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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Οι επιχειρήσεις άσχετα µε την παρούσα τους κατάσταση, ωφελούνται από τις 

δηµόσιες σχέσεις, µια καλή δηµόσια εικόνα µπορεί να βοηθήσει µια επιχείρηση να 

αντεπεξέλθει στις δύσκολες περιόδους. 

 Οι δηµόσιες σχέσεις είναι κάτι περισσότερο από το να καλλιεργείς επαφές. 

Επηρεάζουν κάθε κλάδο µιας επιχείρησης και έτσι πρέπει να αντιµετωπίζονται, σαν 

αναπόσπαστο κοµµάτι όλων δραστηριοτήτων και των λειτουργιών του. 

 Οι δηµόσιες σχέσεις έχουν σαν στόχο, να διασφαλίζουν ότι παρουσιάζουν στο 

κοινό τα σωστά µηνύµατα. Οι καλές δηµόσιες σχέσεις θα βοηθήσουν να 

δηµιουργηθεί µια θετική εικόνα του προϊόντος, γεγονός που θα ωθήσει την αγορά να 

το ανακαλύψει, θα κάνει, τους καταναλωτές να το εκτιµήσουν. 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν αρχικά οι ορισµοί και οι 

διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από τις δηµόσιες σχέσεις. Επίσης να 

αναλυθούν οι µορφές άσκησής τους αλλά και οι διαφορές µεταξύ των δηµοσίων 

σχέσεων και του Μάρκετινγκ, της διαφήµισης και της προπαγάνδας. 

 Ακολουθούν τέσσερα είδη επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, 

βιοµηχανική, εκδοτική, δηµόσια επιχείρηση και τράπεζα, από όπου αρχικά 

παρατίθενται κάποια στοιχεία για την κάθε επιχείρηση και έπονται δελτία τύπου 

αυτών που συλλέχθηκαν από ιστοσελίδες και έντυπα, µε στοιχεία από διάφορες 

ενέργειες στις οποίες προέβησαν µε σκοπό να ενισχύσουν την κοινή γνώµη και να 

δηµιουρήσουν µια καλή εικόνα για την επιχείρησή τους. 

 Όταν οι προσπάθειες αυτές επιφέρουν αισθητά αλλαγές στις αντιλήψεις και 

τις συµπεριφορές του κοινού, τότε θα µιλάµε για επιτυχηµένες επιδόσεις των 

δηµοσείων σχέσεων. 

 Στη συνέχεια καταλήγουµε σε συµπεράσµατα, εξετάζοντας κατά πόσο οι 

ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι επιχειρήσεις ακολουθούν ή όχι τη θεωρία των 

∆ηµοσίων Σχέσεων. ∆εν παραλείπονται οι προτάσεις µας προς αυτές για µελλοντικές 

κινήσεις τους. 

 Τέλος, ολοκληρώνεται η εργασία µε συγκρίσεις των επιχειρήσεων, 

βασιζόµενες στη συνολική οργάνωση και τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την κάθε 

επιχείρηση ξεχωριστά στον τοµέα των ∆ηµοσίων Σχέσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε µία κρίσιµη πτυχή της ιστορίας 

της διότι οι οικονοµικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν την έχουν οδηγήσει τελικά 

στην είσοδό της στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι αποφάσεις που έχουν παρθεί, 

πλήττουν ολοένα και περισσότερο τον οικονοµικό και κοινωνικό της τοµέα. 

 Οι επιχειρήσεις βλέπουν να µειώνεται το αγοραστικό κοινό, και κατ’ 

επέκτασην να υπάρχει σηµαντική µείωση των πωλήσεών τους. Οι µισθοί µειώνονται, 

τα έξοδα των νοικοκυριών αυξάνονται ολοένα και πιο πολύ και σαφώς το έντονο 

κλίµα που διοχετεύεται από κάθε µέσο δηµιουργεί ένα ψυχροπολεµικό κλίµα. Κάθε 

επιχειρηµατίας προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους για να προσελκύσει πελάτες. 

Μία από τις επιλογές-λύσεις που υπάρχουν είναι η άσκηση δηµοσίων σχέσεων από 

την εκάστοτε επιχείρηση.  

 Ο όρος ∆ηµόσιες Σχέσεις χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό του συνόλου 

των ενεργειών που κάνει ένα νοµικό πρόσωπο ή ένα φυσικό, για να δηµιουργήσει και 

να συντηρήσει την όσο το δυνατόν θετικότερη εικόνα για την επιχείρηση, στην κοινή 

γνώµη. (http://www.internetinfo.gr) 

 Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι ∆ηµόσιες Σχέσεις αποφέρουν στην επιχείρηση για 

την οποία ασκούνται, δηµοσιότητα και δηµόσια εικόνα χωρίς να δαπανώνται 

χρήµατα. Στην πράξη όµως, βλέπουµε ότι όποια επιχείρηση ασκεί ∆ηµόσιες Σχέσεις, 

δαπανά και χρόνο και χρήµατα και ανθρώπινο δυναµικό. 

 Αρκετοί συγχέουν την ∆ιαφήµιση µε τις ∆ηµόσιες Σχέσεις διότι πιστεύουν ότι 

και οι δύο ενέργειες εφαρµόζονται για να επιτευχθεί πώληση προϊόντων. ∆εν είναι 

όµως ακριβώς έτσι. Οι ενέργειες που γίνονται για την διαφήµιση, γίνονται για την 

βραχυπρόθεσµη πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, απ’ όπου προσµετρείται και η 

αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης. Αντιθέτως, οι ∆ηµόσιες Σχέσεις ασκούνται για 

την δηµιουργία δηµοσιότητας και καλής εικόνας της επιχείρησης, που ενδεχοµένως 

µακροπρόθεσµα να αποβεί και σε µία πιθανή πώληση, που όµως δεν είναι αυτός ο 

άµεσος στόχος των ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

 Οι ∆ηµόσιες Σχέσεις που ασκούνται πρέπει να είναι ειλικρινείς και να 

ασκούνται και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και στο εξωτερικό της. Το 

εσωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης, αποτελείται από τους εργαζόµενους, τους 

µετόχους και όποια άλλα άτοµα συνδέονται άµεσα µε την επιχείρηση. Είναι καλό να 
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ασκείται η ενέργεια των ∆ηµοσίων Σχέσεων στο εσωτερικό περιβάλλον, για να 

προσφέρονται προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αντικατοπτρίζουν την εικόνα που 

υπάρχει µέσα σε αυτή. Στο εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης, συγκαταλέγονται 

οι πελάτες, οι προµηθευτές και γενικότερα άτοµα τα οποία έχουν έµµεση σχέση µε 

την επιχείρηση. Η υιοθέτηση των ∆ηµοσίων Σχέσεων από µια επιχείρηση στο 

εξωτερικό της περιβάλλον είναι ένας σίγουρος τρόπος για να διαµορφωθεί µία καλή 

εικόνα της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 Οι ∆ηµόσιες σχέσεις παρόλο που εισέρχονται στο δεύτερο αιώνα της ζωής 

τους, παραµένουν ως ένας όρος παρεξηγηµένος. Πολλές φορές ταυτίζεται µε την 

προπαγάνδα, ιδίως από τους πολιτικούς και τους συνεργάτες τους , συγχέεται µε τη 

διαφήµιση κυρίως από τους επιχειρηµατίες και πλέον χρησιµοποιείται σαν όρος 

καταχρηστικά από πλασιέ, πωλητές και άλλες οµάδες ατόµων που δεν γνωρίζουν την 

ακριβή τους σηµασία. 

 Βέβαια, είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς η έννοια των ∆ηµοσίων Σχέσεων 

περισσότερο γιατί είναι ένας όρος που περιλαµβάνει µία µεγάλη γκάµα φιλοσοφιών, 

τεχνικών και ορισµών. Κατά την γνώµη µας, ένας σαφής ορισµός είναι του 

Βρετανικού Ινστιτούτου ∆ηµοσίων Σχέσεων και είναι ο εξής: “∆ηµόσιες σχέσεις 

είναι η συστηµατική, προγραµµατισµένη, συνεχής, και συνεπής προσπάθεια για τη 

δηµιουργία και διατήρηση σχέσεων αµοιβαίας κατανόησης και καλής θέλησης, 

ανάµεσα σε µία οργανωµένη οµάδα και τα κοινά της”.1 

 Η πολιτική των ∆ηµοσίων Σχέσεων πρέπει να βασίζεται σε µία µακροχρόνια 

διατήρηση των σχέσεων µιας επιχείρησης µε το εσωτερικό και εξωτερικό τους 

περιβάλλον. Καµία επιχείρηση δεν αποκτά χωρίς τις σωστές ∆ηµόσιες Σχέσεις µία 

καλή φήµη, σχέσεις αµοιβαίας κατανόησης και καλής θέλησης. Όλα αυτά πρέπει να 

κερδηθούν, να καλλιεργηθούν και να διασφαλιστούν. 

 Οι ∆ηµόσιες Σχέσεις πρέπει να στηρίζονται σε κάτι πιο στέρεο από µία 

ακαθόριστη συµπάθεια του κοινού προς την επιχείρηση. Το αίσθηµα της συµπάθειας 

πρέπει να συνοδεύεται από κατανόηση και σεβασµό για τους στόχους της 

                                                        
1 Λαμπρόπουλος Β. – Διονυσόπουλος Σ., Εγχειρίδιο Εφαρμοσμένων Δημοσίων Σχέσεων, Εκδόσεις 
Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς 1994, Σελ. 15 
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επιχείρησης, τις πολιτικές της, τις προδιαγραφές της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της. Για να κερδίσει και να διατηρήσει µία επιχείρηση τέτοιες σχέσεις, οφείλει να 

ενεργεί µε ηθική, να επικοινωνεί αποτελεσµατικά και να αποδεικνύει ότι είναι 

ευαίσθητη στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες του κοινού της. 

 Ένα σηµαντικό κοµµάτι των ∆ηµοσίων σχέσεων αποτελεί η επικοινωνία. 

Στόχος της είναι να δηµιουργηθεί µία οµάδα ατόµων που να έχουν µεταξύ τους κάτι 

κοινό, δηλαδή να υπάρχει ταύτιση ιδεών και απόψεων. Γι’ αυτό το λόγο για να 

δηµιουργηθεί ένα δοµηµένο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Σχέσεων πρέπει να κατανοηθεί η 

λειτουργία της επικοινωνίας και η σηµασία που έχει. Το µήνυµα το οποίο θα 

µεταδίδεται θα πρέπει να είναι σαφές και προσαρµοσµένο στον εκάστοτε αποδέκτη.

 Η έρευνα αποτελεί το πρώτο βήµα του προγραµµατισµού των ∆ηµοσίων 

Σχέσεων και προαπαιτείται για την δηµιουργία της διαδικασίας σχεδιασµού, 

ανάπτυξης του προγράµµατος και αξιολόγησης. Πριν αρχίσει η διαδικασία 

σχεδιασµού των ∆ηµοσίων σχέσεων, πρέπει να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες και 

τα δεδοµένα που προκύπτουν από την έρευνα και να γίνει η ανάλυση. Η σωστή 

οριοθέτηση του κοινού που απευθύνεται η επιχείρηση, η καταγραφή των αναγκών 

του κοινού της επιχείρησης, η αποµόνωση της διοίκησης από την προσωπική επαφή 

µε το κοινό, το να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος και προσπάθεια, η δηµοσιότητα που 

ίσως προσδοθεί στην επιχείρηση µε την διάδοση των αποτελεσµάτων και η πιο 

σωστή δόµηση των ∆ηµοσίων Σχέσεων  µε την έρευνα είναι οι πιο σηµαντικοί λόγοι 

για να προβεί µία επιχείρηση σε έρευνα πριν την άσκηση των ∆ηµοσίων Σχέσεων. 2 

 

 Ο κύριος στόχος των ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι η επικοινωνία της επιχείρησης 

προς το εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον, µε άµεσο σκοπό την δηµιουργία, 

διατήρηση και ενίσχυση της καλής εικόνας της επιχείρησης. Οι ενέργειες των 

∆ηµοσίων Σχέσεων µεταβιβάζονται στο εκάστοτε κοινό µε τα κατάλληλα µέσα 

επικοινωνίας. Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες µέσων επικοινωνίας για την άσκηση 

των ∆ηµοσίων Σχέσεων: τα έντυπα µέσα, τα µέσα του προφορικού λόγου και τα 

οπτικοακουστικά µέσα. 3 

 

 

                                                        
2 Wilcox D. – Aulet P. – Agee W., Ανάπτυξη ∆ηµοσίων Σχέσεων, Εκδόσεις Έλλην, 4η έκδοση, σελ. 
216-217 
3 Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 109 
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ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ 

Ο τύπος (Οι εφηµερίδες και τα περιοδικά) 

Η αλληλογραφία (Οι εγκύκλιοι, οι κάρτες, οι επιστολές και τα τηλεγραφήµατα) 

Οι εκδόσεις (Το περιοδικό της επιχείρησης, οι εκθέσεις πεπραγµένων, η εφηµερίδα 

της επιχείρησης και οι µη περιοδικές εκδόσεις) 

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Οι διαλέξεις 

Οι συσκέψεις 

Οι συγκεντρώσεις προσωπικού 

Τα συνέδρια 

Οι συνεντεύξεις τύπου 

Οι συνοµιλίες 

Τα εκπαιδευτικά µαθήµατα ή σεµινάρια 

 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Το ραδιόφωνο 

Ο κινηµατογράφος 

Η τηλεόραση 

Το τηλέφωνο 

Οι διάφορες διαφάνειες, φωτογραφίες, εικόνες, πίνακες και σχεδιαγράµµατα 

Οι κασέτες και οι δίσκοι 

 

 

 Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες µέσων επικοινωνίας των ∆ηµοσίων 

Σχέσεων, στην οµάδα αυτών συγκαταλέγονται και διάφορες εκδηλώσεις που 

διενεργούνται από τις επιχειρήσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν συγκαταλέγονται σε 

καµία από τις παραπάνω οµάδες, διότι αποτελούν µεικτές µορφές των µέσων 

επικοινωνίας των ∆ηµοσίων Σχέσεων. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης, οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις για το εσωτερικό κοινό της επιχείρησης, οι 

διαγωνισµοί, οι δεξιώσεις και τα γεύµατα, τα δώρα και τα αναµνηστικά καθώς και οι 

χρηµατικές παροχές αποτελούν µέρος των εκδηλώσεων. 4 

                                                        
4  Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 109 
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ΣΗΜΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 Οι δηµόσιες σχέσεις είναι το πλαίσιο ιδεών, των ενεργειών και των µεθόδων 

που καθιστούν την επιχείρηση, τον οργανισµό και τον ίδιο τον άνθρωπο πιο 

κοινωνικούς και ευσυνείδητους και παράλληλα τους εφοδιάζουν µε ήθος, αξίες και 

σεβασµό προς την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ξεχωρίζουν από κάθε άλλη 

επικοινωνιακή τακτική, γιατί δεν στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο κέρδος και τα 

εµπορικά πλεονεκτήµατα, αλλά κοιτούν κατευθείαν µέσα στον συναισθηµατικό 

κόσµο των ανθρώπων και προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα πεδίο αγάπης και 

συνεργασίας µεταξύ των ατόµων, των κοινωνιών και των λαών. Οι δηµόσιες σχέσεις 

είναι το λειτούργηµα και ταυτόχρονα η επιστήµη που µπορούν να δώσουν στον 

κόσµο όλες τις λύσεις για µια αληθινή επικοινωνία.5  

 

∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 Οι άνθρωποι συχνά ορίζουν τις δηµόσιες σχέσεις µέσω των πιο απλών 

πρακτικών, όπως την διαφήµιση σε µια εφηµερίδα, την συνέντευξη στην τηλεόραση 

µε ένα εκπρόσωπο ενός οργανισµού ή την εµφάνιση µιας προσωπικότητας σε ένα 

σηµαντικό γεγονός. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είναι ότι δεν µπορούν 

να κατανοήσουν ότι οι δηµόσιες σχέσεις είναι µια διαδικασία που έχει απτές και 

δυσπρόσιτες πλευρές. Περιλαµβάνει την έρευνα και την µελέτη, τον καθορισµό της 

πολιτικής, τον προγραµµατισµό, την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση από 

διάφορα είδη κοινού. 

 Έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισµοί. Επίσηµοι ορισµοί δίνουν τα λεξικά 

εννοιών και οι συγγραφείς διάφορων βιβλίων. Το American Heritage College 

Dictionary ορίζει τις δηµόσιες σχέσεις ως «Την τέχνη ή την επιστήµη καθιέρωσης και 

προώθησης µιας ευνοϊκής σχέσης µε το κοινό· οι µέθοδοι και οι δραστηριότητες που 

χρησιµοποιούνται για να προάγουν µια τέτοια σχέση». 

 Ο Scott M. Cutlip, Allen H. Center & Glen M. Broom ορίζει στις 

Αποτελεσµατικές ∆ηµόσιες Σχέσεις (Έκτη έκδοση) ότι «δηµόσιες σχέσεις είναι η 

διοικητική λειτουργία η οποία αναγνωρίζει, καθιερώνει και διατηρεί αµοιβαίες τις 

                                                        
5 Τριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων- Στρατηγική και Εκτέλεση, Εκδόσεις Α. 
Σταµούλης, Αθήνα 2008, Σελ. 25 
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σχέσεις µεταξύ ενός οργανισµού και του κοινού από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία ή 

η αποτυχία». Η διοικητική λειτουργία τονίζεται επίσης και στην ∆ιοίκηση των 

∆ηµοσίων Σχέσεων από τον James E. Grunig kai ton Todd Hunt. Ορίζουν ότι είναι η 

«λειτουργία της επικοινωνίας µεταξύ ενός οργανισµού και του κοινού». 

 Εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί δηµοσίων σχέσεων έχουν διατυπώσει 

ορισµούς για τις δηµόσιες σχέσεις: 

∆ηµόσιες σχέσεις είναι η προµελετηµένη, σχεδιασµένη και συγκρατηµένη 

προσπάθεια καθιέρωσης και διατήρησης αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ ενός 

οργανισµού και του κοινού. (Βρετανικό  Ινστιτούτο Κοινής Γνώµης) 

∆ηµόσιες σχέσεις είναι η συνειδητή και νόµιµη προσπάθεια επίτευξης κατανόησης, 

καθιέρωσης και διατήρησης εµπιστοσύνης µεταξύ του κοινού, βασισµένη σε 

συστηµατική έρευνα. (Deutsche Public Relations Gesellschaft Οµοσπονδιακής 

∆ηµοκρατίας της Γερµανίας) 

∆ηµόσιες σχέσεις είναι η συγκρατηµένη και διοικητική προσπάθεια µέσω της οποίας 

γίνεται προσπάθεια για την καθιέρωση κατανόησης, συµπάθειας στους ιδιωτικούς και 

δηµόσιους οργανισµούς και την υποστήριξη στους δηµόσιους κύκλους µε τους 

οποίους έχουν ή επιθυµούν επαφή. (Dansk Public Relations Klub of  Denmark) 

Πρακτική των δηµοσίων σχέσεων είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήµη ανάλυσης 

των τάσεων, πρόβλεψης των συνεπειών, συµβουλής των διευθυντών των οργανισµών 

και εφαρµογής του σχεδιασµένου προγράµµατος δράσης το οποίο εξυπηρετεί τα 

συµφέροντα του οργανισµού και του κοινού. (Ένας ορισµός που εγκρίθηκε στην 

παγκόσµια συνέλευση των δηµοσίων σχέσεων στο Μεξικό το 1978 και τον 

προσυπέγραψαν 34 εθνικοί οργανισµοί δηµοσίων σχέσεων).6 

 Η προσεκτική µελέτη αυτών των επεξηγήσεων θα πρέπει να βοηθήσει στον 

καθορισµό της έννοιας δηµόσιες σχέσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποτύπωση 

ενός ορισµού. Οι λέξεις κλειδιά που πρέπει να θυµάστε για τον ορισµό των δηµοσίων 

σχέσεων είναι οι εξής: 

Προµελέτη. Η δραστηριότητα των δηµοσίων σχέσεων είναι σκόπιµη. Είναι 

σχεδιασµένη για να επηρεάσει, να γίνει κατανοητή και να έχει ανατροφοδότηση 

(αντίδραση από αυτούς που επηρεάστηκαν από την δραστηριότητα). 

                                                        
6 Dennis L. Wilcox- Phillip H. Ault Warren K Agee, ∆ηµόσιες Σχέσεις- Στρατηγικές και Τεχνικές, , 
Τέταρτη Έκδοση, Εκδόσεις ‘ΕΛΛΗΝ’, Σελ. 36 
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Σχεδιασµός. η δραστηριότητα των δηµοσίων σχέσεων είναι οργανωµένη. Βρίσκονται 

λύσεις σε προβλήµατα, ενώ η δραστηριότητα πραγµατοποιείται σε µια συγκεκριµένη 

περίοδο. Είναι συστηµατική, απαιτώντας έρευνα και ανάλυση. 

Παρουσίαση. Οι αποτελεσµατικές δηµόσιες σχέσεις βασίζονται στον σχεδιασµό της 

πραγµατικής πολιτικής και στην παρουσίαση. ∆εν υπάρχει περίπτωση οι δηµόσιες 

σχέσεις να κάνουν καλή εντύπωση εάν η οργάνωση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της κοινότητας. 

Ενδιαφέρον για το κοινό. Η λογική εξήγηση του σκοπού των δηµοσίων σχέσεων 

είναι το ενδιαφέρον για την πραγµατοποίηση του συµφέροντος του κοινού και όχι 

απλά φροντίδα για το συµφέρον του οργανισµού. 

Αµφίδροµη επικοινωνία. Στα λεξικά αναφέρονται ορισµοί που συχνά δίνουν την 

εντύπωση ότι οι δηµόσιες σχέσεις επιτελούν µόνο την  διάδοση πληροφοριακού 

υλικού. Είναι εξίσου σηµαντικός και ο ορισµός ότι περιλαµβάνει ανατροφοδότηση 

από τα διάφορα είδη κοινού. Η ικανότητα ακρόασης είναι ένα απαραίτητο συστατικό 

των ατόµων που ασχολούνται µε τον τοµέα της επικοινωνίας. 

Λειτουργία της διοίκησης. Οι δηµόσιες σχέσεις είναι αποτελεσµατικές όταν 

αποτελούν µέρος της λήψης αποφάσεων των ανωτέρων στελεχών διοίκησης. Οι 

δηµόσιες σχέσεις συνεπάγονται την παροχή συµβουλών και τρόπους επίλυσης των 

προβληµάτων, σε υψηλά επίπεδα, όχι απλά την πληροφόρηση µετά την λήψη της 

απόφασης.7 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 Τα βασικά χαρακτηριστικά των δηµοσίων σχέσεων είναι τα ακόλουθα: 

Οι δηµόσιες σχέσεις ενδιαφέρονται για το δηµόσιο συµφέρον και όχι για η χρηµατική 

επιτυχία. Η χρηµατική επιτυχία είναι αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων των δηµοσίων 

σχέσεων εµµέσως, σε ένα µακροπρόθεσµο χρονικό διάστηµα. Όµως η θεσπέσια 

εικόνα, η φήµη, η αγάπη, η συµπάθεια για τον οργανισµό και τον άνθρωπο είναι τα 

πιο σηµαντικά τους περιουσιακά στοιχεία, που µε µαθηµατική ακρίβεια αποφέρουν 

τεράστια κέρδη, τα οποία όµως δεν είναι αυτοσκοπός των δηµοσίων σχέσεων.  

                                                        
7 Wilcox D. – Aulet P. – Agee W.,, ∆ηµόσιες Σχέσεις- Στρατηγικές και Τεχνικές, , Τέταρτη Έκδοση, 
Εκδόσεις ‘ΕΛΛΗΝ’, Σελ. 37 
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 Οι δηµόσιες σχέσεις έχουν ως προορισµό τους τις σχέσεις αµοιβαίου 

συµφέροντος µεταξύ των οργανισµών και των ατόµων αλλά και µεταξύ τω ατόµων. 

∆εν επιδιώκουν την πώληση, αλλά την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου µε 

συνέπεια και ειλικρίνεια στην ενηµέρωσή του. 

 Η άσκηση των δηµοσίων σχέσεων βασίζεται στην αλήθεια και στην 

πραγµατικότητα. Ποτέ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται από επαγγελµατίες των 

δηµοσίων σχέσεων το ψεύδος, η ανειλικρίνεια, οι συκοφαντίες και οποιεσδήποτε 

τακτικές που υποβιβάζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. 

 Ο σύµβουλος δηµοσίων σχέσεων ερευνά και µελετά διαρκώς µε επιµονή και 

υποµονή όλα τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών οµάδων, τις τάσεις και τις στάσεις 

τους και ιδιαίτερα επιµένει στη µελέτη των χαρακτηριστικών των οµάδων κοινού µε 

τις οποίες επικοινωνεί. 

 Η επαγγελµατική άσκηση των δηµοσίων σχέσεων βασίζεται στην πρακτική 

εφαρµογή των κοινωνικών επιστηµών.8 

 

 

 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

 Η διάρθρωση, η δραστηριότητα και γενικά η ζωή της κοινωνίας µας 

υφίσταται καθηµερινά επαναστατικές επιπτώσεις από την τεράστια ανάπτυξη της 

τεχνικής προόδου.  

 Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η δηµιουργία ενός νέου κόσµου, 

όπως θα έλεγε και ο Aldous Huxley, που έχει την ικανότητα, τα µέσα και την ισχύ για 

µια µεταβολή προς το καλύτερο.  

 Αυτό διαβεβαιώνει και τον Oppenheimer, που αναφέρει χαρακτηριστικά «...η 

ενότητα της γνώσης, η φύση των ανθρώπινων κοινωνιών και η ίδια η έννοια της 

κοινωνίας και της παιδείας έχουν τόσο βαθιά µεταβληθεί κατά τα τελευταία χρόνια, 

ώστε ο κόσµος µας να είναι από πολλές απόψεις ένας καινούριος κόσµος. Η 

µεταµόρφωση αυτή δεν οφείλεται µόνο στην εισαγωγή καινούριων στοιχείων στη 

                                                        
8 Τριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων- Στρατηγική και Εκτέλεση, Εκδόσεις Α. 
Σταµούλης, Αθήνα 2008, Σελ 26-27 
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ζωή µας, αλλά είναι και αποτέλεσµα µιας αλλαγής της ποιότητας των όσων υπάρχουν 

ήδη...». 

 Η µεταµόρφωση αυτή δηµιουργεί όλο και πιο συµπλεγµένα προβλήµατα όπως 

λέει ο Louis Armand, αλλά παράλληλα δηµιουργεί και νέα και όλο πιο ισχυρά 

εργαλεία για την αντιµετώπισή τους. 

 Ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στον τοµέα της επικοινωνίας και των 

σχέσεων των ατόµων, οµάδων, οργανισµών κλπ για την ανάπτυξη της κατανόησης, 

της εµπιστοσύνης και της αλληλοεκτίµησης είναι οι δηµόσιες σχέσεις στη σύγχρονή 

τους µορφή και έκταση. 

 Ειδικότερα, η σηµασία των δηµοσίων σχέσεων έγκειται στο ότι επιχειρούν, 

κατά τον H. Stephenson, να προσελκύουν την προσοχή του κοινού, να κερδίσουν την 

εµπιστοσύνη και να προσφέρουν κατανόηση. 

 Η κατανόηση εκ µέρους του κοινού και η υποστήριξή του θεωρείται από τις 

πιο βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας στο σηµερινό αναγνωστικό σύστηµα της 

κοινωνίας µας. Ακριβώς για το λόγο αυτό το να γνωρίζει κανείς πώς θα έρθει σε 

επικοινωνία µε το κοινό είναι και να εξασφαλίσουν την κατανόησή του, αλλά και να 

διαµορφώσουν µια ευνοϊκή κοινή γνώµη για ορισµένες ιδέες ή προσπάθειες, έχουν 

γίνει σηµαντικός παράγοντας στη σηµερινή ζωή της κοινωνίας µας.  

 Έτσι η σηµασία των δηµοσίων σχέσεων στους διάφορους τοµείς της 

κοινωνικής δραστηριότητας είναι µεγάλη, αν όχι αποφασιστική. 9 

 

 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 Η διαφήµιση και οι δηµόσιες σχέσεις είναι δύο παρεµφερείς λειτουργίες. Η 

διαφήµιση, αποβλέπει στην προβολή για την απόκτηση νέας πελατείας ή τη 

διατήρηση της ήδη υφιστάµενης, ενώ οι δηµόσιες σχέσεις αποβλέπουν στη 

δηµιουργία και διατήρηση αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ ενός φορέα και του κοινού. 

Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουµε ότι µεταξύ των δυο αυτών λειτουργιών 

υπάρχουν κοινά σηµεία και διαφορές.  

 Τα κοινά στοιχεία µεταξύ της διαφήµισης και των δηµοσίων σχέσεων είναι τα 

εξής:  
                                                        
9 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις, Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα ,Εκδόσεις 
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ.32 
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� Οι δηµόσιες σχέσεις κι η διαφήµιση χρησιµοποιούν τα ίδια µέσα µαζικής 

επικοινωνίας. 

� Οι δηµόσιες σχέσεις και η διαφήµιση απευθύνονται στο κοινό. 

� Κοινό στοιχείο καθοριστικό της αξίας των δηµοσίων σχέσεων και της 

διαφήµισης είναι η έκταση του χώρου στον οποίο καταλαµβάνουν σε ένα 

έντυπο, ή η χρονική διάρκεια της εκποµπής ή της προβολής στο 

ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στον κινηµατογράφο. 

� Επίσης, κοινό στοιχείο που προσδιορίζει την αξία των δύο αυτών 

λειτουργιών αποτελεί το κοινωνικό, πνευµατικό και οικονοµικό επίπεδο 

των αναγνωστών των εντύπων ή των ακροατών ή θεατών των άλλων 

µέσων µαζικής επικοινωνίας, προς τους οποίους απευθύνονται. 

� Η διαφήµιση, όταν παρουσιάζεται ως διαφήµιση γοήτρου, αποτελεί τµήµα 

της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων, γιατί δεν ενδιαφέρεται άµεσα για 

την πώληση ενός προϊόντος, αλλά για την επαύξηση του γοήτρου της 

επιχείρησης ή του οργανισµού.  Στην περίπτωση αυτή όµως υπάρχει µία 

βασική διαφορά, γιατί η διαφήµιση γοήτρου αγοράζει το χώρο ή το χρόνο 

στα µέσα δηµοσιότητας, γεγονός που δεν συµβαίνει µε τις δηµόσιες 

σχέσεις. 

 

 Οι διαφορές µεταξύ της διαφήµισης και των δηµοσίων σχέσεων είναι οι εξής: 

1. Οι δηµόσιες σχέσεις έρχονται σε επαφή µε τον άνθρωπο, το κοινωνικό άτοµο ή 

σύνολο, ενώ η διαφήµιση έρχεται σε επαφή µε τον homo oeconomicus ,  µε τον 

πελάτη που πρέπει να αγοράσει. 

2. Οι δηµόσιες σχέσεις συνδιαλέγονται µε τον άνθρωπο. ∆εν προσπαθούν να του 

διοχετεύσουν οτιδήποτε χωρίς να ακούσουν την άποψή του, όπως συµβαίνει µε τη 

διαφήµιση.  

3. Οι δηµόσιες σχέσεις προβάλουν γεγονότα, καταστάσεις και πραγµατικότητες. Η 

διαφήµιση συχνά δεν παρουσιάζει την αλήθεια και παραµορφώνει  

4.  Η διαφήµιση είναι µία λειτουργία που απευθύνεται στην ψυχρή λογική του 

καταναλωτή ενός προϊόντος και παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήµατα του προϊόντος 

αυτού ως ένα σηµείο και τα µειονεκτήµατα των άλλων οµοειδών, προσπαθεί να το 

πουλήσει. 
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5. Οι δηµόσιες σχέσεις δεν αγοράζουν χώρο στα µέσα επικοινωνίας, αλλά 

απευθύνονται ελεύθερα σε αυτά. Αντίθετα, η διαφήµιση αγοράζει χώρο γιατί θέλει να 

πουλήσει. 

6. Ακριβώς επειδή συνήθως δεν αγοράζεται χώρος στα έντυπα για την 

πραγµατοποίηση µέρους ενός προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων, δεν είναι βέβαιο αν 

θα δηµοσιευτεί  το κείµενο που στέλνεται σε µια εφηµερίδα ή σε ένα περιοδικό. Η 

δηµοσίευση όµως της διαφήµισης είναι κάτι σίγουρο. 

7. Η διαφήµιση αποτελεί βραχυπρόθεσµη επένδυση, ενώ οι δηµόσιες σχέσεις 

αποτελούν µακροπρόθεσµη επένδυση. 

8. Η διαφήµιση προσπορίζει άµεσα οικονοµικά οφέλη στους ιδιοκτήτες των µέσων 

µαζικής επικοινωνίας. Οι δηµόσιες σχέσεις προσπορίζουν ελάχιστα ή και κάποτε και 

τίποτα.10 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

 Οι δηµόσιες σχέσεις διαφέρουν από το µάρκετινγκ για πολλούς λόγους, 

παρόλο που τα όρια τους συχνά συµπίπτουν. 

 Οι λειτουργίες συµπίπτουν για παράδειγµα επειδή και οι δύο ασχολούνται µε 

τις σχέσεις ενός οργανισµού και χρησιµοποιούν τα ίδια µέσα επικοινωνίας για να 

προσεγγίσουν το κοινό. Και οι δύο έχουν ως τελικό σκοπό την επιτυχία του 

οργανισµού και την οικονοµική επιβίωση. Οι δηµόσιες σχέσεις και το Μάρκετινγκ,  

προσεγγίζουν αυτή την άποψη µε διαφορετικές προοπτικές. 

 Αυτή η διαφορά παρουσιάστηκε από τιε περιγραφές κάθε τοµέα που ανέπτυξε 

µια διακεκριµένη οµάδα οµιλητών, εκπαιδευτών και επαγγελµατιών στις δηµόσιες 

σχέσεις και το Μάρκετινγκ, κατά τη διάρκεια µίας διάλεξης στο πανεπιστήµιο του 

Σαν Ντιέγκο. Μετά από µία µέρα διαµάχης, έδωσαν τον ορισµό των δηµοσίων 

σχέσεων  

 ∆ηµόσιες σχέσεις είναι η διαδικασία διοίκησης, η οποία έχει σκοπό την 

πραγµατοποίηση και διατήρηση σύµφωνης και θετικής συµπεριφοράς µεταξύ των 

κοινωνικών οµάδων από τις οποίες εξαρτάται η οργάνωση, µε σκοπό τη επίτευξη της 

                                                        
10 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις, Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα ,Εκδόσεις 
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ. 94 
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αποστολής της. Είναι βασική ευθύνη η εδραίωση και η διατήρηση ενός φιλικού 

περιβάλλοντος µέσα σε ένα οργανισµό. 

 Η οµάδα όρισε µε διαφορετικό ορισµό τους στόχους του Μάρκετινγκ: 

Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία διοίκησης της οποίας στόχος είναι η µακρόχρονη 

προσέλκυση και η ικανοποίηση των πελατών µε σκοπό τη επίτευξη των οικονοµικών 

στόχων του οργανισµού. Η κύρια ευθύνη της είναι η εδραίωση και διατήρηση της 

αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός οργανισµού. 

 Με άλλα λόγια οι δηµόσιες σχέσεις ασχολούνται µε την εδραίωση των 

σχέσεων και την πρόκληση καλής διάθεσης για τον οργανισµό, ενώ το Μάρκετινγκ 

ασχολείται µε την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη.  

 Ο Grunig εντοπίζει τις κύριες διαφορές µεταξύ του Μάρκετινγκ και των 

δηµοσίων σχέσεων ανάλογα µε τον τρόπο που περιγράφεται το κοινό. Οι 

επαγγελµατίες που ασχολούνται µε το Μάρκετινγκ και τη διαφήµιση µιλούν για 

στόχο της αγοράς, καταναλωτές και πελάτες. Οι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε 

τις δηµόσιες σχέσεις µιλούν για κοινό και θεµατοφύλακες. Αυτές οι οµάδες µπορεί να 

αποτελούν κάποιο κοινό το οποίο επηρεάζεται ή µπορεί να επηρεάζει έναν 

οργανισµό. Σύµφωνα µε τον  Gruning, το κοινό µπορεί να προέλθει από µία 

κατηγορία θεµατοφυλάκων- όπως υπαλλήλους, κοινότητες, µετόχους, κυβερνήσεις, 

µέλη, µαθητές, προµηθευτές και δωρητές όπως επίσης και καταναλωτές. 

 Οι θεωρητικοί των δηµοσίων σχέσεων εντοπίζουν µία ακόµα βασική διαφορά 

µεταξύ των δηµοσίων σχέσεων και του Μάρκετινγκ. Στις «τέλειες» δηµόσιες σχέσεις 

δεν υπάρχει το στοιχείο της πειθούς. Ο ιδανικός σκοπός είναι η εδραίωση αµοιβαίας 

κατανόησης και συνεργασίας µέσω του διαλόγου. Το Μάρκετινγκ, εξ΄ ορισµού έχει 

την πρόθεση της πειθούς για να πουλήσει προϊόντα και υπηρεσίες. 11 

 

ΠΡΟΠΑΓΆΝ∆Α ΚΑΙ ∆ΗΜΌΣΙΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ  
 
 Υπάρχει θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στην προπαγάνδα και στις δηµόσιες 

σχέσεις. Οι δηµόσιες σχέσεις επιδιώκουν να δηµιουργήσουν αµοιβαία κατανόηση και 

εµπιστοσύνη µεταξύ ενός φορέα και του κοινού, ενώ η προπαγάνδα επιδιώκει να 

                                                        
11Dennis L. Wilcox- Phillip H. Ault Warren K Agee, ∆ηµόσιες Σχέσεις- Στρατηγικές και Τεχνικές, 

Τέταρτη Έκδοση, Εκδόσεις ‘ΕΛΛΗΝ’, Σελ. 49 
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προσηλυτίσει, να εξασφαλίσει συγκατάθεση, να αποδείξει έναν ισχυρισµό, να 

υποστηρίξει µια άποψη. 

 Τα κοινά σηµεία µεταξύ της προπαγάνδας και των δηµοσίων σχέσεων είναι: 

1) απευθύνονται και οι δύο σε ένα κοινό, 

2) χρησιµοποιούν τα ίδια µέσα επικοινωνίας και  

3) είναι και οι δύο διοικητικές λειτουργίες µόνιµης βάσης. 

 Οι διαφορές µεταξύ της προπαγάνδας και των δηµοσίων σχέσεων είναι: 

1) η προπαγάνδα επιζητεί να εκµεταλλευτεί τις υπάρχουσες σε ανάπτυξη ικανότητες 

του ανθρώπινου πνεύµατος, σε αντίθεση µε τις δηµόσιες σχέσεις που επιδιώκουν 

αντικειµενική ενηµέρωση και κατανόηση και αναπτύσσουν τις δυνατότητες 

συνεργασίας και προόδου της κοινωνίας. 

2) η προπαγάνδα αποτείνεται στο συναίσθηµα και στα πάθη, προσπαθεί να επιβληθεί 

στα άτοµα και να αποσπάσει µε κάθε µέσο την παραδοχή. Οι δηµόσιες σχέσεις 

αποτείνονται στο λογικό του ανθρώπου, στην πείρα του και κάνουν γνωστά γεγονότα, 

σέβονται την κρίση του ατόµου και προσπαθούν το άτοµο να διαµορφώσει ελεύθερη 

γνώµη και συµπεριφορά. 

3) αµετακίνητος στόχος των δηµοσίων σχέσεων είναι ο διάλογος. Η προπαγάνδα, 

αντίθετα, παραµένει µονόλογος και επιζητεί την ανεπιφύλακτη προσχώρηση. 

4) η προπαγάνδα προσπαθεί να πείσει, να αποσπάσει παραδοχή για ένα δόγµα, για 

µια πίστη και µια ιδεολογία, οι δηµόσιες σχέσεις, αντίθετα, συνδιαλέγονται µε το 

κοινό. Μέσα σε πλαίσιο, αυτά είναι ταυτόχρονα και δέκτης και ποµπός, ενώ πολλές 

φορές από τον αντίλογο προσδοκούν και το αποτέλεσµα.12 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

 Αν και το κόστος της έρευνας σε σχέση µε τις δαπάνες για τις δηµόσιες 

σχέσεις µπορεί να είναι πολλές φορές δυσανάλογο και απαγορευτικό, αυτό δεν 

συµβαίνει πάντοτε, και η έρευνα χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο, τόσο για την 

εκτίµηση της κατάστασης όσο και για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. 13 

 Τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

1. Η έρευνα βοηθά στην λήψη αποφάσεων. 

                                                        
12 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις, Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα ,Εκδόσεις 
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ .89-90 
13 Jefkins F., ∆ηµόσιες Σχέσεις, 4η Αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, σελ.234 
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2. Μειώνει την αβεβαιότητα και τους κινδύνους. 

3. ∆εν εξαφανίζει τους κινδύνους, αλλά συντελεί στο να ελαχιστοποιηθούν. 

 Τα σηµεία τα οποία µπορούν να εµποδίσουν την προσπάθεια µείωσης των 

κινδύνων είναι: 

α) το χρονικό διάστηµα µεταξύ έρευνας και λήψης αποφάσεων, 

β) η αστοχία επιλογής δείγµατος και  

γ) η αντίληψη, ότι µόνο η έρευνα δίνει τα πλήρη χαρακτηριστικά του θέµατος που 

ερευνούµε. 

4. Καθορισµός του προβλήµατος και στόχοι της µελέτης. 

5. Ιδιαίτερα προσεκτική µελέτη για τη διαµόρφωση των ερωτήσεων. 

6. Συγκέντρωση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων. Πρωτογενή: τα στοιχεία 

που αφορούν άµεσα το στόχο µας και προέρχονται από το κοινό που επιλέξαµε, 

∆ευτερογενή στοιχεία: πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και ταξινοµηθεί 

ανεξάρτητα από τη δική µας έρευνα.14 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 Τα προγράµµατα των δηµοσίων σχέσεων δεν είναι δυνατόν να εµφανίσουν 

την αποτελεσµατικότητά στους σε µετρητά χρήµατα. Αυτό βέβαια συµβαίνει γιατί τα 

προγράµµατα των δηµοσίων σχέσεων διαµορφώνουν τη φήµη και την εικόνα του 

οργανισµού, έτσι ώστε να µπουν µέσα σε αυτόν οι επενδυτές, οι πελάτες και οι 

συνεργάτες που θα επενδύσουν µε τις αγορές τους ή την επιλογή των υπηρεσιών του 

οργανισµού. 

 Είναι δεδοµένο, πως τα προγράµµατα και οι ενέργειες των δηµοσίων σχέσεων 

βοηθούν µακροπρόθεσµα ή και µεσοπρόθεσµα την κερδοφορία του οργανισµού. 

 Για να υποστηριχθεί η αξία των προγραµµάτων, πρέπει να αποδειχθεί η 

αποτελεσµατικότητά τους. Τα προγράµµατα ακολουθούν τα στάδια:  εντοπισµός 

προβλήµατος- έρευνα/ µελέτη/ ερµηνεία- στόχος- εκπόνηση προγράµµατος- 

στρατηγικός σχεδιασµός- τακτικές/ενέργειες δηµοσίων σχέσεων- 

αποτελεσµατικότητα. 

                                                        
14 Τριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων- Στρατηγική και Εκτέλεση, Εκδόσεις Α. 
Σταµούλης, Αθήνα 2008, Σελ. 301 
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 Η αποτελεσµατικότητα είναι ο µηχανισµός που µε τις κατάλληλες ενέργειες 

θα µας δείξει πόσο προσεγγίσαµε ή πόσο κοντά φτάσαµε στον επιθυµητό ή 

επιδιωκόµενο στόχο. 

 Όταν αναφερόµαστε στις κατάλληλες ενέργειες, εννοούµε τις εξής: 

1. Πραγµατοποιούµε το αποτέλεσµα. 

2. Συγκρίνουµε το αποτέλεσµα µε τους στόχους που είχαµε θέσει. 

3. Χαρακτηρίζουµε τη διαφορά 

α) αριθµητικά 

β) µε επίθετο ποσοτικό 

γ) προσδίδουµε ερµηνεία στη διαφορά 

4. Προσδιορίζουµε τα αίτια δηµιουργίας αυτού του αποτελέσµατος, λαµβάνοντας 

υπόψη δηµογραφικά, ποιοτικά, γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά. 

5. Συντάσσουµε έκθεση της αξιολόγησης και την παραδίδουµε προς εξέταση. 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας είναι στην ουσία µια πολύ σηµαντική 

πληροφορία για τη συνέχιση του προγράµµατος ή ακόµα και την εκπόνηση ενός 

νέου. Οι ακριβείς προσδιορισµοί του αποτελέσµατος δίνουν τα απαραίτητα εφόδια 

για πιο επιτυχή ή εξίσου επιτυχή νέα προγράµµατα. 

 Τα προγράµµατα των δηµοσίων σχέσεων είναι σίγουρο πως, εάν 

ακολουθήσουν όλη τη στρατηγική δοµή, θα αποδώσουν. Για τους επαγγελµατίες 

είναι πολύ σηµαντικό να είναι σε θέση να υπερασπιστούν το έργο τους και να 

αποδεικνύουν συνεχώς την αξία των προγραµµάτων τους, ώστε: 

α) να διαδίδουν την αξία ανάλογων προγραµµάτων, 

β) να αποδεικνύουν την αξία των δηµοσίων σχέσεων στον οργανισµό και  

γ) να βοηθούν στη διεθνή αναγνώριση της αξίας του επαγγέλµατος.15 

 

Οι δηµόσιες σχέσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αποβλέπουν: 

α) Στη δηµιουργία κλίµατος εκτίµησης και συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και 

των κοινωνικών οµάδων και 

β)  Στη δηµιουργία κλίµατος εκτίµησης και συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και 

των ατόµων που εργάζονται σε αυτήν.  

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην πολιτική των δηµοσίων σχέσεων που συνδέονται µε 

το µέγεθος της επιχείρησης. Οι µεγάλες επιχειρήσεις: 

                                                        
15 Τριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων- Στρατηγική και Εκτέλεση, Εκδόσεις Α. 
Σταµούλης, Αθήνα 2008, Σελ. 316-317 
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α) Στερούνται την δυνατότητα προσωπικής επαφής του ιδιοκτήτη µε το κοινό, διότι 

πρέπει να αντιµετωπίσει περισσότερα άτοµα σε µεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο και µε 

διαφορετικές αντιλήψεις και ενδιαφέροντα. 

β) Έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης των δηµοσίων σχέσεων όπως απαιτεί η 

σύγχρονη πολιτική τους. ∆ηλαδή διαθέτουν ειδική υπηρεσία, η οποία αφού ερευνήσει 

την αγορά και µελετήσει τις συνθήκες εργασίας της επιχείρησης, θα καταρτίσει 

πρόγραµµα που το ένα µέρος θα αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της επιχείρησης 

και του προσωπικού, και το άλλο της επιχείρησης και του κοινού.16  

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ  

  Μία χορηγία έχει µεγάλη αξία για τις ∆ηµόσιες σχέσεις γιατί κάνει 

γνωστή την ύπαρξη µιας εταιρείας ή των προϊόντων της, µε µια διαδικασία 

εξοικείωσης που απορρέει από την επαναλαµβανόµενη κάλυψη από τα µέσα 

επικοινωνίας. Παρουσιάζει την κοινωνική υπευθυνότητα µιας εταιρείας, 

δηµιουργώντας έτσι σεβασµό και υπεραξία. Η χορηγία είναι πλέον κλάδος της 

επικοινωνίας και του management των επιχειρήσεων, η οποία φέρνει σε επαφή 

ανθρώπους που µπορεί φαινοµενικά να µην έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Κάθε 

χορηγία αποβλέπει στην εξασφάλιση για τις εταιρείες του « κάλλιστου ονόµατος » 

αυτό που σήµερα ονοµάζεται από τους ειδικούς ως Image. Οι ∆ηµόσιες Σχέσεις 

έχουν ως βασικό στόχο να καλλιεργούν την εικόνα που παρουσιάζει η εταιρεία προς 

τα έξω και µέσω της χορηγίας η οποία ενέχει και το στοιχείο της κοινωνικής 

προσφοράς και ευθύνης (ευαισθησίας) αποτελούν µια επένδυση στην «κοινωνική 

εταιρική προσωπικότητα». 

 Η σύγχρονη χορηγία δεν είναι ούτε δωρεά, ούτε φιλανθρωπία, ούτε 

ευεργεσία, αλλά είναι µια συνειδητή συναλλαγή κατά την οποία οι χορηγοί 

(εταιρείες) παρέχουν χρήµατα, υπηρεσίες, και άλλα αγαθά, και σαν αντάλλαγµα 

περιµένουν από τους χορηγούµενους να τους υποστηρίξουν στους διάφορους 

σκοπούς τους, οι οποίοι κυρίως είναι επικοινωνιακοί µε στόχο την προβολή του 

ονόµατος, των προϊόντων, ή την προσέγγιση επαγγελµατικών και κοινωνικών 

οµάδων. 17 

                                                        
16 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες Σχέσεις- Μια λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις 
INTERBOOKS,Αθήνα 1992, Σελ.207 
17 http://www.sieve.gr/gr/news.php?id=9 
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 Οι λόγοι για τη χορηγία είναι πολλοί, αλλά σε γενικές γραµµές υπάρχει ένα 

στοιχείο δηµοσίων σχέσεων, εάν δεν είναι αυτός ο βασικός σκοπός της, που βοηθά 

την κατανόηση και τη δηµιουργία υπεραξίας. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι 

επιχειρήσεις ξοδεύουν τα χρήµατά τους σε χορηγίες είναι αυτοί που ακολουθούν. Για 

να διευρύνουν τις διαφηµιστικές τους εκστρατείες δίνοντας δηµοσιότητα στο όνοµα 

της εταιρείας και των προϊόντων της, η οποία τις περισσότερες φορές είναι πολύ 

µεγάλη, µέσω των µέσων επικοινωνίας.  

 Για να ενισχύσουν την πολιτική του Μάρκετινγκ, όπως συµβαίνει όταν ο 

χορηγός υποστηρίζει κάτι που ενδιαφέρει τους πιθανούς πελάτες και η εταιρία ή το 

προϊόν συνδέεται µε ζητήµατα όπως η νεότητα, η υγεία, ο ελεύθερος χρόνος ή η 

οµορφιά. Για να παρουσιάσουν µία αντίληψη κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως 

γίνεται όταν οι εταιρείες χορηγούν πανεπιστηµιακά βιβλία, ιατρικές έρευνες, 

βιβλιοθήκες, θέατρα, φεστιβάλ και ορχήστρες.18  

 Χορηγοί σήµερα δεν είναι πλούσιοι πολίτες αλλά κατά κανόνα Εταιρείες οι 

οποίες δια του µέσου επιδιώκουν να δηµιουργήσουν κοινωνικό πρόσωπο. 

-          η χορηγία δεν είναι διαφήµιση, διότι δεν αποβλέπει στην  άµεση αύξηση των 

πωλήσεων 

-          δεν αποτελεί φιλανθρωπική πράξη, ούτε είναι δωρεά, διότι αποβλέπει στην 

δηµιουργία θετικής εικόνας και φορολογικές απαλλαγές 

-          δεν είναι sponsoring διότι αυτό έχει τον χαρακτήρα προώθησης προϊόντων 

αφού γνωστοποιεί το όνοµα του προϊόντος, η χορηγία όχι. 

Τέλος η χορηγία όταν εφαρµοστεί σωστά µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό 

ανταγωνιστικό µέσο διαφοροποίησης.19 

 Ο χορηγός θα πρέπει  να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να 

ανταποκρίνεται σε αυτούς. Επίσης, ο χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το 

κόστος. Μία χορηγία µπορεί να στοιχίσει ακριβά, αλλά µπορεί να είναι εξαιρετικά 

επιτυχηµένη, δηµιουργώντας καλές σχέσεις µε την κοινωνία. Αυτοί που προσφέρουν 

χορηγία αποκτούν καλή φήµη και στην ουσία πρόκειται για ένα σηµάδι έγκρισης που 

προσδίδει η κοινή γνώµη στον χορηγό. Η χορηγία δίνει υπεραξία στον οργανισµό. 

 Οι εταιρείες πραγµατοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήµη τους αλλά 

και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισµό. Οι χορηγοί δηµιουργούν 

ένα αίσθηµα σεβασµού. Αποκτούν αίγλη, καλή φήµη και εικόνα. Με τον τρόπο αυτόν 

                                                        
18 Jefkins F.,  ∆ηµόσιες Σχέσεις, Eκδόσεις Κλειδάριθµος, 1994, σελ. 217 
19 http://www.sieve.gr/gr/news.php?id=18 
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προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισµό. Η χορηγία 

δηµιουργεί φήµη, θεσπέσια εικόνα, οικοδοµεί καλές σχέσεις µε το κοινό, καθιερώνει 

µια εικόνα για τον οργανισµό και τα προϊόντα του. Προσδίδει κοινωνική 

υπευθυνότητα και σεβασµό. 

 Τα πιο διαδεδοµένα είδη χορηγιών είναι: 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Παιδεία –Εκπαίδευση 

Τοπικές εκδηλώσεις 

Ιατρικές έρευνες 

Εκδόσεις 

Χρηµατοδοτήσεις 

Επαγγελµατικά βραβεία20 

 

 Η εκάστοτε εταιρεία που ασκεί λειτουργίες των ∆ηµοσίων Σχέσεων πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού που στοχεύει. Μελετώντας τα 

ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτισµικά γνωρίσµατα ενός πληθυσµού, πρέπει να 

ξεχωρίσει τις αντιλήψεις, απόψεις, ιδέες και προκαταλήψεις του κοινού- στόχου.21 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 Για όλους τους τύπους των οργανισµών, και ειδικότερα για τις δηµόσιες 

υπηρεσίες ή τους δηµόσιους οργανισµούς, οι ∆ηµόσιες Σχέσεις αποτελούν µια 

σηµαντική λειτουργία και η πολιτική τους αποτελεί άµεσο ενδιαφέρον της διοίκησης. 

Για να κερδίσει και να διατηρήσει ένας οργανισµός σχέσεις καλής θέλησης οφείλει 

να ενεργεί µε ηθική, να επικοινωνεί αποτελεσµατικά και να αποδεικνύει ότι είναι 

ευαίσθητος στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της κοινότητας.22 

 Οι ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο φορέας ∆ηµοσίων Σχέσεων 

αποτελούν µέσα επικοινωνίας, διότι µεταφέρουν µηνύµατα και συµβάλλουν στην 

άµεση αλληλογνωριµία της εταιρείας µε τις διάφορες κοινωνικές οµάδες 

δηµιουργώντας προϋποθέσεις για προσωπικές επαφές.23  

                                                        
20 Παπατριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Εκδόσεις Σταµούλης, σελ.180 
21 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=255 
22 Λαµπρόπουλος Β., ∆ιονυσόπουλος Σ., Εγχειρίδιο Εφαρµοσµένων ∆ηµοσίων Σχέσεων, Εκδόσεις 
Σταµούλης, Αθήνα- Πειραιάς 1994 
23Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 128 
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 Η ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων είναι αναγκαίο να διέπεται από ένα απόλυτα 

δοµηµένο και πολύ καλά µελετηµένο σχέδιο , καθώς πρέπει η επένδυση του κάθε 

οργανισµού να έχει αποτελεσµατικότητα και να µην χάνονται χρήµα και χρόνο. 24 

 Πρόκειται για ορισµένες ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο φορέας 

∆ηµοσίων Σχέσεων και οι οποίες αποτελούν µέσα επικοινωνίας, αφού µεταφέρουν 

µηνύµατα και συµβάλλουν στην άµεση αλληλογνωριµία του οργανισµού µε τις 

διάφορες κοινωνικές οµάδες. Για την πραγµατοποίηση τους χρειάζεται η επιλογή 

ενός αξιόλογου γεγονότος και η οργάνωση µιας σειράς ενεργειών. 

 Το γεγονός αυτό πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον συγκεκριµένων 

ατόµων ή κοινωνικών οµάδων και είναι δύσκολο να παρουσιαστεί εκτάκτως. Η 

προπαρασκευή µιας τέτοιας εκδήλωσης πρέπει να γίνεται µε κάθε προσοχή και 

λεπτοµέρεια και αρκετό χρονικό διάστηµα πριν µε την κατάλληλη δηµοσιότητα.25 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 Η ανάπτυξη της τεχνικής προόδου υπαγορεύει νέες αναπροσαρµογές στο 

σύστηµα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των επιχειρήσεων και των διαφόρων 

οργανισµών, προκειµένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι επιτεύξεις της, αλλά και να 

προσδιοριστεί το πλαίσιο και οι κατευθύνσεις της αποστολής των υπαλλήλων. Για το 

σκοπό αυτό καταρτίζονται γενικά ή ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης ή 

µετεκπαίδευσης των υπαλλήλων. Η συµµετοχή σε αυτά γίνεται χωρίς της οικονοµική 

επιβάρυνση των υπαλλήλων και πολλές φορές υπάρχουν και κίνητρα οικονοµικά ή 

ηθικά για τους συµµετέχοντες. 

 Τα µαθήµατα, σεµινάρια και διάφοροι άλλοι τρόποι εκπαίδευσης ή 

µετεκπαίδευσης ως µέσο δηµοσίων σχέσεων βασίζονται στην αρχή ότι από τις 

παρεχόµενες γνώσεις ωφελούνται κατά πρώτο λόγο οι υπάλληλοι, ως άτοµα και ως 

επαγγελµατίες, και κατά δεύτερο λόγο οι οργανισµοί µε τη δηµιουργία 

καταρτισµένων στελεχών. 26 

 Για πολλές εταιρείες είναι σηµαντικό να επικοινωνούν τακτικά µε τους 

εργαζόµενους τους και να διατηρούν την ενηµέρωση τους όσον αφορά τα εταιρικά 

                                                        
24 http://georgepapatriantafillou.wordpress.com/2010/06/22/στρατηγικοσ-σχεδιασµοσ-διοργανωσησ/ 
25 Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 128-
129 
26 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις 
Interbooks, Αθήνα 1992, σελ. 176 



 26 

προγράµµατα, τις πωλήσεις, τα κίνητρα, τα θέµατα προσωπικού, καθώς και η 

ενηµέρωσή τους για νέα προϊόντα και προγράµµατα. Οι εταιρείες χρησιµοποιούν 

ποικίλα µέσα για να επικοινωνούν µε τους υπαλλήλους, συµπεριλαµβανοµένων των 

ενδοδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, διαδίκτυο και ενηµερωτικά δελτία εκτύπωσης. 

Σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις υπάρχει in-house τµήµα δηµοσίων σχέσεων, το οποίο 

λειτουργεί συχνά σε συνδυασµό µε την Υπηρεσία Ανθρώπινου ∆υναµικού για την 

ανάπτυξη των επικοινωνιών των εργαζοµένων.27 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
 Η ενηµέρωση των κοινωνικών οµάδων και η δηµοσιότητα των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης  ή του οργανισµού, είναι από τους βασικότερους 

παράγοντες για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Για την ενηµέρωση αυτή, 

διοργανώνονται διάφορες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Προσκεκληµένοι µπορεί να είναι µεµονωµένα άτοµα ή κοινωνικές οµάδες, ή ακόµα 

και κάθε ενδιαφερόµενοι οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί µε ειδική πρόσκληση ή µε 

ανακοίνωση. 28 

 Κατά τις επισκέψεις δίνεται η ευκαιρία στις οµάδες του κοινού να περιέλθουν 

στα γραφεία, στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια και να ενηµερωθούν για θέµατα 

του ενδιαφέροντός τους. Υπάρχει πάντοτε µέριµνα οι οµάδες των επισκεπτών να 

διευκολύνονται από άποψη µεταφοράς, να εφοδιάζονται µε πληροφοριακό υλικό, να 

ενηµερώνονται ειδικά µε προβολή ταινιών ή διαφανειών, να τους προσφέρονται ποτά 

και να τους δίνονται διάφορα αναµνηστικά ή δώρα. 

 Αποτελούν ένα άριστο µέσο δηµοσίων σχέσεων για τους παρακάτω λόγους: 

1. ∆ηµιουργούν σηµαντικές επαφές και γνωριµίες 

2. Οι γνωριµίες αυτές δηµιουργούνται µέσα σε µία φιλική ατµόσφαιρα που επιτρέπει 

να συζητηθούν κάθε φύσης θέµατα. 

                                                        
27 http://www.knowthis.com/principles-of-marketing-tutorials/types-of-public-relations-tools 
28 http://www.knowthis.com/principles-of-marketing-tutorials/types-of-public-relations-tools/ 
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3. Παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων πάνω σε διάφορα ζητήµατα µέσα 

σε ένα φιλικό και εγκάρδιο περιβάλλον και πολλές φορές επιλύονται κατά τη 

διάρκεια τους πολύπλοκα ζητήµατα.29 

 

Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
 
 Κάποια µέρα ύστερα από σχετική ανακοίνωση ανοίγουν οι πόρτες στο κοινό 

προκειµένου αυτό να γνωρίσει εγκαταστάσεις και προϊόντα, ανθρώπους και 

αντικείµενο ασφαλείας. Σε αυτή την εκδήλωση διανέµονται ενηµερωτικά φυλλάδια. 

Οι ηµέρες ανοιχτών θυρών αποτελούν τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους 

προώθησης και βελτίωσης της συνολικής εικόνας της Εταιρείας.30 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
 Η συµµετοχή µιας επιχείρησης σε ένα επιχειρησιακό γεγονός είναι ένας καλός 

τρόπος να αναπτύξει επικοινωνιακή στρατηγική σε διεθνή κλίµακα. Είναι µια 

ευκαιρία για την επιχείρηση που συµµετέχει να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες 

προκειµένου να αποκοµίσει τα µέγιστα οφέλη που είναι πιθανά από οποιαδήποτε 

σταντ. Η προετοιµασία ενός σταντ έκθεσης δεν πρέπει να παραµεληθεί. Αν και το 

κόστος είναι υψηλό, η απόδοση είναι αρκετά µεγάλη.31 

 Εµπορικές εκθέσεις είναι οι συναντήσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις 

επιδιώκουν την προβολή της εταιρικής τους ταυτότητας, την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικών επαφών και τη συλλογή πληροφοριών αγοράς. Η συµµετοχή σε µία 

έκθεση έχει πολλά οφέλη, όπως τις επαφές, τις πωλήσεις, την παρουσίαση προϊόντων 

και την επικοινωνία. 32 

 Οι εκθέσεις προάγουν τις δηµόσιες σχέσεις γιατί προσφέρουν µοναδικές 

ευκαιρίες παρουσιάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων, µε 

εικόνες, χάρτες, γραφικές παραστάσεις και άλλα τεχνικά µέσα, ενώ είναι δυνατόν να 

µεταδώσουν µηνύµατα που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν δύσκολο να κατανοήσει το 

                                                        
29 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις 
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ. 192-193 
30 http://www.sieve.gr/gr/news.php?id=18 
31 http://www.emporikitrade.com/gr/assistance/tips/exhibitions 
32 Παπατριανταφύλλου  Γ., Προγράµµατα δηµοσίων σχέσεων- Στρατηγική και εκτέλεση, Εκδόσεις 
Σταµούλη, Αθήνα 2008, Σελ. 154 
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κοινό. Προσφέρουν άµεση επικοινωνία µε το κοινό και πολλές φορές αποτελούν 

βάση δηµοσιότητας που αξίζει πολύ περισσότερο και από αυτή την έκθεση και είναι 

ένα σηµαντικό µέσο µετάδοσης µηνυµάτων σε ένα συνεχώς διερχόµενο κοινό, που 

γενικά επισκέπτεται µία έκθεση για να δει τι νέο υπάρχει.33 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
 Οι διαγωνισµοί είναι ένα από τα ισχυρά µέσα επικοινωνίας, που 

παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα: 

 α) αναπτύσσουν την άµιλλα ανάµεσα στα άτοµα και στις οµάδες, 

 β) κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και ενεργό τη συµµετοχή του κοινού στη ζωή και 

 στη δραστηριότητα του οργανισµού και 

 γ) συµβάλλουν στην πνευµατική, αθλητική, καλλιτεχνική κλπ, ανάπτυξη των 

 ατόµων ή οµάδων. 

 Οι βασικές προϋποθέσεις για την πετυχηµένη χρησιµοποίηση αυτού του 

µέσου είναι τα αντικειµενικά κριτήρια, η αµερόληπτη και αδιάβλητη κρίση, η καλή 

οργάνωση και ο αριθµός, η σύνθεση και το είδος του βραβείου. 34 

 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Στα δηµοκρατικά κράτη οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν ένα σπουδαίο µέσο 

επίτευξης των επιδιωκόµενων σκοπών τους. Έτσι το κράτος, µε τη µορφή των 

διαφόρων διοικητικών του οργάνων και υπηρεσιών , ασκεί πολιτική δηµοσίων 

σχέσεων, µέσω των οποίων επιδιώκουν την προσέγγιση οργανισµού και πολιτών για 

µια αρµονική συνεργασία, την ενηµέρωση του κοινού στα διάφορα θέµατα και 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο οργανισµός, την απόδειξη του ενδιαφέροντος του 

οργανισµού προς τους πολίτες, την υπερνίκηση της απάθεια και αδιαφορίας του 

κοινού για τα δηµόσια θέµατα, την δηµιουργία και διατήρηση ιδανικών σχέσεων 

                                                        
33  Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις  
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ.162 
 
34 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις  
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ. 166 
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ανάµεσα σε διοικούντες και υπαλλήλους και στην ανάπτυξη αισθηµάτων ήθους και 

σεβασµού.  35 

 Η αλληλογραφία είναι από τα πιο γνωστά µέσα επικοινωνίας ∆ηµοσίων 

Σχέσεων, παρουσιάζοντας πολλά πλεονεκτήµατα και είναι αρκετά αποτελεσµατική. 

Το µήνυµα παραµένει περισσότερο χρόνο στον παραλήπτη. 36 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 Το υπόβαθρο των ανθρωπίνων σχέσεων είναι τα γενικά ενδιαφέροντα του 

ανθρώπινου παράγοντα, ενώ των δηµοσίων σχέσεων είναι η δηµιουργία και 

διατήρηση αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ ενός οργανισµού, ατόµου κλπ και του 

κοινού. Η διαστολή αυτών των εννοιών έχει θεωρητική αξία. Στην πράξη πολλές 

φορές οι δύο αυτές σχέσεις αλληλοσυνδέονται. Και αυτό γιατί, για παράδειγµα µια 

ενέργεια ανθρώπινων σχέσεων είναι δυνατό να γίνει εκδήλωση δηµοσίων σχέσεων.37 

 Οι κοινωνικές σχέσεις αναφέρονται στις σχέσεις µεταξύ των ατόµων, των 

ατόµων και των οµάδων και µεταξύ των οµάδων που διαµορφώνονται µέσα σε µια 

κοινωνία, επηρεαζόµενες από τις εκάστοτε κοινωνικές λειτουργίες και δοµές, ενώ οι 

δηµόσιες σχέσεις αναφέρονται στη δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 

κατανόησης µεταξύ ενός ατόµου και του κοινού. Οι σχέσεις αυτές πολλές φορές 

αλληλοσυνδέονται. Για παράδειγµα, µια οργάνωση γιορτής, είναι δυνατό να γίνει 

εκδήλωση δηµοσίων σχέσεων. Βέβαια, η σύνδεση των κοινωνικών σχέσεων µε τις 

δηµόσιες σχέσεις γίνεται ασυνείδητα. Η ενσυνείδητη σύζευξη των δύο αυτών µορφών 

σχέσεων απαιτεί πλήρη γνώση και εµπειρία των τεχνικών των δηµοσίων σχέσεων. 38 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική 

της επιχείρησης, αλλά διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. 

                                                        
35 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις  
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ. 208 
36 Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 114 
37 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις  
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ. 66 
38 Μαγνήσαλης Κ., ∆ηµόσιες σχέσεις-Μία λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα, Εκδόσεις  
Interbooks, Αθήνα 1992, Σελ. 60-61 
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∆εν υπολογίζεται ως κόστος και δεν έχει εµπορικό χαρακτήρα. Είναι εθελοντική, 

αλλιώς δεν είναι κοινωνική. 39 

 Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούµε την ηθική συµπεριφορά µιας 

επιχείρησης στις σχέσεις της µε την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σηµαίνει τις 

υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της κατά τις σχέσεις µε άλλα ενδιαφερόµενα 

µέρη. 40 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 Ο όρος <<Βιώσιµη Ανάπτυξη>> εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1987 στο 

Brundland Report. Καλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί επιδιώκουν 

σήµερα οικονοµική ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη προστασία των  πόρων για την 

ανάπτυξη του αύριο. Αυτό είναι ένα θέµα αυξανόµενης σηµασίας και 

προβληµατισµού για τους υπεύθυνους οργανισµούς. Σήµερα οι επιχειρήσεις 

λαµβάνουν υπόψη την επίδρασή τους στο περιβάλλον σε όλους τους 

επιχειρηµατικούς τους σχεδιασµούς, διαχειρίσεις και µετρήσεις 

αποτελεσµατικότητας. Οι βιωσιµότητα αναφέρεται στις δράσεις µιας εταιρείας για 

µείωση της αρνητικής επίδρασής της.41 

 

∆ΩΡΑ- ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 
 
 Η προσφορά των δώρων- αναµνηστικών συντελεί στην ανάπτυξη φιλικών 

σχέσεων και συµβάλλει στην δηµιουργία κλίµατος συµπάθειας και αλληλοεκτίµησης. 

∆εν πρέπει τα δώρα αυτά να είναι διαφηµιστικά  αλλά ούτε να προβάλλον κάποιο 

προϊόν της επιχείρησης. Πρέπει η παρουσία τους να υπενθυµίζει τις φιλικές 

προθέσεις και σχέσεις του δωρητή µε τον παραλήπτη.42 

 Η δηµοσιότητα δεν είναι συνώνυµη λειτουργία των ∆ηµοσίων Σχέσεων, αλλά 

αποτέλεσµα της άσκησής τους. Βασικό πλεονέκτηµα της δηµοσιότητας είναι ότι 

                                                        
39 Παπατριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων- Στρατηγική και Εκτέλεση, Εκδόσεις 
Σταµούλης, Αθήνα 2008, Σελ. 74 
40 http://www.csrhellas.org/csr_last2/portal/gr/misc/32oz_2007110132.php3 
41 Παπατριανταφύλλου Γ., Προγράµµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων- Στρατηγική και Εκτέλεση, Εκδόσεις 
Σταµούλης, Αθήνα 2008, Σελ. 78 
 
42 Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 131-
132 
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παρουσιάζεται σαν αυθεντική. Όµως, η δηµοσιότητα µε την στενή έννοια, αποβλέπει 

στην παρουσίαση µιας πληροφορίας µε κάποιο καθορισµένο τρόπο. Αυτός που 

αναλαµβάνει να µεταδώσει το µήνυµα δεν επιδιώκει µόνο την µετάδοσή του, αλλά 

και τον κατάλληλο σχολιασµό έτσι ώστε να οδηγήσει το κοινό να δει το 

συγκεκριµένο θέµα κάτω από την οπτική γωνία που αυτός θέλει. 43 

                                                        
43  Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 75-
76 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 ALUMIL 
 

 Τα παρακάτω στοιχεία που παρατίθενται έχουν συλλεχθεί αποκλειστικά από 

την πλήρως ενηµερωµένη ιστοσελίδα της εταιρείας (www.alumil.gr).  

  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 
 Η ALUMIL , 20 χρόνια από την ίδρυσή της, αποτελεί σήµερα έναν από τους 

µεγαλύτερους και περισσότερο προηγµένους τεχνολογικά, βιοµηχανικούς Οµίλους 

στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουµινίου 

στην Ευρώπη.  

 Η ALUMIL παράγει και διαθέτει µέσω του δικτύου διανοµής της: 

συστήµατα αλουµινίου για όλες τις γνωστές αρχιτεκτονικές εφαρµογές (πόρτες, 

παράθυρα, προσόψεις, αίθρια, κ.λπ.), σχεδιασµένα, εξελιγµένα και δοκιµασµένα από 

το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας και πιστοποιηµένα από τα 

εγκυρότερα ∆ιεθνή Ινστιτούτα (IFT Rosenheim, Α.Α.Μ.Α New York, ΕΚΑΝΑΛ, 

κ.α.) βιοµηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών (για την αυτοκινητοβιοµηχανία, τη 

ναυπηγική και άλλες χρήσεις) και προσφέρει εξειδικευµένες λύσεις σε πολλούς 

τοµείς. 

� εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας και πυρασφάλειας  

� εξαρτήµατα για προφίλ αλουµινίου  

� σύνθετα φύλλα αλουµινίου (composite panels), τα λεγόµενα j-bond  

� πολυκαρβονικά φύλλα 

� συστήµατα αυτοµατισµών (ασανσέρ, πόρτες, κλπ.) 

� συστήµατα ηλιοπροστασίας 

 

 Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Οµίλου (13 υπερσύγχρονα και πλήρως 

αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια παραγωγής προφίλ αλουµινίου και εξαρτηµάτων και 
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2  νέα υπό κατασκευή) βρίσκονται στο Κιλκίς,  στις Σέρρες,  στην Κοµοτηνή,  στην 

Ξάνθη,  στη Ρουµανία,  στη Βουλγαρία,  στη Σερβία, στη Βοσνία και στην 

Αλβανία,  σε ιδιόκτητα οικόπεδα 600.000 τ.µ. µε ιδιόκτητες βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις 220.000 τ.µ. και ετήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 80.000 

τόνων προφίλ.  

 Παραµένει σταθερά ηγέτης εκτός από την Ελληνική αγορά και στις αγορές 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως στις αγορές της Ρουµανίας, Σερβίας, 

Μαυροβουνίου, FYROM, Αλβανίας, καλύπτοντας µε τα προϊόντα της συνολικά 45 

χώρες σε 4 ηπείρους.  

 ∆ιαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο 

εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η µητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 

και είναι εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1998. 

 Απασχολεί πάνω από 2000 άτοµα, εκ των οποίων τα 1.164 ανήκουν στη 

µητρική ALUMIL και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα. Η έδρα της επιχείρησης 

βρίσκεται στη βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς, 45 χλµ βόρεια της Θεσσαλονίκης.  

 Το 2005 η ALUMIL βραβεύθηκε για τέταρτη χρονιά από το Ε.Β.Ε.Α. ως η 

ελληνική εταιρία µε τη σηµαντικότερη επενδυτική δραστηριότητα στο εξωτερικό και 

για έβδοµη συνεχή χρονιά από τον οργανισµό "Europe's GrowthPlus 500" για τη 

συνεχή προσφορά θέσεων εργασίας και για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

 Οι άνθρωποι της ALUMIL, οι “Alumilers”, υλοποιούν τη στρατηγική της 

∆ιοίκησης µε σκοπό την κατάκτηση ολοένα και περισσοτέρων αγορών της Ευρώπης, 

της Ασίας, της Αφρικής και της Αµερικής, επιδιώκοντας την τελειότητα κάθε µέρα. 

 Βασική προτεραιότητα του Management του Οµίλου αποτελεί ο συνδυασµός 

του πρωταγωνιστικού επιχειρηµατικού ρόλου, µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένων 

συστηµάτων Κοινωνικής Ευθύνης.  

 Βασικοί άξονες στους οποίους κατευθύνεται η επιχειρηµατική δράση της 

ALUMIL είναι: 

� η Ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας 

� η Προσφορά Εργασίας,  

� η Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων, 

� η Αναδιοργάνωση και ∆ιαρκής Ανάπτυξη των Εργαζοµένων και  

� η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 

H Alumil χορηγός συστηµάτων αλουµινίου στην εκποµπή Με το ∆εξί 

(22/11/2010) 

 

H Alumil, η µεγαλύτερη ιδιωτική διέλαση αλουµινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

αποδεικνύει έµπρακτα την ευαισθησία της απέναντι σε µη προνοµιούχες οικογένειες. 

 Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία µας για την τηλεοπτική σεζόν 2010-2011 είναι ο 

αποκλειστικός χορηγός συστηµάτων αλουµινίου στην εβδοµαδιαία εκποµπή Με το 

∆εξί που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1. 

Παρουσιαστής της επιτυχηµένης εκποµπής είναι ο Σπύρος Σούλης, ο οποίος µαζί µε 

τους συνεργάτες του αναλαµβάνουν να µεταµορφώσουν κατοικίες µέσα σε µόλις 

λίγες ηµέρες. 

Για κάποιες οικογένειες ένα καινούργιο σπίτι δεν είναι πολυτέλεια, αλλά άµεση 

ανάγκη και η Alumil  υποστηρίζει την προσπάθεια του ΑΝΤ1 παρέχοντας εντελώς 

δωρεάν τα κουφώµατα αλουµινίου, την κατασκευή τους αλλά και την εγκατάσταση 

τους. 

 

 

H Alumil χορηγός της έκθεσης Η Κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο 

αιώνα.  

(19/1/2009) 

 

Η Alumil, η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής προφίλ αλουµινίου της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης, συµµετέχει ως χορηγός στην έκθεση Η Κατοικία στην 

Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να «ανοίξει» η αρχιτεκτονική σε ένα ευρύτερο κοινό που 

µέχρι τώρα προσεγγίζει την κατοικία κυρίως από την εµπορική της διάσταση, να 

ευαισθητοποιηθούν και κινητοποιηθούν ειδικότερες οµάδες του κοινού για την 

ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου και την βελτίωση του επιπέδου των κατοικιών 

και τέλος, να συσχετισθεί η σύγχρονη αρχιτεκτονική µε τα σύγχρονα υλικά και τις 

νέες τεχνολογίες. Στην έκθεση θα παρουσιασθούν περί τις 60 κατοικίες 

καταξιωµένων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, που θα επιλεγούν από τις συνολικά 175 
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συµµετοχές στην πρόσκληση – διαγωνισµό του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Αρχιτεκτονικής. 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   

Η Alumil Χορηγός στο 4ο Συνέδριο της ΠΟΒΑΣ 

(22/10/2010) 

 

Το 4ο Συνέδριο Κατασκευαστών Κουφωµάτων της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Βιοτεχνών Αλουµινοσιδηροκατασκευαστών (Π.Ο.Β.Α.Σ) πραγµατοποιήθηκε  το 

διήµερο από τις 2 έως τις 3 Οκτωβρίου 2010 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην 

Θεσσαλονίκη. 

Η ALUMIL, ως χορηγός του συνεδρίου και των προσυνεδριακών εκδηλώσεων έδωσε 

δυναµικό παρόν στον εκθεσιακό χώρο αλλά και στις εργασίες του συνεδρίου. 

Στο περίπτερο της εταιρίας ALUMIL παρουσιάστηκαν προϊόντα της εταιρείας αλλά 

και πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες της Alumil για το πρόγραµµα 

Εξοικονόµηση κατ’ οίκον. Παράλληλα, στο stand της Alumil ιδιαίτερη αίσθηση 

δηµιούργησε το στήριγµα φωτοβολταϊκών πάνελ. 

Στις εργασίες του συνεδρίου  την Alumil εκπροσώπησε ο  κ. Απόστολος Καβάκας ο 

οποίος στην παρουσίαση του αναφέρθηκε στην προοπτική και τις µεγάλες ευκαιρίες 

που δίνουν στον κλάδο τα φωτοβολταϊκά. 

 

 

H Alumil µεγάλος χορηγός στον ετήσιο χορό του ΣΕΜΑΣ 

(22/2/2010) 

 

Ο ΣΕΜΑΣ στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Infacoma 2010 διοργάνωσε στις 20 

Φεβρουαρίου τον ετήσιο χορό του. 

Η Alumil στηρίζοντας έµπρακτα τους επαγγελµατίες του κλάδου µας έδωσε το παρόν 

όντας Μεγάλος Χορηγός της βραδιάς. 
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Η Alumil χορηγός των European Aluminium Awards 

(11/1/2010) 

 

Τα European Aluminium Awards είναι ένας θεσµός που διοργανώνεται ανά 2 έτη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουµινίου µε τη συµµετοχή αρχιτεκτόνων, πολιτικών 

µηχανικών και κατασκευαστικών εταιριών από 14 χώρες. 

Σκοπός του διαγωνισµού είναι να αναδείξει την πράσινη αρχιτεκτονική και να 

προωθήσει µε τον τρόπο αυτόν τα βιοκλιµατικά κτίρια και την εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

Οι νικητές του διαγωνισµού επιλέγονται από πολυάριθµες επιτροπές, στις οποίες 

συµµετέχουν οι πλέον διακεκριµένοι άνθρωποι του τεχνικού κόσµου της Ευρώπης. 

Η Alumil, θέλοντας να υποστηρίξει ενέργειες που σκοπό έχουν να µεταφέρουν τη 

σπουδαιότητα της εξοικονόµησης ενέργειας είναι από τους κύριους χορηγούς των 

European Aluminium Awards. 

 

 

H Alumil χορηγός του Συνεδρίου ∆οµικών Υλικών στη Θεσσαλονίκη 

(20/1/2009) 

 

Χορηγός στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσµος 

Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και ο Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου 

(ΟΠΕ), σε συνεργασία µε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ήταν η ALUMIL. 

Το συνέδριο, θέµα «Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον 

κλάδο των ∆οµικών Υλικών», πραγµατοποιήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου, µε στόχο την 

ανάπτυξη προβληµατισµού και την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ επιχειρηµατικού 

κόσµου και πολιτείας για τα νέα δεδοµένα και τις εξελίξεις στον κλάδο των δοµικών 

υλικών. 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα και προτάσεις του συνεδρίου αφορούν: 

Στα στοιχεία που προσδιορίζουν τον κλάδο των ∆οµικών υλικών 

Στην περίοδο ανακατατάξεων που βρίσκεται η αγορά των δοµικών υλικών 

Τα σύγχρονα υλικά µε χαµηλότερο κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση 

Στην παρουσία και τήρηση των προδιαγραφών στα υλικά. 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν χορηγίες, οι οποίες κάνουν πράξη τη θεωρία 

των δηµοσίων σχέσεων µε σκοπό να ενισχύσουν την καλή εικόνα της επιχείρησης. 



 37 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση και εκδήλωση της Alumil στα 

πλαίσια της έκθεσης Ελληνικό Αλουµίνιο 

(26/10/2010) 

 

Θερµά και κολακευτικά σχόλια απέσπασε η παρουσία της Alumil στην 10η Κλαδική 

Έκθεση Ελληνικό Αλουµίνιο 2010 από διοργανωτές και επισκέπτες. 

Άνθρωποι του τεχνικού κόσµου και ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν 

την ευκαιρία να δουν τα νέα συστήµατα αλουµινίου της Alumil και όλες τις 

τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από αυτά. 

Στόχος της Alumil ήταν να αναδείξει όλα τα νέα συστήµατα αλουµινίου και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει σε ιδιώτες και κατασκευαστές. Με βάση αυτό επιλέχθηκε 

ένας ιδιαίτερα µεγάλος χώρος (414τµ) ώστε να παρουσιαστεί µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο ολόκληρη η προϊοντική γκάµα της εταιρίας. 

 

 (27/10/2010) 

 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης Ελληνικό Αλουµίνιο 2010, και πιο συγκεκριµένα το 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου η εταιρία µας πραγµατοποίησε εκδήλωση σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο στην αίθουσα 5 του εκθεσιακού χώρου. Σκοπός της εκδήλωσης 

ήταν να παρουσιαστούν τα νέα προϊόντα της εταιρείας, η δραστηριοποίηση της στον 

τοµέα των ΑΠΕ και να ενδυναµώσει τη σχέση της Alumil µε συνεργάτες 

κατασκευαστές της. Την εκδήλωση προλόγισε ο Εµπορικός ∆ιευθυντής της Alumil 

κος Λάµπρος Γιαννούχος, και οµιλητές ήταν ο ∆/ντης R&D κος Γιάννης Τσολάκης 

και ο Business Unit Manager της Alumil Solar κος Απόστολος Καβάκας. Τις οµιλίες 

έκλεισε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων σύµβουλος της Alumil κος Γεώργιος Μυλωνάς, ο 

οποίος αναφέρθηκε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Alumil και τον 

κλάδο του αλουµινίου. Με το πέρας των οµιλιών δόθηκε δεξίωση στην οποία οι 

προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε στελέχη της εταιρίας µας. 

 

 Η παραπάνω εκδήλωση διοργανώθηκε από την εταιρία, µε αφορµή την 

έκθεση Ελληνικού Αλουµινίου, µε απόλυτη οργανωτικότητα και έχοντας 
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συγκεκριµένο σκοπό, την παρουσίαση των νέων της προιόντων, το οποίο αποτελεί 

τρόπο άκησης δηµοσίων σχέσεων. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 

Εκπαίδευση της Alumil σε κατασκευαστές από την Σλοβακία 

(5/8/2010) 

 

Η Alumil, η µεγαλύτερη ιδιωτική βιοµηχανία διέλασης αλουµινίου στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέρει στους συνεργάτες της προϊόντα και υπηρεσίες 

που αναβαθµίζουν τον τρόπο και το επίπεδο της δουλειάς τους. 

H Alumil, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των προσφερόµενων υπηρεσιών της 

προς τους κατασκευαστές διοργάνωσε διηµερίδα εκπαίδευσης στη Σλοβακία, µε 

στόχο να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους κατασκευαστές-συνεργάτες της. 

Πιο συγκεκριµένα, στις 21 & 22 Ιουλίου στελέχη της Alumil παρουσίασαν τις νέες 

εξελίξεις γύρω από τα προϊόντα της εταιρίας µας, τα µελλοντικά πλάνα µας σε 

προϊοντικό και εµπορικό επίπεδο και συζήτησαν µε τους κατασκευαστές οποιοδήποτε 

θέµα τους προβληµάτιζε. 

 

 

Εκπαιδευτικά σεµινάρια σε κατασκευαστές από την Alumil 

(30/10/2009) 

 

Από 01.02.2010 σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία ΕΕ 89/106 και το εναρµονισµένο 

πρότυπο ΕΝ 14351-1 οι κατασκευαστές κουφωµάτων αλουµινίου οφείλουν να 

τοποθετούν σήµανση CE επάνω στα προϊόντα τους ή στη συσκευασία τους ή στα 

εµπορικά συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης και την αντίστοιχη ∆ήλωση 

Συµµόρφωσης CE. 

Η ALUMIL στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης των συνεργατών-κατασκευαστών 

της συνεχίζει µε αµείωτο ρυθµό την εκπαίδευση – ενηµέρωση των συνεργατών 

κατασκευαστών έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιµοι και εναρµονισµένοι στις νέες 

συνθήκες που διαµορφώνονται στον κλάδο του αλουµινίου. 
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Πιο συγκεκριµένα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Χανιά 

πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια εκπαίδευσης ∆ιαδικασίας Έλεγχου παραγωγής (FPC) 

και αναλύθηκαν όλες οι λεπτοµέρειες γύρω από τη σήµανση CE  σε πάνω από 350 

κατασκευαστές 

Οι ενδιαφερόµενοι κατασκευαστές µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους συνεργάτες 

εµπόρους της ALUMIL ή τους συµβούλους πωλήσεων της περιοχής τους 

προκειµένου να ενταχθούν σε έναν συγκεκριµένο κύκλο εκπαίδευσης. 

 

 

Eκπαίδευση της Alumil για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 

(8/7/2009) 

 

Οι νέες τεχνολογίες γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, σε συνδυασµό µε την 

πρόσφατη ψήφιση νόµου που επιτρέπει την τοποθέτηση µικρών φωτοβολταϊκών 

συστοιχιών σε σπίτια, πολυκατοικίες κτλ, έχουν δηµιουργήσει νέες προοπτικές στον 

κλάδο του αλουµινίου. 

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης/ενηµέρωσης των στελεχών της Εµπορικής 

∆/νσης της Alumil σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σχετικά µε τις τελευταίες 

τεχνολογικές και εµπορικές εξελίξεις του κλάδου, πραγµατοποιήθηκε 

εκπαίδευση/ενηµέρωση σχετικά µε τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alumil Solar κος Απόστολος Καβάκας παρουσίασε τις 

λύσεις που προσφέρει η Alumil Solar όσον αφορά τα σταθερά στηρίγµατα 

αλουµινίου για φωτοβολταϊκά πάνελ, και παράλληλα ενηµέρωσε τα στελέχη της 

Alumil για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών 

πάνελ. Επίσης η εκπαίδευση περιελάµβανε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους 

φωτοβολταϊκούς µετατροπείς, οι οποίοι µετατρέπουν το συνεχές ρεύµα που 

συλλέγεται από τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόµενο που διοχετεύεται στο δίκτυο. 
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Σεµινάριο για τις βασικές αρχές της εταιρικής εκπαίδευσης παρακολούθησαν στελέχη 

της Alumil 

(7/11/2009) 

 

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης της 

Alumil πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο για τις βασικές αρχές της εταιρικής 

εκπαίδευσης. 

Στόχος του σεµιναρίου ήταν οι εκπαιδευόµενοι να εξοικειωθούν µε τις ιδιαίτερες 

ισορροπίες που αναπτύσσονται στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, να έλθουν σε 

επαφή µε τις δυσκολίες και να προσεγγίσουν διάφορους τρόπους αντιµετώπισης τους 

προκειµένου να βελτιωθεί περισσότερο το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα της 

επιχείρησης. 

 

 

Εκπαιδευτική ηµερίδα της Alumil στο Gazi University 

(27/4/2010) 

 

Η Alumil αποδεικνύει και πάλι έµπρακτα ότι βρίσκεται διαρκώς αρωγός στο πλευρό 

των νέων επιστηµόνων του τεχνικού κλάδου. 

Πιο συγκεκριµένα, µε µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκπαιδευτική ηµερίδα της Alumil 

στο Gazi Un 

Στις 7 Απριλίου πάνω από 60 φοιτητές της αρχιτεκτονικής σχολής του πανεπιστηµίου 

Gazi παρακολούθησαν παρουσίαση από στελέχη της Alumil σχετικά µε τα 

αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου και τις εφαρµογές τους. 

Οι νεαροί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα οφέλη του αλουµινίου 

στις κατασκευές και να συνοµιλήσουν µε τους ανθρώπους της εταιρίας για θέµατα 

του κλάδου αλουµινίου. 

 

 Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης και σε συνδιασµό µε την πολιτική της 

επιχείρησης για δηµιουργία εικόνα κύρους, αποφασίστηκε η διοργάνωση ειδικών 

προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε φοιτητές και µελλοντικούς 

εργαζοµένους του κλάδου. Ο µεγάλος ανταγωνισµός στις επιχειρήσεις και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις  αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προβαίνουν συνεχώς στη 

διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. 
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 Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράµµατα αποτελούν δηµόσιες σχέσεις οι 

οποίες αποσκοπούν στη διεύρηνση των γνώσεων των ήδη εργαζοµένων της αλλά και 

ατόµων που ενδιαφέρονται για την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Alumil. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 

Ξενάγηση κατασκευαστών στις εγκαταστάσεις της Alumil 

(28/4/2010) 

 

Την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Alumil στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς είχαν 

πάνω από 40 κατασκευαστές από την περιοχή της Λακωνίας στις 23 Απριλίου 2010. 

Οι κατασκευαστές συνοδευόµενοι από τον εµπορικό συνεργάτη της Alumil κο 

Αθηναίο ξεναγήθηκαν από τα έµπειρα στελέχη της εταιρίες µας στις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις. 

Οι κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να δουν όλη τη διαδικασία παραγωγής των 

συστηµάτων αλουµινίου, από τη διέλαση του αλουµινίου έως και την διαδικασία 

τυλίγµατος και αποστολής των προφίλ. 

 

 Η ξενάγηση των κατασκευαστών υπάγεται στο “Open Days” concept της 

Alumil που ως στόχο έχει την συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών 

της εταιρίας µας. 

 

Επίσκεψη κατασκευαστών στις εγκαταστάσεις της Alumil 

(27/3/2010) 

 

Την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Alumil στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς είχαν 

πάνω από 25 κατασκευαστές από το νησί της Ρόδου στις 18 Μαρτίου 2010. Οι 

κατασκευαστές συνοδευόµενοι από τον εµπορικό συνεργάτη της Alumil κο Γορανίτη 

ξεναγήθηκαν από τα έµπειρα στελέχη της εταιρίας µας στις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις. 

Οι κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να δουν όλη τη διαδικασία παραγωγής των 

συστηµάτων αλουµινίου, από τη διέλαση του αλουµινίου έως και τη διαδικασία 
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τυλίγµατος και αποστολής των προφίλ. Η ξενάγηση των κατασκευαστών υπάγεται 

στο "Open Days" concept της Alumil που ως στόχο έχει τη συνεχή ενηµέρωση και 

εκπαίδευση των συνεργατών της εταιρίας µας. 

 

 

Η Alumil εγκαινιάζει τις Open Days 

(13/1/2010) 

 

Η Alumil ανοίγει τις πόρτες της σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, και να παρατηρήσουν από κοντά τις 

υπερσύγχρονες µονάδες της µεγαλύτερης βιοµηχανίας διέλασης αλουµινίου στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Η Alumil διοργανώνει τις ηµέρες Open Days, όπου κατασκευαστές, µηχανικοί, 

αρχιτέκτονες και άνθρωποι του τεχνικού κόσµου θα έχουν την δυνατότητα να 

ξεναγηθούν από εξειδικευµένα στελέχη της Alumil στις εγκαταστάσεις µας και να 

παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής αρχιτεκτονικών συστηµάτων 

αλουµινίου. 

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την 

διαδικασία διέλασης του αλουµινίου, τους διαφορετικούς τρόπους βαφής, την 

ανοδίωση των προφίλ, τον τρόπο συσκευασίας και αποστολής των εµπορευµάτων, 

την χύτευση του αλουµινίου κτλ. 

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις µας να 

ξεναγηθούν στους χώρους της Interno και της G.A Plastics, εταιρείες του Οµίλου 

Alumil που παράγουν πόρτες και πολυκαβονικά φύλλα αντίστοιχα. 

Όποιος επιθυµεί να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Alumil στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 

µπορεί να επικοινωνήσει µε τους αποκλειστικούς εµπορικούς συνεργάτες της 

εταιρίας ή µε τα κεντρικά της εταιρίας. 

 

 Η ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων και η δημοσιότητα των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι από τα βασικότερα στοιχεία των 

δημοσίων σχέσεων για τη δημιουργία μιας ευνοικής εικόνας. 
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 

 

Συµµετοχή της Alumil στη διεθνή έκθεση του Essen 

(15/9/2010) 

 

Για ακόµη µία χρονιά, η Alumil πρωταγωνιστεί µε ισχυρή παρουσία σε ∆ιεθνείς 

Εκθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη µε ότι πιο σύγχρονο θα µπορούσε να 

παρουσιαστεί στην παγκόσµια αγορά αλουµινίου. 

Συγκεκριµένα, η ALUMIL, η κορυφαία εταιρία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον 

κλάδο των αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου, στα πλαίσια της προσπάθειάς 

της για συνεχή ενηµέρωση του τεχνικού κόσµου και των επαγγελµατιών, συµµετείχε 

και φέτος στη ∆ιεθνούς φήµης έκθεση Aluminium 2010 στο Essen της Γερµανίας, 

που πραγµατοποιήθηκε από 14 έως 16 Σεπτεµβρίου 2010 στην οµώνυµη πόλη. 

Στους εκθεσιακούς χώρους της εταιρίας παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και 

όλες οι νέες πρωτοποριακές λύσεις για τα υπάρχοντα συστήµατα αλλά και τα νέα 

πρωτοποριακά συστήµατα αλουµινίου που έχει αναπτύξει η Alumil. 

 

 

Εντυπωσιακή παρουσία της Alumil στην Glass Build America 

(8/10/2009) 

 

Για ακόµη µία χρονιά, η Alumil πρωταγωνιστεί µε ισχυρή παρουσία σε ∆ιεθνείς 

Εκθέσεις µε ότι πιο σύγχρονο θα µπορούσε να παρουσιαστεί στην παγκόσµια αγορά 

αλουµινίου. 

Συγκεκριµένα, η Alumil North America, θυγατρική της Alumil στις ΗΠΑ, στα 

πλαίσια της προσπάθειάς της για συνεχή ενηµέρωση του τεχνικού κόσµου και των 

επαγγελµατιών, συµµετείχε στην Glass Build America  που πραγµατοποιήθηκε στο 

Georgia World Congress Center της Atlanta στις 30 Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου. 

Στην έκθεση της Atlanta, που θεωρείται από τις µεγαλύτερες στον κλάδο των 

κουφωµάτων παγκοσµιώς, η Alumil North America  απέσπασε κολακευτικά σχόλια 

από διοργανωτές και επισκέπτες. 
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Στους εκθεσιακούς χώρους της εταιρίας παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και 

όλες οι νέες πρωτοποριακές λύσεις για τα υπάρχοντα συστήµατα αλλά και τα νέα 

πρωτοποριακά συστήµατα αλουµινίου που έχει αναπτύξει η Alumil . 

Μεταξύ των εκθεµάτων ήταν και τα αρχιτεκτονικά συστήµατα Μ23000 Forestal, 

Μ65 Element, M3 Solar Semi Structural, M4 Solar Structural. 

 

 

Συµµετοχή της Alumil Solar στην έκθεση Energy Photovoltaic '09 

(1/10/2009) 

 

Η Alumil Solar σας προσκαλεί στην διεθνή έκθεση Φωτοβολταϊκών και Hλιακών 

Αρχιτεκτονικών Συστηµάτων Energy Photovoltaic '09, που θα πραγµατοποιηθεί από 

22 έως 25 Οκτωβρίου 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC, στην Παιανία. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή ολόκληρη τη νέα αγορά που 

διαµορφώνει σήµερα η επιτακτική ανάγκη για τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον 

και παράλληλα να παρουσιάσει το νέο ενεργειακό τοπίο το οποίο έχει δηµιουργηθεί. 

H Alumil Solar θα παρέχει στηρίγµατα αλουµινίου (και χάλυβα) για όλους τους 

τύπους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων σε εγκαταστάτες Φ/Β πάρκων και εταιρίες 

παραγωγής Φ/Β πλαισίων. 

Τα στηρίγµατα θα διατίθενται έτοιµα προς συναρµολόγηση και έχουν πιστοποιηθεί 

για τις χειρότερες καιρικές συνθήκες και σεισµικές καταπονήσεις. 

Παράλληλα, η Alumil Solar  µέσω του εµπορικού δικτύου της Alumil θα παρέχει, σε 

όλη την Ελλάδα, πλήρεις λύσεις (kits) για εγκατάσταση Φ/Β στα σπίτια. 

 

 

H Alumil Solar συµµετέχει στην Intersolar 2009 

(8/5/2009) 

 

Η Alumil Solar σας προσκαλεί στην διεθνή έκθεση Φωτοβολταϊκών και Hλιακών 

Αρχιτεκτονικών Συστηµάτων Intersolar 2009, που θα πραγµατοποιηθεί από 27 έως 

29 Μαΐου 2009 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό κέντρο Μονάχου, στην Γερµανία. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή ολόκληρη τη νέα αγορά που 

διαµορφώνει σήµερα η επιτακτική ανάγκη για τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον 

και παράλληλα να παρουσιάσει το νέο ενεργειακό τοπίο το οποίο έχει δηµιουργηθεί. 
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H Alumil Solar θα παρέχει στηρίγµατα αλουµινίου (και χάλυβα) για όλους τους 

τύπους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων σε εγκαταστάτες Φ/Β πάρκων και εταιρίες 

παραγωγής Φ/Β πλαισίων. 

Τα στηρίγµατα θα διατίθενται έτοιµα προς συναρµολόγηση και έχουν πιστοποιηθεί 

για τις χειρότερες καιρικές συνθήκες και σεισµικές καταπονήσεις. 

Παράλληλα, ηAlumil Solar  µέσω του εµπορικού δικτύου της Alumil θα παρέχει, σε 

όλη την Ελλάδα, πλήρεις λύσεις (kits) για εγκατάσταση Φ/Β στα σπίτια. 

 

 

Η Alumil Solar θα συµµετέχει στην έκθεση Ecotec '09 

(30/3/2009) 

 

Η Alumil Solar σας προσκαλεί στην 2η διεθνή έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες 

περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα», που θα πραγµατοποιηθεί από 3 έως 6 

Απριλίου 2009 στο ExpoAthens, στην Ανθούσα Αττικής. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή ολόκληρη τη νέα αγορά που 

διαµορφώνει σήµερα η επιτακτική ανάγκη για τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον 

και παράλληλα να παρουσιάσει το νέο ενεργειακό τοπίο το οποίο έχει δηµιουργηθεί. 

H Alumil Solar  θα παρέχει στηρίγµατα αλουµινίου (και χάλυβα) για όλους τους 

τύπους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων σε εγκαταστάτες Φ/Β πάρκων και εταιρίες 

παραγωγής Φ/Β πλαισίων. 

Τα στηρίγµατα θα διατίθενται έτοιµα προς συναρµολόγηση και έχουν πιστοποιηθεί 

για τις χειρότερες καιρικές συνθήκες και σεισµικές καταπονήσεις. 

Παράλληλα, ηAlumil Solar  µέσω του εµπορικού δικτύου της Alumil θα παρέχει, σε 

όλη την Ελλάδα, πλήρεις λύσεις (kits) για εγκατάσταση Φ/Β στα σπίτια. 

 

 

Η Alumil συµµετέχει στην 2η ∆ιεθνή Έκθεση Energy Tech 2009 

(10/3/2009) 

 

Η ALUMIL σας προσκαλεί στην 2η ∆ιεθνή Έκθεση Ψύξης-Θέρµανσης, Συµβατικών 

& Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Energy Tech 2009, η οποία θα πραγµατοποιηθεί 

από 19 έως 22 Μαρτίου 2009 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
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Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει το νέο ενεργειακό τοπίο το οποίο 

έχει προκύψει από την απελευθέρωση των αγορών σε συνδυασµό µε τις µεγάλες 

διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες. 

H ALUMIL, µε την πολυετή εµπειρία της στον σχεδιασµό αρχιτεκτονικών 

συστηµάτων αλουµινίου, θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα 

θερµοµονωτικά συστήµατα αλουµινίου και την εξοικονόµηση ενέργειας που υπάρχει 

από αυτά. 

Παράλληλα, θα γίνει η παρουσίαση την νέας θυγατρικής του Οµίλου µας Alumil 

Solar, η οποία θα παρέχει πιστοποιηµένα συστήµατα σταθερής στήριξης από 

αλουµίνιο κράµατος υψηλής αντοχής για φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πάρκα. 

 

 

Συµµετοχή της Alumil στην Infacoma '09 

(6/2/2009) 

 

Η ALUMIL, η Νο 1 βιοµηχανία αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνεχίζει τη διαρκή ενηµέρωση του τεχνικού κόσµου 

µέσω της συµµετοχής της σε εκθέσεις διεθνούς κύρους. 

Πιο συγκεκριµένα, η ALUMIL συµµετέχει στην 26η ∆ιεθνή Έκθεση ∆οµικών 

Υλικών Infacoma ‘09 που  θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης από τις 19 έως και 22 Φεβρουαρίου 2009. 

Στον εκθεσιακό χώρο της ALUMIL θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις και τα 

νέα πρωτοποριακά συστήµατα αλουµινίου που έχει αναπτύξει η εταιρία µας. 

Ενδεικτικά, µεταξύ των εκθεµάτων θα υπάρχουν τα ακόλουθα: 

Αρχιτεκτονικά Συστήµατα Αλουµινίου 

Νέα πιστοποιηµένη Μ15000 Prestige πόρτα καπνού/πανικού 

Νέα έκδοση Μ11000 Alutherm Plus µε νέο design µεντεσέ Dr. Hahn 

Νέες εκδόσεις S450 Premier Alutherm Inox: ανυψούµενο-ανασυρόµενο, και απλό 

συρόµενο 

Ανασυρόµενο-ανυψούµενο θερµοµονωτικό Μ300 Falcon Alutherm σε γωνιακή 

συνεργασία 

Νέα έκδοση υαλοπετάσµατος Μ50 Energy, σε συνδυασµό µε σκίαστρα Μ5600 Solar 

Protection 

Νέο υαλοπέτασµα Μ65 Element, σε συνδυασµό µε σκίαστρα Μ5600 Solar Protection 
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Νέα τυπολογία ανοδιωµένου κάγκελου αλουµινίου Μ8000 Railings 

Ανασυρόµενο-ανυψούµενο θερµοµονωτικό σύστηµα µε περιµετρική στεγάνωση 

M23300 Forestal,  σε συνδυασµό φυσικού ξύλου-αλουµινίου 

Νέα ανοιγόµενη θερµοµονωτική σειρά Μ23500 Forestal Light, σε συνδυασµό 

φυσικού ξύλου-αλουµινίου και παντζούρι Μ5400 σε αποµίµηση ξύλου 

Αυτόµατη ηλεκτρική ανοιγόµενη θερµοµονωτική Μ11000 Alutherm Plus πόρτα µε 

µηχανισµό Geze 

Ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά κελιά σε υαλοπέτασµα Μ50 Green Energy 

Φωτοβολταϊκή συστοιχία πάνελ µε παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

Συµµετοχή της Alumil στη ∆ιεθνή Έκθεση BAU 

(20/1/2009) 

 

Η ALUMIL, η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής προφίλ αλουµινίου της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης, συµµετείχε στην ∆ιεθνούς φήµης έκθεση ∆οµικών υλικών 

της Γερµανίας «BAU» , που πραγµατοποιήθηκε από 12 έως 17 Ιανουαρίου 2009 στο 

Μόναχο. 

Στον εκθεσιακό χώρο 190 τµ της ALUMIL παρουσιάστηκαν πρωτοποριακά προϊόντα 

που πρωταγωνιστούν στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. 

Μερικά από τα  εκθέµατα ήταν: 

1. Τα τελευταίας τεχνολογίας υαλοπετάσµατα Μ50 Energy και Μ65 Element σε 

συνδυασµένες εφαρµογές σκίασης  Μ 5600 Solar Protection. 

2. Πιστοποιηµένα ανοιγόµενα συστήµατα υψηλής θερµοµόνωσης 

3. Συρόµενα συστήµατα σε εφαρµογές  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της BAU είναι η πληρότητα της προσφοράς. Όλοι οι 

τοµείς της οικοδοµικής δραστηριότητας καλύπτονται µε µια πλούσια παρουσία από 

τα βασικότερα δοµικά υλικά έως και το πλέον ειδικό αξεσουάρ οικοδοµής. 

 

 Η απόφαση του τµήµατος δηµοσίων σχέσεων για συµµετοχή σε εκθέσεις δεν 

θα µπορούσε να µην χαρακτηριστεί ορθή.  Η παρουσία της εταιρίας σε διεθνούς 

επιπέδου εκθέσεις του κλάδου και µε µεγάλη επισκεψιµότητα µπορεί να βοηθήσει 

στη δηµιουργία υπεραξίας και αναγνωρισιµότητάς της. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
 Η Alumil, έχοντας το δικό της ξεχωριστό τµήµα και πλήρως οργανωµένο 

τµήµα δηµοσίων σχέσεων, προβαίνει σε κινήσεις που αποσκοπούν στην προώθηση 

των συµφερόντων της, στην προβολή της επιχείρησης από τα ΜΜΕ ανεξάρτητα από 

τη διαφήµιση. Η οργάνωση για παράδειγµα ενός συνεδρίου ή η δηµόσια παρουσίαση 

ενός καινοτοµικού προϊόντος, οι χωρηγίες, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, 

η συµµετοχή σε εκθέσεις, η φιλανθρωπικές ενέργεις που έχει κάνει µπορούν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, και να βοηθήσουν στην προβολή της 

επιχείρησης.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 Οι προτα.σεις που θα παραθε.σουµε αφορου.ν την υπευθυνο.τητα των 

επιχειρη.σεων και συγκεκριµε.να τις διοικη.σεις των επιχειρη.σεων, προς το περιβα.λλον 

και την κοινωνι.α, καθω.ς και τις µεθο.δους και τα οφε.λη των δηµοσι.ων σχε.σεων. 

 Σκοπο.ς των παρακάτω ει.ναι η σωστη. και αποδοτικη. χρη.ση των δηµοσι.ων 

σχε.σεων προς ο.φελος και της επιχει.ρησης, αλλα. κυρι.ως της κοινωνι.ας, η οποι.α ει.ναι 

ο κινητη.ριος µοχλο.ς των επιχειρη.σεων. 

 

Για τους εργαζοµένους 

 Το βασικο.τερο εργαλει.ο για την λειτουργι.α και επιτυχι.α των επιχειρήσεων 

ει.ναι οι εργαζο.µενοι. Και για το λο.γο αυτο. ακολουθου.ν οι σχετικε.ς προτα.σεις, ω.στε 

να δοθει. µεγαλυ.τερη βαρυ.τητα σε αυτου.ς, 

 Μετα. απο. συνεχη. και επιτυχηµε.νη εργασι.α πρε.πει να υπα.ρχει επιβρα.βευση 

των εργαζοµε.νων το οποι.ο λειτουργει. σαν κι.νητρο και για τον ι.διο τον εργαζο.µενο 

και για το συ.νολο του προσωπικου.. 

 Οι προσλη.ψεις ανε.ργων, ατο.µων µε ειδικε.ς ανα.γκες και α.τοµα απο. 

διαφορετικε.ς φυλετικε.ς οµα.δες, ενισχυ.ουν το κοινωνικο. προ.σωπο της επιχει.ρησης. 
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Για το περιβάλλον 

 Προτα.σεις σχετικα. µε το περιβα.λλον και την προστασι.α του, µιας και ει.ναι 

ε.να θε.µα που µας αφορα. όλους α.µεσα. 

1) Η χρη.ση πρω.των υλω.ν φιλικω.ν προς το περιβα.λλον µπορει. ε.χει ως 

αποτε.λεσµα την καλυτε.ρευση της εικο.νας της επιχει.ρησης προς την κοινωνι.α. 

2) Με την εγκατα.σταση νε.ων τεχνολογιω.ν στην επιχει.ρηση επιτυγχα.νεται αυ.ξηση 

της παραγωγη.ς, µει.ωση κο.στους και µει.ωση των ρυ.πων. 

3) Ανακυ.κλωση χαρτιου. και α.λλων υλικω.ν που χρησιµοποιει. η επιχει.ρηση στη 

παραγωγικη. διαδικασι.α της. 

 

Για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

 

 Αυτη. η προ.ταση ε.χει να κα.νει µε την σχε.ση της Ε.Κ.Ε. και των δηµοσι.ων 

σχε.σεων για την επιτακτικη. ανα.γκη ξεχωριστου. προσωπικου. για το κα.θε τµη.µα. Για 

την εταιρικη. κοινωνικη. ευθυ.νη πρε.πει, πρω.τα οι επιχειρη.σεις να υιοθετη.σουν την 

ιδε.α ανταπο.δοσης προς την κοινωνι.α και µετα. να δηµιουργη.σουν τµη.µα Ε.Κ.Ε., το 

οποι.ο να απαρτι.ζεται απο. εξειδικευµε.νο προσωπικο.. 

 Επι.σης χρη.σιµο θα η.ταν οι επιχειρη.σεις να καταλα.βουν ο.τι δηµο.σιες σχε.σεις 

και Ε.Κ.Ε. δεν ει.ναι το ι.διο πρα.γµα. Ο διαχωρισµο.ς αυτο.ς µπορει. να επιτευχτει. µο.νο 

ο.ταν θελη.σουν οι επιχειρη.σεις να το κα.νουν, και ο τρο.πος ει.ναι να κατανοη.σουν ο.τι 

οι δηµο.σιες σχε.σεις ε.χουν ως στο.χο τους την πω.ληση προιAο.ντων – υπηρεσιω.ν µε 

σκοπο. το κε.ρδος. Κε.ρδος το οποι.ο ει.ναι αναγκαι.ο για τη επιβι.ωση µιας επιχει.ρησης. 

Απο. την α.λλη η Ε.Κ.Ε. ε.χει ως στο.χο την κοινωνι.α και το περιβα.λλον, δηλαδη. το 

πω.ς επηρεα.ζει µια επιχει.ρηση τους ανθρω.πους της κοινωνι.ας της καθω.ς και το 

φυσικο. περιβα.λλον της. 

 

Έρευνα  

 

 Προτείνεται  περισσο.τερη ε.ρευνα και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Μεγαλυ.τερες ε.ρευνες για την εταιρικη. κοινωνικη. 

ευθυ.νη και τις δηµο.σιες σχε.σεις αντι.στοιχα θα βοηθήσουν για τη δηµιουργία ενός 

καλύτερου σχεδίου δηµοσίων σχέσεων. 
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 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
 

 Η καταγραφή των παρακάτω µορφών δηµοσίων σχέσεων έγινε βάση της 

ιστοσελίδας του δήµου Καλαµαριάς, των εκδόσεων του δήµου και από ορισµένες 

µπροσούρες που συνόδεψαν την προσωπική συνέντευξη που ακολουθεί παρακάτω. 

 Η περιοχή της Καλαµαριάς µέχρι το 1943 ήταν ενσωµατωµένη στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, µε τον οποίο αποτελούσε ενιαίο σύνολο. Την 1η Ιανουαρίου 1943 

άρχισε να λειτουργεί σαν ξεχωριστή διοικητική ενότητα. Η συνολική έκταση του 

∆ήµου Καλαµαριάς καλύπτει 7.200 στρέµµατα. Ο πληθυσµός ξεκινώντας µε 14.000 

κατοίκους κατά την απογραφή του 1947, παρουσίασε σηµαντική αύξηση µε 

αποτέλεσµα στην απογραφή του2002 η Καλαµαριά να έχει 87.312 κατοίκους. Είναι ο 

δεύτερος σε πληθυσµό ∆ήµος του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, 

αλλά και της Βόρειας Ελλάδας και ο ένατος σ’ όλη την Ελλάδα. Ο ∆ήµος χωρίζεται 

σε 10 γεωγραφικές ενότητες στις οποίες δόθηκαν κυρίως ονοµασίες των 

Αλησµόνητων Πατρίδων των προσφύγων - πρώτων κατοίκων της Καλαµαριάς: Νέα 

Τραπεζούντα, Καραµπουρνάκι, Κουρί-Κατιρλί, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Αγ. Ιωάννης, 

Βυζάντιο, Αγ. Παντελεήµονας, Ναύαρχος Βότσης και Φοίνικας. 

 Το εµπορικό πνεύµα, η δηµιουργικότητα και η κουλτούρα των πρώτων 

κατοίκων - προσφύγων, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες αξιοποίησης που είχε η 

περιοχή, λόγω της γεωγραφικής της θέσης διαµόρφωσαν τους όρους ανάπτυξης της 

Καλαµαριάς, εξελίσσοντάς την σε προάστιο µε θαυµάσιο φυσικό περιβάλλον και 

άριστη ποιότητα ζωής. Η Καλαµαριά χαρακτηρίζεται σήµερα ως τόπος αµιγούς 

κατοικίας. Το φυσικό περιβάλλον, η σχεδιασµένη ρυµοτοµία και η ποιότητα ζωής, 

έλκει συνεχώς νέους κατοίκους µετατρέποντας την περιοχή σε προάστιο που 

συνδυάζει αρµονικά το πράσινο και τη θάλασσα µε τη ζεστασιά των κατοίκων της, µε 

αποτέλεσµα ένα αναβαθµισµένο επίπεδο ζωής.  

 Η οικονοµική της ζώνη στηρίζεται κυρίως στην ανάπτυξη επαγγελµάτων µε 

πυρήνα τις τουριστικές εκµεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη. Παράλληλα 

αναπτύσσεται το εµπόριο µε έντονη δραστηριότητα στην περιοχή γύρω από το 

ιστορικό της κέντρο και η βιοτεχνία, κυρίως µε µεταποιητικές µονάδες, στην 

περιφέρεια του ∆ήµου.  

 Η περιοχή, συνεχίζοντας την παράδοση που την ήθελε τόπο αναψυχής και 

εκδροµών, αποτελεί και σήµερα χώρο ανεπτυγµένης τουριστικής δραστηριότητας. 
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Αποτέλεσµα είναι να συγκεντρώνει τις επιλογές των κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής της Θεσσαλονίκης για διασκέδαση, ξεκούραση και ψυχαγωγία.  

 

Γραφείο ∆ηµάρχου 

 

Αρµοδιότητες  

 ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο ∆ήµαρχος στο γραφείο αυτό και η 

οποία δεν ανήκει στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 Μεσολαβεί ανάµεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου και τον 

∆ήµαρχο για τον καθορισµό των ώρας που είναι δυνατό να πραγµατοποιείται η 

συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή προσωπικών θεµάτων και την κατ’ 

εξαίρεση υπογραφή ορισµένων υπηρεσιακών εγγράφων.  

 Για λογαριασµό του ∆ηµάρχου δίνει εντολές και οδηγίες προς τους κλητήρες 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, σε ότι αφορά προσωπικές εντολές αυτού.  

 Ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις 

που έχει προγραµµατίσει να πραγµατοποιήσει.  

 Φροντίζει για την εξυπηρέτηση των πολιτών γενικότερα, που απευθύνονται 

στις λοιπές υπηρεσίες του ∆ήµου για την επίλυση των προβληµάτων που τους 

απασχολούν, γίνεται απευθείας από αυτές χωρίς τη µεσολάβηση ή την παρεµβολή 

οποιουδήποτε άλλου υπηρεσιακού παράγοντα, πλην του προϊσταµένου του οικείου 

τµήµατος ή γραφείου και του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης.  

 ∆ιεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου, υποδέχεται τους 

πολίτες που επισκέπτονται το ∆ήµαρχο, κανονίζει τις ηµέρες και ώρες υποδοχής του 

κοινού, τηρεί το πρόγραµµα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών του ∆ηµάρχου µε 

δηµότες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.  

 Παρακολουθεί τα δηµοσιεύµατα του τύπου ή εκποµπών στα Μ.Μ.Ε. και 

µεριµνά για την προετοιµασία ανάλογων δηµοσιευµάτων µε σκοπό την προάσπιση 

των συµφερόντων του ∆ήµου.   

 Φροντίζει για τη φιλοξενία εκπροσώπων των αδελφοποιηµένων πόλεων ή 

άλλων αποστολών.  

 Τηρεί βιβλίο διατελεσάντων ∆ηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβούλων, αρχείο 

επίτιµων ∆ηµοτών και τιµηθέντων προσώπων. Συγκεντρώνει φωτογραφικό ή άλλο 

υλικό (µαγνητοταινίες κ.λ.π.) που αφορά εκδηλώσεις του ∆ήµου.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 204 του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/2006) και τη σχετική υπουργική απόφαση, όλοι οι ∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 

δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν 

επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

 Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καλύπτει το σύνολο των δράσεων τοπικής 

ανάπτυξης, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι 

προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νοµικών τους προσώπων, µε 

παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. Συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, 

των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των δηµοτικών ή κοινοτικών 

ιδρυµάτων τους. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αφορά την περίοδο 2007-2010 και 

περιλαµβάνει: 

� συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 

� διατύπωση των γενικών στρατηγικών στόχων και διαµόρφωση αξόνων 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

� επιχειρησιακό προγραµµατισµό µε βάση τους στρατηγικούς στόχους 

� προγραµµατισµό των δράσεων του ∆ήµου 

� οικονοµικό προγραµµατισµό των δράσεων. 

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
 

 Εγκαίνια Πολυδύναµου Κέντρου Πρόνοιας στην Καλαµαριά  

 

 Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολυδύναµου Κέντρου 

Πρόνοιας  εγκαινιάζονται την ερχόµενη ∆ευτέρα 1η Νοεµβρίου 2010 στη 1 µ.µ. από 

τον ∆ήµαρχο Θεοδόση Μπακογλίδη και την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Οργανισµού 

Κοινωνικής Φροντίδας Κυριακή Μπαλτατσή-Φοροπούλου. 
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 To Πολυδύναµο Κέντρο Πρόνοιας µε το οποίο ενίσχυσε την κοινωνική του 

ευαισθησία ο ∆ήµος, βρίσκεται επί των οδών Αργυρουπόλεως - Ριζούντος - Αµισού - 

Ι. Παπανικόλα, και είναι σε διαδικασία της µετεγκατάστασης, οι υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας (γραφεία κοινωνικών λειτουργών - ψυχολόγων - 

κοινωνιολόγων και κοινωνικής µέριµνας), το ∆ηµοτικό Ιατρείο, το «Βοήθεια στο 

σπίτι», το πρόγραµµα σίτισης απόρων, το γραφείο για τα ΑΜΕΑ και το Γραφείο 

Υποστήριξης Παιδικών Σταθµών, ενώ ήδη λειτουργούν εκεί, οι Β΄ και Γ΄ Παιδικοί 

Σταθµοί (δυναµικότητας 175 παιδιών). 

 Το συνολικό εµβαδόν του κτιρίου είναι 3200 τ.µ. ενώ του αύλειου χώρου που 

έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά 655 τ.µ. για παιχνίδι µε χώρο άµµου και χώρο 

κηπουρικής, αλλά και για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθµού. Πρόκειται για 

ένα κτίριο µικρού σχετικά ύψους, αποτελούµενο από υπόγειο, ισόγειο, δύο ορόφους 

και δώµα που σχεδιάστηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας και αποτελεί τη βασική και κεντρική υποδοµή πρόνοιας του 

∆ήµου.  

  

 Τα παραπάνω εγκαίνια του Πολυδύναµου Κέντρου Πρόνοιας ενισχύουν 

εµπράκτως την κοινωνική πλευρά του δήµου, καθ’ ότι είναι ένα κτίριο κοινωνικής 

φροντίδας και αποσκοπεί στην ενίσχυση των υπηρεσιών του δήµου. 
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Εγκαίνια του νέου κτιρίου του Ι.Α.Π.Ε.  

 

 

 Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισµού (Ι.Α.Π.Ε.) του ∆ήµου 

Καλαµαριάς πρόσφατα µετακόµισε σε νέο κτίριο, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 

29Α, στο συνοικισµό Αγίου Ιωάννη Καλαµαριάς . 

 Το νέο κτίριο περιλαµβάνει βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, αρχειοτάξιο, 

αίθουσα εκδηλώσεων - εκθέσεων και χώρο εργασίας µαθητικών οµάδων και 

πρακτικής άσκησης φοιτητών. 

 Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στις 7.30 µ.µ. τα εγκαίνια θα πραγµατοποιήσουν 

ο ∆ήµαρχος Καλαµαριάς, κ. Θεοδόσης Μπακογλίδης και ο Πρόεδρος του Ι.Α.Π.Ε., κ. 

Σωτήρης Γεωργιάδης. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει παρουσίαση του έργου του 

Ι.Α.Π.Ε. από την ίδρυσή του το 1994 µέχρι σήµερα και συναυλία µε µικρασιάτικα 

τραγούδια. 

 Ο εγκαινιασµός του ιστορικού αρχείου προσφυγικού ελληνισµού παρουσιάζει 

τον πολιτιστικό χαρακτήρα του δήµου. Μέσα σε αυτό υπάρχουν πολλές πηγές και 

αρχεία για την ενηµέρωση και εκµάθηση των πολιτών για την πολιτιστική 
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κληρονοµιά του δήµου Καλαµαριάς. Τα εγκαίνια συνοδεύονται από ψυχαγωγική 

εκδήλωση. 

 

Εγκαινιάζεται η νέα Στέγη του Σωµατείου Ταξιάρχες 

 

 Παρουσία του δηµάρχου Θεοδόση Μπακογλίδη πραγµατοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια του νέου γραφείου του Σωµατείου Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε 

Αναπηρίες και Φίλων αυτών «Οι Ταξιάρχες», το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στις 6 το 

απόγευµα.  

 Η νέα στέγη του Σωµατείου που παραχώρησε ο ∆ήµος, βρίσκεται στη 

συµβολή των οδών Ισµήνης και Κανάρη, στην πλατεία Τζούµα στη Ν. Κρήνη. 

Το Σωµατείο «Ταξιάρχες» ιδρύθηκε το 2003 από γονείς, κηδεµόνες και φίλους 

Ατόµων µε Αναπηρίες µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των 

ίδιων των ατόµων µε αναπηρίες, όσο και των οικογενειών τους και να αναπτυχθεί το 

πνεύµα αλληλεγγύης και αγάπης µεταξύ των µελών του. 
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Εγκαίνια του Πολιτιστικού Χώρου Προποντίδα  

 

 Παρατηρούµε πως οι νέες εγκαταστάσεις εγκαινιάζονται χρησιµοποιώντας 

την λειτουργία των ∆ηµοσίων σχέσεων. Είναι απαραίτητη για την παρουσίαση των 

νέων κτιριακών εγκαταστάσεων γιατί δηµιουργείται µια αµφίδροµη επικοινωνία 

ανάµεσα στον οργανισµό και τους δηµότες. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Πανηγύρι Μεταµορφώσεως του Σωτήρoς  

 

 Παραδοσιακή γιορτή της Καλαµαριάς συνδεδεµένη µε την Ορθοδοξία και τον 

εορτασµό της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, που είναι η Μητρόπολη του ∆ήµου 

µας. Πραγµατοποιείται ένα τριήµερο λαϊκό γλέντι µε συνάντηση παραδοσιακών 

χορευτικών συγκροτηµάτων, βραδιές ποντιακής µουσικής, παραδοσιακής και λαϊκής 

µουσικής, στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Καλαµαριάς, µε αποκορύφωµα το µεγάλο 

Ποντιακό πανηγύρι της 5ης Αυγούστου.  
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Πανηγύρι ∆εκαπενταύγουστου  

 

 Kαλοκαιρινή λαϊκή γιορτή επικεντρωµένη στους κατοίκους του Φοίνικα και 

τον εορτασµό της Παναγίας. Είναι ένα διήµερο λαϊκό γλέντι µε µουσική και χορό από 

παραδοσιακά συγκροτήµατα και κυρίως από τα τοπικά σχήµατα των κατοίκων.  

Γιορτή σαρδέλας 

 Κάθε χρόνο στις 25 Ιουλίου σε συνεργασία µε τους ψαράδες της περιοχής 

προσφέρονται δωρεάν ψητές σαρδέλες και κρασί υπό τους ήχους λαϊκών 

συγκροτηµάτων που ανάβουν το γλέντι. Παραδοσιακό έθιµο των ψαράδων του 

συνοικισµού Ν.Κρήνης (Σµυρναίων στην καταγωγή) που συνεχίζεται εδώ και πολλά 

χρόνια. Σε όσους παρευρεθούν µοιράζονται δωρεάν ψητές σαρδέλες, σαλάτα, ψωµί 

και ρετσίνα.  
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Παραθινούπολη 

 

 

 Ο ∆ήµος Καλαµαριάς το 2001 διοργάνωσε για  

πρώτη φορά έναν κύκλο εκδηλώσεων για παιδιά έως 12 χρόνων µε τον τίτλο  

"ΠΑΡΑΘΙΝΟΥΠΟΛΗ". Ο θεσµός αυτός αφορά το σύνολο των ψυχαγωγικών,  

δηµιουργικών, µορφωτικών και αθλητικών δράσεων που ανταποκρίνονται στις  

ανάγκες των παιδιών.  

  

 Πρόκειται για µία διοργάνωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα όχι µόνο σε γνώσεις 

αλλά και σε συµπεριφορά. Απευθύνεται σε παιδιά αλλά το αποτέλεσµα των 

∆ηµοσίων Σχέσεων αφορά τους γονείς.  
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Παρά θιν’ αλός  

 

 

 

 Παρα θιν'αλός, δίπλα στη θάλασσα, ένα παράθυρο ανοικτό στην ελευθερία, 

στις ανθρώπινες αξίες, στις κοινωνικές ανάγκες που εναλλάσσονται όπως τα κύµατα 

της θάλασσας.  

 Συµβολικός λοιπόν ο τίτλος ενός πολιτιστικού θεσµού που επί 20 χρόνια 

επενδύει στην ποιοτική ψυχαγωγία των δηµοτών της Καλαµαριάς. Μέσα από τον 

θεσµό αυτόν, προσφέρεται µια ποικιλία εκδηλώσεων για να δροσιστεί το πνεύµα και 

να ξεχαστούν έστω και λίγο τα προβλήµατα. 

 Η ουσιαστική ψυχαγωγία αποτελούσε πάντα τον άξονά στον προγραµµατισµό 

των εκδηλώσεων του δήµου Καλαµαριάς, που ωστόσο απευθύνεται και σε 

Θεσσαλονικείς που έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή. 

 Η αποδοχή του κόσµου αλλά και οι κριτικές δίνουν τη δύναµη να συνεχιστεί 

αυτή η προσπάθεια προσφέροντας κάθε χρόνο ένα ανανεωµένο και πλούσιο 

καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Αξιοποιούνται όλες τις µορφές της τέχνης σε µια φυσική 

αρµονία για ένα άριστο αποτέλεσµα. 

 Το παρά θιν’ αλός είναι πλέον γνωστό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και 

σαν άσκηση ∆ηµοσίων Σχέσεων πρόκειται για µία επιτυχηµένη εκδήλωση που 
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περιλαµβάνει διοργανώσεις µε µουσικά, εικαστικά, επιµορφωτικά δρώµενα και 

ενισχύει την καλή κοινωνική εικόνα του δήµου. 

 

Εκδήλωση 28ης Οκτωβρίου  
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 Ο δήµαρχος προσκαλώντας τους δηµότες για τον εορτασµό της 28ης 

Οκτωβρίου ασκεί µορφή ∆ηµοσίων Σχέσεων µέσω αλληλογραφίας, ένας 

αποτελεσµατικός και άµεσος τρόπος επικοινωνίας. 

 Μια ολοκληρωµένη διοργάνωση εκδήλωσης προϋποθέτει έναν σωστό 

προγραµµατισµό. Μέσα σε αυτό συγκαταλέγεται και η δηµιουργία και αποστολή 

προσκλήσεων. Σε µία επιτυχηµένη πρόσκληση αναγράφονται: 

1) το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα αυτού που προσκαλεί,  

2) το ονοµατεπώνυµο αυτού που προσκαλούµε, 

3) ο χώρος και η ηµεροµηνία, 

4) πληροφορίες που αφορούν την απάντηση,  

5) εάν υπάρχουν ειδικοί τρόποι µεταφοράς, 

6) αναγράφονται οι λέξεις Κύριο ή Κυρία και  

7) η πρόσκληση ξεκινά µε το λογότυπο. 

 

 

Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αυλαία  

 

 Το περιοδικό «ΑΥΛΑΙΑ» σε συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο Καλαµαριάς έχει 

παγιωµένη άποψη για τον πολιτισµό και στη διαδροµή του στο χώρο των free press 

έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του. Από τον Οκτώβριου του 2010 ξεκινά ένα φιλόδοξο 

θεσµό ουσιαστικής παρέµβασης σε µια σειρά πολιτιστικούς προβληµατισµούς που 

αγκαλιάζουν όλες τις µορφές της τέχνης. Θέατρο, µουσική, εικαστικά, λογοτεχνία 

κτλ, οι τοµείς που θα προσπαθήσει εναλλακτικά να αναδείξει µέσα από λογικές και 

αντιλήψεις αποτελούν κληροδότηµα της επαφής του περιοδικού µε το αναγνωστικό 

κοινό µια δεκαετία σχεδόν τώρα. Στόχος η παγίωση της αντίληψης ότι η καλλιτεχνική 

δηµιουργία πρέπει να είναι ενταγµένη σε µια κατεύθυνση ποιοτικής ανάπτυξης του 

πολιτισµού της καθηµερινότητας µας. Αυτό είναι το κυρίαρχο σύνθηµα µας, µπορεί 

και το κρυφό απωθηµένο µας ίσως, συνειδητοποιώντας στη διαδροµή ότι ο ρόλος 

ενός εντύπου δεν µπορεί παρά να είναι παρεµβατικός περισσότερο και λιγότερο 

καταγγελτικός. Παρεµβατικός στη κατεύθυνση διαµόρφωσης συνθηκών µιας 

καλύτερης ποιότητας ζωής. 
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Το περιοδικό «ΑΥΛΑΙΑ» καθιέρωσε ένα Πολυµορφικό Φεστιβάλ 

 

 Το περιοδικό «ΑΥΛΑΙΑ» το πολιτιστικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης 

καθιέρωσε µε τη συνεργασία του πολιτιστικού οργανισµού του ∆ήµου Καλαµαριάς 

ένα πολυµορφικό φεστιβάλ το οποίο έχει στόχο να αναδείξει παραπέρα την 

καλλιτεχνική δηµιουργία εστιάζοντας στους ίδιους τους δηµιουργούς και το έργο 

τους. Το φεστιβάλ ξεκινάει στις 18 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 12 Νοεµβρίου. 

 Ένα διήµερο( ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου και Τρίτη 19 Νοεµβρίου)  αυτού του 

φιλόδοξου προγράµµατος αφορά τη µουσική σύνθεση και στόχος είναι κάθε χρόνο να 

γίνεται ένα αφιέρωµα ει δυνατόν στο σύνολο του έργου ενός σύγχρονου Έλληνα 

συνθέτη.  

 Την πρώτη µέρα θα παρουσιάζει ο ίδιος ο συνθέτης µέρος του έργου του µε 

τραγουδιστές που έχουν συνδεθεί ερµηνευτικά µαζί του. Την δεύτερη µέρα το έργο 

του συνθέτη θα ολοκληρώνεται από άλλους συνθέτες συναδέλφους του, που θα 

καλούνται να δώσουν την δική τους ενορχηστρωτική και εκτελεστική άποψη.  
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 Με την παραπάνω συνδιοργάνωση, ενισχύεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας του 

δήµου, δείχνοντας το ενδιαφέρον του στην πολιτιστική καλλιέργεια των δηµοτών. 

 

 

Τέχνη στις γειτονιές  

 

 Να κρατήσει «ζωντανές» τις γειτονιές ακόµη και µέσα στην καρδιά του 

καλοκαιριού επιχειρεί ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου Καλαµαριάς. Έτσι, για 

δέκατη συνεχή χρονιά διοργανώνει τον κύκλο εκδηλώσεων «Τέχνη στις γειτονιές» 

που στόχο έχουν να ψυχαγωγήσουν τους κατοίκους που παραµένουν στην πόλη την 

περίοδο του καλοκαιριού. 

 Μουσική, παιχνίδια, παραστάσεις καραγκιόζη, καλλιτεχνικά εργαστήρια, 

κουκλοθέατρο, παραστάσεις αφήγησης λαϊκών παραµυθιών, είναι µερικά από τα 

δρώµενα που θα πληµµυρίσουν τα πάρκα και τις πλατείες της Καλαµαριάς, κάθε 

βράδυ, από τις 12 ως τις 15 και από τις 19 ως τις 22 Ιουλίου.  
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 Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις έχουν κοινό παρονοµαστή τον πολιτισµό. 

Ενισχύουν την πολιτιστική και πολιτισµική παιδεία των συµµετεχόντων 

προσδίδοντας ένα φιλικά προσκείµενο χαρακτήρα στον δήµο.  

 Σε πολλές από τις παραπάνω εκδηλώσεις για την διάδοσή τους, έχουν τυπωθεί 

προσκλήσεις ή αφισσέτες. Αυτές οι δύο κατηγορίες περιέχονται στην αλληλογραφία 

σαν µέσο επικοινωνίας.  

 Οι ειδικές και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήµου Καλαµαριάς ανήκουν 

στις κοινωνικές σχέσεις που δηµιουργούνται ή έχουν αναπτυχθεί ανάµεσα στον δήµο 

και στους δηµότες. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
 
 
Αντικαρκινικός έρανος αύριο στην Καλαµαριά  

 

 Ο ∆ήµος Καλαµαριάς σε συνεργασία µε την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία 

διενεργεί έρανο στην πόλη, αύριο Παρασκευή 1 Οκτώβρη 2010. 

 Κλιµάκια εργαζοµένων του ∆ήµου από το πρωί επισκέφθηκαν τους πολίτες 

της Καλαµαριάς στα σπίτια τους, σε µια προσπάθεια έκφρασης της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης προκειµένου να στηρίξουν οικονοµικά τον 

αντικαρκινικό αγώνα που έχει αντικειµενικό στόχο. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πανελλήνιος αυτός έρανος ενισχύει  τόσο τα 

αντικαρκινικά νοσοκοµεία όσο και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στην 

προσπάθεια κάλυψης των πολλαπλών αναγκών και την εφαρµογή των ερευνητικών 

προγραµµάτων τους, µε κέντρο βάρους την πρώιµη διάγνωση και την καταπολέµηση 

του καρκίνου. 

 Καλούνται οι κάτοικοι της Καλαµαριάς να βοηθήσουν στο µεγάλο αυτό 

ανθρωπιστικό και κοινωνικό σκοπό. 

 Ο χαρακτήρας αυτής της εκστρατείας είναι αµιγώς κοινωνικός και 

διακρίνουµε ξεκάθαρα την εταιρική κοινωνική ευθύνη που διακατέχει τον φορέα.  

 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη εκφράζεται µε προγράµµατα, πρωτοβουλίες και 

καθηµερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. ∆ιαµορφώνει 

την φιλοσοφία της επιχείρησης µε αρχές και αξίες, επηρεάζοντας την στρατηγική της, 

γι’ αυτό και δεν επιβάλλεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιµη ανάπτυξη 

µε όλες τις νοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους που αυτή έχει. Στις 

παραµέτρους περιλαµβάνονται εκτός από τις οικονοµικές παραµέτρους, τα εργασιακά 

και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η αρµονική συνύπαρξη µε όλα τα στελέχη και τις 

οµάδες του κοινού. 
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H Καλαµαριά τιµά τη µνήµη του Ευάγγελου Καστανίτη 

 

 Εκδήλωση ονοµατοθεσίας πάρκου, στη µνήµη του Ευάγγελου Καστανίτη, 

Συνταγµατάρχη Τεχνικού, που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας την πατρίδα, 

πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Καλαµαριάς, παρουσία του ∆ηµάρχου Θεοδόση 

Μπακογλίδη, την Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010 στις 11.00 το πρωί. 

 Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου, για να τιµήσει την µνήµη του Ευάγγελου Καστανίτη 

και την οικογένειά του δίνει το όνοµά του,  στο πάρκο που βρίσκεται επί της οδού 

Εθνικής Αντιστάσεως 117, απέναντι από την κεντρική πύλη του πρώην στρατοπέδου 

Νταλίπη.  

 Η τελετή άρχισε µε επιµνηµόσυνη δέηση, ακολούθησαν οµιλίες, στη συνέχεια 

έγιναν τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου και η κατάθεση στεφάνων. Η εκδήλωση 

έκλεισε µε την τήρηση σιγής ενός λεπτού και την ανάκρουση του Εθνικού µας ύµνου. 

 Ο άτυχος στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στις 18 Μαρτίου του 2008 κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος προς την πατρίδα, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε 

και πήγαινε για άσκηση συνετρίβη από άγνωστη αιτία και καταστράφηκε ολοσχερώς. 

 Το δυστύχηµα σηµειώθηκε 3 χιλιόµετρα έξω από το χωριό ΄Αγιος Βασίλειος, 

κοντά στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας.44  

 Ανθρώπινες σχέσεις είναι ένας τρόπος συµπεριφοράς προς τα ανθρώπινα 

όντα, σύµφωνος προς τα ιδεώδη και τις αξίες της δηµοκρατικής κοινωνίας. Είναι ένας 

τρόπος αντίδρασης προς τις κοινωνικές καταστάσεις και προς τα άτοµα και προς τις 

οµάδες που δηµιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Είναι σχέσεις διεπόµενες από το 

σεβασµό προς την ατοµική προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την αξία των 

ανθρώπινων όντων. 

 

 

Θερινές µαθητικές κατασκηνώσεις 2010  

 

 Κάθε χρόνο ο ∆ήµος Καλαµαριάς, στέλνει τους µικρούς µαθητές και 

µαθήτριες που φοιτούν στην 5η και την 6η τάξη των ∆ηµοσίων ∆ηµοτικών σχολείων 

                                                        
44 

http://www.kalamaria.gr/index.php?option=com_content&task=archivecategory&id=36&Itemid=592 
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της Καλαµαριάς εντελώς δωρεάν σε θερινή Κατασκήνωση στην Χαλκιδική, για µια 

περίοδο 11 ηµερών. Για φέτος, επιλέχθηκε η κατασκήνωση "Καλύβα" στην 

Μεταµόρφωση Χαλκιδικής. 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
 

 Ο δήµος Καλαµαριάς εκδίδει ένα περιοδικό έντυπο κατά διαστήµατα. Μέσα 

σε αυτό εµπεριέχονται όλα τα τοπικά δρώµενα και ενέργειες του δήµου Καλαµαριάς. 

 Τα έντυπα των επιχειρήσεων ή των οργανισµών είναι τα κυρίως έντυπα των 

δηµοσίων σχέσεων. Κύρια µορφή των εντύπων αυτών είναι το περιοδικό της 

επιχείρησης ή του οργανισµού. Αναφέρεται ότι το είδος αυτού του εντύπου 

πρωτοεµφανίστηκε µετά την εφεύρεση της τυπογραφίας. Σήµερα σε όλο τον κόσµο 

κάθε καλά οργανωµένη κοινωνική ή οικονοµική µονάδα διαθέτει τέτοιου είδους 

έντυπα. 

 Γενικά το περιοδικό της επιχείρησης αποβλέπει στην ανάπτυξη πνεύµατος 

συνεργατικότητας, στην ενηµέρωση και στην καταχώρηση άρθρων ή ειδήσεων που 

αφορούν διάφορες οµάδες µε τις οποίες η οικονοµική οµάδα έρχεται σε επαφή, στη 

δηµοσίευση άρθρων επιστηµονικών, τεχνικών κλπ, που συµβάλλουν στην 

επιµόρφωση, στην αύξηση του γοήτρου και της καλής φήµης, στη διερεύνηση 

ζητηµάτων που αφορούν το προσωπικό της οικονοµικής µονάδας και στη 

δηµοσίευση ειδήσεων που αφορούν την κοινωνική ζωή του προσωπικού. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 Η ενσωµάτωση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης στις πολιτικές που 

εφαρµόζει η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον νέο κεντρικό πυλώνα γύρω από τον 

οποίο περιστρέφονται οι αποφάσεις των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

συµµετοχή του δήµου Καλαµαριάς ως εταίρος στο πρωτοπόρο διακρατικό έργο 

GRABS (INTERREG IVC) που µελετά τις εφαρµογές του βιοκλιµατικού αστικού 

σχεδιασµού σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, του δίνει την δυνατότητα να διαπιστώσει τις 

πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πορεία προς ένα βιώσιµο αστικό 

µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήµος Καλαµαριάς στις 10 και 11 Μαΐου 2010 

φιλοξένησε µια συνάντηση των εταίρων (Αγγλία, Λιθουανία, Σλοβακία), µε στόχο 
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την παρουσίαση των πρωτοβουλιών του δήµου και τους τρόπους µε τους οποίους έχει 

επιτευχθεί περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ 
 
 Στο ερωτηµατολόγιο αναφέρονται περιγραφικά όλες οι λειτουργίες και τα 

µέσα ∆ηµοσίων Σχέσεων του δήµου, η έννοια και ο σκοπός των ∆ηµοσίων Σχέσεων 

που ασκούνται, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και η διαδικασία της έρευνας και της 

αποτελεσµατικότητάς της. 

 Το ραντεβού το οποίο ζητήσαµε κλείστηκε µέσα σε 1 εβδοµάδα και απ’ ότι 

µας πληροφόρησε η κ. Σωτηριάδου το ραντεβού δεν κλείστηκε νωρίτερα διότι 

προγραµµατίζανε µία εκδήλωση εγκαινίων. Μπορεί όπως µας είπε και η ίδια να µην 

έχει σπουδάσει κάτι σχετικό µε το marketing, την διακατείχε όµως ευγένεια, 

καθαρότητα και αντικειµενικότητα σκέψεων.   

 

κ. Σωτηριάδου Χρύσα 

Ειδική σύµβουλος σε θέµατα πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313314165 

Όνοµα εταιρείας ∆ήµος Καλαµαριάς, Γραφείο ∆ηµάρχου  

Νοµική µορφή επιχείρησης: ∆ηµοτική επιχείρηση 

Γεωγραφική θέση: Θεσσαλονίκη, ∆ήµος Καλαµαριάς  

 

1. Στην εταιρεία σας υπάρχει τµήµα µάρκετινγκ;  

Όχι δεν υπάρχει, ούτε τµήµα µάρκετινγκ ούτε κάτι αντίστοιχο. Οι ενέργειες του 

µάρκετινγκ και γενικότερα ότι σχετίζεται µε διαφήµιση και δηµόσιες σχέσεις 

ασκούνται από εργαζοµένους του δήµου, οι οποίοι όµως δεν έχουν σπουδάσει κάτι 

τέτοιο. 

2. Στην εταιρεία σας υπάρχει τµήµα δηµοσίων σχέσεων; 

Όχι, ισχύει ότι ισχύει και για το µάρκετινγκ. 

3. Έγινε έρευνα µε συλλογή πληροφοριών πριν την δηµιουργία ∆. Σ. ; 

Όχι, διότι απ’ ότι καταλάβατε δεν ασκείται καµία ενέργεια από ειδικευµένους σε 

αυτό εργαζοµένους. 
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4. Έχει οριστεί κοινό-στόχο; 

Το κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε είναι οι κάτοικοι και οι δηµότες της Καλαµαριάς.  

5. Απευθύνεστε µόνο σε αυτό; 

Ναι, χωρίς όµως να είµαστε κατηγορηµατικοί και απόλυτοι. 

6. Τι επιλογή µέσων προώθησης έχετε κάνει; 

Έχουµε επιλέξει κυρίως τον τύπο, και πιο συγκεκριµένα τις εφηµερίδες, και το 

ραδιόφωνο. 

7. Το budget παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές;  

Επιλέγουµε µε βάση κ αυτό το κριτήριο, αλλά πιο πολύ µε βάσει τι είναι πιο 

αποδοτικό στο κοινό µας. 

8. Ποιος αποφασίζει για τις ενέργειες διαφήµισης και ∆. Σ. ;  

Εµείς αποτελούµε το γραφείο ειδικών συνεργατών, το οποίο συναντιέται µε τον 

δήµαρχο κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, κ µας ορίζει τι θέλει κ τι έχει σκεφτεί. 

Έπειτα, εµείς επικοινωνούµε µε την οικονοµική υπηρεσία του δήµου κ το γραφείο 

προµηθειών κ αφού εγκριθεί, ψηφίζεται ή όχι από το διοικητικό συµβούλιο. Όπως 

καταλαβαίνετε, επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι λίγο πολύπλοκη κ χρονοβόρα, κ 

επειδή οι περισσότερες ενέργειες γίνονται κάθε χρόνο, δεν κρίνεται απαραίτητη η 

παραπάνω διαδικασία εφόσον η ενέργεια επαναλαµβάνεται. Κάθε χρόνο όµως όλα 

υπενθυµίζονται κ αν υπάρξει έστω κ η παραµικρή αλλαγή, ακολουθείται η 

προαναφερόµενη υπηρεσία.  

9. Γίνεται feedback στην διαδικασία επικοινωνίας της επιχείρησης σας έτσι ώστε να 

µελετάτε τα αποτελέσµατα κ να προσαρµόζεται τις επόµενες κινήσεις σας ; 

Ασφαλώς. Μέσα από το feedback βλέπεις την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών 

που έχεις κάνει. Λόγου χάρη, εάν υπάρχει αρκετά µεγάλη ανταπόκριση σε µία 

εκδήλωση του δήµου, καταλαβαίνεις το αποτέλεσµα των προσπαθειών σου. 

Επιπροσθέτως, εάν οι υπάλληλοι του δήµου έχουν ευχάριστη διάθεση και όρεξη για 

δουλειά και δηµιουργικότητα, νοµίζω ότι η άσκηση σωστών δηµοσίων σχέσεων στο 

εσωτερικό περιβάλλον του δήµου, ήταν επιτυχείς. 

10. Ποια η έννοια των δηµοσίων σχέσεων για την επιχείρησή σας ;  

Οι δηµόσιες σχέσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εσωτερική και εξωτερική εικόνα 

που αντικατοπτρίζει η επιχείρηση. Μπορείς µε αρκετό κόπο να <<χτίσεις>> µία καλή 

εικόνα και µε µία λάθος κίνηση σε ελάχιστο χρόνο όχι µόνο να την γκρεµίσεις, αλλά 

και να την κάνεις αρνητική. 
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11. Σε τι αποσκοπείται µε τις ∆. Σ. που ασκείτε;  

Αποσκοπούµε στην δηµιουργία και διατήρηση µιας σωστής, δοµηµένης και 

συγκροτηµένης εικόνας στο περιβάλλον της επιχείρησης. Θέλουµε να υπάρχει µία 

διαρκής, όσο µπορούµε, επικοινωνία µε το περιβάλλον µας έτσι ώστε να βλέπουµε, 

να διορθώνουµε και να αναπροσαρµόζουµε τις κινήσεις µας. 

12. Υπάρχει επικοινωνία µε το εσωτερικό κ εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

σας;  

Ένας στόχος της άσκησης των δηµοσίων σχέσεων είναι και αυτός. Μέσω της 

επικοινωνίας χαρακτηρίζεται η επιτυχία, δεδοµένου ότι πρέπει να υπάρχει πάντα 

ανάδραση για την διατήρηση της. 

13. Ποιες µορφές ∆. Σ. ασκείται στο εσωτερικό περιβάλλον? 

Καταγραφή ενεργειών για νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους  

Εκδήλωση επιβράβευσης για τα παιδιά των υπαλλήλων στις εισαγωγικές 

εξετάσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Εορτασµός Χριστουγέννων (κοπή βασιλόπιτας, µε επιβράβευση 2 µέρες ρεπό 

σε όποιον τύχει το φλουρί) 

Εορτασµός Πάσχα 

∆ιοργάνωση παραστάσεων 

Οργάνωση ειδικών οµιλιών για εργασιακά θέµατα 

14. Ποιες µορφές ∆. Σ. ασκείται στο εξωτερικό περιβάλλον? 

Χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους του δήµου 

Οργάνωση συναυλιών  

Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

∆ιοργάνωση του παραθίναλος 

Οργάνωση εγκαινίων κτιρίων ή χώρων 

∆ιοργάνωση της χριστουγεννιάτικης πλατείας µε διάφορες εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες  

Αποστολή ευχετήριων καρτών Χριστούγεννα και Πάσχα 

15. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη χρηστικότητα της σελίδα σας ( εάν υπάρχει) για την 

εξυπηρέτηση του κοινού;  

Ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού ενηµερώνεται και εξυπηρετείτε από την 

ιστοσελίδα µας.  
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16 . Χρησιµοποιείτε ή πρόκειται να χρησιµοποιήσετε µέσα κοινωνικής δικτύωσης ( 

facebook, twitter κλπ ) για την προβολή της εταιρείας σας;  

Όχι δεν χρησιµοποιείται κάτι τέτοιο, και δεν υπάρχει στα άµεσα σχέδιά µας. 

17. Χρησιµοποιείτε ιστολόγια (blogs) για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων της 

εταιρείας σας;  

Όχι. 

18. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την έως τώρα πορεία των δηµοσίων σχέσεων της 

εταιρείας σας; 

Μπορώ να πω ότι δεδοµένου πως δεν υπάρχει κάποιο αρµόδιο τµήµα διαφήµισης και 

δηµοσίων σχέσεων αλλά ούτε κάποια άτοµα εξειδικευµένα πάνω σε αυτό, και 

σύµφωνα µε την µέχρι τώρα πορεία µας, είµαστε αρκετά ικανοποιηµένοι. 

 

Αφού φύγαµε και ευχαριστήσαµε την κ. Σωτηριάδου για τον χρόνο της, µας έδωσε 

ένα δώρο- αναµνηστικό από τον δήµο καλαµαριάς, µία καρφίτσα µε το <<σήµα>> 

της Αργώ. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
 Ο δήµος καλαµαριάς χρησιµοποιεί τις δηµόσιες σχέσεις για να δηµιουργήσει 

σε κάποιες περιπτώσεις και να διατηρήσει σε κάποιες άλλες µία καλή εικόνα προφίλ 

και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό κοινό του εξίσου θα µπορούσαµε να 

πούµε. 

 Η χρήση των ∆ηµοσίων Σχέσεων στο εσωτερικό κοινό του γίνονται διαµέσου 

των παρακάτω ενεργειών: αποστολή καρτών, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προς τους 

εργαζοµένους, διάφορες δεξιώσεις, χρηµατικές παροχές και συγκεντρώσεις 

προσωπικού. Η χρήση αυτών δίνει κίνητρα στους υπαλλήλους για σωστή και 

επιµελής δουλειά και ενισχύει την επικοινωνία και την συνεργασία ανάµεσά τους. 

 Στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν πληθώρα µέσα των ∆ηµοσίων σχέσεων 

όπως η διοργάνωση αρκετών πολιτιστικών και πολιτισµικών εκδηλώσεων, η 

διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων µε ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα, οι 

εγκαινιασµοί και κατ’ επέκτασην η παρουσίαση καινούριων κτιρίων, οι χορηγίες, η 

περιβαλλοντική συνείδηση, η έκδοση περιοδικού του δήµου και τα δώρα- 

αναµνηστικά.  
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 Θεωρούµε ότι οι παραπάνω ενέργειες δηµοσίων σχέσεων στις οποίες 

προβαίνει ο δήµος Καλαµαριάς, είναι ικανές να διαµορφώσουν µία θετική εικόνα του 

δήµου στο ευρύ περιβάλλον τους.  
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MILLENNIUM 
 

 Τα παρακάτω στοιχεία που παρατίθενται έχουν συλλεχθεί από την ιστοσελίδα 

της τράπεζας καθώς και άλλες ιστοσελίδες που αναφέρονται στις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
 Η Τράπεζα Millennium bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέµβριο του 

2000 (µε την ονοµασία NovaBank), για να αναδειχθεί σήµερα στη νέα δύναµη του 

Ελληνικού τραπεζικού χώρου, επιτυγχάνοντας ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης 

δικτύου και µεγεθών και εισάγοντας καινοτόµα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Σήµερα η Millennium bank έχει ευρύ δίκτυο, στρατηγικά τοποθετηµένων 

καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. 

 Η Millennium bank είναι µέλος του διεθνούς οµίλου Millennium που της 

παρέχει παγκόσµιο βεληνεκές και τεράστια τραπεζική τεχνογνωσία. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
• 21 Σεπτεµβρίου 2000: Έναρξη λειτουργίας της τράπεζας µε 45 καταστήµατα (µε το 

όνοµα NovaBank) 

• Μάρτιος 2003: Η τράπεζα τιµάται µε το τρίτο βραβείο στο διαγωνισµό «Οι 

Πρωταθλητές: Επιχειρήσεις που αξίζει να δουλεύει κανείς», διακρινόµενη ως µία από 

τις ελληνικές εταιρείες µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 

• Μάιος 2003: Έναρξη λειτουργίας Business Banking 

• Μάιος 2003: Η τράπεζα συµπεριλαµβάνεται στη λίστα των 100 καλύτερων 

εταιρειών στην Ευρώπη όπου αξίζει να δουλεύει κανείς "100 European Best 

Workplaces" 

• Ιούλιος 2003: Έναρξη λειτουργίας της τράπεζας BankEuropa, θυγατρικής 

της  τράπεζας στην Τουρκία 

• Ιανουάριος 2005: Η τράπεζα εισέρχεται σε κερδοφορία 

• Ιανουάριος 2005: 100% εταιρία του οµίλου Millennium 
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• ∆εκέµβριος 2005: ∆ίκτυο 112 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα (102 καταστήµατα 

λιανικής τραπεζικής, 17 µονάδες Business Banking) 

• Ιανουάριος 2006: Ολοκληρωτική κερδοφορία και υψηλότατοι ρυθµοί ανάπτυξης το 

2005 – παρουσίαση ετήσιων αποτελεσµάτων 

• Νοέµβριος 2006: Η τράπεζα ανακοινώνει τη πλήρη ενοποίησή του δικτύου της µε 

αυτό του οµίλου Millennium σε όλο τον κόσµο και τη µετονοµασία της σε 

Millennium bank 

• Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2006: Ενοποίηση του δικτύου µε υιοθεσία της νέας 

εταιρικής ταυτότητας, λογοτύπου, χρωµάτων και σχεδιασµού 

• Φεβρουάριος 2007: Υψηλότατοι ρυθµοί ανάπτυξης και ανοδική πορεία της 

τράπεζας κατά το 2006. Παρουσίαση ετήσιων αποτελεσµάτων 15.1 εκατοµµύρια 

ευρώ (µετά από φόρους) 

• Ιανουάριος 2008: Η Millennium bank ανακοινώνει ότι τα καθαρά κέρδη για τη 

χρήση του 2007 διαµορφώνονται σε 22,1 εκατοµµύρια ευρώ µετά από φόρους, 

σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 46% σε σχέση µε το 2006 

• Φεβρουάριος 2009: H Millennium bank ανακοινώνει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 

και καθαρά κέρδη 15,1 εκατοµµύρια ευρώ µετά από φόρους για τη χρήση του 2008, 

µε ιδιαίτερα υγιές χαρτοφυλάκιο 

 

 Η γρήγορη, επιτυχής και δηµιουργική πορεία της Millennium bank οφείλεται 

στο ανθρώπινο δυναµικό της. Οι άνθρωποι της µε τον επαγγελµατισµό, τη 

δηµιουργικότητα, το οµαδικό πνεύµα, αλλά και το ήθος που τους διακρίνει, 

κατάφεραν να υλοποιήσουν το όραµα της Τράπεζας και να την αναδείξουν, υπό 

συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, αφ’ ενός, ως την πλέον δυναµική και καινοτόµο 

παρουσία στον τραπεζικό χώρο και, αφ’ ετέρου, ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά 

περιβάλλοντα. 

 Οι διακρίσεις της το αποδεικνύουν: Η Millennium bank αναδείχθηκε η 

Τράπεζα µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα στο διαγωνισµό Best 

Workplaces 2009, αφού κατέκτησε την 1η θέση, µεταξύ των τραπεζών, και την 3η 

θέση, στο σύνολο των εταιρειών άνω των 250 εργαζοµένων. Την 3η επίσης θέση είχε 

καταλάβει το Μάρτιο του 2003 στο διαγωνισµό «Οι Πρωταθλήτριες Επιχειρήσεις που 

αξίζει να δουλεύει κανείς», διακρινόµενη ως µια από τις Ελληνικές Εταιρείες µε το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ενώ ανακηρύχθηκε µια από τις 100 καλύτερες 

εταιρείες της Ευρώπης στο διαγωνισµό «EU Best Workplaces 2003». Ο διαγωνισµός 
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Best Workplaces,  αξιολογεί σηµαντικές διαχρονικές διαστάσεις, που είναι εµφανείς 

σε κάθε εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, όπως η εµπιστοσύνη του εργαζοµένου στη 

διοίκηση της εταιρείας, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια που νιώθει για την εργασία του 

και την εταιρεία, καθώς και το αίσθηµα συντροφικότητας µεταξύ των εργαζοµένων. 

 Η  ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της Τράπεζας έχει αναλάβει, µέσω της 

εφαρµογής αποτελεσµατικών και αξιοκρατικών διαδικασιών και την παροχή 

ποιοτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, να στηρίζει και να προάγει το ανθρώπινο 

δυναµικό, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί το πολυτιµότερο κεφάλαιο του Οργανισµού. 

 Οι άνθρωποι της Millennium bank είναι νέοι (ο µέσος όρος ηλικίας είναι τα 

34 έτη). 
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 

H MILLENIUM BANK ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

6/11/2008 

 

Η Millennium bank και η Γκαλερί Titanium Yiayiannos σε συνεργασία µε την 

«Απολλώνια Πινακοθήκη Ληξουρίου Κεφαλληνίας», παρουσιάζουν την έκθεση του 

Κωστή Γεωργίου µε τίτλο «Ο ήχος του χρώµατος». Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν 

τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου, από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Άρη 

Σπηλιωτόπουλο. Ο Κωστής Γεωργίου είναι ένας καταξιωµένος εικαστικός 

καλλιτέχνης, µε πολλαπλές συµµετοχές σε διεθνείς συναντήσεις. Μεταξύ άλλων έχει 

παρουσιάσει έργα του στο Metropolitan Museum (Moma) στη Νέα Υόρκη µε τη 

θεµατική έκθεση «Τέχνη Πίσω Από Την Όραση», την Τate Modern και στο Victoria 

& Albert Museum στο Λονδίνο. Επίσης στο Πεκίνο, στην έκθεση που διοργάνωσε το 

υπουργείο Ελληνικού Τουρισµού, στη Σαγκάη και στο Moca Shangai Modern Art 

Museum στην έκθεση που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού υπουργείου 

Πολιτισµού, στην έκθεση Σύγχρονοι Έλληνες Ζωγράφοι που οργάνωσε ο ΕΟΤ στο 

Μέγαρο Μουσικής στη Μόσχα καθώς και την έκθεση Εικαστικό Πανόραµα 2, στο 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. 45  

 

 

Millennium bank: Χρυσός Χορηγός συναυλίας του Α. Bocelli για τους πυρόπληκτους 

 

Η Millennium bank στήριξε µε Χρυσή Χορηγία την πρωτοβουλία του Γηροκοµείου 

Αθηνών να συνδράµει τους συνανθρώπους µας, οι οποίοι επλήγησαν από τις 

πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, µε µια µοναδική συναυλία του διάσηµου 

Ιταλού τενόρου Andrea Bocelli, που πραγµατοποιήθηκε στο Καλλιµάρµαρο, την 1η 

Οκτωβρίου 2007. 

Ο Andrea Bocelli µάγεψε κυριολεκτικά τους περισσότερους από 9000 θαυµαστές που 

παρακολούθησαν τη συναυλία, ερµηνεύοντας ένα πλούσιο ρεπερτόριο από όπερα, 

οπερέτα, µιούζικαλ και ναπολιτάνικες καντσονέτες. Τον µεγάλο Ιταλό καλλιτέχνη 

                                                        
45 http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=61005&LANG=GR 
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συνόδευσε η Συµφωνική Ορχήστρα του ∆ήµου Αθηναίων, που διεύθυνε ο γνωστός 

Ιταλός µαέστρος Marcello Rota, ενώ των πλαισίωσαν η υψίφωνος Dorianna Milazzo 

και ο βαρύτονος Alberto Gazale.Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Millennium, κ. Γεώργιος 

Τανισκίδης, δήλωσε ότι η Millennium υποστηρίζει έργα αξιόλογα και ενισχύει 

δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτισµού και της παιδείας, 

σµιλεύοντας το νέο πρόσωπο της Ελλάδας. ∆ραστηριότητες που ενεργά στηρίζουν το 

κοινωνικό σύνολο, για να κρατήσουµε όλοι ζωντανή την ελπίδα που δεν καίγεται 

ποτέ. 

Το παρόν στη συναυλία έδωσαν, µεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας ∆ηµ. 

Αβραµόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Αν. Νεράντζας, ο Υφυπουργός Ν. 

Κωνσταντόπουλος, Πρέσβεις, εξέχοντες επιχειρηµατίες, ο Πρόεδρος του Χ.Α. 

Σπύρος Καπράλος, ο Γ.Γραµµατέας της ΕΕΤ Χρ. Γκόρτσος46 

 

 Η επιλογή της τράπεζας να προβεί σε χορηγίες, ενισχύει την κοινωνική της 

εικόνα της όπως οι αρχές των δηµοσίων σχέσεων ορίζουν. 

 

 

Η Millennium bank στηρίζει την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα 

25/11/09 

 

Η Millennium bank, απαντώντας στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες 

χρηµατοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας, προχώρησε στη δηµιουργία ειδικά 

σχεδιασµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων για: 

- Χρηµατοδότηση Επενδυτικών ∆απανών ή/και 

- Προεξόφληση ∆ηµόσιας Επιχορήγησης  

Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν επιχειρηµατικές ανάγκες που αφορούν σε κεφάλαιο 

κίνησης ή σε προεξόφληση επιχορήγησης µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου 

3299/2004, για την αγορά, ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

ισχύος έως 150KW. 

 

                                                        
46 http://www.capital.gr/Markets.asp?id=374666&pg=5 
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Οι ενέργειες αυτές είναι το αποτέλεσµα της συµµετοχής της Millennium bank στο 

Έργο «FINA-RET» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραµµα Intelligent Energy 

Europe), που αφορά στον σχεδιασµό καινοτόµων χρηµατοδοτικών προϊόντων, για τη 

στήριξη επενδύσεων σε τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά και 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Millennium bank συµµετέχει από το 2007 σε κοινοπραξία επτά 

ευρωπαϊκών οργανισµών και εταιρειών, ενώ σε συνεργασία µε την εταιρεία 

συµβούλων ΒΡΜ Α.Ε., η Τράπεζα διοργάνωσε τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου ηµερίδα, 

µε θέµα «Πλαίσιο xρηµατοδότησης και ανάπτυξης µικρού & µεσαίου µεγέθους 

επενδύσεων σε τεχνολογίες Α.Π.Ε. & Ε.Ε.».  

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του FINA-RET 

καθώς και οι προοπτικές χρηµατοδότησης µικρής κλίµακας επενδύσεων σε 

τεχνολογίες εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας από την Millennium bank.47  

 

 

Millennium bank: Στήριξε ενεργά την "Ώρα της Γης" 

29/3/2010 

 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Millennium bank συµµετείχε ενεργά στην παγκόσµια 

πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF «Η Ώρα της Γης», µε στόχο την 

καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών του πλανήτη λόγω υπερθέρµανσης. 

AAΌπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Millennium bank έσβησε το 

Σάββατο 27 Μαρτίου όλα τα φώτα και τις φωτεινές επιγραφές των Κεντρικών 

Κτιρίων της καθώς και του δικτύου 177 καταστηµάτων της σε όλη την Ελλάδα. 

Παράλληλα, η Τράπεζα δηµιούργησε την ειδική ιστοσελίδα 

www.wwf.gr/earthhour/millenniumbank, στην οποία καλούσε, όλη τη προηγούµενη 

εβδοµάδα, προσωπικό, πελάτες και φίλους να δηλώσουν συµµετοχή στη σηµαντική 

αυτή ενέργεια. Η Millennium bank ήταν η 2η εταιρία στην Ελλάδα, µε 1840 

συµµετοχές στην ειδικά διαµορφωµένη ιστοσελίδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

WWF Hellas. 

                                                        
47 http://moneyexpertgr.blogspot.com/ 
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Η Millennium bank πραγµατοποίησε αυτή την ενέργεια στο πλαίσιο της στρατηγικής 

της για ενεργή συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα, αλλά και της δέσµευσής της να 

προάγει την αειφόρο ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της για τις επόµενες 

γενεές. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα πραγµατοποιεί ετήσιο απολογισµό αειφορίας 

(sustainability reporting), εφαρµόζοντας ενδεδειγµένες και πιστοποιηµένες πολιτικές 

και συστήµατα (ανακύκλωση, εξοικονόµηση ενέργειας κλπ), σύµφωνα µε τα 

αυστηρά κριτήρια του διεθνούς οργανισµού Global Reporting Initiative (GRI). 48  

 

 

H Millennium bank χαρίζει σε 15 τυχερούς από 1.000€ ως 5.000€ δώρο στην κάρτα 

τους. 

23/11/09 

 

Η Millennium bank ανταµείβει τους κατόχους των πιστωτικών της καρτών, 

προσφέροντας, για κάθε µικρή ή µεγάλη συναλλαγή µε κάρτα, και µια συµµετοχή σε 

κλήρωση µε έπαθλο ως 5.000€ δώρο.  

Οι 15 πελάτες που θα κληρωθούν, κερδίζουν µε πίστωση της πιστωτικής τους 

κάρτας, τα εξής ποσά: 

1 πελάτης: 5.000€ 

2 πελάτες: από 2.000€ ο καθένας 

12 πελάτες: από 1.000€ ο καθένας 

Στην κλήρωση συµµετέχουν αυτόµατα όλοι οι κάτοχοι, υπάρχοντες και νέοι, των 

καρτών Millennium bank (MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard 

Platinum, MasterCard Prestige, MasterCard Σταθερής ∆όσης, Interamerican 

MasterCard Standard και Interamerican MasterCard Gold, Visa Electron, Visa 

Classic, Visa Gold, University Visa, Σ.Α.Κ.Α. Visa και Μασούτης Visa), για αγορές 

που θα πραγµατοποιήσουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τις 15 Νοεµβρίου 2009 

ως και το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Κάθε αγορά, ανεξαρτήτως ποσού, είναι και µια 

συµµετοχή. 49  

 
                                                        
48 
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=1616535&pg=1&pid=1616535&orderdir=asc#pos
t_1616535 
49 
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=1616535&pg=1&pid=1616535&orderdir=asc#pos
t_1616535 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Χρηµατοδότηση για εξοικονόµησης ενέργειας 

 

Η Millennium bank, απαντώντας στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες 

χρηµατοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας, προχώρησε στη δηµιουργία ειδικά 

σχεδιασµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων για: 

Χρηµατοδότηση Επενδυτικών ∆απανών και Προεξόφληση ∆ηµόσιας Επιχορήγησης 

Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν επιχειρηµατικές ανάγκες που αφορούν σε κεφάλαιο 

κίνησης ή σε προεξόφληση επιχορήγησης µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου 

3299/2004, για την αγορά, ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

ισχύος έως 150KW. 

Οι ενέργειες αυτές είναι το αποτέλεσµα της συµµετοχής της Millennium bank στο 

Έργο «FINA-RET» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραµµα Intelligent Energy 

Europe), που αφορά στον σχεδιασµό καινοτόµων χρηµατοδοτικών προϊόντων, για τη 

στήριξη επενδύσεων σε τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά και 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Millennium bank συµµετέχει από το 2007 σε κοινοπραξία επτά 

ευρωπαϊκών οργανισµών και εταιρειών, ενώ σε συνεργασία µε την εταιρεία 

συµβούλων ΒΡΜ Α.Ε., η Τράπεζα διοργάνωσε τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου ηµερίδα, 

µε θέµα «Πλαίσιο xρηµατοδότησης και ανάπτυξης µικρού & µεσαίου µεγέθους 

επενδύσεων σε τεχνολογίες Α.Π.Ε. & Ε.Ε.».  

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του FINA-RET 

καθώς και οι προοπτικές χρηµατοδότησης µικρής κλίµακας επενδύσεων σε 

τεχνολογίες εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας από την Millennium bank.50 
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Ο Οικουµενικός Πατριάρχης στον εορτασµό των 10 ετών της Millennium bank 

9/2/2010 

 

Στην ετήσια εκδήλωση στελεχών της Millennium bank παρέστη ο Οικουµενικός 

Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της 

Αθήνας, έχοντας ως κύριο θέµα τα δέκα χρόνια από την ίδρυση της τράπεζας. Όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Οικουµενικός Πατριάρχης µίλησε στα 

ανώτερα στελέχη της τράπεζας για το θεσµό και τις σηµερινές πρωτοβουλίες του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου, την αρχή της οικουµενικότητας, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, την αγάπη για το Θεό και το συνάνθρωπο, ενώ αναφέρθηκε και στην επέτειο 

των 10 ετών της Millennium bank, ευχόµενος καλά και κοινωφελή έργα και στα 

επόµενα χρόνια λειτουργίας της. 51  

 

 

Millennium bank: Χρυσό βραβείο στο CRM Grand Prix 2009 

16/12/2009 

 

Με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία "κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης έως 50 

εκπροσώπους" τιµήθηκε η Millennium bank στον ετήσιο διαγωνισµό 

Teleperformance CRM Grand Prix 2009, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 11 

∆εκεµβρίου 2009.  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το βραβείο το οποίο 

έλαβε ήταν προς αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσφέρει µέσω της 

υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η τράπεζα αναδείχθηκε πρώτη µε την 

υψηλότερη συνολική βαθµολογία (ανεξαρτήτως κατηγορίας) 100%, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα και την υψηλότερη βαθµολογία που επιτεύχθηκε µέχρι σήµερα από 

όλους τους συµµετέχοντες, σε όλους τους διαγωνισµούς των προηγούµενων ετών. 

Σηµειώνεται ότι ο ετήσιος θεσµός του CRM Grand Prix έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα 

από την Teleperformance Hellas, θυγατρική της S.R. Teleperformance, τη 

µεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Contact Centre στον κόσµο, µε σκοπό την 

ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων Contact Centres κάθε χώρας. Στην Ελλάδα 

ο διαγωνισµός διεξάγεται για δέκατη συνεχή χρονιά, ενώ η Millennium bank από το 

                                                        
51 
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2000 που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ελλάδα, έχει ήδη βραβευθεί 8 

χρονιές και έχει λάβει συνολικά 13 βραβεία.Η ανακοίνωση καταλήγει µε την 

επισήµανση ότι η επιβράβευση της Millennium bank για µια ακόµα χρονιά αποτελεί 

απόδειξη για την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρεται από τα Εναλλακτικά ∆ίκτυα 

της Τράπεζας και συγκεκριµένα από την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τη 

δέσµευσή της στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών. 52  

 

 

Millennium: ∆ιάκριση από τη Deutsche Bank 

19/5/2009 

 

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, η Deutsche Bank, µια από τις µεγαλύτερες τράπεζες 

στον κόσµο, απένειµε στη Millennium bank το διεθνές βραβείο ποιότητας “Straight-

Through Processing (STP) Excellence Award 2008” για την ποιότητα και ταχύτητα 

των πληρωµών σε ευρώ που αποστέλλονται σε όλο τον κόσµο. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αναγνώριση αυτή πιστοποιεί την υψηλή 

ποιότητα διαχείρισης εµβασµάτων από την τράπεζα, µε χρήση εξελιγµένων 

τεχνολογικών συστηµάτων, αλλά και µε τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναµικού της, µια από τις παραµέτρους αξιολόγησης και για τη πρόσφατη βράβευση 

της Millennium bank στο διαγωνισµό Best Workplaces 2009. 

Στο σηµερινό περιβάλλον, σηµειώνεται στην ανακοίνωση, στόχος µας είναι να 

συνεχίσουµε να δηµιουργούµε αξία και αρίστη ποιότητα υπηρεσιών, 

ανταποκρινόµενοι στις σύνθετες ανάγκες των πελατών µας. 

Οι υποδοµές και το προσωπικό της Millennium bank διασφαλίζουν την σωστή 

διαχείριση των πληρωµών, σε συνδυασµό µε την ταχύτητα εκτέλεσης και την 

ποιότητα της πληροφορίας. 53  

 

 

 

 
                                                        
52 
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=1487483&pg=1&pid=1487483&orderdir=asc#pos
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53 
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Χρυσό Βραβείο Teleperformance CRM Grand Prix 2009 

16/12/2009 

 

Χρυσό Βραβείο για τη  Millennium bank µε συνολική βαθµολογία 100%  στον 

ετήσιο ∆ιαγωνισµό Teleperformance CRM Grand Prix 2009. 

Η Millennium bank τιµήθηκε µε το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Κέντρα 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης έως 50 εκπροσώπους», σε αναγνώριση των εξαιρετικών 

υπηρεσιών που προσφέρει µέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, στον 

ετήσιο διαγωνισµό Teleperformance CRM Grand Prix 2009, που πραγµατοποιήθηκε 

την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 2009. 

Η Millennium bank αναδείχθηκε πρώτη µε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία 

(ανεξαρτήτως κατηγορίας) 100%, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και την υψηλότερη 

βαθµολογία που επιτεύχθηκε µέχρι σήµερα από όλους τους συµµετέχοντες, σε όλους 

τους διαγωνισµούς των προηγούµενων ετών. 

Ο ετήσιος θεσµός του CRM Grand Prix έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα από την 

Teleperformance Hellas, θυγατρική της S.R. Teleperformance, τη µεγαλύτερη εταιρία 

παροχής υπηρεσιών Contact Centre στον κόσµο, µε σκοπό την ανάδειξη και 

επιβράβευση των καλύτερων Contact Centres κάθε χώρας. Στην Ελλάδα ο 

διαγωνισµός διεξάγεται για δέκατη συνεχή χρονιά, ενώ η Millennium bank από το 

2000 που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ελλάδα, έχει ήδη βραβευθεί 8 

χρονιές και έχει λάβει συνολικά 13 βραβεία. 

Η βράβευση της Millennium bank για µια ακόµα χρονιά αποτελεί απόδειξη για την 

άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρεται από τα Εναλλακτικά ∆ίκτυα της Τράπεζας και 

συγκεκριµένα από την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και τη δέσµευσή της 

στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών. 54 
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BEST WORKPLACES 2009 

06/04/2009 

 

Η Millennium bank διακρίθηκε ως η Τράπεζα µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 

στην Ελλάδα, στο διαγωνισµό Best Workplaces 2009. 

Η Millennium bank κατέκτησε την 1η θέση µεταξύ των τραπεζών και τη 3η θέση στο 

σύνολο των εταιρειών άνω των 250 εργαζοµένων στην Ελλάδα, στο διαγωνισµό Best 

Workplaces 2009. 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Millennium bank, Γεώργιος Τανισκίδης, 

δήλωσε σχετικά µε τη βράβευση: «Η ικανοποίηση όλων µας, και κυρίως των 

εργαζοµένων µας, για τη βράβευσή µας στο διαγωνισµό Best Workplaces είναι 

µεγάλη.  Κι αυτό, γιατί έρχεται σε ένα δύσκολο χρονικό σηµείο για την οικονοµία 

µας και φυσικά και για τις τράπεζες.  Χαρούµενο ανθρώπινο δυναµικό σηµαίνει, 

απλά, εξαιρετική εξυπηρέτηση, που µετουσιώνεται σε ευτυχισµένους ΠΕΛΑΤΕΣ – 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ.  Πιστεύουµε µάλιστα ότι, γι’αυτό το λόγο, οι έρευνες 

ικανοποιήσεως των εργαζοµένων υπερτερούν αισθητά έναντι των ερευνών 

ικανοποιήσεως πελατών, αφού ο δυσαρεστηµένος εργαζόµενος είναι σχεδόν αδύνατο 

να κάνει ένα πελάτη χαρούµενο και ικανοποιηµένο. H Millennium bank ενδιαφέρεται 

να προχωρήσει δυναµικά στο µέλλον.  Αυτό µπορεί να το επιτύχει µόνο µε τη δύναµη 

των ΑΝΘΡΩΠΩΝ της.  Γιατί, αυτοί είναι η ΤΡΑΠΕZΑ!» 

Ο διαγωνισµός Best Workplaces, αξιολογεί σηµαντικές διαχρονικές διαστάσεις, που 

είναι εµφανείς σε κάθε εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, όπως η εµπιστοσύνη του 

εργαζόµενου στη διεύθυνση της εταιρείας, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια για τη 

δουλειά του και την εταιρεία του και το αίσθηµα συντροφικότητας µεταξύ των 

εργαζοµένων.  Παράλληλα, εξετάζει τις παροχές της εταιρείας προς το προσωπικό 

(αµοιβές, εκπαιδευτικά προγράµµατα, κίνητρα κλπ.), αλλά και τοµείς όπως η 

εσωτερική επικοινωνία και η αναγνώριση προς τον εργαζόµενο. 

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισµός διεξάγεται από το Great Place to Work Institute Hellas, 

σε συνεργασία µε το τµήµα εφαρµοσµένης έρευνας του ALBA Graduate Business 

School και στοχεύει στην ανάδειξη των ελληνικών εταιρειών µε το καλύτερο 

εργασιακό περιβάλλον.  Η αξιολόγηση γίνεται από ειδικούς ερευνητές, µε 
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αντικειµενικά κριτήρια, µέσω ερωτηµατολογίων προς τους εργαζοµένους και τη 

διοίκηση των διαγωνιζόµενων εταιριών. 55    

 

 

 

Η Millennium bank στο πλευρό του υπέρ – µαραθωνοδρόµου παγκόσµιου 

πρωταθλητή κ. Γιάννη Κούρου. 

12/05/2008 

 

H Millennium bank, στο πλαίσιο των ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

στηρίζει τις αθλητικές προσπάθειες του υπέρ–µαραθωνοδρόµου παγκόσµιου 

πρωταθλητή Γιάννη Κούρου. 

Ο Γιάννης Κούρος θεωρείται ο µεγαλύτερος υπέρ-µαραθωνοδρόµος όλων των 

εποχών. Η µεγάλη καριέρα του ξεκίνησε το 1983 στον αγώνα δρόµου «Σπάρταθλον», 

συνολικής αποστάσεως 250 χιλιοµέτρων. Σε ηλικία 26 ετών, έφτασε πρώτος στη 

γραµµή του τερµατισµού 5 ώρες νωρίτερα από όσο περίµεναν και είχαν υπολογίσει οι 

ειδικοί και 3 ώρες νωρίτερα από τον δεύτερο. Στα επόµενα χρόνια και µέχρι σήµερα, 

ο Γιάννης Κούρος, έγραψε το όνοµα του στο βιβλίο των ρεκόρ ξανά και ξανά, σε 

κάθε διαδροµή υπέρ-µαραθωνίου από 100 µέχρι και 1000 µίλια, από 200 έως 

1600χλµ κι από 12 ώρες έως 11 ηµερόνυχτα, βελτιώνοντας συνεχώς τα ρεκόρ του 

χρόνο µε το χρόνο, ενώ παραµένει αήττητος για 25 χρόνια στις αποστάσεις που 

κατέχει παγκόσµια ρεκόρ. 

Ο Γιάννης Κούρος σηµείωσε νέο παγκόσµιο ρεκόρ στο 48ωρο αγώνα που διεξήχθη 

στο Gols της Αυστρίας το διήµερο 2-4 Μαΐου. Η επίδοση αυτή προσλαµβάνει 

επιπρόσθετη αξία, επειδή επετεύχθη στην τρίτη συνεχή εµφάνιση του Γιάννη Κούρου 

σε διάστηµα ενός µηνός, όπου η µυοσκελετική καταπόνηση από τους δύο 

προηγούµενους αγώνες (Τσεχία 48ωρο, 408χλµ και Ιταλία 24ωρο 261χλµ).δεν είχε 

ξεπεραστεί και το ταλαιπωρηµένο σώµα του δεν είχε προλάβει να συνέλθει από τα 

τραύµατα, τα οιδήµατα και την κούραση, ενώ οι πληγές από τα νύχια που είχε χάσει 

δεν είχαν επουλωθεί. Εντούτοις, ο Γιάννης κατάφερε να υπερπηδήσει αυτού του 
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είδους τα εµπόδια, όπως συνηθίζει να κάνει µε θέµατα που εµπίπτουν σε γήινες 

παραµέτρους και να αγνοήσει τις ενοχλήσεις στα πόδια του για να πετύχει το στόχο 

του, καλύπτοντας 422χλµ., επίδοση που αποτελεί νέο παγκόσµιο ρεκόρ σε διαδροµή 

1000 µέτρων επαναλαµβανόµενης-περιστροφικής πορείας. Το προηγούµενο 

παγκόσµιο ρεκόρ δρόµου που είχε κάνει ο Κούρος σε διαδροµή επαναλαµβανόµενης-

περιστροφικής πορείας ήταν 413χλµ στην Αριζόνα της Αµερικής (29-31/12/05). 

Σηµειωτέον ότι ο Γιάννης Κούρος κατέχει και το παγκόσµιο ρεκόρ στίβου 48 ωρών 

µε 473χλµ (Surgeres, Γαλλία, 1996), καθώς και το παγκόσµιο ρεκόρ δρόµου από 

σηµείο σε σηµείο (463χλµ), που το πέτυχε ως ενδιάµεσο πέρασµα και µάλιστα στη 

διαδροµή Σύδνευ-Μελβούρνη που ήταν πάνω από 1000χλµ και µε πολλές 

ανηφοροκατηφόρες. 

Οι αυστριακοί οργανωτές και ο ∆ήµαρχος του Gols, σε ένδειξη ικανοποίησης για το 

παγκόσµιο ρεκόρ που χάρισε στην µικρή τους πόλη έδωσαν εντολή να χτυπούν οι 

καµπάνες της εκκλησίας την ώρα που πλησίαζε να καταρρίψει το παγκόσµιο ρεκόρ. 

Ο Γιάννης Κούρος αφιερώνει σε ένδειξη ευγνωµοσύνης το παγκόσµιο ρεκόρ στους 

ανθρώπους που τον στήριξαν ενεργά στους τρεις τελευταίους αγώνες (Ι. Τσιµπλή, 

Βασ. Χαλκιά, Βαγγ. Μπαρτζιώκα, Β. Μπεκατώρου), και στο φυσιοθεραπευτή Γ. 

Ψαρογιάννη, που συνέβαλαν στο γίγνεσθαι αυτής της επίτευξης, καθώς και στην 

τράπεζα Millennium bank.AΤο αφιερώνει επίσης στη µνήµη του φίλου του Μάριου 

Τόκα που συγκαταλέγεται στους εκλεκτούς συνθέτες που τον εµπνέουν. ∆εύτερος 

στην κατάταξη ήταν ο αυστριακός Christian Chmel µε 313,179χλµ, ενώ νικήτρια στις 

γυναίκες ήταν η ουγγαρέζα Kristina Nagy µε 282,604χλµ. Ο αγώνας έγινε προς τιµήν 

του Georg Tischler, ο οποίος ήταν Ολυµπιονίκης της σφαιροβολίας στην 

παραολυµπιάδα της Αθήνας το 2004 και για την στήριξη της προετοιµασίας του για 

το Πεκίνο.  

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί πρέπει να συµµετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις 

της κοινωνικής ζωής, αποδεικνύοντας έτσι την κοινωνική αποστολή τους. Στις 

περιπτώσεις αυτές ενισχύουν τις διάφορες αξιόλογες προσπάθειες διαφόρων ατόµων 

ή οµάδων που αποβλέπουν στην ανύψωση της πνευµατικής και ποιοτικής στάθµης 

των ανθρώπων. Έτσι προκηρύσσουν διαγωνισµούς στους οποίους έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής διάφορες κοινωνικές οµάδες όπως µαθητές, φοιτητές, επιστήµονες, 

αθλητές. 

Οι εταιρει.ες µπορου.ν να βελτιω.σουν τη φη.µη τους απε.ναντι στο κοινο. µε το να 

συνεισφε.ρουν χρη.µατα και χρο.νο σε δια.φορα κοινωνικα. ζητη.µατα. Μια µεγα.λη 
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εταιρει.α συνη.θως ζητα.ει απο. τα στελε.χη της να υποστηρι.ξουν κοινωφελει.ς 

δραστηριο.τητες στις περιοχε.ς που βρι.σκονται τα εργοστα.σια η. τα γραφει.α τους. 

Υπα.ρχουν βεβαι.α και οι περιπτω.σεις που οι εταιρει.ες αποφασι.ζουν να δωρι.σουν ε.να 

χρηµατικο. ποσο., για κα.ποιο συγκεκριµε.νο σκοπο.. Αυτο. το µα.ρκετινγκ κοινωφελω.ν 

σκοπω.ν χρησιµοποιει.τε ο.λο και περισσο.τερο απο. εταιρει.ες, οι οποι.ες θε.λουν να 

αποκτη.σουν φη.µη. 

 

Σηµαντική Ενηµέρωση: Πλαστά Emails 

01/04/2008 

 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 

PASSWORD ΜΕΣΩ E-MAIL 

Σας ενηµερώνουµε ότι υπάρχει σε εξέλιξη αποστολή πλαστών ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων (e-mail) τα οποία ζητούν από πελάτες ή µη πελάτες της Τράπεζας να 

καταχωρήσουν στοιχεία που αφορούν στη σύνδεση στο e-banking.Σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε οποιοδήποτε στοιχείο. Η Millennium bank µε 

κανένα τρόπο δεν θα σας ζητήσει να αποκαλύψετε εµπιστευτικά προσωπικά σας 

δεδοµένα. Εάν λοιπόν παραλάβετε ύποπτο e-mail,   που «φαίνεται» να έχει σταλεί 

από τη Millennium bank παρακαλούµε να το αγνοήσετε και να επικοινωνήσετε µαζί 

µας στα τηλέφωνα : 801 – 11- 95500 ή 210 – 9557500.56 

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
Η millennium bank, σε συνεργασία µε τα µη κερδοσκοπικά σωµατεία "Μίτος της 

Αριάδνης" και "Η Ασπίδα του ∆αυίδ", εκχωρεί την χρήση του εκπαιδευτικού της 

κέντρου για κλινικό εργαστήριο µε θέµα την "Εκπαίδευση ατόµων µε διαταραχές 

αυτιστικού φάσµατος µε βάση τις αρχές διαµόρφωσης της συµπεριφοράς: Θεωρία και 

Πράξη" .57 

                                                        
56 

http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR

/PressReleases_GR?LANGID=30&SEARCH=TRUE&NEWSID=395 

57 http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=7&arId=2394&ss=millennium+bank 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ 
 

 Λόγω το ότι οι κεντρικές εγκαταστάσεις της τράπεζας βρίσκονται στην 

Αθήνα, δεν στάθηκε εφικτή η συνάντηση µε αρµόδιο πρόσωπο του τµήµατος 

δηµοσίων σχέσεων της τράπεζας.  

 Παρόλα αυτά, ύστερα από επικοινωνία µε τα κεντρίκα µας δόθηκαν τα 

στοιχεία της προισταµένης ∆ιαφήµισης και Γραφείο τύπου η οποία µας βοήθησε 

απαντώντας στο παραπάνω ερωτηµαλόγιο µέσω του διαδικτύου σχετικά µε την 

πολιτική δηµοσίων σχέσεων που ακολουθεί η τράπεζα. 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: 

Βασιλική Καραστεργίου 

Προϊσταµένη ∆ιαφήµισης & Γραφείου Τύπου 

Τηλ: (+30) 210 954 8646 

Fax: (+30) 210 959 5874 

E-mail: vasiliki.karastergiou@millenniumbank.gr 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

Α. Μέρος – Εισαγώγη 

 

1. Όνοµα εταιρείας: 

Millennium bank 

2. Νοµική µορφή επιχείρησης: 

Τράπεζα 

3. Γεωγραφική θέση: 

Ελλάδα 

4. Προσωπικό (αριθµός εργαζοµένων): 

1500 

5. Έτη λειτουργίας: 

10 
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6. Στην εταιρεία σας υπάρχει τµήµα µάρκετινγκ; 

Η διεύθυνση marketing ασχολείται µόνο µε το σχεδιασµό των προϊόντων. Υπάρχει 

διεύθυνση Επικοινωνίας και ∆ιαφήµισης η οποία ασχολείται και µε τις δηµόσιες 

σχέσεις. 

7. Στην εταιρεία σας υπάρχει τµήµα δηµοσίων σχέσεων; 

Αποτελεί µέρος της διεύθυνσης Επικοινωνίας και ∆ιαφήµισης. 

 

Β. Μέρος – Ανάλυση δηµοσίων σχέσεων 

 

8. Γίνεται έρευνα µε συλλογή πληροφοριών προτού προβείτε σε κάποια ενέργεια 

δηµοσίων σχέσεων; 

Όχι. 

9. Έχει οριστεί κοινό-στόχο; 

Τα κοινά µας είναι: οι πελάτες µας, οι εργαζόµενοι, οι opinion leaders, τα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας και φυσικά οι µέτοχοι. 

10. Απευθύνεστε µόνο σε αυτό; 

Αναλόγως την ενέργεια, απευθυνόµαστε στο αντίστοιχο κοινό κάθε φορά. 

11. Τι επιλογή µέσων προώθησης έχετε κάνει για την άσκηση δηµοσίων σχέσεων της 

επιχείρησης; 

Αναφορές στα ΜΜΕ, ανάρτηση στο marketing site καθώς και µέσω ηλεκτρονικών 

newsletters σε πελάτες και υπαλλήλους. 

12. Το budget παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές σας; 

Φυσικά αλλά όχι και τον µοναδικό. 

13. Που βρίσκονται τα κεντρικά που αποφασίζουν για τις δηµόσιες σχέσεις? 

Στις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας, στην Καλλιθέα. 

14. Ποια είναι η έννοια των δηµοσίων σχέσεων για την επιχείρησή σας και τι 

αποσκοπείτε µε αυτές; 

Χτίσιµο θετικής εταιρικής εικόνας. 

Έντονη προϊοντική και εταιρική δηµοσιότητα µέσω του Τύπου. 

Επικοινωνία των νέων δραστηριοτήτων και δικτύων της τράπεζας, µέσω 

ειδικά σχεδιασµένων προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων. 

Ενίσχυση του θετικού προφίλ της Millennium bank στα ΜΜΕ. 

Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση σε εξωτερικά και εσωτερικά κοινά. 
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15. Ποιες µορφές ∆. Σ. ασκείται στο εσωτερικό περιβάλλον; 

Εκδηλώσεις για το προσωπικό, διαγωνισµούς µε βραβεία, συνέδρια, σεµινάρια και 

ηλεκτρονικά newsletter για ενηµέρωση-εκπαίδευση. 

16. Ποιες µορφές ∆. Σ. ασκείται στο εξωτερικό περιβάλλον; 

Εκδηλώσεις / Εγκαίνια, Συνέδρια, Χορηγίες σε φιλανθρωπικούς και µη 

κερδοσκοπικούς οργανισµούς, Ανακοινώσεις Τύπου, Συνεντεύξεις. 

 

Γ. Μέρος- ∆ηµόσιες σχέσεις µέσω διαδικτύου 

 

17. Χρησιµοποιείτε ή πρόκειται να χρησιµοποιήσετε µέσα κοινωνικής δικτύωσης ( 

facebook, twitter κλπ ) για την προβολή της εταιρείας σας 

Προς το παρόν όχι και δεν είναι στα άµεσα σχέδια µας. 

18. Χρησιµοποιείτε ιστολόγια (blogs) για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων της 

εταιρείας σας; 

Προς το παρόν όχι και δεν είναι στα άµεσα σχέδια µας. 

19. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την έως τώρα πορεία των δηµοσίων σχέσεων της 

εταιρείας σας; 

Απόλυτα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

  Από τις παραπάνω ενέργεις στις οποίες προέβει η τράπεζα εύκολα 

αντιλαµβανόµαστε πως χρησιµοποιήθηκαν ποικίλες  ενέργειες για την άσκηση των 

δηµοσίων σχέσεων. Φαίνεται πως η παροχή δηµοσίων σχέσεων εξαρτάται πολλές 

φορές και από το µέγεθος της επιχείρησης και την ισχύ που έχει κάθε τµήµα της. 

Στην πραγµατικότητα ένα καλά οργανωµένο τµήµα δηµοσίων σχέσεων µπορεί να 

διοργανώσει µεγαλύτερη ποικιλία εκδηλώσεων µε σωστότερη οργάνωση βασισµένη 

στη θεωρία των δηµοσίων σχέσεων και όχι ακολουθώντας την εµπειρική ή 

συµβουλευτική οδό. 

 Οι δηµο.σιες σχε.σεις αποτελου.ν απαραι.τητη λειτουργι.α για τη Millennium 

διο.τι την κα.νει να ει.ναι άκρως ανταγωνιστική και βιω.σιµη στον χρο.νο, και µέσω του 

σωστού σχεδιασµού µπορεί να αποκτη.σει την εµπιστοσυ.νη των καταναλωτω.ν και 
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του ευρυ.τερου κοινωνικου. συνο.λου, ειδικότερα στο τοµέα των τραπεζών που 

περνούν κρίση τη δεδοµένη χρονική περίοδο. 
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 IMAKO 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

 Η Imako Media S.A. ιδρύθηκε το 1995 από τον Πέτρο Κωστόπουλο – ο 

οποίος είναι και ο κύριος µέτοχος της εταιρείας- έχοντας ως γνώµονα την lifestyle 

λογική. Η φιλοσοφία της «Καλής Ζωής» που απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας 18-45, 

έκδηλη σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, είναι η δύναµη της Imako. Αυτό 

που κάνει την Imako να ξεχωρίζει, είναι τα υψηλής ποιότητας lifestyle περιοδικά, η 

δηµιουργικότητα, οι φρέσκιες ιδέες, τα ενηµερωµένα περιεχόµενα των εκδόσεων της, 

οι αποκλειστικότητες, η εµπιστοσύνη που απολαµβάνει από τους εγχώριους 

celebrities και VIPs, καθώς και η εµπιστοσύνη του πιο δραστήριου target group της 

κοινωνίας. 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 Η Imako Media S.A είναι ένα ολοκληρωµένο συγκρότηµα υπηρεσιών που 

έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών 

επικοινωνίας και προβολής το οποίο ξεφεύγει από τα όρια των σελίδων διαφήµισης 

στα περιοδικά του οµίλου. H Imako µπορεί να σχεδιάσει και να εκδώσει εταιρικά 

έντυπα, καθώς και να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη εκτυπωτική εργασία, να 

διοργανώσει happenings και events, να εκδώσει βιβλία κ.ά. 

 Η Imako µπορεί να προσφέρει στον πελάτη, υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του και να τις υποστηρίξει άµεσα ή έµµεσα µέσω των µέσων 

επικοινωνίας που διαθέτει. Η Imako µπορεί να εγγυηθεί την προβολή σε ένα portfolio 

από κορυφαίους lifestyle τίτλους στην ελληνική αγορά, στον πιο δηµοφιλή 

ραδιοσταθµό των Αθηνών, στο πιο µοντέρνο lifestyle portal της Ελλάδας, καθώς και 

στα web sites των περιοδικών της. 

 Επιπλέον ένα από τα σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα είναι το 

ανθρώπινο δυναµικό της. Οι υπάλληλοι, οι συντάκτες, η δηµοσιογραφική και 

δηµιουργική οµάδα της Imako. Οι δηµοσιογράφοι και οι δηµιουργικοί διευθυντές 

είναι µια οµάδα νέων ταλαντούχων ανθρώπων µε µια ιδιαίτερη διορατικότητα για την 
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τοπική αγορά των ΜΜΕ, γνώστες του κοινού και των αναγκών του. Ειδικότητά τους 

είναι να δηµιουργούν νέες τάσεις και µόδες, µέσα από την σύγχρονη και πνευµατώδη 

γραφή τους. Επίσης η Imako συνεργάζεται µε ένα δίκτυο κορυφαίων φωτογράφων 

και τους καλύτερους και πιο ενηµερωµένους συντάκτες µόδας και οµορφιάς. 

Επιπροσθέτως, λόγω της εξαιρετικής απόδοσης του εµπορικού τµήµατος και της 

άριστης σχέσης του µε τις διαφηµιστικές εταιρείες, η Imako προσελκύει ένα µεγάλο 

τµήµα της αγοράς. Συνολικά η δυναµική της Imako Media S.A είναι γνωστή στο 

ευρύ κοινό και το όνοµα της είναι συνώνυµο του prestige. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 
 

 Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στο κοινό της ποιοτικό lifestyle 

περιεχόµενο καλύπτοντας ένα µεγάλο εύρος ενδιαφερόντων και εκπληρώνοντας την 

ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη ενός απαιτητικού κοινού για αυθεντικά, δηµιουργικά, 

φρέσκα και πρωτότυπα νέα, ιδέες και γεγονότα. Όσον αφορά τους πελάτες, στόχος 

είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες προτάσεις επικοινωνίας µέσα από όλα τα µέσα 

και τα τµήµατα της. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 Η Εταιρεία από την αρχή της ιδρύσεώς της, το Νοέµβριο του 1995 και µέχρι 

σήµερα έχει στηρίξει την στρατηγική ανάπτυξής της, στο να ακολουθεί τις τάσεις του 

αναγνωστικού κοινού στην Ελλάδα για ποιοτική ενηµέρωση, νέα διασηµοτήτων και 

ψυχαγωγία καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των εκδόσεων. Ορισµένοι 

από τους κυριότερους σταθµούς που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

Imako ήταν οι ακόλουθοι: 

 Το Νοέµβριο του 1995, η Imako ξεκίνησε την εκδοτική δραστηριότητα της 

εκδίδοντας το πρώτο της µηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης (lifestyle) µε τον τίτλο 

“Nitro” που σηµαίνει Never In the Right Order. Παρά τον ανταγωνισµό στην αγορά 

των µηνιαίων περιοδικών ποικίλης ύλης το περιοδικό πολύ γρήγορα γνώρισε τον 

µεγάλο ενθουσιασµό και την αποδοχή του αναγνωστικού κοινού και σηµείωσε 

τεράστια επιτυχία. 
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 Το ∆εκέµβριο του 1995, η εταιρία θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες του 

αναγνωστικού κοινού για ένα εβδοµαδιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης, κυκλοφόρησε 

ένα περιοδικό µε µοναδικό και πρωτοποριακό concept για την εποχή του το οποίο 

ονοµάστηκε “Down Town”. Νέα και ιστορίες διασηµοτήτων καθώς και ένας πλήρης 

οδηγός πόλης σε ένα περιοδικό. 

 Κατά την διάρκεια του 1996 η Imako, εκδίδει ένα µηνιαίο αθλητικό περιοδικό 

που ονοµάστηκε “Active & Car by Nitro” και το 1997 το περιοδικό µε τον τίτλο 

“Big”, το οποίο απευθυνόταν κυρίως σε ανδρικό αναγνωστικό κοινό. 

 Το Μάρτιο του 1998, η Imako ιδρύει την εταιρία IKO Press A.E. που 

δραστηριοποιείται στην παραγωγική φάση της προεκτύπωσης (pre-press) και διαθέτει 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό τελευταίας γενιάς. 

 Το Νοέµβριο του 1998, η υψηλή κυκλοφορία και αναγνωσιµότητα του 

περιοδικού Nitro δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την Imako να κυκλοφορήσει µαζί 

του (9 φορές το χρόνο) και το γυναικείο περιοδικό «Lipstick». 

 Το Φεβρουάριο του 1999, συµµετέχει µε ποσοστό 5% στο µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρίας διανοµής τύπου, 'Αργος Ανώνυµος Εταιρία Μελετών, Αντιπροσωπειών, 

∆ιαχειρίσεως και Πρακτορεύσεως Α.Ε. 

 Τον Ιούλιο του 1999, εκδίδεται ένα νέο περιοδικό που ονοµάζεται Pink και 

απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 13-18. Το 2001 το περιοδικό επανακυκλοφορεί 

µε το όνοµα Pink Woman και απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 17-25. 

 Το Σεπτέµβριο του 1999, συµµετέχει µε ποσοστό 9,7% στο µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρίας συσκευασίας Αλοίµονος-Νικολάου Α.Ε. 

 Το Μάρτιο του 2000, ιδρύεται η «Π Εκδοτική Α.Ε.», µια νέα εκδοτική εταιρία 

για την έκδοση βιβλίων. Η Imako συµµετέχει στη νέα εταιρία µε ποσοστό 70% ενώ 

από τον Νοέµβριο του 2005 η εταιρία ανήκει στην Imako 100%. 

 Τον Απρίλιο του 2000, εξαγοράζει το 65% της εταιρίας Colour Unit, η οποία 

ειδικεύεται στην παραγωγή διαχωρισµών και στη φιλµογράφηση. 

 Τον Ιούλιο του 2000, η Imako αποκτά ιδιόκτητα κτίρια και εγκαταστάσεις. 

 Τον Οκτώβριο του 2000, κυκλοφορεί αυτόνοµα µε µεγάλη επιτυχία, το 

γυναικείο περιοδικό “Lipstick”. 

 Το ∆εκέµβριο του 2000, ολοκληρώνεται η εξαγορά του 100% της «Ηχώ 

Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού Nitro Radio. 
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 Τον Ιούνιο του 2001, ανακοινώνεται η συµφωνία µε το ∆ιεθνή Εκδοτικό 

Οργανισµό Hearst Communications Inc, για την έκδοση του αµερικανικού 

περιοδικού “Esquire” στην Ελλάδα που αντικαθιστά το περιοδικό «BIG» 

 Από το Φεβρουάριο του 2002 η Imako, συµµετέχει µε ποσοστό 5% στην 

εκτυπωτική εταιρία Alpha Press. 

 Τον Ιούλιο του 2002 εκδίδεται η πρώτη Ειδική Έκδοση “Golden List Greek 

Hotels & Villas” 

 Τον Νοέµβριο του 2003, ανακοινώνεται η συµφωνία της Imako µε την TIME 

INC για την έκδοση του αµερικανικού περιοδικού “In Style” στην Ελλάδα που 

αντικαθιστά το περιοδικό «Lipstick» 

 Τον Μάιο του 2005 ο διεθνής τίτλος “Maxim”, εκδίδεται στην ελληνική 

αγορά µετά από συµφωνία της Imako µε την Dennis Publishing Ltd. 

 Τον Νοέµβριο του 2005 εκδίδεται στην Ελληνική αγορά το περιοδικό “Real 

Simple” από την Imako και την Time Inc. 

 Επιπλέον, τον Νοέµβριο του 2005 εκδίδεται στην Ελληνική αγορά το 

περιοδικό “ΟΚ!” από την Imako και την Northern & Sell North America Ltd. 

 To 2006, η Imako, σε συνεργασία µε τον τούρκικο εκδοτικό οίκο Vatan Degi 

Grubu A.S., ιδρύουν µία νέα εταιρία στην Τουρκία µε την επωνυµία Vatan-Imako. 

 Τον Ιανουάριο του 2006, κυκλοφορεί η Κυπριακή έκδοση του “Pink Woman” 

 Τον Μάιο του 2006 εκδίδεται στην Ελληνική αγορά το περιοδικό “Top Gear” 

από την Imako και το BBC UK. 

 Τον Μάιο του 2006, η Vatan-Imako σε συνεργασία µε την Time Inc. εκδίδει 

στην Τουρκία το In Style. 

 Τον Οκτώβριο του 2006, κυκλοφορεί η Κυπριακή έκδοση του “Down Town”. 

 Τον Ιούλιο του 2007, η Imako σε συνεργασία µε την Time Inc. εκδίδει την 

ετήσια έκδοση του “Fortune 200”. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

 

Nitro 

Down Town 

Rink woman 

Esquire 

In Style 

Maxim 

OK! 

BBC Top Gear 

Fortune 200 

People 

 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

Intro Books 

 Η IΜΑΚΟ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στην έκδοση βιβλίων (Π Εκδοτική) 

από το 2002. Τον Φεβρουάριο του 2006, η Π Εκδοτική παρουσίασε έναν νέο 

εκδοτικό οίκο, την IntroBooks. Η IntroBooks βασίζεται στην φιλοσοφία της «Καλής 

Ζωής». ∆ιαλέγει και παρουσιάζει στην αγορά και στους λάτρεις των βιβλίων, 

µοντέρνες εκδόσεις µε περιεχόµενο, ιδιαίτερη γλώσσα, χιούµορ, φρέσκιες ιδέες και 

ανατρεπτικό τρόπο γραφής. Η IntroBooks αναζητά νέους συγγραφείς και µοντέρνες 

γραφές. Λογοτεχνία δεν σηµαίνει απαραίτητα κάτι το δυσνόητο και σκοτεινό. Τα 

βιβλία της IntroBooks απευθύνονται σε βιβλιόφιλους που χαίρονται ένα καλό βιβλίο, 

όπως χαίρονται και τη ζωή. 

 

E-COMMERCE 

 

Greekbooks.gr 

 Το www.greekbooks.gr από τον Ιούνιο του 2008 αποτελεί τη νέα 

επιχειρηµατική δραστηριότητα της IMAKO MEDIA S.A.. 
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 Το greekbooks.gr δραστηριοποιείται από το 1999 και είναι η µεγαλύτερη 

συλλογή βιβλίων, µουσικής, ταινιών, παιχνιδιών και δώρων στο ελληνικό Internet µε 

περισσότερους από 170.000 τίτλους. 

 Με εβδοµαδιαίο newsletter που ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τις νέες 

και παλαιότερες ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες σε όλα τα προϊόντα, δυνατότητα 

αποστολής δώρου και επιλογής περιτυλίγµατος, δυνατότητα τηλεφωνικής 

παραγγελίας, δωρεάν έξοδα αποστολής ανάλογα µε το ύψος της παραγγελίας, µε 

πολλούς τρόπους πληρωµής και όπως πάντα µε τη µεγαλύτερη ασφάλεια 

συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα προϊόντα φτάνουν σε οποιοδήποτε 

προορισµό παγκοσµίως, µε µέσο χρόνο παράδοσης εντός Ελλάδος τις 48-72 ώρες. 

 Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία προς τους 

πελάτες της αλλά και προς τους προµηθευτές/ συνεργάτες της επιβεβαιώνεται από το 

πλούσιο πελατολόγιό της και από την εικόνα αξιοπιστίας που έχει χτίσει όλα αυτά τα 

χρόνια στην αγορά ως on-line βιβλιοπωλείο. 

 Η πρώτη επιβράβευση για το greekbooks.gr ήρθε στα Web Awards 2000 όταν 

τιµήθηκε µε το Πρώτο Βραβείο για Best e-Shop Site. Μέχρι και σήµερα το 

greekbooks.gr διατηρεί στοιχεία που αποδεικνύουν τη δυναµική του και τη 

διαφοροποίησή του στην αγορά. Το greekbooks.gr αναγνωρίζεται ως leader σε ό,τι 

αφορά στα ελληνικά on-line βιβλιοπωλεία, µε πελάτες και αναγνωρισιµότητα σε όλο 

τον κόσµο. 

 Στόχος του greekbooks.gr είναι, να αποτελεί για το σύνολο του Ελληνισµού 

που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για τις αγορές του, τον πληρέστερο, λειτουργικότερο 

και ποιοτικότερο σε εξυπηρέτηση e- προορισµό αγορών και απόκτησης πληροφοριών 

κυρίως γύρω από τον κόσµο του βιβλίου. 

 Σκοπός είναι να καθιερωθεί το greekbooks.gr στην αντίληψη του κοινού του 

ως η πρώτη, δυναµικότερη και ποιοτικότερη επιλογή του για αξιόπιστες on- line 

αγορές στο Internet. 

 

Lifestylebooks.gr 

 Το ηλεκτρονικό κατάστηµα www.lifestylebooks.gr ξεκίνησε τον Ιούνιο του 

2007. Από τον Ιούνιο του 2008 το LifeStyleBooks.gr αποτελεί επιχειρηµατική 

δραστηριότητα της IMAKO MEDIA S.A.. 

 Η ανάγκη για µια “φρέσκια” ηλεκτρονική παρουσία που να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες τάσεις του e- commerce παγκοσµίως, ήταν αυτή που ώθησε την 
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εταιρεία στη δηµιουργία του LifeStyleBooks.gr. Ενός on-line καταστήµατος µε 

πρωτοποριακό layout, µέσω του οποίου προωθούνται προϊόντα & προτάσεις µε στυλ. 

Οι lifestyle κατηγορίες προϊόντων οι οποίες έχουν µέχρι σήµερα ενταχθεί στο 

ηλεκτρονικό αυτό κατάστηµά είναι οι: Βιβλία, Μουσική, Ταινίες, Games, 

Περιφερειακά, Accessories, Παιχνίδια, ∆ώρα, Είδη Hobby & Γραφείου κ.ά. 

 Ο στόχος της οµάδας του LifeStyleBooks.gr είναι αυτό να αποτελέσει, τον 

απόλυτο προορισµό αγορών για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, εξελίσσουν 

αλλά και επιλέγουν τον τρόπο που ζουν, δηλαδή το δικό τους lifestyle! 

 

Spaniavivlia.gr 

 Είναι το µοναδικό ελληνικό e-παλαιοβιβλιοπωλείο των παλαιοβιβλιοπωλείων, 

µπορεί κανείς να εκδηλώσει ενδιαφέρον αναζήτησης αγαπηµένων βιβλίων ανάµεσα 

σε περισσότερους από 15.000 τίτλους ή να ζητήσει όποιον άλλο τίτλο επιθυµεί. Οι 

επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στο παρελθόν, ανάµεσα σε σπάνια 

βιβλία που έχουν αγαπήσει ή που ποτέ δεν κατάφεραν να αποκτήσουν. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

 

 H ΙΜΑΚΟ Media S.A., market trend leader στον χώρο των life-style 

περιοδικών δραστηριοποιείται µε µεγάλη επιτυχία και στις Εταιρικές Εκδόσεις, µε 

πελάτες κορυφαίες εταιρίες και οργανισµούς που εντάσσουν εταιρικά περιοδικά στην 

επικοινωνιακή τους στρατηγική. Με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, την εµπειρία 

των ανθρώπων της και τη δοµή της γραµµής παραγωγής, η Imako είναι σε θέση να 

εκπληρώσει τις στρατηγικές επικοινωνίας των πελατών µέσα από την έκδοση 

εταιρικών εντύπων και περιοδικών. 

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένους από τους πελάτες, όπως: 

   

  DINERS CLUB (SIGNATURE ) 

  AEGEAN Airlines (BLUE) 

  ASTIR PALACE (ASTIR) 

  GERMANOS καταστήµατα (G-TECH) 

  ATTICA Πολυκαταστήµατα (Attica) 

 Το εταιρικό περιοδικό, έχει διεθνώς αποδείξει ότι είναι ένα πρώτης τάξης 

εργαλείο προώθησης των πωλήσεων. Είναι µια «διαφήµιση µακράς διάρκειας» και 
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ελεγχόµενου κόστους, που µένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα χέρια πελατών και 

υποψηφίων πελατών, τους ενηµερώνει για το σύνολο των δραστηριοτήτων του 

Οµίλου ή της εταιρίας, διαµορφώνει την εταιρική εικόνα του, εξελίσσεται σε ένα 

τακτικό «ραντεβού» επικοινωνίας µαζί τους, και εάν η ύλη κεντρίσει το ενδιαφέρον, 

οι αναγνώστες προσδοκούν το επόµενο τεύχος, όπως ακριβώς συµβαίνει µε περιοδικά 

και έντυπα τα οποία αγοράζει κάποιος από το περίπτερο. Μεγάλη σηµασία έχει, όχι 

µόνο το περιεχόµενο της ύλης του εντύπου, όσο και το «περιτύλιγµα» του.  Είναι ο 

«καθρέφτης» της επιχείρησης.  Επιπλέον, ένα επιτυχηµένο εταιρικό περιοδικό που 

συζητείται, κάνει περήφανους τους εργαζόµενους, τα στελέχη, τους πελάτες. 

 Μέσα από τις σελίδες ενός εταιρικού εντύπου, µπορούν να προβληθούν τόσο 

η φιλοσοφία και οι  αρχές που διέπουν τον Όµιλο, όσο και οι πάσης φύσεως 

δραστηριότητες στον τοµέα των πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, το 

περιοδικό είναι το µοναδικό όχηµα για την προβολή µιας σειράς παράπλευρων 

κινήσεων, όπως χορηγίες, φιλανθρωπική δράση, αθλητική προσφορά, εγκαίνια, 

συνέδρια, events, happenings, που από τη φύση τους δεν διαφηµίζονται, µε 

αποτέλεσµα πολύ συχνά να παραµένει άγνωστη  η κοινωνική πλευρά του Οµίλου. 

 Ένα εταιρικό έντυπο,  εκτός του να εξυπηρετεί την στρατηγική 

επικοινωνίας  της εταιρίας και την αύξηση των πωλήσεων, χτίζει µια προσωπική 

σχέση µεταξύ κάθε επιχείρησης και του κοινού της, η οποία βαθµιαία γίνεται 

θεµελιώδης και απαραίτητη.   

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

 

Golden list greek hotels and villas 

 Ο πρώτος οδηγός « THE GOLDEN LIST GREEK HOTELS & VILLAS » 

κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2002 και ήταν αυτός που άλλαξε τα δεδοµένα των 

σχετικών ελληνικών εκδόσεων, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά τις κορυφαίες 

µονάδες της Ελλάδας σε ένα έντυπο υψηλών προδιαγραφών αισθητικής και 

πολυτέλειας. 

 Στον οδηγό που κυκλοφορεί κάθε καλοκαίρι και στα 7 χρόνια κυκλοφορίας 

του έχει καταξιωθεί ως η εγκυρότερη και πιο ενηµερωµένη πηγή πληροφόρησης για 

όσους αναζητούν ποιότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στα ταξίδια τους. 
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Παρουσιάζονται οι καλύτερες προτάσεις διαµονής σε κάθε περιοχή που αποτελεί 

τουριστικό προορισµό. 

 

The Golden list-Winter hotels 

 Ο οδηγός « The Golden List Winter Hotels» δηµιουργήθηκε το 2004 σαν 

απάντηση στην έκρηξη του χειµερινού τουρισµού στην Ελλάδα. Από τις δεκάδες νέες 

φιλόδοξες µονάδες που ανοίγουν κάθε χρόνο σε παραδοσιακούς αλλά και 

καινούργιους χειµερινούς προορισµούς αξιολογούνται οι καλύτερες και 

συγκεντρώνονται σε µία έκδοση µε τα ίδια υψηλά standards ποιότητας και 

πολυτέλειας που χαρακτηρίζουν όλους τους τίτλους των Ειδικών Εκδόσεων της 

ΙΜΑΚΟ. 

 Όπως και στον αντίστοιχο καλοκαιρινό ξενοδοχειακό οδηγό « The Golden 

List Greek Hotels & Villas », ιδιαίτερη έµφαση δίνεται τόσο στην αναλυτική 

περιγραφή των ξενοδοχείων όσο και στο πλούσιο οπτικό υλικό µε αποκλειστικές 

φωτογραφίες υψηλής αισθητικής. Η έκδοση «The Golden List Winter Hotels» 

κυκλοφορεί κάθε Νοέµβριο. 

 

The Golden list- Party guide 

 Η ετήσια έκδοση «The Golden List Party Guide» περιλαµβάνει όλες τις 

υπηρεσίες και τις επαγγελµατικές κατηγορίες που έχουν σχέση µε την οργάνωση 

εκδηλώσεων προτείνοντας τις καλύτερες επιλογές σε όλους τους επιµέρους τοµείς: 

χώρους, catering, dj’s, διακοσµήσεις, ζαχαροπλαστεία, ανθοπωλεία, διακοσµητές, 

οργανωτές, ενοικιάσεις εξοπλισµού, τεχνική υποστήριξη, φωτογραφήσεις, 

βιντεοσκοπήσεις ακόµη και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 

 Με περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες και µε αναλυτικές πληροφορίες για 

τις παροχές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τιµές κάθε εταιρείας, ο οδηγός 

αποτελεί ένα πολύτιµο βοήθηµα για την άψογη προετοιµασία κάθε είδους 

εκδήλωσης. Ο οδηγός « The Golden List Party Guide» κυκλοφορεί κάθε ∆εκέµβριο. 

 

FAST COOK 

 Το Fast Cook δεν είναι ένας οδηγός υψηλής µαγειρικής. Είναι ένας οδηγός 

µαγειρικής για στρεσαρισµένους απ’ το χρόνο ανθρώπους, που όµως διαθέτουν τη 

µαταιοδοξία να παρουσιάσουν ένα όµορφο, καινούργιο και πολύ νόστιµο πιάτο. 
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The Greek wine list 

 Η πολυτελής έκδοση «The Greek Wine List» είναι ένας µοντέρνος οδηγός 

κρασιού που απευθύνεται µε σύγχρονο κατανοητό λόγο στο µέσο καταναλωτή. Ο 

οδηγός παρουσιάζει τους σηµαντικότερους Έλληνες οινοπαραγωγούς και τις 

κορυφαίες ετικέτες της Ελληνικής παραγωγής, ενώ παράλληλα καλύπτει όλα τα 

βασικά κεφάλαια της απόλαυσης του κρασιού, από τις θεωρητικές γνώσεις για τις 

καλλιεργήσιµες ποικιλίες, τις οινοπαραγωγικές περιοχές και την ορολογία µέχρι 

πρακτικές συµβουλές για την αποθήκευση, το σερβίρισµα, την αρµονία των γεύσεων 

και την σωστή επιλογή κρασιού στο εστιατόριο. Την έκδοση επιµελήθηκε ο 

Κωνσταντίνος Λαζαράκης, ο µοναδικός Έλληνας Master of Wine. 

 

Free Press Magazines 

 Τα free-press περιοδικά MYKONOS MAGAZINE, SANTORINI 

MAGAZINE & RHODES MAGAZINE είναι µια σειρά τουριστικών-ταξιδιωτικών 

οδηγών νέου τύπου που εγκαινίασε η IMAKO MEDIA S.A. και σκοπό έχουν να 

αναδείξουν το µύθο και τον διαχρονικό κοσµοπολιτισµό των συγκεκριµένων αυτών 

κορυφαίων ελληνικών προορισµών. Με µοντέρνα εικόνα και γλώσσα, πλούσια 

θεµατολογία που διατρέχει όλη την γκάµα ενδιαφερόντων (από ιστορία και 

sightseeing µέχρι γαστρονοµία) και µε επιλεγµένες προτάσεις καλής ζωής που 

ανταποκρίνονται στο σύγχρονο lifestyle, οι οδηγοί αποτελούν τα τελευταία χρόνια 

σηµείο αναφοράς για τους ξένους και έλληνες επισκέπτες τους. 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 To Tµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιοργάνωσης εκδηλώσεων της Imako έχει 

την δυνατότητα και την εµπειρία να διοργανώνει και να συµµετέχει σε εκδηλώσεις 

µεγάλου βεληνεκούς και υψηλών απαιτήσεων. Για παράδειγµα επίσηµα η Imako 

συµµετέχει από την πρώτη φορά ως συνδιοργανωτής και Χορηγός Επικοινωνίας µε 

το Περιοδικό In Style στην επίσηµη εβδοµάδα µόδας στην Ελλάδα Diners Athens 

Collections In Style. Στις µεγάλες διοργανώσεις συγκαταλέγονται συναυλίες, 

επιδείξεις µόδας, µεγάλες παραγωγές κα. Ενδεικτικά αναφέρουµε : 
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 1st DINERS ATHENS COLLECTION IN STYLE – ΜΑΡΤΙΟΣ 2005: 

Συνδιοργάνωση στην Πρώτη Επίσηµη Εβδοµάδα Μόδας στην Ελλάδα & Χορηγός 

Επικοινωνίας µε το περιοδικό IN STYLE-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 2nd DINERS ATHENS COLLECTIONS IN STYLE – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005: 

Ζάππειο. Συνδιοργάνωση στην Εβδοµάδα Μόδας & Χορηγός Επικοινωνίας IN 

STYLE-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 3rd DINERS ATHENS COLLECTIONS IN STYLE – ΜΑΡΤΙΟΣ 2006: 

Ζάππειο. Συνδιοργάνωση στην Εβδοµάδα Μόδας & Χορηγός Επικοινωνίας IN 

STYLE-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 4rd DINERS ATHENS COLLECTIONS IN STYLE – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006: 

Ζάππειο. Συνδιοργάνωση στην Εβδοµάδα Μόδας & Χορηγός Επικοινωνίας IN 

STYLE-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 CHRISTMAS CAROLS-COCA COLA – 17-18/12/05: Κολέγιο Αθηνών 

Συνδιοργάνωση-Παραγωγή & Χορηγία Επικοινωνίας-2 ηµέρες Συναυλία µε Έλληνες 

τραγουδιστές (Φιλανθρωπικό)-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 CHRISTMAS CAROLS-COCA COLA – 3/12/2006: Village @The Mall 

Φιλανθρωπικό. Προβολή ταινίας και mini Συναυλία από την ΤΑΜΤΑ. 

Συνδιοργάνωση-Παραγωγή & Χορηγία Επικοινωνίας. 

 ARGOODAKI-REAL SIMPLE – 17/12/2006: Πλατεία Κολωνακίου-

∆ιοργάνωση φιλανθρωπικής εκδήλωσης-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

  

 Η Imako στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιεί ορθά την λειτουργία των 

∆ηµοσίων Σχέσεων της χορηγίας, σαν χορηγός επικοινωνίας. Η λειτουργία αυτή 

απευθύνεται στο εξωτερικό κοινό της, καθώς δηµιουργείται µία σχέση επικοινωνίας 

προς αυτό. ∆ιαπιστώνουµε πως η  εταιρεία έχει µελετήσει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται, και σύµφωνα µε  αυτά 

προσαρµόζει τις λειτουργίες των ∆ηµοσίων Σχέσεων της. Με αυτό  τον σωστό 

προγραµµατισµό των κινήσεών της έρχεται πιο κοντά στην αποτελεσµατικότητα των 

προσπαθειών της. Η εταιρεία συµµετείχε σαν χορηγός επικοινωνίας σε εκδηλώσεις 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το οποίο υποδηλώνεται ο ευαίσθητος 

χαρακτήρας σε θέµατα που αφορούν την κοινωνία. Είναι  ένας σωστός τρόπος για να 

ενισχυθεί το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας. 
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 Το Τµήµα εισηγείται, συντονίζει και παρακολουθεί τις Χορηγίες 

Επικοινωνίας που αναλαµβάνει η Εταιρεία, είτε πρόκειται για καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις (µουσική, κινηµατογραφικές, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις 

βιβλίων, συναυλίες και µοναδικά υπερθεάµατα), είτε για αθλητικές διοργανώσεις, 

είτε για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Στόχος είναι η συνεχής παρουσία και η σύνδεση 

των τίτλων των περιοδικών µε ότι πιο πρωτοποριακό οργανώνεται, παρουσιάζεται και 

αναβαθµίζει την κοινωνική, πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας και όχι 

µόνο.  

 

 EUROPE CORPORATE GAMES, 4-6/11/2005, Σταδιο Ειρήνης & Φιλίας, 

Χορηγία Επικοινωνίας-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 ODEON-Η Γυναίκα είναι σκληρός άνθρωπος, 7/10/2005, Kosmopolis, 

Χορηγία Επικοινωνίας-Πρεµιέρα-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 ODEON-Η Χορωδία του Χαρίτωνα, 31/10/2005, Kosmopolis, Χορηγία 

Επικοινωνίας-Πρεµιέρα-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 LAK, 7/11/2005 Ελαιουργείο ΜΑΝΟΣ-Πειραιώς Επίδειξη Μόδας & Πάρτι-

Χορηγία Επικοινωνίας Nitro & Nitro Radio-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 EPONYMO VIA SOLONOS 14/11/2005, Κατάστηµα Κολωνάκι, Χορηγία 

Επικοινωνίας DOWN TOWN-∆ιαχείρηση δηµοσιότητας. 

 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ∆εκέµβριος 2005, Πλατείες της Αθήνας, Χορηγία 

Επικοινωνίας για τα εγκαίνια στις πλατείες Nitro Radio & ∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 ODEON-ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ, 4/12/2005, Kosmopolis, Χορηγία 

Επικοινωνίας-Πρεµιέρα- ∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 FELIX DA HOUSE, 31/12/2005 Venue Café-The Mall Event, Χορηγία 

Επικοινωνίας Nitro Radio-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 LAK 12/4/2006, Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, Χορηγία Επικοινωνίας Nitro 

& Nitro Radio-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 STING-ΣΥΝΑΥΛΙΑ 16/6/2006, Tera Vibe-Μαλακάσα, Χορηγός 

Επικοινωνίας Nitro Radio-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 

 SHOP & TRADE, 21/6/2006, Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Χορηγοί 

Επικοινωνίας In Style & Nitro Radio-∆ιαχείριση δηµοσιότητας. 
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 LAK-CD, 22/7/2006, Bocca, Χορηγοί Επικοινωνίας για το event που 

αφορούσε στο CD LAK-∆ιαχείριση after publicity. 

 JAMES BROWN-ΣΥΝΑΥΛΙΑ, 23/7/2006, Λυκαβηττός, Χορηγοί 

Επικοινωνίας Nitro & Nitro Radio-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 RIVER PARTY, 3/8/2006, Νεστόριο Καστοριάς, Χορηγος Επικοινωνίας-

Maxim-∆ιαχείρηση ∆ηµοσιότητας. 

 CHAMPIONS FOR CHARITY, 23/8/2006, Στάδιο Καραϊσκάκη Μεγάλος 

φιλανθρωπικός αγώνας, Χορηγοί Επικοινωνίας TOP GEAR-ESQUIRE-∆ιαχείριση 

∆ηµοσιότητας. 

 VILLAGE-ΠΡΕΜΙΕΡΑ SUPERMAN, 4/9/2006 The Mall-Village Cinemas 

Πρεµιέρα-Χορηγός Επικοινωνίας Imako-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας-The Mall-All Day 

Café, Εκδήλωση µετά την πρεµιέρα. 

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ-CARS ,11/9/2006, Sters Cinema Ιλιον, Χορηγοί Επικοινωνίας 

Top Gear-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας & Εκδήλωση µετά την πρεµιέρα. 

 ODEON-THE DEVIL WEARS PRADA, 2/10/2006-KOSMOPOLIS, 

Χορηγοί Επικοινωνίας In Style, PARTY ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ στο CLUB ROYALTY & 

∆ιαχείρηση ∆ηµοσιότητας. 

 ΜΕΡΕΣ ΡΑ∆ΙΟ-ΦΟΝΩΝ, 10/11/2006, Θέατρο ∆ιάνα, Χορηγία Επικοινωνίας 

Nitro Radio. 

 VILLAGE ΜΑΡΟΥΣΙ-"Ο πληροφοριοδότης", 20/11/2006, Village Μαρούσι, 

Χορηγός Επικοινωνίας Down Town-Πρεµιέρα ταινίας. 

 "ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ", 28/11/2006, Χορηγία Επικοινωνίας Down Town-

∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 ODEON URANYA, 4/12/2006, ODEON-ΣΥΓΓΡΟΥ, Χορηγία Επικοινωνίας-

Πρεµιέρα-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, 4/12/2006, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ. Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις-Χορηγία Επικοινωνίας-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 SWAN LAKE, 1/2007, badminton theatre-Xορηγία επικοινωνίας Nitro & 

Nitro Radio. 

 ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι, 1/2007-Xορηγία επικοινωνίας Real Simple. 

 .LAK, 26/2/2007, fashion show & παρουσίαση cd-Xορηγία επικοινωνίας, 

Nitro & Nitro Radio. 

 XRAATS..ΜΟ∆Α ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, 20/02-15/04/07, Μουσείο Μπενάκη-

Xορηγία επικοινωνίας µε "In Style". 
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 TAP DOGS, Μάρτιος 2007, Badminton-Xορηγία επικοινωνίας, Down Town. 

 JESUS CHRIST SUPERSTAR, 18/4/2007, badminton theatre-Xορηγία 

επικοινωνίας Esquire & Nitro Radio. 

 BUSINESS TENNIS OPEN, Μάιος 2007, Ολυµπιακό Στάδιο-Χορηγία 

επικοινωνίας Esquire & Nitro Radio. 

 ALTER EGO, 7/5/2007, Θέατρο Παλλάς-Χορηγία επικοινωνίας, Down Town 

& Nitro. 

 BEST OF SHOW, 17/05/02007, Αθηναΐδα-Χορηγία επικοινωνίας, Down 

Town. 

 ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡAΪΒΙΚΗΣ, 21/5/2007, Village Φαλήρου-Χορηγία 

επικοινωνίας Down Town & Nitro Radio. 

 TIGER LILLIES, 1/6/2007, Badminton-Xορηγία επικοινωνίας Down Town. 

 VICKY & FRIENDS, 16/6/2007, Aττικό ζωολογικό πάρκο-Χορηγία 

επικοινωνίας Real Simple. 

 .LAK CD 03, 18/6/2007, Villa Mercedes,Χορηγία επικοινωνίας Nitro & Nitro 

Radio. 

 LORD OF THE DANCE, 18/6/2007, Badminton-Χορηγία επικοινωνίας 

Down Town. 

 SHOP & TRADE, 20/6/2007, Ακρωτήρι-Χορηγία επικοινωνίας, In Style. 

 ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟΥ, 29/06-22/009, Ελλάδα-Χορηγία 

επικοινωνίας ΟΚ! & Ράδιο Sfera. 

 ΠΑΡΤΥ ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΜΟΥ (10), 29/06-22/09, Ελλάδα-Χορηγία 

επικοινωνίας ΟΚ! & Ράδιο Sfera. 

 ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 13/07-22/07, Αιγαίο-Χορηγία επικοινωνίας Esquire. 

 RIVER PARTY, 31/07-05/07, Νεστόριο Καστοριάς-∆ιοργάνωση & χορηγία 

επικοινωνίας Maxim. 

 WAKEBOARD, 4-5/8/2007, Μύκονος, Santa Marina-Xορηγία επικοινωνίας 

Nitro Radio & Down Town. 

 KIROV, 5-8/9/2007, Θέατρο Λυκαβητού-Χορηγία επικοινωνίας Down Town. 

 CHRISTINA HOYOS, 26-28/09, Badminton-Χορηγία επικοινωνίας In Style. 

 REWORKS FESTIVAL, 28-29/09/2007, Θεσσαλονίκη-Χορηγία επικοινωνίας 

Down Town. 

 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ ODEON, 02/10/07, Θέατρο 'Οπερα-Χορηγία 

επικοινωνίας Esquire & Ράδιο Sfera. 
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 BOCCA TANGO, 04-08/10/2007, Badminton-Xορηγία επικοινωνίας Down 

Town. 

 .LAK/FASHION SHOW, 9/10/2007, fashion show Γκάζι-Χορηγία 

επικοινωνίας Nitro & Nitro Radio. 

 .LAK/FASHION SHOW/ sponsors, 9/10/2007, στο πλαίσιο του fashion show-

Χορηγία επικοινωνίας Nitro & Nitro Radio. 

 ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18/10/2007, Θέατρο 

Αθηνά-Χορηγία επικοινωνίας ΙΜΑΚΟ. 

 PILOBOLUS DANCE THEATRE, 29/10-02/11/2007, Badminton Theatre-

Χορηγία επικοινωνίας Esquire. 

 BEAUTY & THE BEAST, 07-25/11/2007, Badminton Theatre-Xορηγία 

επικοινωνίας In Style & Down Town. 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ∆εκέµβριος 2007, Αθήνα-Χορηγία 

επικοινωνίας Down Town, Ράδιο Sfera & Nitro Radio. 

 ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ODEON, 03/12/07, Odeon Kosmopolis-Xορηγία 

επικοινωνίας Nitro & Nitro Radio. 

 VICHY HOMME, 8/12/2007, Πεζόδροµος Βουκουρεστίου-Χορηγία 

επικοινωνίας ΙΜΑΚΟ. 

 CD .LAK 4, 17/12/07, fashion show @ THE HALL-Xορηγία επικοινωνίας 

Nitro & Nitro Radio. 

 ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ, 18/12/2007, Village Cinemas (Mall)-Xορηγία 

επικοινωνίας πρεµιέρας ταινίας Down Town & Nitro Radio. 

 

 Όλες οι παραπάνω χορηγίες έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αθήνας, χωρίς να 

υπάρχει ολική δυνατότητα µετάδοσής τους στο περισσότερο γεωγραφικό εύρος του 

κοινού της. Η εταιρεία εστιάζει περισσότερο, αν όχι εξ’ ολοκλήρου σε πολιτιστικά 

δρώµενα(θέατρο, κινηµατογράφος, ειδικού περιεχοµένου εκδηλώσεων κ. ά. ), 

επεκταµένα στα περισσότερα µέσα µαζικής επικοινωνίας.  Το γεγονός ότι υπάρχει 

µεγάλη γκάµα εκδηλώσεων υποδηλώνει ότι έχει γίνει πιο εκτενή ανάλυση του 

κοινού- στόχου της εταιρείας. Απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες µε την επιλογή 

ιδιαίτερων εκδηλώσεων µε πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά όχι µόνο. Σηµασία έχει η 

µεγάλη γκάµα των εκδηλώσεων που έχει επιλέξει η εταιρεία να υποστηρίξει. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 Tο τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για όλες τις εταιρικές 

εκδηλώσεις που αφορούν τα περιοδικά, το ραδιόφωνο, τις παρουσιάσεις βιβλίων, τις 

συνεργασίες µε πελάτες για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και ότι άλλο αφορά την 

«παρουσίαση» του Οµίλου. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και επιτυχηµένες 

ξεχωριστές εκδηλώσεις, στόχος είναι η ενδυνάµωση και η συνεχής παρουσία των 

τίτλων της Imako. 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 ∆ιάφορα events που αφορούν και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης 

 REAL SIMPLE EVENT – 15/6/2006: ISLAND, Μεσηµεριανό Event του 

περιοδικού για πελάτες και συνεργάτες. 

 IN STYLE PARTY – 19/3/2005: Βαρβάκειος Αγορά-Party In style-Party του 

περιοδικού In Style στο πλαίσιο του 1 st Diners Athens Collections In Style. 

 IN STYLE PARTY – 21/10/2005: Αµαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ Party του 

περιοδικού In Style στο πλαίσιο του 2nd Diners Athens Collections In Style. 

 IN STYLE PARTY – 18/3/2006: Στοά Σπυροµήλιου, Party του περιοδικού In 

Style στο πλαίσιο του 3rd Diners Athens Collections In Style. 

 IN STYLE PARTY – 21/10/2006: ΑΡΙΣΤΕΡΑ ∆ΕΞΙΑ-Party In Style στο 

πλαίσιο του 4th Diners Athens Collections In Style. 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ REAL SIMPLE-DINERS – 9/12/2006: 

Πλατεία Κολωνακίου-∆ιοργάνωση εκδήλωσης-∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ∆ΕΝΤΡΩΝ IN STYLE – Χριστούγεννα 2006: King George 

Hotel & Baby Grand Hotel Grecotel-Branding δέντρων. 

 PARTY IN STYLE – 01/10/07: Villa Mercedes-Στο πλαίσιο του 6ου fashion 

week 

 PARTY IN STYLE – 17/3/2007: Interni-Στο πλαίσιο του 5th fashion week

 ΠΑΡΤΙ ΜΑΧΙΜ – 16/7/2007: Galea-Πάρτι για τα 2 χρόνια κυκλοφορίας 
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 Αυτή η οµάδα της λειτουργίας το ∆ηµοσίων Σχέσεων απευθύνεται και στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Αποτελείται από διάφορα 

πάρτι και event, τα οποία απευθύνονται τόσο στους πελάτες της όσο και στους 

υπαλλήλους και τους µετόχους της εταιρείας. Είναι µια συνηθισµένη µορφή 

∆ηµοσίων Σχέσεων που αποσκοπεί στην δηµιουργία επικοινωνίας, στην 

αλληλοσυνδεόµενη συνεργασία, στην προτροπή αποδοτικότητας (είτε µε την µορφή 

εργασίας, είτε µε τη µορφή σχέσεων είτε µε την µακροπρόθεσµη πώληση) µε τις 

διάφορες κοινωνικές οµάδες που αλληλοσχετίζεται η εταιρεία. Η Imako απευθύνεται 

στο κοινό- στόχο της κάθε φορά διοργανώνοντας τις παραπάνω εκδηλώσεις. 

 

Παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας  

 MAXIM – 26/5/2005: BALUX-Λανσάρισµα του περιοδικού Maxim στην 

Ελλάδα. 

 6η ∆ΕΘ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – 4/11/2005: Ελληνικό, Στήσιµο περιπτέρου για 

την παρουσίαση περιοδικού. 

 ART CUISINE – 11/5/2007: Αθηναΐς-Λανσάρισµα βιβλίου art cuisine 

 BIG BLACK BOOK – 12/3/2007: Baraonda-Παρουσίαση βιβλίου 

 DOWN TOWN LOVES LOVE – 17/12/2007: 'Εκθεση φωτογραφίας 

περιοδικού Down Town. 

 Η Imako  συµµετέχει σε διάφορες εκθέσεις για την παρουσίαση και κατ’ 

επέκτασην την προβολή των προϊόντων της στο εξωτερικό κοινό της. Είναι µία 

συνηθισµένη και σωστή µορφή ∆ηµοσίων Σχέσεων, η οποία αποσκοπεί στην 

γνωστοποίηση των εκδόσεών της. Απλά σαν συµπληρωµατική ενέργεια, θα 

µπορούσε να προσθέσει και ένα είδος εκδήλωσης σαν ευχαριστήρια µορφή (π. χ. 

coctail πάρτι). 

 

 

Γεύµατα 

 

 LA MER-IN STYLE CHRISTMAS LUNCH – 14/12/2006: KING GEORGE-

Μεσηµεριανό φαγητό σε επώνυµες κυρίες της Αθήνας-∆ιοργάνωση εκδήλωσης-

∆ιαχείριση ∆ηµοσιότητας. 

 ∆ιοργανώνοντας ένα τέτοιο γεύµα, ενισχύεται η εικόνα της εταιρείας προς το 

εξωτερικό κοινό της και γίνονται γνωστές οι ιδιαίτερες σχέσεις της µε τις επώνυµες 
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αυτές κυρίες. Έτσι προσεταιρίζει θα λέγαµε µε ένα έξυπνο τρόπο το ειδικό κοινό των 

γυναικών στο οποίο απευθύνεται. 

∆ιαγωνισµοί 

 PINK WOMAN-FRESH FACE – 12/10/07: All day lounge bar-Ανάδειξη 

fresh face of the year 2007 

 Οι διαγωνισµοί ανήκουν στις ειδικές εκδηλώσεις που ενισχύουν το image της 

εταιρείας. Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός απευθύνεται στο εξωτερικό κοινό της 

εταιρείας και ενισχύει την επικοινωνία του µε αυτό. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

 Τα κεντρικά γραφεία της Imako βρίσκονται στην Αττική, ενώ υπάρχει και 

γραφείο της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη. Τα αρµόδια τµήµατα διαφήµισης και 

marketing βρίσκονται στην Αττική. Εµείς επικοινωνήσαµε αρχικά µέσω τηλεφώνου 

µε το τµήµα της Θεσσαλονίκης και τους ζητήσαµε εάν είναι δυνατό να έχουµε µια 

προσωπική συνέντευξη. Αυτό στάθηκε αδύνατο όπως µας εξήγησε η γραµµατέας 

(περίοδος Χριστουγέννων, χωρίς όµως να δοθεί κάποιο περιθώριο µετάβασης της 

ηµεροµηνίας). Η υπάλληλος προθυµοποιήθηκε να µας βοηθήσει και µας ζήτησε να 

στείλουµε ένα mail  µε το ερωτηµατολόγιο, διαβεβαιώνοντάς µας ότι θα το 

προωθήσει στα αρµόδια άτοµα. Απάντηση δεν λάβαµε, παρ’ όλο που 

επικοινωνήσαµε για να διαβεβαιωθούµε ότι έλαβαν το  mail.  

 Η εσωτερική ευγένεια και το ενδιαφέρον του προσωπικού δεν αποτελούν 

µόνο προϋποθέσεις, αλλά οδηγούν και τις πράξεις των ∆ηµοσίων Σχέσεων σε σωστές 

βάσεις. Η ευχέρεια επικοινωνίας δίνει στο προσωπικό των ∆ηµοσίων Σχέσεων την 

απαραίτητη δυνατότητα να επικοινωνεί σωστά και ουσιαστικά µε κάθε διαφορετικό 

άτοµο.58 

 Η σωστή διαχείριση του αιτήµατός µας καθώς η ευγένεια και η 

προθυµοποίηση για βοήθεια στην αρχή της επικοινωνίας µας µε την εταιρεία ήταν 

µία σωστή βάση χωρίς ένα σωστό αποτέλεσµα, το οποίο όµως επηρεάζει τις 

∆ηµόσιες Σχέσεις της εταιρείας µε όχι και τόσο θετικό χαρακτήρα σε αυτό τον τοµέα. 

 

                                                        
58 Εξαδάκτυλος Ν., Σημειώσεις Μαθήματος <<Δημόσιες Σχέσεις>>, Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 157 



 110 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α WWW .IMAKO.GR 
 
 Η ιστοσελίδα της Imako παρέχει αρκετές πληροφορίες που απευθύνονται 

τόσο στους πελάτες της όσο και στους µετόχους και επενδυτές της. Όσον αφορά τους 

αναγνώστες των εκδόσεών τους, περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 

την ενηµέρωσή τους (κατηγορίες και τίτλοι εκδόσεων, προφίλ εταιρείας, στοιχεία 

επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέµα, συνεντεύξεις τύπου, διαθέσιµες θέσεις 

εργασίας). Εν συνεχεία, όσον αφορά τους µετόχους και τους επενδυτές της, οι οποίοι 

αποτελούν το εσωτερικό της περιβάλλον έχουν την δυνατότητα µέσω της ιστοσελίδας 

να ενηµερωθούν για τις ενέργειες τις εταιρείας (στοιχειώδης- περιληπτική ενηµέρωση 

για την οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας, δελτία τύπου, ετήσιες εκθέσεις κ. ά.). 

 Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι µία µορφή επικοινωνίας της εταιρείας προς 

το ευρύτερο κοινό της. Παρέχονται πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

δηµιουργία εικόνας, αλλαγή απόψεων, υιοθέτησης  γνώµης. ∆ηµιουργείται µια 

αµφίδροµη επικοινωνία η οποία είναι αναγκαία για να πούµε ότι ασκούνται σωστά οι 

λειτουργίες των ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

 Όλο το παραπάνω υλικό που περιγράφει το πρόγραµµα των δηµοσίων 

σχέσεων της Imako καταγράφηκε από την ιστοσελίδα της εταιρείας, παρότι 

προσπαθήσαµε να συλλέξουµε υλικό και από άλλες πηγές (µπροσούρες, προσωπική 

επικοινωνία). Υποθέτουµε πως η εταιρεία διενεργεί και άλλες µορφές δηµοσίων 

σχέσεων που εµείς δεν είχαµε την δυνατότητα να εντοπίσουµε. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Η Imako χρησιµοποιεί κάποια συγκεκριµένα µέσα των ∆ηµοσίων Σχέσεων, τα 

οποία θα λέγαµε ότι είναι σωστά αλλά όχι αρκετά για έναν τόσο µεγάλο εκδοτικό 

οίκο µε τέτοιο ανταγωνισµό και υψηλές απαιτήσεις. 

 Η εταιρεία χρησιµοποιεί59 τα µέσα της  χορηγίας διαµέσου του χορηγού 

επικοινωνίας, συµµετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις ειδικού περιεχοµένου και 

απευθύνεται στο ειδικό κοινό- στόχο της, ενισχύει το κοινωνικό της προφίλ µε την 

συµµετοχή της µέσω χορηγιών σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, διοργανώνει 

διαφορετικής θεµατικής ενότητας εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται και στο 

                                                        
59 Ο διαχωρισμός των κατηγοριών έγινε βάση των σημειώσεων του μαθήματος Δημόσιες 
Σχέσεις, Ν. Εξαδάχτυλος, Θεσσαλονίκη 2001. 
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εσωτερικό και στο εξωτερικό της περιβάλλον, παρουσιάζει τα προϊόντα της µέσω 

εκθέσεων, οργανώνει δελτία τύπου, διαθέτει ιστοσελίδα για την ενηµέρωση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της και έχει οργανώσει διαγωνισµούς και 

γεύµατα για ειδικές οµάδες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. 

 Σύµφωνα µε την βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνά µας, δεν 

χρησιµοποιεί αρκετές ενέργειες των δηµοσίων σχέσεων για το εσωτερικό περιβάλλον 

της όπως οι εταιρικές εκδόσεις, η αλληλογραφία, οι συγκεντρώσεις προσωπικού, τα 

εκπαιδευτικά σεµινάρια, οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και τα δώρα 

και τα αναµνηστικά.  

 Προτείνεται η ενίσχυση των ∆ηµοσίων Σχέσεων στο εσωτερικό περιβάλλον 

της εταιρείας για την ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ της διοίκησης και των 

εργαζοµένων. Αναλυτικότερα, µε τη δηµιουργία εταιρικών εκδόσεων –περιοδικό του 

οργανισµού, συγκεντρώσεις του προσωπικού είτε για παροχή πληροφοριών και 

διευκρινήσεων που αφορούν την εταιρεία είτε για έκφραση απόψεων του 

προσωπικού, και τέλος διοργανώσεις εκδηλώσεων για το εσωτερικό κοινό της 

επιχείρησης –γιορτινές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εκδροµές. Με τις εκδηλώσεις 

τις οποίες προτείνουµε στοχεύουµε στην κινητοποίηση των εργαζοµένων µε 

ενθουσιασµό και θέληση µε απώτερο σκοπό την αποδοτικότητα. Επιπροσθέτως, µην 

ξεχνάµε ότι το ίδιο το προσωπικό γίνεται φορέας δηµοσιότητας προς τις άλλες 

κοινωνικές οµάδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΓΚΡΗΣΕΙΣ 
 

• Όλες οι επιχειρήσεις που αναλύονται παραπάνω διαθέτουν τη δική τους 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, µέσω της οποίας ασκείται µια µορφή δηµοσίων 

σχέσεων. Σε αυτές εµπεριέχονται το προφίλ, τα οικονοµικά στοιχεία, η 

ανάλυση των προιόντων της κάθε επιχείρησης, καθώς επίσης αναφέρονται και 

όλες οι ενέργειες και δραστηριότητες τους που έχουν κάνει κατά καιρούς.  

Ειδικότερα στις µέρες µας το διαδίκτυο, όπου είναι µέρος της 

καθηµερινότητας όλων και εύκολα προσβάσιµο, αποτελεί ένα άµεσο και όχι 

δαπανηρό µέσο δηµοσίων σχέσεων για τις επιχειρήσεις. Απώτερος σκοπός 

των ιστοσελίδων είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένης και ταυτόχρονα ευνοικής 

εικόνας. 

• Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις(Alumil, Millennium, Imako) όπου υπάρχει 

έντονος ανταγωνισµός, παρατηρούµε διαφορές στις µορφές δηµοσίων 

σχέσεων από αυτές της δηµόσιας επιχείρησης (δήµος Καλαµαριάς). Ο 

ανταγωνισµός επηρεάζει σηµαντικά τις αποφάσεις που θα πάρει η κάθε 

επιχείρηση για τις δηµόσιες σχέσεις που θα ασκήσει. Συγκεκριµένα, οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε χορηγίες σε αντίθεση µε το δήµο 

Καλαµαρίας ο οποίος δεν το επιλέγει. Επίσης, ο δηµός Καλαµαριάς 

προκειµένου να ενηµερώνει τους δηµότες του για τα τοπικά δρώµενα, εκδίδει 

ένα περιοδικό εν αντιθέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν το κάνουν. 

• Επιπλέον, η απόφαση για συµµετοχή σε εκθέσεις βλέπουµε πως διαφέρει 

αναλόγως από το είδος της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

(Millennium, δηµός Καλαµαριάς)  δεν επιλέγουν τη συµµετοχή σε αυτές, ενώ 

αντίθετα η βιοµηχανική επιχείρηση (Alumil) και η εκδοτική (Imako) το 

κάνουν.  

• Όσον αφορά την οργάνωση των τµηµάτων δηµοσίων σχέσεων της κάθε 

επιχείρησης, παρατηρούµε πως οι Alumil, Millennium και Imako έχουν το 

δικό τους, ξεχωριστό και οργανωµένο τµήµα δηµοσίων σχέσεων σε αντίθεση 

µε το δήµο Καλαµαριάς που δεν έχει. Ο ∆ήµος Καλαµαριάς λειτουργεί 
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περισσότερο εµπειρικά µε το ήδη υπάρχον προσωπικό καθώς και οι 

οικονοµικές δυνατότητες είναι περιορισµένες. 

• Έχοντας έντονα αναπτυγµένο το αίσθηµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις προβαίνουν σε κινήσεις υπερ του 

περιβάλλοντος και συµµετέχουν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. 

Συγκεκριµένα, συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

και φιλανθρωπικά προγράµµατα φανερώνεται η ευαισθητοποίησή τους σε 

κοινωνικά θέµατα ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της κάθε 

επιχείρησης. 
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