρε τη σημερινή του επωνυμία και έγινε αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, 
υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ με 
κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ.   Ο αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος Κέντρου ήταν η προώθηση 
της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία 
για επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων, που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
των υποδομών και την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας και να τεθούν οι βάσεις για τις 
μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου.   Σήμερα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η 
πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο – φυσική, χημεία, 
μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, 
ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελούν 
επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που 
παρέχεται. 
 

 



 
 

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. 
mandoulides.edu.gr  

Mandoulides Schools is a renowned modern and dynamic educational, cultural, and sports community, 
located in Thessaloniki, Greece. The Schools consist of: Day Care Center, Kindergarten, Elementary 
School, Junior - Senior High School, Counseling and Studies Abroad Center.  Mandoulides Schools have 
received worldwide recognition for their quality of service, innovative actions, new technologies, 
environmental programs and foreign languages. Mandoulides Schools is one of the 4 schools in Greece 
and one of the 850 schools in the world that have been selected by Microsoft as a “Microsoft Showcase 
School”.  Mandoulides Schools is dedicated to creating and providing a child-centered, personalized 
experience that enables all children to reach their full potential. School life at Mandoulides Schools 
culminates every year with graduating students gaining recognition and acceptance in to the most 
prestigious universities in Greece, Europe and the United States. Students are also awarded in 
International Olympiads in Mathematics, Informatics, Biology, Physics, Astronomy & Astrophysics, as well 
as in international competitions in Language, Arts, and Sports. 
 

 

ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ 
www.elvial.gr  
H ELVIAL είναι μία ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά διέλασης αλουμινίου για 
περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ αποτελεί μία ισχυρή δύναμη, με εξαγωγική δραστηριότητα που φτάνει 
το 70%.  Με ένα πολυάριθμο τμήμα R & D και εξειδικευμένο προσωπικό έμπειρων μηχανολόγων και 
αρχιτεκτόνων καταφέρνει να αναπτύσσει παγκόσμιες καινοτομίες και να θέτει νέα πρότυπα στα 
αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμίνιου. Παράλληλα με πολύ βαθιά γνώση και εξειδίκευση η ELVIAL 
καταφέρνει και αποτελεί επιλογή για μεγάλες, παγκόσμιες εταιρίες, με πολύ υψηλές απαιτήσεις στην 
παραγωγή βιομηχανικών προφίλ. Με Διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες η ELVIAL 
παρουσιάζει συνεχή αύξηση εξαγωγών ενώ η εξαγωγική της δύναμη αναμένεται να φτάσει το 80% στα 
επόμενα 2 χρόνια. Στρατηγικός συνεργάτης πολλών καταξιωμένων επιχειρήσεων αλουμινίου στην 
Ευρώπη και έχοντας το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον, η ELVIAL ακολουθεί με μεγάλη προσήλωση 
ένα μακρόπνοο σχέδιο ανάπτυξης έχοντας πάντα στο κέντρο της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 
 

 

Entersoft AE 
www.entersoft.gr 

 

Entersoft S.A. is a leading business software development company and provider of enterprise 
application software for small, medium and large sized businesses. The company has been growing 
impressively the past years, steadily enlarging its prestigious clientele. Entersoft has established a 
specialized Certified Partner Network that ensures qualitative support and implementation capabilities to 
its customers. It is listed in the Alternative Market of the Athens Stock Exchange, owns four (4) 
subsidiaries in Bulgaria, Romania and the Greek companies Retail Link S.A. and Cardisoft S.A., exports in 
Cyprus, Serbia, U.A.E., Saudi Arabia and Qatar. The company provides a full range Integrated Enterprise 
Applications with ERP, CRM, Retail, Mobile and E-Commerce software systems, developed on the latest 

 
 



 
 

Epsilon Net 
www.epsilonnet.gr 

 
H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών που δραστηριοποιείται από 
το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training). 
Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2008, ενώ απασχολεί πάνω από 400 εργαζόμενους σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 300 συνεργατών σε 
όλη την Ελλάδα.  Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 27.000 
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. 
 

 

ETEM A.E. 
etem.com  
ETEM was founded in the 1960’s as an aluminium extrusion company of VIOHALCO. Viohalco is a 
Belgium-based holding company of leading metal processing companies across Europe, operating over 
40 major production facilities in eight countries , generating annual revenue of EUR 3,1 billion (2016). 
ETEM is a leading aluminium extrusion company and architectural systems producer in the Balkans.  We 
are a fully integrated designer and producer of aluminium systems and we operate two plants, one in 
Sofia, Bulgaria and one in Athens, Greece. Currently, ETEM is employing more than 800 people globally. 
Additionally to our traditional business of aluminium profiles for windows and facades, ETEM is 
producing machined and treated parts for some of the most prestigious automotive makers worldwide. 
Our customer portfolio includes companies like Audi, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, 
Porsche and many others. Our vision is to make ETEM a global partner of choice, providing creative 
solutions, using a flexible and proactive approach.  We are looking for enthusiastic persons who have 
passion for what they do, integrity, character and morals. 
 

 

European Patent Office (EPO) 
www.epo.org 

 
EPO is an international organization with 7000 employees in 4 places of employment. We offer patent 
protection for technical inventions Europe-wide. We employ 4300 highly skilled scientists as patent 
examiners. We are recruiting in many technical areas, mainly engineers and scientists. 
 

 

 

 



 

Exothermia SA 
www.exothermia.com 

 
Exothermia SA is a software engineering company, developing state-of-the-art simulation software for 
exhaust aftertreatment, covering the complete range of catalyst and particulate filter technology. The 
company’s software platform axisuite® is already in use by major automotive OEMs, catalyst and exhaust 
system suppliers. The unique features, unparralleled model detail and fast simulation times, have made 
axisuite® a preferred simulation software in the automotive industry. Apart from software licensing, the 
company offers continuous technical support, maintenance and upgrading, as well as possibilities for 
customization to the specific customer needs and undertaking of complete simulation case studies (e.g. 
model calibration and system design optimization). EXOTHERMIA SA is a spin-off company of Aristotle 
University Thessaloniki, established in 2007 by members and researchers of the Laboratory of Applied 
Thermodynamics (LAT). The software products are based on the 20-years long experimental and 
simulation experience of LAT, obtained in close collaboration with major aftertreatment system suppliers 
and automotive OEMs. The company's personell includes highly qualified PhD and MSc level scientists in 
the area of Mechanical, Chemical and Software engineering. The close link to LAT academic staff and its 
state-of-the-art experimental facilities guarantees scientific excellence and innovation. 
 

 

Golden Gate Pro 
www.goldengatepro.com 

 
Το Golden Gate Pro είναι μια ακαδημία προγραμματισμού, που παρέχει εξειδίκευση σε νέες γλώσσες 
προγραμματισμού, τεχνικές δεξιότητες, τα πιο σύγχρονα εργαλεία και προγράμματα ώστε να 
ξεχωρίσουν. Στόχος του Golden Gate Pro είναι να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην τυπική 
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στον χώρο της πληροφορικής. Όλοι οι εισηγητές έχουν μεγάλη 
εργασιακή εμπειρία στον χώρο τους.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες 
από την αγορά εργασίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από την εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι 
χτίζουν μόνοι τους ένα ξεχωριστό και μοναδικό online portfolio, ώστε να διεκδικήσουν την επόμενη 
εργασία τους, να δουλέψουν απομακρυσμένα για εταιρίες του εξωτερικού, να εργαστούν ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες ή να φτιάξουν ένα πρωτότυπο πάνω στην νέα επιχειρηματική τους ιδέα. 
 

 

Grecruitment 
www.grecruitment.com 

 

Η Grecruitment είναι διεθνής εταιρεία ,  με μακρόχρονη εμπειρία στην εύρεση και επιλογή στελεχών  
κυρίως τεχνικών και ιατρικών  επαγγελμάτων και παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού με 
δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται 
σε Μηχανικούς, Ειδικούς Πληροφορικής, Γιατρούς, Επαγγελματίες Υγείας αλλά και σε Παιδαγωγούς και 
Κοινωνικούς Επιστήμονες. Οι χώρες στις οποίες προσφέρουμε ευκαιρίες εργασίας είναι κυρίως χώρες 
της Ευρώπης και  της Μέσης Ανατολής και  η υπηρεσία μας παρέχεται χωρίς καμιά οικονομική 
επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους υποψηφίους μας. 
 

 



 

Ιωαννίδου Κωνσταντίνα 
www.agrologismos.gr  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.  Στον Αγρολογισμό είμαστε οικονομικοί σύμβουλοι 
επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ο Αγρολογισμός αποτελείται από καταρτισμένο 
προσωπικό με εμπειρία και γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πελάτη. Ο 
Αγρολογισμός έχει εξειδικευτεί στην υποστήριξη των πελατών του και συμβάλλει στη βελτίωση, στον 
εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  Στόχος μας είναι η 
ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τον πελάτη, η ποιοτική παροχή υπηρεσιών και η ικανοποίηση του μέσω της 
εξυπηρέτησής του. Η συνεχής ανάπτυξη του Αγρολογισμού οφείλεται στην ικανοποίηση και στην 
τήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της. 
 

 

Κ. Ευθυμιου και Σια ΟΕ 
www.assos.edu.gr 

 
Κέντρα Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής. Γλώσσες που διδάσκονται Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Κινεζικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά και  Αραβικά. 
 

 

ΚΕΝΟΤΟΜ Ι.Κ.Ε. 
www.kenotom.com  
Kenotom PC is an engineering services provider for embedded systems. We analyze, design, implement 
and verify source code for Electronic Control Units, we develop test automation solutions for MiL, SiL 
and HiL systems, we design and implement control and automation solutions, we act as third-party 
inspectors in your projects and support you in project management, process management and overall 
application lifecycle management. Starting in 2014 in the automotive sector, we have already made our 
first steps in industrial automation and avionics, while the high customer satisfaction drives a rapid 
growth in all the sectors. 
 

 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
www.greeklanguage.gr 

 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι το εθνικό ίδρυμα έρευνας και εφαρμογών, που εξυπηρετεί το 
Δημόσιο και Εθνικό συμφέρον, πραγματοποιώντας τις εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας και 
στηρίζοντας τα προγράμματα σπουδών ελληνομάθειας (τυπικής και άτυπης) στο εσωτερικό της χώρας 
και στο εξωτερικό.  Ιδρύθηκε το 1992.  Είναι Ν.Π.Ι.Δ. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.   Εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 

 

 



 

Lancom ΕΠΕ 
www.lancom.gr 

 

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. 
 

 

Lidl Ελλάς 
kariera.lidl.gr 

 
Η Lidl, όμιλος επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία στον κλάδο του λιανεμπορίου, ιδρύθηκε το '30 στη 
Γερμανία και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εκπτωτικών καταστημάτων ειδών διατροφής στην 
Ευρώπη, με περισσότερα από 10.000 καταστήματα και 200.000 εργαζόμενους.   Η Lidl Ελλάς ιδρύθηκε 
το 1999 και διατηρεί παρουσία με περισσότερα από 220 καταστήματα και τις Κεντρικές της Υπηρεσίες 
στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της διαρκούς της ανάπτυξης, προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε 
ένα διεθνές περιβάλλον. 
 

 

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
www.logismos.gr 

 

Η Logismos α.ε. είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη 
και με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού. Στην δεκαετία του ‘70, ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής 
στην Βόρειο Ελλάδα λειτούργησε στις εγκαταστάσεις του Computer Service Bureau της εταιρείας.  Στην 
αρχή της δεκαετίας του ‘80, η εταιρεία εγκατέστησε το πρώτο  στην Ελλάδα ιδιωτικό on-line σύστημα 
και έγινε το πληρέστερο ιδιωτικό κέντρο λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ελληνική 
αγορά, υποστηρίζοντας Τράπεζες, Οργανισμούς και μεγάλες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με λογισμικό 
δικής του παραγωγής. Το 2003 η Logismos εισάγεται στο Χ.Α.Α. Το 2009 εγκαθίσταται στα νέα ιδιόκτητα 
κτίρια γραφείων της, στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.  Η Logismos σήμερα:    

- Παράγει, εγκαθιστά και υποστηρίζει σε περισσότερους από 200 πελάτες στην Ελλάδα  ένα από 
τα καλύτερα και πιο σύγχρονα ελληνικά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP, 
μαζί με την ολοκληρωμένη σειρά εφαρμογών που το συμπληρώνει, CRM, MOBILE, SCM, PMS, 
MIS.  

- Παράγει, εγκαθιστά και υποστηρίζει σε περισσότερους από 100 πελάτες σε 20 χώρες ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης λειτουργιών Καζίνο που καλύπτει το σύνολο των 
διαδικασιών διαχείρισης ενός καζίνο.  

- Αναπτύσσει ένα εξολοκλήρου νέο σύστημα  υποστήριξης λειτουργιών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
με στόχο την προώθηση του στην παγκόσμια αγορά. 

 

 

 



 

McKinsey&Company, Greece 
www.mckinsey.gr 

 

McKinsey&Company is a global management consulting firm, with over 100 offices in 52 countries, 
advising the top management of the world’s leading companies on key strategic, operational and 
organizational issues. We have a dual mission, which is to help clients make distinctive, substantial and 
lasting improvements in their performance, and to attract, develop, excite, and retain exceptional 
people. Our cutting-edge expertise in 11 industry sectors and 7 functional areas, supported by 
substantial research and knowledge development efforts, has led to long-standing, trust-based 
relationships with the world’s leading corporations, public sector institutions and social sector 
organizations. We are proud to have served 90 of the top 100 companies, according to Forbes Global 
2000 list, over the last 5 years. The Athens office was formally established in 2000 and has built a strong 
reputation in the business community by serving most of the top 15 Greek companies, in the private and 
public sector. The office serves clients across a number of industries, including banking, insurance, 
telecom, energy, retail/consumer goods, healthcare, pharma and airlines. Our clients benefit from our 
expertise in a wide range of functional areas such as strategy, organization, operational improvements 
and marketing. We believe that distinctive, highly motivated newcomers to the business world can bring 
fresh and innovative insights to bear on their clients’ problems. Each year, McKinsey hires a number of 
outstanding graduates and post graduates from a diverse range of academic disciplines as entry level 
consultants, who work as part of a small team comprising of client and McKinsey colleagues from around 
the world. 
 

 

MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ Α.Ε (Media Markt) 
www.mediamarkt.gr  
Η Media Markt Ελλάς ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. Κατέχει την 
πρώτη θέση σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών σε 15 χώρες με πάνω από 1000 φυσικά καταστήματα.   Η 
εταιρική μας υπευθυνότητα  Η εταιρεία μας έχει βραβευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τις 
συνθήκες εργασίας, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα 
εργαλεία που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των ανθρώπων της καθώς και για τις παροχές της.  
Επίσης, ως εταιρεία που επιδιώκει με κάθε τρόπο να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, για εμάς η υγεία 
και η ασφάλεια αποτελούν νευραλγικές προτεραιότητες.  Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά τους 
εμπλουτίζουμε συνεχώς τις δράσεις που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων μας. Προωθώντας την 
κοινωνική αλληλεγγύη και τον εταιρικό εθελοντισμό δύο φορές τον χρόνο πραγματοποιούμε την 
πρωτοβουλία “Ημέρα Προσφοράς των ανθρώπων της Media Markt Ελλάς στο συνάνθρωπο”.  Τις 
ημέρες αυτές συγκεντρώνουμε είδη ρουχισμού, βιβλία, παιχνίδια και τρόφιμα και τα προσφέρουμε σε 
συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.    Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας  Οι εργαζόμενοί μας 
αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας. Αναζητούμε ανθρώπους με διάθεση για 
εργασία, ενθουσιασμό και ομαδικό πνεύμα, γιατί αυτοί θα καλύψουν τις υψηλόβαθμες θέσεις στο 
μέλλον.  Μέσω της Media Markt Ελλάς Academy, που έχουμε δημιουργήσει, επενδύουμε στη διαρκή 
εκπαίδευση και κατάρτισή τους δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.  Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ανθρώπων της 
εταιρείας μας ανάλογα με το αντικείμενό τους.  Τα μαθήματα γίνονται μέσω e-learning, 
παρακολούθησης σε αίθουσα και προσωπικής καθοδήγησης στο χώρο εργασίας.   Συμπληρωματικά με 
τη Media Markt Ελλάς Academy, οι άνθρωποί μας έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις δυνατές 
περιοχές καθώς και τις περιοχές για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής τους στα Κέντρα 
Ανάπτυξης. 
 

http://www.mediamarkt.gr/


 

METLIFE 
www.metlife.gr 

 

H MetLife αποτελεί μία παγκόσμια δύναμη στον κλάδο Ασφαλειών Ζωής, Συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων, Ομαδικών Ασφαλίσεων Προσωπικού & Χρηματοκοικονομικών υπηρεσιών.  Η MetLife 
με εμπειρία & τεχνογνωσία 150 ετών βρίσκεται συνεχώς στην αιχμή της πρωτοπορίας & διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στα δρώμενα της ασφαλιστικής αγοράς διεθνώς.  Ως πολυεθνική εταιρία 
διακρινόμαστε παγκοσμίως για την οικονομική ισχύ, τη φερεγγυότητα, την κοινωνική ευθύνη & την 
ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας.  Στη MetLife επενδύουμε διαρκώς στην ανάπτυξη νέων 
Στελεχών & έχουμε τη δυνατότητα να υποστήριξουμε οικονομικά, να προσφέρουμε γνώσεις & 
Πιστοποιήσεις για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε νέους / νέες με ταλέντο, 
εργατικότητα & φιλοδοξία.  Οι επαγγελματίες Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της MetLife ασκούν ένα 
δυναμικό επάγγελμα που είναι υψηλά αμοιβόμενο, κοινωνικά χρήσιμο & με ευρύτατους ορίζοντες 
διαχρονικής επαγγελματικής εξέλιξης. 
 

 

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 
www.metronsa.gr 

 
Η Metron Αυτοματισμοί Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και από το 2000 αποτελεί θυγατρική εταιρεία του 
ομίλου της ALUMIL. Ο κύριος τομέας δραστηριοτήτων της είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων. Η έδρα της βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών 
και περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ. και επιπλέον κτιριακές εγκαταστάσεις 
διοίκησης, μελετών και εκπαίδευσης 1.000 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 36.000 τ.μ. 
Για την παραγωγή προϊόντων με αυξημένες τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές η εταιρεία 
επενδύει συνεχώς όχι μόνο σε υπερσύγχρονα μηχανήματα αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 
τεχνικής κατάρτισης. Η Metron από την ίδρυσή της έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις εξαγωγές, αρχικά 
στα Βαλκάνια και τις Ευρωπαϊκές χώρες και στην πορεία στη Ρωσία, τον Αραβικό Κόλπο, την Αφρική 
και τη Λατινική Αμερική. Αυτό που τη διαφοροποιεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό και αποτελεί το 
βασικό μοχλό περεταίρω ανάπτυξης της είναι η αξιοπιστία σε κάθε επίπεδο. Αξιοπιστία ως εταιρία, ως 
προϊόν, ως άνθρωποι.  Σήμερα η Metron, λόγω της αφοσίωσης και της συνεχούς προσπάθειας των 
ανθρώπων της σε όλο τον κόσμο, είναι παρούσα σε 42 χώρες, σε 4 διαφορετικές ηπείρους. Ωστόσο, 
αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία πέρα από τους αριθμούς είναι η σχέση εμπιστοσύνης που 
χτίζουμε με όλους τους συνεργάτες μας. Αυτή η τίμια και μακροχρόνια συνεργασία διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα τόσο της Metron, όσο και των συνεργατών μας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

 

Mondelez 
www.mondelezinternational.com  

Hello! We’re Mondelēz International, a team of 100,000 colleagues working in 165 countries with a 
shared dream: to create delicious moments of joy. In Greece, Mondelez has presence since 1988 (as Kraft 
foods) and is promoting responsibly favorite brands like: Lacta, Pavlides, Kiss, 3BIT, Philadelphia cream 
cheese, OREO, Ergastiri Pavlides biscuits, Trident, Dentyne, Bubbaloo and Halls.  Learn more about 
Mondelēz by visiting  our site : www.mondelezinternational.com, follow us on Facebook at 
facebook.com/mondelezinternational or come and speak with us!!! 
 

http://www.mondelezinternational.com/


 

MOTOWAY Γεώργιος Καμπράνη ΑΕ 
www.motoway.gr 

 
Εισαγωγική εταιρία μοτοσικλετών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ με 32 χρόνια δραστηριότητα στο 
χώρο. 
 

 

MYTILINEOS 
www.mytilineos.gr 

 
H Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού 
Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,3 δις. Ευρώ 
και απασχολεί περισσότερους από 2.700 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
 

 

NCR Corporation 
www.ncr.com  
NCR Corporation (NYSE: NCR) is the global leader in consumer transaction technologies, turning everyday 
interactions with businesses into exceptional experiences. With its software, hardware, and portfolio of 
services, NCR enables nearly 700 million transactions daily across retail, financial, travel, hospitality, 
telecom and technology, and small business. NCR solutions run the everyday transactions that make your 
life easier. NCR is headquartered in Duluth, Georgia, with approximately 29,000 employees and does 
business in 180 countries. 
 

 

NESTLE HELLAS S.A. 
www.nestle.gr 

 
Η Nestlé είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Με παρουσία σε 191 χώρες, 
οι 328.000 εργαζόμενοί της δεσμεύονται στο σκοπό της Nestlé «βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και 
συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιές μέλλον». Η Nestlé διαθέτει μια ευρεία γκάμα από προϊόντα και 
υπηρεσίες για ανθρώπους και κατοικίδια για κάθε στάδιο της ζωής τους. Στα περισσότερα από 2.000 
προϊόντα μας περιλαμβάνονται παγκόσμιες μάρκες όπως ο Nescafé ή η Nespresso, αλλά και τοπικές 
αγαπημένες μάρκες όπως ο ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος και το φυσικό μεταλλικό νερό 
Κορπή. Η επίδοση της εταιρείας συνδέεται με τη στρατηγική της για τη Διατροφή, την Υγεία και την 
Ευεξία. Η Nestlé εδρεύει στην Ελβετία, στην πόλη Vevey, εκεί όπου ιδρύθηκε πριν από 150 χρόνια. 
 

 

http://www.motoway.gr/
http://www.mytilineos.gr/
http://www.ncr.com/
http://www.nestle.gr/


 

NIKI Information Technologies 
www.niki-mepe.gr  

Η εταιρεία ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1994 στον Κατσικά Ιωαννίνων από τον Δρ. Δημήτρη 
Βαρτζιώτη. Στόχος της ΝΙΚΙ είναι η διασύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με το ελληνικό 
επιστημονικό δυναμικό για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών εφαρμοσμένης μηχανικής και λύσεων 
πληροφορικής. Οι υπηρεσίες της ΝΙΚΙ περιλαμβάνουν βιομηχανικό σχεδιασμό, υπολογιστική 
προσομοίωση, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και τη διασύνδεση 
αυτών των τομέων. Η ΝΙΚΙ λαμβάνει ενεργά μέρος σε ερευνητικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
μέσω διεθνών συνεργασιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΝΙΚΙ την καθιστούν πρώιμο χρήστη 
νέων τεχνολογιών και μεθόδων, τις οποίες αποτιμά, εξελίσσει και μεταφέρει στους πελάτες της μέσω 
προηγμένων έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 

 

ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ 
www.doppler.gr  
Η DOPPLER ΑΒΕΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 και αποτελεί μία σύγχρονη βιομηχανία 
παραγωγής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και συστημάτων στάθμευσης. Η εταιρία 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως κατορθώνοντας να κάνει διαρκώς πιο 
αναγνωρίσιμο το brand της και κατακτώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.  Με σημαντική 
παρουσία σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, των Βαλκανίων και της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., η εταιρία διεισδύει 
βαθύτερα σε ανερχόμενες αγορές όπως αυτές των χωρών του Κόλπου και της Λατινικής Αμερικής, της 
Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ινδίας και της Αυστραλίας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Doppler 
περιλαμβάνει περίπου 180 άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς, τεχνικούς και υπαλλήλους γραφείου 
ως προς τις νέες τεχνολογίες, στη σχεδίαση και την ανάπτυξη λύσεων ανελκυστήρων.  Η κατανομή του 
προσωπικού είναι έτσι δομημένη ώστε να υπάρχει υποστήριξη σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες της 
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης, Παραγωγής, After Sales, 
Προμηθειών, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και HR. 
 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 
www.olympicbrewery.gr 

 
Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία καθοδηγούμαστε από το όραμά μας, ότι όλοι αξίζουν τη χαρά στη ζωή τους. 
Ο στόχος μας απλός και φιλόδοξος – «Leaders in bringing joy to life». Είμαστε μία από τις 
σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας μπύρας στην εγχώρια αγορά. Η εταιρεία μας, με 
έδρα τη Ριτσώνα Ευβοίας και κεντρικά γραφεία στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς Αττικής, είναι 
θυγατρική του Δανέζικου Ομίλου Carlsberg και δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των εταιρειών 
Μύθος Ζυθοποιία και Ολυμπιακή Ζυθοποιία.  Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζουμε έμπρακτα την 
ελληνική αγορά μπύρας διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 10 τοπικώς παραγόμενων προϊόντων, 
απασχολώντας πάνω από 430 εργαζομένους και 2000 προμηθευτές και συνεργάτες. Η εταιρεία μας 
διαθέτει 2 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης και στη Ριτσώνα, Ευβοίας, 
δυναμικότητας 2,2 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, στις οποίες παράγονται τα προϊόντα FIX Hellas, FIX Dark, 
FIX Άνευ, Μythos, Mythos Radler, Kaiser και Henninger. Η εταιρεία μας παράγει, διαθέτει και διανέμει 
στην ελληνική αγορά τα κορυφαία σήματα Tuborg Club Soda, Tuborg Tonic Water, Tuborg Lemon Soda, 



 
Tuborg Lime-Green Tea Soda & Tuborg Orange-Cinnamon Soda. Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας 
που άλλαξε τον χάρτη της μπύρας στην Ελλάδα επικοινωνήστε μαζί μας! 
 

 
 

POS Solutions Μαυροματίδου Κ. & 
Σια ΕΕ 
www.foodtecsolutions.com  
FoodTec is a premier point-of-sale (POS) solution provider in the restaurant industry, offering a 
comprehensive transaction based system that enables restaurant operators to manage all aspects of 
their business from order management, delivery, customer management, marketing and management 
reporting. 
 

 

PwC Greece 
www.pwc.com 

 
At PwC Greece, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network 
of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. We have premises in Athens and Thessaloniki and more than 
1,000 employees. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.gr. 
 

 

SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions 
www.softweb.gr 

 

Στη Softweb® αξιοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και παρέχουμε αξιόπιστες και 
τεχνολογικά προηγμένες λύσεις. Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου, Mobile 
Applications και στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών. 
 

 

stoiximan.gr 
www.stoiximan.gr 

 
We are the leading online gaming operator in Greece, developing cutting edge technology and offering 
24/7 entertainment to our members.  Our operations are increasingly expanding across Europe. We 
have already positioned ourselves amongst the market leaders in Romania and Cyprus and have plans 
to launch in 2 more European markets ahead of the 2018 World Cup.  How did we get here? Simply by 
loving what we do and by sticking to our values.  We put people first. We stake our personal 
reputations on the excellence of our work. We are passionate about our products and services. We 
invest in breakthrough technologies and innovation. We always listen to our users but also to our own 
people. We respond fast and adapt to changes. We continuously improve. Every single day.  Most of 

http://www.pwc.gr/


 
all, we work together. No matter what it is we are working on at our cool offices, we do it as one team 
in an energising and rewarding working environment.  We are proud of what we have achieved so far 
but also have a lot of dreams for the future. 
 

 
 

Stone Group 
www.stonegroup.gr 

 
Είμαστε ένας από του μεγαλύτερους ομίλους μαρμάρου στην Ευρώπη και πρεσβευτές του ελληνικού 
λευκού μαρμάρου σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο όμιλος απασχολεί 530 άτομα 
προσωπικό όλων των βαθμίδων  Για μας, οι άνθρωποι, αποτελούν το πιο πολύτιμο καφάλαιο. 
Επενδύουμε διαρκώς σε εξειδικευμένο στελεχιακό και εργατικό δυναμικό για την κάλυψη των ολοένα 
αυξανόμενων αναγκών και απαιτήσεων. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εταιρική μας κουλτούρα 
που διέπεται από αρχές αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αξιοκρατίας. Στόχος μας είναι 
να προσφέρουμε το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου οι άνθρωποι θα 
αναπτυχτούν μαζί με την εταιρία. 
 

 

Θεοδότα Αναγνωστοπούλου & Υιοι Ο.Ε. 
WWW.TNS.GR 

 
Η MetLife δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1964 διαθέτοντας πάνω από 145 χρόνια εμπειρίας. 
Είναι η εταιρία που καθιέρωσε τον θεσμό της ασφάλειας Ζωής στη χώρα μας και αποτελεί «μέτρο 
αναφοράς» στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η MetLife είναι Νο1 επιλογή και στον τομέα των 
Ομαδικών Ασφαλίσεων. Μέσα από μια ευρεία γκάμα ευέλικτων ατομικών και ομαδικών 
Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, καλύπτει αποτελεσματικά τους κλάδους Ζωής, Προσωπικών 
Ατυχημάτων, Υγείας και Συνταξιοδότησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία αλλά και την 
πλούσια εμπειρία που διαθέτει σε τοπικό επίπεδο, η MetLife έχει συμβάλει καθοριστικά στην 
ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Στοχεύοντας στο πραγματικό όφελος 
των ασφαλισμένων της, η MetLife προσφέρει καινοτόμα και ευέλικτα Προγράμματα και Υπηρεσίες 
που ακολουθούν τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. 
 

 

ΤΙΤΑΝ 
www.titan.gr 

 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας πολύ-περιφερειακός, ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών 
υλικών με 116 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής 
τσιμέντου σε δέκα χώρες, απασχολεί περισσότερους από 5.482 εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων 
και των κοινοπραξιών) και έχει κύκλο εργασιών €1.509.000.000 (2016, τελευταία δημοσιευμένα 
στοιχεία).  Κυρίαρχος στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως πολύ-περιφερειακός και καθετοποιημένος 



 
παραγωγός τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική 
αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για την επίτευξη του 
στόχου μας, εστιάζουμε σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες: γεωγραφική διαφοροποίηση, συνεχής 
βελτίωση ανταγωνιστικότητας, καθετοποίηση δραστηριοτήτων, έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι αξίες μας –Ακεραιότητα, Γνώση, Αξία στον Πελάτη, Δέσμευση έναντι 
στόχων, Συνεχής βελτίωση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη– βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας, 
καθοδηγούν τη στρατηγική μας και αποτελούν θεμέλια για όλες τις δραστηριότητές μας.  Η ιστορία μας 
αναδεικνύει τη διαχρονική μας δέσμευση στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. 
 

 
 

TMC Netherlands 
tmc-employeneurship.com  
TMC is a unique collection of self-starting, highly skilled and almost self-employed technical 
professionals. Our unparalleled Employeneurship model offers engineers from all backgrounds the 
comforts of employment and the opportunities of entrepreneurship. This makes for a challenging, 
stimulating environment that you are welcome to explore. Our Vision:  In this rapidly evolving world, a 
new generation of engineers with a modern mindset are looking to make their careers in technology. Not 
within a company as an employee, but with several customers, as professionals, whilst finding purpose. 
We add value to our customers’ businesses by matching independent professionals precisely to their 
needs. We empower our Employeneurs to excel. We give them guidance and terrific opportunities to 
develop themselves. We strongly believe that our Employeneurs can achieve their ambitions - by 
investing in a journey in which they share and build their knowledge with other people at TMC. 
 

 

Vodafone 
www.vodafone.gr 

 
Βασικός στόχος και φροντίδα της Vodafone είναι η παροχή καινοτόμων και υψηλού επιπέδου 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών επικοινωνίας. H αποστολή μας είναι με τις τεχνολογίες 
και τις υπηρεσίες μας, να υποστηρίζουμε τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες όπου 
δραστηριοποιούμαστε, προάγοντας μια καλύτερη ζωή σήμερα και στο μέλλον. Είμαστε αισιόδοξοι για 
τη θετική επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός συναρπαστικού 
μέλλοντος για όλους μας. Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας σε αυτό το 
συναρπαστικό ταξίδι, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ψηφιακή οικονομία, με 
στρατηγικές επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές της Ελλάδας, αλλά και με την ισχυρή μας δέσμευση 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 

 

 



 

Yummy Λογισμικό και 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 
www.en.yummywallet.com  
Η Yummy είναι μια startup με διεθνή προσανατολισμό που ανήκει στον κλάδο fintech, έναν από τους 
πλέον ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς στην τεχνολογική επιχειρηματικότητα παγκοσμίως.  Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής είναι το Yummy Wallet το οποίο είναι ένα «ψηφιακό 
πορτοφόλι» για κινητές συσκευές, το οποίο δίνει δυνατότητες πληρωμών άλλα κυρίως αποταμίευσης 
χρημάτων που προέρχονται ως ανταμοιβή όταν οι χρήστες κάνουν τις αγορές τους από συγκεκριμένα 
καταστήματα. Τα χρήματα αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα από οποιοδήποτε ATM της χώρας.  Μ’ αυτό 
τον τρόπο, το Yummy Wallet παρέχει αξία και οφέλη για όλους, δεδομένου ότι οι καταναλωτές μέσω 
των κινητών συσκευών τους μπορούν να παρακολουθούν το “ηλεκτρονικό πορτοφόλι” τους και να 
βλέπουν το ποσό της αποταμίευσης τους ν’ αυξάνεται, ενώ οι έμποροι με ένα σύστημα πληρωμών και 
επιβράβευσης μπορούν εύκολα να προσελκύσουν νέους πελάτες, να διατηρούν τους υφιστάμενους, 
να έχουν στη διάθεση τους αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των τάσεων αγορών κάθε πελάτη, να 
παρακολουθούν την ανάπτυξη των πωλήσεων, να προωθούν μάρκετινγκ καμπάνιες και ν’ αναρτούν 
διάφορες προωθητικές ενέργειες. Το Yummy Wallet δημιουργήθηκε με ιδία χρηματοδότηση 
(bootstrapping) και σήμερα ολοκληρώνεται η φάση Public beta testing, υλοποιείται η 2η έκδοση και 
την άνοιξη 2018 θα ξεκινήσει και επίσημα τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη, στο Novisad  της 
Σερβίας και σε άλλες επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας. Η Yummy δημιουργήθηκε από μια 
ταλαντούχα 11μελής ομάδα που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών (developers, marketeers κτλ), η 
οποία είναι ένα μίγμα πολύ έμπειρων στελεχών προερχόμενων από την επιχειρηματική αγορά αλλά 
και τον Ακαδημαϊκό χώρο της πληροφορικής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 




