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Γήισζε 

 

Γδθχκς οπεφεοκα πςξ δ ενβαζία αοηή είκαζ πνςηυηοπδ ηαζ υηζ εηπμκήεδηε 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα ηδκ απυηηδζδ ημο ιεηαπηοπζαημφ ηίηθμο «Οηθνλνκηθή θαη 

Επηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή».  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ενβαζία αοηή έπεζ ςξ ζημπυ κα ημκίζεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ δδιζμονβίαξ 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζημκ ηνκέα ηεο 

αηζζεηηθήο δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ζε υθα ηα θεζημονβζηά επίπεδα ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα 

ζπεδζάγμκηαξ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ, βζα ηδκ εηαζνεία, ζηναηδβζηή δζαπείνζζδξ 

ακενςπίκςκ πυνςκ χζηε κα επζηφπεζ αηυια ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζημ ζδιενζκυ μθμέκα 

αολακυιεκμ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ.  

Δζδζηυηενα, παναηίεεηαζ ιζα θεπημιενήξ πενζβναθή ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ δζμίηδζδξ 

ακενςπίκςκ πυνςκ ζηδκ γςή ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ επζπείνδζδξ, ακαθφεηαζ μ ηνυπμξ 

ακάπηολδξ, ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζδξ ιζαξ ζηναηδβζηήξ δζμίηδζδξ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ, πανμοζζάγμκηαζ μζ επζδνάζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ εθανιμβή ιζαξ 

ηέημζαξ ζηναηδβζηήξ ζε δζαθυνμοξ ημιείξ, υπςξ δ παναβςβζηυηδηα, εκχ ηαοηυπνμκα 

επζζδιαίκμκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο δ επζπείνδζδ ιπμνεί κα επζηφπεζ αθθά ηαζ μζ 

ηίκδοκμζ πμο πζεακυκ κα ακηζιεηςπίζεζ, ηαεχξ ηαζ ηζξ απεζθέξ ή εοηαζνίεξ πμο ιπμνμφκ 

κα ηδξ πανμοζζαζημφκ ηαζ κα ηδκ επδνεάζμοκ ζημοξ ζηυπμοξ πμο έπεζ εέζεζ.  

Δίκαζ ακαβηαίμ κα ημκζζεεί, πςξ ζηδκ εκ θυβς ενβαζία, έβζκε ιζα πνμζπάεεζα 

«πηζζίιαημξ» ιζαξ εηαζνείαξ πανμπήξ οπδνεζζχκ αζζεδηζηήξ, απυ ηδκ ανπή. Ξεηζκχκηαξ 

απυ ηα εειέθζα, ηα μπμία δεκ είκαζ άθθα απυ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, ζηαδζαηά 

θηάκμοιε ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ, δδθαδή ζηδκ ζηεθέπςζδ ηςκ ακχηενςκ 

ηθζιαηίςκ  ηαεχξ ηαζ ηδκ οβζή ηαζ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ ςξ ζφκμθμ.   

Ζ Glow δεκ απμηεθεί ιζα θακηαζηζηή εηαζνεία. Ακηίεεηα είκαζ ιζα εηαζνεία πμο 

ιέζα ζημ άιεζμ ιέθθμκ εα πάνεζ ζάνηα ηαζ μζηά. Ήδδ δ επζπείνδζδ ανίζηεηαζ ζηα 
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πνχηα ζηάδζα ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ηαζ ιέζα απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζφββναιια , βίκεηαζ 

ιζα  πνμζπάεεζα εκίζποζδξ ηδξ δζμίηδζδξ αθθά ηαζ ημο πνμζςπζημφ ηδξ ιε κέεξ ζδέεξ 

ηαζ ζοιαμοθέξ έηζζ χζηε κα πανεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ απμθάζεζξ πμο εα επζηνέρμοκ 

ζηδκ επζπείνδζδ κα επζαζχζεζ ιαηνμπνυεεζια ιέζα ζημκ ακηαβςκζζιυ. 

Σεθεζχκμκηαξ, βίκεηαζ ακαθμνά ζε εεςνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ 

ζηναηδβζηχκ ηδξ δζμίηδζδξ ακενςπίκςκ πυνςκ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ εκζζπφμοκ 

ηδκ άπμρδ υηζ υθμζ μζ μνβακζζιμί ακελανηήημο ηθάδμο εα πνέπεζ κα δχζμοκ άιεζδ 

πνμηεναζυηδηα ζηδ δδιζμονβία ζηναηδβζηήξ ηαζ ζημ ηιήια ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, 

ημ μπμίμ ζοκδείγεηαζ ( ηαζ πμθφ ηαηχξ )κα ένπεηαζ ζε δεφηενδ ιμίνα.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Μμο δίκεηαζ δ εοηαζνία ιε ηδκ πενάηςζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, κα ζδιεζχζς 

υηζ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθμ ηαζ ημπζαζηζηυ  βζα ηάπμζμκ κα μθμηθδνχζεζ ημ ένβμ πμο 

λεηζκά έπμκηαξ πανάθθδθα ηαζ άθθεξ οπμπνεχζεζξ πμο πνέπεζ κα δζεηπεναζχζεζ. 

Πμθθέξ θμνέξ είκαζ ιάηαζμ ηαζ άθθεξ πάθζ είκαζ δφζημθμ αθθά εθζηηυ. 

Γζα αοηυκ ημ θυβμ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά, ζδζαίηενα ηδκ επζαθέπμοζα 

ηαεδβήηνζα, ηονία Υαηγδδήια, δ μπμία ιε ηαεμδήβδζε ηαζ ιε αμήεδζε ζηζξ υπμζεξ 

δοζημθίεξ πανμοζζάζηδηακ ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ.  

 

 

Πεζναζάξ, επηέιανζμξ 2009 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 …………………………………..ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Πεξί αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ… 

 

«… κπνξείηε λ’ αγνξάζεηε ηνλ ρξόλν ηνπ αλζξώπνπ, κπνξείηε λ’ αγνξάζεηε ηε θπζηθή 

παξνπζία ελόο αλζξώπνπ ζ’ έλα νξηζκέλν ηόπν, κπνξείηε αθόκε λ’ αγνξάζεηε έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκό επηδέμησλ κπτθώλ θηλήζεώλ ηνπ, ηελ ώξα ή ηελ εκέξα. Αιιά δελ 

κπνξείηε πνηέ λ’ αγνξάζεηε ηνλ ελζνπζηαζκό, ηελ πξσηνβνπιία, θαη ηελ αθνζίσζή ηνπ. 

Δελ κπνξείηε αθόκα λ’ αγνξάζεηε ηελ επιάβεηα ηεο θαξδηάο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο ςπρήο 

ηνπ. Απηά όια κπνξείηε κόλν λα ηα θεξδίζεηε…». 

 

Clarens Francis, 

 

ήιενα, πενίπμο ημ 89% ηςκ εηηεθεζηζηχκ ζοιαμφθςκ δζεεκχξ οπμζηδνίγμοκ 

υηζ μ ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ είκαζ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πνμηεναζυηδηέξ ημοξ, 

εκχ ημ 67% ζοιθςκεί υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πνυκμο ημοξ πνέπεζ κα 

επεκδφεηαζ ζημκ πανάβμκηα αοηυ.  

Ζ ζδιαζία ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ηαζ δ ακαβηαζυηδηα βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζή ημο, δζαθαίκεηαζ επίζδξ απυ ηδκ επέηηαζδ ημο πεδίμο ηςκ 

ελαβμνχκ, ζοβπςκεφζεςκ ηαζ άθθςκ επζπεζνδιαηζηχκ αθθαβχκ πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ δζεεκχξ έπμοκ δείλεζ επακεζθδιιέκα υηζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ 

απμηεθεί ηδ ζδιακηζηυηενδ πνυηθδζδ πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ επζπεζνήζεζξ.  

Σμ βεβμκυξ υηζ δ δέζιεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζοζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηα 

εηαζνζηά απμηεθέζιαηα ηαεζζηά αηυιδ πζμ ζδιακηζηή ηδκ ακάβηδ βζα απμηεθεζιαηζηή 
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δζαπείνζζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Σα ακχηενα ζηεθέπδ ηςκ επζπεζνήζεςκ δζεεκχξ 

ακαγδημφκ ζοκεπχξ ηνυπμοξ αλζμθυβδζδξ ηδξ δέζιεοζδξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

ημοξ, ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ εζηυκαξ ηδξ επζπείνδζδξ ςξ „οπεφεοκμο‟ ενβμδυηδ ηαζ 

ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ ζδιακηζηυηενμζ δείηηεξ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπέδςκ 

δέζιεοζδξ ημο πνμζςπζημφ είκαζ ημ πμζμζηυ απμπχνδζδξ ηαζ απμοζζχκ,  μ ηνυπμξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ οπαθθήθςκ, ημ πμζμζηυ εηπαίδεοζδξ βζα ηάεε ενβαγυιεκμ πθήνμοξ 

απαζπυθδζδξ, ημ ζφζηδια αιμζαχκ ιε αάζδ ηδκ απυδμζδ ηαζ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ 

παναπυκςκ.  

Μία ηαζκμηυιμξ πναηηζηή δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ πμο έπεζ ανπίζεζ 

κα εθανιυγεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ είκαζ δ δζαπείνζζδ 

ηαθέκηςκ (talent management). ηζξ ιένεξ ιαξ, μζ επζπεζνήζεζξ θαίκεηαζ κα δίκμοκ ηχνα 

πενζζζυηενδ έιθαζδ ζε οπαθθήθμοξ πμο ηαηέπμοκ εέζεζξ ηθεζδζά (pivotal employees) 

απυ υ,ηζ ζημ πανεθευκ, υπμο εζηζάγμκηακ πενζζζυηενμ ζε οπαθθήθμοξ ιε ορδθή 

απυδμζδ (high performers) ηαζ οπαθθήθμοξ ιε ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ ακέθζλδξ (high 

flyers).  

Ζ ηάζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ οπάθθδθμζ ζε εέζεζξ ηθεζδζά είκαζ 

αοημί πμο ακαιέκεηαζ υηζ εα δχζμοκ πενζζζυηενδ αλία ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ εα 

επδνεάζμοκ πενζζζυηενμ ηδκ ιαηνμπνυεεζιδ επζηοπία ηδξ.  

Αοηυ πμο είκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ δζεεκχξ ζοιθςκμφκ ζημ υηζ βζα κα ιπμνέζμοκ κα 

ζοκαβςκζζημφκ άθθεξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηαθέκηςκ πνέπεζ κα 

δζαθμνμπμζήζμοκ ημκ ηνυπμ πνμζέθηοζδξ, παναηίκδζδξ ηαζ ακάπηολδξ ημο 

πνμζςπζημφ ημοξ. Ζ οζμεέηδζδ πναηηζηχκ ελζζμννυπδζδξ ενβαζίαξ ηαζ πνμζςπζηήξ 

γςήξ απμηεθεί αηυιδ έκακ ηνυπμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δέζιεοζήξ ημο ζε ορδθά επίπεδα.  
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Χζηυζμ θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ αηυιδ ακδζοπίεξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζπεηζηά ιε 

ημ εάκ ηέημζεξ πναηηζηέξ ιπμνμφκ κα ζοκοπάνλμοκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηήξ απυδμζδξ ιζαξ επζπείνδζδξ. Πανυθα αοηά, δ ακαγήηδζδ ηνυπςκ βζα ηδ 

ζςζηή εθανιμβή πναηηζηχκ ελζζμννυπδζδξ ενβαζίαξ ηαζ πνμζςπζηήξ γςήξ είκαζ 

απαναίηδηδ, αθμφ μζ ενβαγυιεκμζ επζηαθμφκηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ςξ ημ 

ζδιακηζηυηενμ ηίκδηνμ βζα ημοξ ίδζμοξ.  

Οζ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ 

εβνήβμνζδ ηαζ επαβνφπκδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ζ ζοζηδιαηζηή οζμεέηδζδ πναηηζηχκ 

βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δέζιεοζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηδ δζαπείνζζδ ηαθέκηςκ ηαζ ηδκ 

ελζζμννυπδζδ ενβαζίαξ ηαζ πνμζςπζηήξ γςήξ είκαζ πθέμκ απαναίηδηδ βζα ηδ 

ιαηνμπνυεεζιδ επζηοπία εκυξ μνβακζζιμφ. Γζα ηδκ επζηοπή υιςξ εθανιμβή αοηχκ ηςκ 

πναηηζηχκ, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ απμηεθεί δ δέζιεοζδ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ηδξ 

Ακχηενδξ Γζεφεοκζδξ, αθθά ηαζ δ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ ακάπηολδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ 

δελζμηήηςκ(management skills).  

 

1.2 Πεξί νκνξθηάο…. 

 

Κ' είδα ηα' σξαίν ζώκα πνπ έκνηαδε ζαλ απ' ηελ άθξα πείξα ηνπ λα ηώθακελ ν Έξσο 

πιάηηνληαο ηα ζπκκεηξηθά ηνπ κέιε κε ραξά, πςώλνληαο γιππηό ην αλάζηεκα, πιάηηνληαο 

κε ζπγθίλεζε ην πξόζσπν θη αθήλνληαο απ' ησλ ρεξηώλ ηνπ ην άγγηγκα 

έλα αίζζεκα ζην κέησπν, ζηα κάηηα, θαη ζηα ρείιε. 

 

(Καβάθεο) 

 

          Οζ παναπάκς ζηίπμζ ελοικμφκ ηδκ μιμνθζά απμηοπςιέκδ ζημ ακενχπζκμ ζχια. 
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ε πμζμ υιςξ «ςναίμ ζχια» ακαθένμκηαζ; Ακαθένμκηαζ ζηδκ Αθνμδίηδ ηδξ Μήθμο, 

ζηα ελίζμο πθδεςνζηά βοκαζηεία ημνιζά ηδξ Ακαβεκκδζζαηήξ γςβναθζηήξ, ζηα 

ημκηυπμκηνα βοκαζηεία ζχιαηα ιε πνμηεηαιέκμ ζηήεμξ, ημζθζά ηαζ μπίζεζα πμο 

απεζημκίγμοκ ηα βκςζηά ςξ «Αθνμδίηεξ» αβαθιαηίδζα ηδξ ηέηανηδξ πζθζεηίαξ π.Υ. ηδξ 

Μεζμβείμο, ζηδκ πθδεςνζηή Μένζθζκ Μμκνυε ή ζηδκ ακμνελζηή Σμοίβηζ, ζημ 

βοικαζιέκμ ζχια ηδξ Μακηυκα ή ζηδκ ρδθή λακεζά Κθυκηζα ίθεν; Μπμνεί ίζςξ κα 

ακαθένμκηαζ ελίζμο ζημκ Δνιή ημο Πναλζηέθδ; Ή ιήπςξ ημ βοκαζηείμ ζχια απμηεθεί 

ιμκαδζηυ ηυπμ εκζάνηςζδξ ηδξ μιμνθζάξ; Σζ ζπήια, αάνμξ, ακαθμβίεξ, ιμνθή 

πνμζχπμο, πνχια δένιαημξ, πνχια ιαηζχκ ηαζ ιαθθζχκ έπεζ δ μιμνθζά; Καζ, αηυια, ηζ 

βέκμξ έπεζ: ανζεκζηυ ή εδθοηυ; 

  ηδ δοηζηή ημζκςκία ζήιενα ημ ηονίανπμ πνυηοπμ μιμνθζάξ απαζηεί, ιεηαλφ 

άθθςκ, ηαζ μθμέκα θεπηυηενα ζχιαηα. Ζ δίαζηα έπεζ βίκεζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ 

ηαεδιενζκήξ γςήξ ηςκ πενζζζμηένςκ βοκαζηχκ, ζε ιζα απεβκςζιέκδ ζηοηαθμδνμιία 

ζημ ζηίαμ ηδξ μιμνθζάξ, ιε ζηυπμ ηδκ ακαπαναβςβή ημο πνυηοπμο πμο πνμαάθθεζ δ 

αβμνά βζα ημ ηέθεζμ βοκαζηείμ ζχια, ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο εέημοκ μζ 

παζανέθεξ ιυδαξ, μζ δζαθδιίζεζξ, ηα πενζμδζηά, μζ ηζκδιαημβναθζηέξ ηαζκίεξ ηαζ δ 

ηδθευναζδ.   

 Ζ ημζκςκζηή ακενςπμθμβία, ιζα επζζηήιδ πμο 

επζηεκηνχεδηε ζηδ ιεθέηδ ηςκ ιδ-δοηζηχκ ημζκςκζχκ -

ημζκςκζχκ ζε υθα ηα βεςβναθζηά ιήηδ ηαζ πθάηδ ημο 

πθακήηδ ιαξ- έθενε ζημ θςξ ηδκ ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία 

ημο ηνυπμο ακηίθδρδξ ηαζ πναηηζηήξ ηςκ ακενχπςκ. Οζ 

εεκμβναθζηέξ ιεθέηεξ απμηάθορακ υηζ δεκ οπάνπμοκ 

απυθοηεξ ηαζ δζαπνμκζηέξ αλίεξ ηαζ πνυηοπα βζα ηδκ 

ακενςπυηδηα. Κάεε ημζκςκία ηαζ ηάεε επμπή έπεζ ημοξ δζημφξ ηδξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ 
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ηαζ ηα δζηά ηδξ πμθζηζζιζηά ηνζηήνζα ηαζ ζδακζηά. Σμ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ, ημ δεζηυ ηαζ ημ 

ακήεζημ, ημ άζπδιμ ηαζ ημ υιμνθμ μνίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζε ηάεε ημζκςκία 

ηαζ ζε ηάεε ζζημνζηή πενίμδμ.  

  Πένακ υιςξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπμοκ μζημοιεκζηά ηαζ δζαπνμκζηά 

ηνζηήνζα μιμνθζάξ, ηα εεκμβναθζηά δεδμιέκα απμηάθορακ επίζδξ υηζ δ μιμνθζά δεκ 

απμηεθεί ένβμ ηδξ θφζδξ. Γεκ είκαζ μφηε «θοζζηυ πάνζζια» μφηε «εείμ δχνμ», δζυηζ, 

υπζ ιυκμκ μνίγεηαζ, αθθά ηαζ «ηαηαζηεοάγεηαζ» ιε αάζδ ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά 

ηνζηήνζα, πμθφ ζοπκά ηαηά πανααίαζδ ηδξ θφζδξ, ιέζα απυ επέιααζδ ηαζ αθθμίςζδ 

ημο θοζζημφ ζχιαημξ. Σμ ηεπκδηά ηαηάθεοημ πνυζςπμ ηδξ βηέζζαξ, ηα πνςιαηζζιέκα 

ιαφνα δυκηζα ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ Ηαπςκία, ημ ζοιπζεζιέκμ ημφηεθμ ζηα κεμθζεζηά 

ηνακία, δ πάναλδ ηαζ μ ζηζβιαηζζιυξ ημο δένιαημξ, ημ ηνζβςκζηυ θζιάνζζια ηςκ 

δμκηζχκ, δ ζφβπνμκδ πθαζηζηή πεζνμονβζηή δεκ είκαζ πανά εθάπζζηα παναδείβιαηα απυ 

ηζξ πναηηζηέξ πανααίαζδξ ζηζξ μπμίεξ έπεζ οπμαάθεζ ημ θοζζηυ ζχια δ ακενςπυηδηα εκ 

μκυιαηζ ηδξ μιμνθζάξ.  

  Ζ ζδζαζηενυηδηα ημο ακενχπμο ζοκίζηαηαζ ζε ιζα δζανηή δζαδζηαζία οπένααζδξ 

ηαζ πανααίαζδξ ηδξ θφζδξ, ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ γςήξ. Όθεξ μζ επζθμβέξ ηαζ πνάλεζξ 

ημο ζοκζζημφκ «δζαιεζμθααήζεζξ» ημο ζδζαίηενμο αοημφ δδιζμονβήιαηυξ ημο πμο 

μκμιάγμοιε ημοθημφνα ή πμθζηζζιυ. Ο άκενςπμξ οθίζηαηαζ, ακηζθαιαάκεηαζ, 

αζζεάκεηαζ ηαζ πνάηηεζ, υπζ ζηδ αάζδ θοζζηχκ ακηζδνάζεςκ ηαζ βεκεηζηχκ 

πνμδζαβναθχκ, αθθά ιε βκχιμκα πμθζηζζιζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ηαζ κμήιαηα ιε ηα 

μπμία ηάεε ημζκςκία επεκδφεζ ημ θοζζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενίβονμ ηδξ.  

  Σα πνυηοπα μιμνθζάξ πμο πνμάβεζ ηάεε ημζκςκία θεζημονβμφκ ςξ ζδιαίκμκ 

ημζκςκζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ, ηαλζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ ζενανπίαξ.  
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  Ζ εδθοηυηδηα, ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ βοκαζηείαξ μιμνθζάξ, δεκ μνίγεηαζ ηαηά 

ημκ ίδζμ ηνυπμ ζε υθεξ ηζξ ημζκςκίεξ. Αοηυ υιςξ  πμο ζηδ ζφβπνμκδ δοηζηή ημζκςκία 

εεςνείηαζ αζζεδζζαηυ, ζε άθθεξ ημζκςκίεξ εηθαιαάκεηαζ ςξ πνμηθδηζηυ.  

  Δπζπθέμκ, ζήιενα δ εδθοηυηδηα δεκ δίκεηαζ απυ ηδ θφζδ, αθθά 

«ηαηαζηεοάγεηαζ». Οζ ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζζιζημί ηακυκεξ ηαζ ηα πνυηοπα ιζαξ 

ημζκςκίαξ «εββνάθμκηαζ» ζημ ζχια ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. Δκζςιαηχκμκηαζ ζημ κμο 

ηαζ ημ ζχια, δδθαδή εζςηενζηεφμκηαζ, ζε κεανή δθζηία ηαζ βίκμκηαζ ζοιπενζθμνέξ πμο 

εκηάζζμκηαζ ζημ πεδίμ ημο αζοκείδδημο ηαζ ιαξ ζοκμδεφμοκ ζε υθδ ιαξ ηδ γςή. Οζ 

άκηνεξ απμηημφκ «αννεκςπυηδηα», εκχ μζ βοκαίηεξ «εδθοηυηδηα». Οζ βοκαίηεξ 

ιαεαίκμοκ απυ ιζηνή δθζηία κα ηζκμφκηαζ ηαζ κα ζοιπενζθένμκηαζ «ζακ βοκαίηεξ».  

  ηδκ ζδιενζκή ημζκςκία ημ ακενχπζκμ ζχια πεζεανπείηαζ ιέζα απυ 

ελακηθδηζηή δίαζηα, ιέζα ζηα βοικαζηήνζα, ιέζα ζηα ζκζηζημφηα αζζεδηζηήξ, ιέζα ζηα 

ηέκηνα πθαζηζηήξ πεζνμονβζηήξ. Καζ ζηδ ζοκέπεζα, ημ ζχια ζημθίγεηαζ. Με αηνζαά ηαζ 

επχκοια νμφπα, ιε αναπκμΰθακηεξ «ημοαθέηεξ» -ηαηά πνμηίιδζδ ζημ αζζεδζζαηυ 

ιαφνμ ή ηυηηζκμ πνχια ιε ημζιήιαηα, ιε ρεφηζηεξ αθεθανίδεξ ηαζ ιαηζβζάγ, ιε 

ααιιέκα κφπζα, ιε βυαα ζηζθέημ. 

   Σμ βοκαζηείμ ζχια βίκεηαζ πζμ «υιμνθμ» υηακ είκαζ ζημθζζιέκμ ιε δζαιάκηζα 

ηαζ ιανβανζηάνζα, υηακ είκαζ κηοιέκμ ιε αηνζαά ηαζ επχκοια νμφπα, υηακ ζηεπάγεηαζ 

ιε βμφκα ζπάκζμο γχμο. Δίκαζ ηαοηυπνμκα απμδέηηδξ ηαζ δείηηδξ ημζκςκζημφ status. Ζ 

μιμνθζά είκαζ αβαευ πμο δ απυηηδζή ημο δζαπςνίγεζ υπζ ιυκμ ηζξ βοκαίηεξ, αθθά αηυια 

πενζζζυηενμ ημοξ άκηνεξ, ηαευηζ βζα ημοξ άκηνεξ δ βοκαζηεία μιμνθζά βίκεηαζ άθθμηε 

πνμσυκ ηαηακάθςζδξ ηαζ ηένρδξ ηαζ άθθμηε ηηήια. 

  Μζα ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ημζκςκίεξ ηαζ άθθεξ επμπέξ είκαζ 

υηζ ζηδ ζδιενζκή ημζκςκία ιαξ δ μιμνθζά είκαζ ηονίςξ βέκμοξ εδθοημφ. Οζ 

δζαθδιίζεζξ, ηα ηδθεμπηζηά παζπκίδζα, μ διενήζζμξ ηφπμξ ηαζ ηα πενζμδζηά, μ 
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ηζκδιαημβνάθμξ, μζ παζανέθεξ ιυδαξ ηαζ ηα θςημιμκηέθα, ηα ηαθθζζηεία, μζ μίημζ 

ιυδαξ ηαζ ηα ηέκηνα αζζεδηζηήξ ιάξ αμιαανδίγμοκ ηαεδιενζκά ιε πνυηοπα βοκαζηείαξ 

μιμνθζάξ, ιε απμηέθεζια ημ βοκαζηείμ ζχια κα έπεζ ακαπεεί ζε ηαη' ελμπήκ 

ακηζηείιεκμ πυεμο ηαζ πάεμοξ βζα ημοξ άκηνεξ ηαζ ακηζηείιεκμ γδθμθεμκίαξ, ηαζ 

ηαοηυπνμκα οπυδεζβια πνμξ ιίιδζδ, βζα ηζξ βοκαίηεξ. 

  Μζα άθθδ ζδιακηζηή δζαθμνά είκαζ υηζ ζηζξ ιένεξ ιαξ δ μιμνθζά, ηαζ ζδίςξ δ 

βοκαζηεία μιμνθζά, ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ πχνμ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ιε 

δζηηυ ηνυπμ. Καηά πνχημκ, είκαζ έκα αηυια ηαηακαθςηζηυ αβαευ πμο ηοηθμθμνεί ζηδκ 

αβμνά ηαζ πμο ιπμνεί κα απμηηδεεί ιε ημ πνήια ιέζα απυ ηα ηέκηνα αζζεδηζηήξ, ηδ 

αζμιδπακία ηαθθοκηζηχκ ηαζ ηδκ πθαζηζηή πεζνμονβζηή. Καζ ηαηά δεφηενμκ, ημ 

απμηηδεέκ αοηυ αβαευ επεκδφεηαζ ζηδκ αβμνά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ πςθήζεςκ άθθςκ 

ηαηακαθςηζηχκ πνμσυκηςκ. Οζ δζαθδιίζεζξ ζήιενα πνδζζιμπμζμφκ ζοζηδιαηζηά ηδ 

βοκαζηεία μιμνθζά βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ πχθδζδ ηςκ πνμσυκηςκ.  

 

2. Ζ εηαηξεία  

 

GLOW 

 

Ζ ζδιαζία πμο δίκεζ δ εηαζνεία Glow ζημκ πανάβμκηα "άκενςπμ" απμηεθεί 

ζδιακηζηυ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ηαζ ηδ αάζδ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ. Ζ ζδζαίηενδ έιθαζδ 

ζηδκ πμζυηδηα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ είκαζ επίζδξ εηείκδ πμο εα δζαζθαθίζεζ 

ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ επζδίςλδ  ηαηαλίςζήξ ηδξ ζημ ιέθθμκ. 

Ζ επζθμβή ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ Glow ζε υθα ηα επίπεδα αημθμοεεί αοζηδνά 

ηνζηήνζα, πάκηα ιε βκχιμκα ηδκ ζηακυηδηα, ηδκ μιαδζηή ενβαζία ηαζ ηδκ αθμζίςζδ 

ζημ υναια ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ εηαζνείαξ. 
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Ζ ελεζδίηεοζδ ηαζ δ επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ δζαηήνδζδ ηςκ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

Σαοηυπνμκα, δ Glow θνμκηίγεζ βζα ηδκ ζοκεπή επζιυνθςζδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ηδξ ηαζ πανέπεζ μζημκμιζηά ηαζ δεζηά ηίκδηνα βζα ηδκ επίηεολδ ορδθυηενδξ 

απυδμζδξ, ηαεχξ ηαζ εοηαζνίεξ βζα ηδκ πεναζηένς επαββεθιαηζηή ημο ελέθζλδ. 

Ζ Glow απαζπμθεί πενίπμο  20 άημια. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 …………ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

2.1 ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ 

 

ημπυξ ηδξ εηαζνείαξ Glow είκαζ κα ηαηαθένεζ κα είκαζ πθήνςξ εκανιμκζζιέκδ 

ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζφβπνμκδξ αβμνάξ έηζζ χζηε κα ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή πνμσυκηα 

ηαζ οπδνεζίεξ ελαημιζηεοιέκεξ ηαζ ηαηάθθδθεξ βζα ημκ ηάεε πεθάηδ. Σμ πνχημ αήια 

βζα κα επζηεοπεεί ιζα ηέημζα ηαηηζηή είκαζ κα πναβιαημπμζδεεί δ «αλάιπζε ηεο αγνξάο».  

Μεθεηχκηαξ θμζπυκ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδξ πνμζθμνάξ ζηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή αθθά ηαζ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ, παναηδνμφιε ηα παναηάης:  

 

ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΕ 

ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Κδθζζζάξ ανίζημκηαζ ήδδ, εδχ ηαζ πμθθέξ δεηαεηίεξ 

ηαηαζηήιαηα υπςξ ηα  HONDOS CENTER ηαζ ηα THE BODY SHOP εκχ πνμζθάηςξ 

έπμοκ εβηαζκζαζηεί ηαηαζηήιαηα ιεβάθςκ μίηςκ ημο ελςηενζημφ υπςξ ηα MAC ηαζ ηα 

SEPHORA.  Ζ επζζηερζιυηδηα ζηα εκ θυβς ηαηαζηήιαηα παναηηδνίγεηαζ ιε αάζδ 

ζηαηζζηζηέξ ηαζ ακαθφζεζξ ηςκ ζδίςκ εηαζνεζχκ ςξ παξαπάλσ από ηθαλνπνηεηηθή.  

Ζ Glow θμζπυκ, εα ιπμνμφζε   ιε ιζα ζηναηδβζηή ηίκδζδ, κα πνμζεββίζεζ ηζξ 

παναπάκς εηαζνείεξ, ηάκμκηαξ ιζα ζοκενβαζία ιαγί ημοξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ Glow 

εα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πανέπεζ ζημοξ πεθάηεξ ηδξ πνμσυκηα πμο δεκ δζαεέηεζ δ ίδζα 

ζημκ ηζιμηαηάθμβυ ηδξ , ιε έκα πμζμζηυ έηπηςζδξ ηαηά ηδκ επίζηερδ ημο πεθάηδ ζηα 

ηαηαζηήιαηα αοηά. Πανάθθδθα είκαζ μθμθάκενμ πςξ αθμφ δ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή 

ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ, ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηδξ αβμνάξ 

ηςκ ηαθθοκηζηχκ ιε εκεαννοκηζηυ εα θέβαιε ηνυπμ,  δ Glow εα πνέπεζ κα έπεζ 

ακαπηφλεζ ζοιιαπζηέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ αβμνά ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ  ακηαβςκζζηζηέξ. 
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Φοζζηά δεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε ηζξ ακηαβςκζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο εδνεφμοκ 

ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ ήδδ έκα ζηαεενυ πεθαημθυβζμ, απυ ημ μπμίμ 

δ Glow εα πνμζπαεήζεζ κα απμζπάζεζ έκα ημιιάηζ, ηενδίγμκηαξ έηζζ  έκα ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ζηδκ πίηα ηδξ αβμνάξ. ημκ ηθάδμ ηςκ ακηαβςκζζηνζχκ εηαζνεζχκ δεκ 

ακήημοκ ιυκμ μζ επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ αιζβχξ ζκζηζημφηα αζζεδηζηήξ αθθά ηαζ 

θμζπέξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ ημιιςηήνζα ηαζ ηέκηνα πενζπμίδζδξ άηνςκ. 

Ζ ένεοκα αβμνάξ έδεζλε πςξ μζ ζδιακηζηυηενμζ ακηαβςκζζηέξ ζηδκ εονφηενδ 

πενζμπή, ηα ηέκηνα δδθαδή ιε ημ ιεβαθφηενμ ηαζ πζμ ζηαεενυ 

πεθαημθυβζμ, είκαζ ηονίςξ ημ ζκζηζημφημ NILAYA  ιε έδνα ζηδκ 

Ν. Δνοεναία  ηαζ ημ ζκζηζημφημ  FLORAL ζηδκ Κδθζζζά. Καζ μζ 

δφμ αοημί  ααζζημί ακηαβςκζζηέξ ηδξ Glow, ακήημοκ ζηδκ 

ηαηδβμνία ημο day – spa ιε πανμπέξ οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ ακηίζημζπεξ ιε ηδξ 

Glow. 

 

ΠΕΛΑΣΕ 

Ο πχνμξ ηαζ μζ οπδνεζίεξ ηδξ Glow απεοεφκμκηαζ ηονίςξ ζε βοκαίηεξ πςνίξ 

υιςξ κα απμηθείμκηαζ ηαζ μζ άκδνεξ . Σμ target group θμζπυκ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ 

ηαηά αάζδ βοκαίηεξ 20 έςξ 60+ εηχκ.  

20 εηώλ 

Οζ πεθάηεξ αοημί είκαζ ζοκήεςξ κεανέξ βοκαίηεξ πμο έπμοκ ακάβηδ απυ 

ηαεμδήβδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ εκυξ δζημφ ημοξ πνμζςπζημφ ζηοθ ζε υηζ αθμνά ημ 

ζφκμθμ ηδξ ειθάκζζήξ ημοξ (ιαθθζά , νμφπα, κφπζα η.η.θ. ). Πμθφ ζοπκά  βοκαίηεξ ζηδκ 

δθζηία αοηή ακηζιεηςπίγμοκ δζάθμνα πνμαθήιαηα ιε ηδκ ειθάκζζή ημοξ (π.π. αηιή – 

πενζηηά ηζθά – οπενηνίπςζδ η.α.). Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζηζξ δθζηίεξ αοηέ δ πζμ 

εκδεδεζβιέκδ θφζδ είκαζ κα ένεμοκ  ζε ιζα πνχηδ επαθή ιε ηδκ αζζεδηζηή έηζζ χζηε 
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ιέζα απυ ηζξ οπμδείλεζξ ημο έιπεζνμο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ κα ιπμνέζμοκ κα 

δδιζμονβήζμοκ ιζα ιμκαδζηή εζηυκα πμο ηαζνζάγεζ ζηδκ ηάεε ιζα. 

30 εηώλ 

ηα 30 υθεξ ζπεδυκ μζ βοκαίηεξ έπμοκ ακάβηδ απυ εοελία ,ηυκςζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηάξ ηαζ επζαεααίςζδ ιέζα απυ ηδκ ειθάκζζή ημοξ. Γζα ηζξ πενζπηςζεζξ 

αοηέξ ημ πνμζςπζηυ ηδξ Glow  είκαζ έημζιμ ηαζ ηαηανηζζιέκμ , χζηε κα  ιπμνεί ακά 

πάζα ζηζβιή κα εκδιενχκεζ ηδκ ηάεε βοκαίηα βζα ηζξ κέεξ ηάζεζξ ηδξ ιυδαξ ηαεχξ ηαζ 

βζα ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ ακάβηεξ πμο ιπμνεί κα έπεζ δ ηάεε ιζα. (π.π. πνχηεξ νοηίδεξ ). 

Δπεζδή ζηδκ δθζηία αοηή ημ ζχια βζα ηζξ βοκαίηεξ παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ, δ 

ακάβηδ βζα εεναπείεξ ζχιαημξ ηαζ βοικαζηζηή είκαζ πμθφ ζοπκυ θαζκυιεκμ. 

40 εηώλ 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ βοκαίηεξ δθζηίαξ απυ 40 έςξ 50 εηχκ ηαζ 

απμηεθμφκ ακαιθζζαήηδηα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ζηδκ πίηα ηδξ πεθαηείαξ εκυξ 

ζκζηζημφημο. Πνυηεζηαζ βζα κέεξ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ακάβηδ απυ παθάνςζδ, 

ημζκςκζηέξ επαθέξ , ζογήηδζδ ηαζ κέεξ βκςνζιίεξ. οκήεςξ είκαζ πακηνειέκεξ ή 

ιδηένεξ, μπυηε ζοκακηάηαζ ζοπκά ημ θαζκυιεκμ κα επζζηέπημκηαζ ακηίζημζπα ηέκηνα 

αζζεδηζηήξ ιε ηζξ ηυνεξ ημοξ.  

Οζ ακάβηεξ ζημ πνυζςπμ είκαζ ιεβαθφηενεξ βζα ηζξ βοκαίηεξ αοηήξ ηδξ δθζηίαξ. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ ημ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ πνέπεζ κα ηζξ θένεζ ζε ιζα πνχηδ επαθή 

ιε κέεξ απθέξ επειαάζεζξ ζε ζοκενβαζία ιε ηάπμζμκ δενιαημθυβμ(π.π. οαθμονμσηυ 

μλφ).  

 ε υηζ αθμνά ημ ζχια, ιπμνμφκ κα βίκμοκ παθανςηζηέξ εεναπείεξ ή ηάπμζμ 

πνυβναιια βοικαζηζηήξ  (π.π. Pilates) υπςξ αηυια ηαζ κα εθανιμζημφκ κέεξ ηεπκζηέξ 

βζα κέεξ ακάβηεξ ημο ζχιαημξ υπςξ βζα πανάδεζβια δ μζηεμπυνςζδ. Οζ βοκαίηεξ αοηήξ 
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ηδξ ηθίιαηαξ, έπμοκ ακάβηδ απυ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ κευηδηάξ ημοξ ιέζα απυ έκα οβζέξ 

πνυζςπμ ηαζ ζχια.  

           50 εηώλ  

 Ζ ακάβηδ υπζ ιυκμ βζα παθάνςζδ αθθά ηαζ βζα ζηήνζλδ, είκαζ επζηαηηζηή ζηζξ 

βοκαίηεξ αοηήξ ηδξ δθζηίαξ. οκήεςξ επζγδημφκ έκα παθανςηζηυ ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ 

, πμο κα ημοξ πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ αθθά ηαζ εκδιένςζδξ βζα ηζξ κέεξ 

ηάζεζξ ηδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ίζςξ ηαζ ηδξ πθαζηζηήξ πεζνμονβζηήξ. Ζ εηαζνεία Glow 

θοζζηά ιε ημοξ ελςηενζημφξ ηδξ ζοκενβάηεξ (δζαζημθυβμοξ – δενιαημθυβμοξ – 

πθαζηζημφξ ) ακηαπμηνίκεηαζ άνζζηα ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ηδξ. 

60 εηώλ 

Οζ βοκαίηεξ ζηα 60 ζοπκά ηείκμοκ κα  εεςνμφκ υηζ είκαζ «εηηυξ παζπκζδζμφ ηδξ 

γςήξ ». ζηδκ  Glow υιςξ ηακείξ δεκ απμννίπηεηαζ. Μέζα απυ ηδκ ειπεζνία ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ πμο ηδκ ζηεθεπχκεζ, δ επζπείνδζδ είκαζ ζε εέζδ κα πανέπεζ 

ιμκαδζηέξ οπδνεζίεξ ζε μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ ηαζ δθζηία. Έηζζ ιζα βοκαίηα ζηα 60, 

ιπμνεί άκεηα κα επςθεθδεεί απυ πμθθέξ οπδνεζίεξ πμο πανέπμκηαζ ιέζα ζημ 

ζκζηζημφημ. 

Άλδξεο  

Ακ ηαζ μζ πχνμζ πμο θζθμλεκμφκ επζπεζνήζεζξ ιε ακηζηείιεκμ υπςξ δ Glow είκαζ 

ζοκήεςξ βειάημζ απυ βοκαζηείεξ πανμοζίεξ, δ εηαζνεία Glow δεκ λεπκά ηαζ ημοξ 

άκδνεξ. 

Έηζζ υθεξ μζ οπδνεζίεξ πμο πανέπμκηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ηςκ παναπάκς 

ηαηδβμνζχκ , πανέπμκηαζ πςνίξ ηαιία δζάηνζζδ  ηαζ ζημοξ άκδνεξ. 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Ζ πνυηθδζδ θμζπυκ, είκαζ ιεβάθδ.  
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Ζ Glow πνέπεζ κα ανεζ ημ ζδιείμ εηείκμ ζημ μπμίμ εα δζαθένεζ απυ ηζξ άθθεξ 

επζπεζνήζεζξ, ημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια, πμο εα ηδκ δζαθμνμπμζήζεζ ζηδκ 

ηανδζά ηαζ ζημ ιοαθυ ηςκ πεθαηχκ ηαζ θοζζηά δεκ είκαζ άθθμ απυ ημ ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ ηδξ. Αθμφ υπςξ ήδδ έπεζ βίκεζ ακηζθδπηυ, μζ επζπεζνήζεζξ υπζ ιυκμ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ηθάδμο αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζε υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ πανμπήξ 

οπδνεζζχκ, έπμοκ ηαηαθένεζ κα πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ ιε ιζηνυ πμζμζηυ 

δζαθμνμπμίδζδξ, έηζζ, εηεί πμο πνέπεζ κα εζηζάζεζ ηακείξ βζα κα ηάκεζ ηδκ ζδζμπμζυ 

δζαθμνά είκαζ ζηδκ δφκαιδ ηςκ ακενχπςκ – ενβαγμιέκςκ. Ζ πμζυηδηα ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ, είκαζ αοηή πμο εα ηάκεζ ηδκ επζπείνδζδ κα λεπςνίζεζ ζηα ιάηζα ηςκ 

δοκδηζηχκ πεθαηχκ ηδξ. 

 

2.2 ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

 

 Ζ  Glow επζεοιεί κα είκαζ μ έκαξ ηαζ ιμκαδζηυξ πχνμξ εοελίαξ, παθάνςζδξ, ηαζ 

μιμνθζάξ. Να ένπεηαζ πνχηδ ζημ ιοαθυ ημο ηαηακαθςηή υηακ αοηυξ επζεοιεί κα 

παθανχζεζ. Να είκαζ έκαξ πχνμξ βκςνζιζχκ ηαζ έκαξ  ηυπμξ ζοκάκηδζδξ ηαζ  

ζογήηδζδξ.  

Δπζπθέμκ δεκ λεπκάιε πςξ είκαζ πάκηα έκαξ πχνμξ εεναπεζχκ ηαζ θφζδξ 

πνμαθδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ημ styling ημο ηάεε πεθάηδ.   

 

2.3 ΚΟΠΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

 

Ο ζημπυξ ηδξ  Glow είκαζ κα ηαεζενςεεί ζηδκ ηανδζά ηαζ ζημ ιοαθυ ημο ηάεε 

ζοιδηζημφ πεθάηδ , ζακ έκαξ πχνμξ πμο ιπμνεί ηακείξ κα ηάκεζ ηα πάκηα. απυ ιάζηεξ 

πνμζχπμο ηαζ manicure, ιέπνζ ρχκζα ηαζ παθάνςζδ ζηδκ ηαθεηενία.  
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Απχηενμξ ζηυπμξ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ηθεζζημφ club απυ εοπανζζηδιέκα 

ιέθδ, ημ μπμίμ ζοκεπχξ εα ιεβαθχκεζ. 

 

2.4 ΟΡΑΜΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

 

Όναια ηδξ εηαζνείαξ Glow απμηεθεί δ επζεοιία ηδξ ηαεδιενζκήξ επίζηερδξ 

ζημκ πχνμ. Με εβηαηαζηάζεζξ ορδθήξ αζζεδηζηήξ, μζ πεθάηεξ ακαγδημφκ κα 

επζζηνέρμοκ ζε έκακ πχνμ υπζ ιυκμ ιμκηένκμ ηαζ πμθοηεθή αθθά πανάθθδθα γεζηυ ηαζ 

θζθυλεκμ ιε ακενχπμοξ πμο ημοξ ηαηαθαααίκμοκ ηαζ ιπμνμφκ κα ημοξ δχζμοκ θφζεζξ 

ζε δζάθμνα πνμαθήιαηα, υπςξ αηνζαχξ ηαζ έκαξ ηαθυξ θίθμξ. 

 

2.5  S. W. O. T  ANALYSIS 

 

S :  

 Ξεπςνζζηή – ιμκαδζηή θζθμζμθία 

 Πθδνυηδηα ζε οπδνεζίεξ μιμνθζάξ 

 Πμθοηέθεζα ηαζ ιμκαδζηυηδηα ημο πχνμο 

 Άνηζα εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ  

 Μμκαδζηά πνμσυκηα 

W :  

 Μεβάθμξ ακηαβςκζζιυξ απυ παθαζυηενμοξ ζημκ ηθάδμ 

 Γφζημθδ είζμδμξ ζηδκ αβμνά  

 Πνμζακαημθζζιυξ ζε πενζμνζζιέκδ ανζειδηζηά ηαηδβμνία αηυιςκ 

 Τρδθυ ηυζημξ δζαθήιζζδξ  
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O :  

 ηναηδβζηή πνμζέββζζδ ηαζ ζοιιαπία ιε ηαηαζηήιαηα ηδξ πενζμπήξ 

  Μεβάθδ επζζηερζιυηδηα  

T : 

 Έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ  

 Πυθειμξ ηζιχκ ηαζ ηφνμοξ απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ 

 

2.6.ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑ 

 

Σα ζημζπεία πμο δζαθμνμπμζμφκ ημοξ οπμρήθζμοξ πεθάηεξ ηδξ Glow  ζοκμπηζηά 

είκαζ ηα παναηάης : 

1. Οζημκμιζηή επζθάκεζα 

2. Κμζκςκζηυ status 

3. Ακάβηδ βζα λεπςνζζηέξ οπδνεζίεξ, ηζξ μπμίεξ είκαζ δζαηεεεζιέκμζ κα 

πθδνχζμοκ 

4. Ακάβηδ βζα πανμπή οπδνεζζχκ ζε έκα λεπςνζζηυ πενζαάθθμκ, ιαηνζά 

απυ ηα ζοκδεζζιέκα 

5. Ακάβηδ απυ αθήεεζεξ απυ επαββεθιαηίεξ ημο πχνμο ηαζ υπζ απυ 

ημθαηείεξ  

6. Ακάβηδ βζα επζημζκςκία , ιέζα απυ ηδκ εφνεζδ εκυξ ηαεδιενζκμφ 

πνμμνζζιμφ. 

Λαιαάκμκηαξ οπ‟ υρζκ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά , ηα μπμία αθμνμφκ ημ 

πνμθίθ ηςκ δοκδηζηχκ πεθαηχκ ηδξ Glow, δ εηαζνεία πνέπεζ κα δχζεζ έιθαζδ ζηα 

δοκαηά ηδξ ζδιεία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα , ημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια πνέπεζ κα 

ααζίγεηαζ ζημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ κςνίηενα. Κάεε πεθάηδξ  
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κζχεεζ έκημκα ηδκ ακάβηδ κα είκαζ ιμκαδζηυξ ηαζ έηζζ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ. 

Πνέπεζ κα δίκεηαζ ζοκεπχξ έιθαζδ ζηδκ έκημκδ πνμζςπζηή επαθή ημο εηάζημηε 

οπαθθήθμο ιε ημκ εηάζημηε πεθάηδ. Οζ ενβαγυιεκμζ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα 

αθζενχκμοκ πνυκμ ζε ηάεε άημιμ λεπςνζζηά ηαζ κα αθμοβηνάγμκηαζ ηζξ μπμζεζδήπμηε 

ακάβηεξ ή απαζηήζεζξ ημο ηαζ θοζζηά κα ιπμνμφκ κα αημφζμοκ ηα πανάπμκά ημο ακά 

πάζα ζηζβιή. Δίκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ θμζπυκ δ φπανλδ πνυκμο βζα ζογήηδζδ. 

Έκα άθθμ ημιιάηζ πμο ζημζπεζμεεηεί ηδκ φπανλδ ημο ζοβηνζηζημφ 

πθεμκεηηήιαημξ ζηδκ εηαζνεία Glow είκαζ ηαζ ημ πςξ μζ ενβαγυιεκμζ αθέπμοκ ηαζ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ ιάγα. Ζ ιάγα θμζπυκ δεκ αθμνά ηδκ εηαζνεία Glow δ μπμία 

εκδζαθένεηαζ κα πανέπεζ ζηα ιέθδ ηδξ λεπςνζζηά πνμκυιζα ηαζ λεπςνζζηέξ οπδνεζίεξ. 

Σμ ηένδμξ ιπμνεί κα είκαζ μ απχηενμξ ζηυπμξ αθθά υπζ ηαζ δ ελαπάηδζδ ηςκ πεθαηχκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3………ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

3.1 ΠΑΡΟΥΕ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

 

ημπυξ ηδξ εηαζνείαξ Glow είκαζ κα πανέπεζ ζημοξ πεθάηεξ ηδξ υζμ ημ δοκαηυ 

πζμ μθμηθδνςιέκεξ αθθά ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ θφζεζξ ηαζ παηέηα οπδνεζζχκ, πμο εα 

ιπμνμφκ υπζ ιυκμ κα ηαθφρμοκ ηζξ ελαημιζηεοιέκεξ ακάβηεξ ημοξ αθθά κα 

πνμζεθηφζμοκ ηαζ κέμοξ δοκδηζημφξ πεθάηεξ. 

Οζ πανμπέξ πμο ιπμνεί κα πανέπεζ δ Glow ζηα ιέθδ ηδξ ζοκμρίγμκηαζ ζηα 

παναηάης 15 ζδιεία ηαζ είκαζ ζοκμπηζηά μζ αηυθμοεεξ : 

 

1. ΑΘΘΗΣΘΚΗ ΠΡΟΩΠΟΤ 

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ : 

i) Θεναπείεξ πνμζχπμο 

ii) Θεναπείεξ ιαηζχκ 

iii) Μαζάγ πνμζχπμο  

iv) Απμηνίπςζδ  

 

2. ΑΘΘΗΣΘΚΗ ΩΜΑΣΟ 

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ : 

i) Θεναπείεξ εοελίαξ ηαζ παθάνςζδξ  

ii) Θεναπείεξ ηοηηανίηζδαξ 

iii) Θεναπείεξ αδοκαηίζιαημξ 

iv) Γζάθμνα είδδ ιαζάγ 

v) Απμηνίπςζδ  
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3. ΠΕΡΘΠΟΘΗΗ ΑΚΡΩΝ  

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ : 

i) Απθυ manicure / pedicure 

ii) Spa  - manicure / pedicure 

 

4. ΠΕΡΘΠΟΘΗΗ ΜΑΛΛΘΩΝ 

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ : 

i) Υηέκζζια 

ii) Βαθή ιαθθζχκ  

iii) Θεναπείεξ ιαθθζχκ 

iv) Κμφνεια  

 

5. ΓΤΜΝΑΣΘΚΗ 

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ :  

i) Power Plate 

ii) Personal training ( yoga / Pilates) 

Ζ βοικαζηζηή δεκ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ηφνζεξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Γζα 

ημκ θυβμ αοηυ , μ πχνμξ ημο βοικαζηδνίμο είκαζ ζπεηζηά ιζηνυξ, ηάηζ πμο είκαζ εθζηηυ 

αθμφ ηα είδδ ηδξ βοικαζηζηήξ πμο οπάνπμοκ ζημ ζκζηζημφημ, δεκ πνμτπμεέημοκ ηδκ 

φπανλδ μνβάκςκ. Γεκ απμηθείεηαζ δε, ηαζ ιζα πζεακή ζοκενβαζία ιε ηάπμζμ ημκηζκυ 

βοικαζηήνζμ. 

 

6. ΑΟΤΝΑ – ΣΕΥΝΗΣΟ ΜΑΤΡΘΜΑ 

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ : 
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i) Υαιάι 

ii) Τδνμιαζάγ 

 

7. ΚΑΦΕΣΕΡΘΑ 

Ζ φπανλδ ηαθεηενίαξ ζε έκακ πχνμ υπςξ μζ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Glow, είκαζ 

γςηζηήξ ζδιαζίαξ. ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ δζάθμνα εζδζηά νμθήιαηα ηαζ 

αθερήιαηα, υπςξ επίζδξ ηαζ ηνφα πζάηα αθθά ηαζ εζδζηέξ ζοκηαβέξ βζα δζάθμνεξ 

πενζπηχζεζξ, π.π. αδοκάηζζια, δζααήηδξ η.α. 

 

8. ΜΑΚΘΓΘΑΖ 

Ο πχνμξ αοηυξ απμηεθείηαζ απυ 1 ιυκμ δςιάηζμ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα ηδκ εθανιμβή ιαηζβζάγ, (κοθζηυ , αναδζκυ η.η.θ ) ηαεχξ ηαζ 

βζα ηδκ δμηζιή δζαθυνςκ πνμσυκηςκ.  

 

9. ΥΩΡΟ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΘΔΘΩΝ 

Ζ θζθμζμθία ηδξ εηαζνείαξ Glow είκαζ κα ιπμνεί κα πνμζθένεζ παθάνςζδ ηαζ 

εοελία ζημοξ πεθάηεξ ηδξ. Δπεζδή θμζπυκ, ςξ επί ηςκ πθείζηςκ μζ πεθάηεξ ιζαξ 

επζπείνδζδξ ζακ ηδκ Glow είκαζ βοκαίηεξ ηαζ δδ ιδηένεξ, βζα ημκ θυβμ ηνίκεηαζ 

απαναίηδηδ δ φπανλδ εκυξ πχνμο θφθαλδξ παζδζχκ. Ζ δδιζμονβία ημο πχνμο αοημφ 

ιπμνεί πανάθθδθα κα απμηεθέζεζ έκα αηυια ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια βζα ηδκ 

επζπείνδζδ. 

 

10. ΥΩΡΟ ΤΠΟΔΟΥΗ  

11. ΣΟΤΑΛΕΣΕ 

12. ΥΩΡΟ ΑΠΟΔΤΣΗΡΘΩΝ 
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13. ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

14. ΥΩΡΟ STYLING 

ημκ πχνμ αοηυ , μ μπμίμξ είκαζ δζαιμνθςιέκμξ ζηα πνυηοπα εκυξ 

ηαηαζηήιαημξ, πςθμφκηαζ νμφπα, παπμφηζζα αλεζμοάν ιυδαξ ηαζ ημζιήιαηα ζε ιζα 

ζπεηζηή πμζηζθία επχκοιςκ μίηςκ ηονίςξ ημο ελςηενζημφ.  

 

15. ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΠΩΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΘΠΟΘΗΗ 

ημκ πχνμ αοηυ πνμζθένμκηαζ ηαθθοκηζηά πνμσυκηα πνμζχπμο ηαζ ζχιαημξ, 

υπςξ ηαζ πνμσυκηα πενζπμίδζδξ ηςκ άηνςκ. Γεκζηά είκαζ έκαξ πχνμξ ζημκ μπμίμ μ 

εηάζημηε πεθάηδξ ιπμνεί κα ανεζ υθδ ηδκ βηάια ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζε ηάεε λεπςνζζηυ ηιήια ημο ζκζηζημφημο.  

 

3.2 ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Όπςξ είκαζ θμβζηυ , ιζα επζπείνδζδ δεκ ιπμνεί κα δμιδεεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ 

απυ ηδκ ιζα διένα ζηδκ άθθδ. Ο πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδξ εκυξ 

επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο αθθά ηαζ αοηυξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ απυζαεζδ ηδξ 

επέκδοζδξ είκαζ ζοκήεςξ πμθφξ.  

οβηεηνζιέκα θμζπυκ βζα ηδκ επζπείνδζδ Glow μ 

πνυκμξ μθμηθήνςζδξ ηςκ ενβαζζχκ πνμζδζμνίγεηαζ πενίπμο 

ζηα 2 πνυκζα. Σμ πθάκμ ενβαζζχκ πενζθαιαάκεζ 2 ιεβάθεξ 

πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηαζ  έπεζ ςξ ελήξ : 

 Σμ ηηήνζμ πμο εα ζηεβάζεζ ηδκ επζπείνδζδ Glow  

ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ Κδθζζζάξ, δίπθα απυ ημ πζμ 

πμθοζφπκαζημ ειπμνζηυ ηέκηνμ ηδξ πενζμπήξ. Πνυηεζηαζ βζα 
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έκα επζαθδηζηυ ανπμκηζηυ πμο πνμκμθμβείηαζ απυ ημ 1928 ηαζ ζημ μπμίμ έπεζ βίκεζ 

πνυζθαηδ ακαηαίκζζδ έηζζ χζηε κα ηαζνζάγεζ ιε ημ φθμξ ηαζ ημ ζηοθ ηδξ επμπήξ.  Σμ 

μίηδια απμηεθείηαζ απυ ημ ζπίηζ αοηυ ηαεεαοηυ ημο μπμίμο ημ ζοκμθζηυ ειααδυκ 

θηάκεζ πενίπμο ηα 400 η.ι ηαζ είκαζ πςνζζιέκμ ζε 3 μνυθμοξ , ηαζ απυ ημ μζηυπεδμ ημ 

μπμίμ έπεζ ειααδυκ 100 η.ι.. Σμ ηηήνζμ δζαεέηεζ ήδδ δζαιμνθςιέκμ οπυβεζμ πχνμ 

ζηάειεοζδξ  25 πενίπμο αοημηζκήηςκ ηαεχξ ηαζ εζςηενζηυ ακεθηοζηήνα ιεηά απυ 

πνυζθαηδ ακαηαίκζζδ. 

Γεδμιέκμο ημο πχνμο πμο εα ζηεβάζεζ ηδκ επζπείνδζδ, δ πνχηδ ηίκδζδ είκαζ δ 

εφνεζδ πνδιαημδυηδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ εηαζνεία πνέπεζ κα γδηήζεζ απυ ειπμνζηή 

ηνάπεγα ηδκ πμνήβδζδ δακείμο έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα δζαεέζεζ ηεθάθαζμ υπζ ιυκμ βζα 

ηδκ μνβάκςζδ ημο πχνμο, ηδκ αβμνά ιδπακδιάηςκ ηαζ πνχηςκ οθχκ ηαεχξ ηαζ βζα 

ηδκ ζηεθέπςζδ ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ, αθθά ηαζ βζα ηδκ δζαθήιζζδ ηαζ πνμχεδζή 

ηδξ ζηδκ αβμνά.  

ημ πνχημ ζηάδζμ, μζ οπεφεοκμζ ηδξ εηαζνείαξ    Glow  πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ 

κα επζθέλμοκ πςξ εα βίκεζ δ δζαιυνθςζδ ημο πχνμο, ιε ηφνζμ βκχιμκα ηδκ 

θεζημονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πχνςκ. ηδκ ζοκέπεζα πνέπεζ κα επζθέλμοκ 

ημ είδμξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ζκζηζημφημ 

ηαεχξ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηζιμηαηαθυβμοξ. Σμ ζηάδζμ αοηυ ακαιέκεηαζ κα δζανηέζεζ 

πενίπμο 12 ιήκεξ. 

ακ δεφηενμ αήια ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα ανεεμφκ μζ ηαηάθθδθμζ ζοκενβάηεξ- 

πνμιδεεοηέξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαεχξ ηαζ ηα ηαηάθθδθα άημια  βζα 

ηδκ ζηεθέπςζδ ηδξ εηαζνείαξ ζηα δζάθμνα ηιήιαηά ηδξ . Ο πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα 

ηδκ δζαδζηαζία αοηή είκαζ πενίπμο 8 – 10 ιήκεξ.  

οκμπηζηά θμζπυκ εα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε ημ παναηάης βεκζηυ πθάκμ 

ενβαζζχκ : 
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1. Δπζθμβή θζθμζμθίαξ ημο πχνμο 

2. Αίηδζδ πμνήβδζδξ ηαζ πμνήβδζδ δακείμο απυ ειπμνζηή ηνάπεγα 

3. Γζαιυνθςζδ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ πχνςκ – επέηηαζδ οπυβεζμο πχνμο 

ζηάειεοζδξ. 

4. Δπζθμβή οπδνεζζχκ πνμσυκηςκ ηαζ πανμπχκ  

5. Δπζθμβή πνμιδεεοηχκ 

6. Δπζθμβή ηζιμηαηαθυβμο 

7.  Δπζθμβή πνμσυκηςκ θζακζηήξ πχθδζδξ  

8. Δπζθμβή πνμζςπζημφ , ζηεθέπςζδ ηαζ ηαηακμιή ανιμδζμηήηςκ  

9. Πθάκμ απμπθδνςιήξ δακείμο, απυζαεζδξ επέκδοζδξ  

10. Πθάκμ ελέθζλδξ 

Σμ ιήκοια πμο δ εηαζνεία Glow  εέθεζ κα πενάζεζ ζηα ιέθδ ηδξ ζοκμρίγεηαζ 

ζηδκ παναηάης θνάζδ : 

 

« When you look beautiful, you feel beautiful » 

 

Με άθθα θυβζα, ηα ζηεθέπδ ηδξ Glow  , εεςνμφκ οπμπνέςζδ ηαζ ηαεήημκ ημοξ, 

κα ηαηαθένμοκ κα ηάκμοκ ημοξ πεθάηεξ, κα θφβμοκ απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ, ιε ιζα 

εκηεθχξ δζαθμνεηζηή ροπμθμβία απυ αοηή πμο είπακ υηακ ιπήηακ ζε αοηέξ. Ο ηνυπμξ 

βζα κα επζηφπμοκ ημ ζηυπμ ημοξ, πένα απυ ημκ επαββεθιαηζζιυ πμο δζαεέημοκ, είκαζ 

πανάθθδθα ηαζ δ ελοπδνέηδζδ, δ ζςζηή ηαηάνηζζδ , δ εοβέκεζα ηαζ πάκς απυ υθα ημ 

αίζεδια εοεφκδξ απέκακηζ ζημκ εηάζημηε πεθάηδ.  

Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ, δ  Glow  δίκεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ηαζ ζδιαζία 

ζηδκ επζθμβή , ηδκ εηπαίδεοζδ , ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ θοζζηά ηδκ αιμζαή ημο 

πνμζςπζημφ ηδξ. 
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3.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ 

 

ηδκ Glow  πζζηεφμοιε πςξ ημ ηάεε ηζ, αηυια ηαζ δ πζμ ιζηνή θεπημιένεζα, 

ιεηνάεζ. Όθα παίγμοκ νυθμ βζα ιαξ απυ ηα πζμ ιζηνά ιέπνζ ηα πζμ ζπμοδαία ηαζ 

ζδιακηζηά ,  βζα αοηυ ηαζ απυ ηδκ πνχηδ ηζ υθαξ επίζηερδ πνμζπαεμφιε κα ιδκ 

απμβμδηεφζμοιε ημκ πεθάηδ ιαξ ηαζ κα ιδκ ημο πνμζθένμοιε ηίπμηα θζβυηενμ απυ 

αοηυ πμο πενζιέκεζ. 

Οζ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ κςνίηενα, εδνεφμοκ 

ζηδκ Κδθζζζά, ζε έκα παθζυ ακαηαζκζζιέκμ ανπμκηζηυ. Οζ πεθάηεξ πμο επζζηέπημκηαζ 

ημκ πχνμ ιαξ, δεκ ιέκμοκ ζηζβιή ιυκμζ. Βνίζημκηαζ πάκημηε οπυ ηδκ παναημθμφεδζδ 

εκυξ αηυιμο απυ ημ πνμζςπζηυ ηδξ εηαζνείαξ, απυ ηδκ ζηζβιή πμο εα πνμζεββίζμοκ ημκ 

πνμαφθζμ πχνμ ηδξ επζπείνδζδξ, ιέπνζ ηδκ ζηζβιή πμο εα ακαπςνήζμοκ απυ ημ 

πάνηζκβη. 

 

Κήπνο  

Μπαίκμκηαξ θμζπυκ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηδξ Glow  , μζ πεθάηεξ 

ηαηεοεφκμκηαζ ιε ηα 

αοημηίκδηα ημοξ, ιέζς εκυξ 

ιμκμπαηζμφ ζημκ οπυβεζμ 

πχνμ ζηάειεοζδξ. Ο ηήπμξ 

έπεζ δζαιμνθςεεί ιε ηέημζμκ 

ηνυπμ , χζηε κα παθανχκεζ 

ηαζ κα πνμσδεάγεζ ημοξ επζζηέπηεξ βζα αοηυ πμο εα αημθμοεήζεζ. Απμηεθεί θμζπυκ ιζα 

πνχηδ ειπεζνία ιε ημκ πχνμ. Ακαιθζζαήηδηα μ πχνμξ αοηυξ, μ μπμίμξ δεκ ζηενείηαζ 

ηίπμηα απυ πμθοηέθεζα ηαζ θεζημονβζηυηδηα , είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ αθμφ είκαζ ημ 
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ζδιείμ υπμο βίκμκηαζ ζοκακηήζεζξ , ζογδηήζεζξ ηαζ πμθφ απθά ιπμνεί κα ελεθζπεεί ηαζ 

ζε έκα αμθζηυηαημ meeting point.  

Γζα ημκ πχνμ αοηυ, απαζημφκηαζ ημοθάπζζημκ 2 εξγαδόκελνη. 

 

Ηζόγεην  

 Σμ πνχημ πνάβια πμο ακηζηνίγεζ μ πεθάηδξ υηακ ιπεζ ζημκ εζςηενζηυ 

πχνμ ηδξ επζπείνδζδξ, δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ιεβάθδ ηαζ επζαθδηζηή μαάθ ζάθα, ζηδκ μπμία δεζπυγεζ έκα ιεβάθμ ηναπέγζ 

κεμηθαζζημφ νοειμφ, έκα ζαθυκζ ημο ζδίμο νοειμφ ηαζ θοζζηά δ reception.  

Σμ ηιήια αοηυ ηδξ επζπείνδζδξ, είκαζ ζδζαζηένςξ 

ζδιακηζηυ βζαηί αθμνά ηδκ πνχηδ επαθή ιε ημκ πεθάηδ. 

απυ αοηή ηδκ πνχηδ επαθή θμζπυκ μ εηάζημηε πεθάηδξ, 

είκαζ ζε εέζδ κα πάνεζ ιζα πνχηδ εζηυκα βζα ηδκ 

επζπείνδζδ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ. Οζ δε δοκδηζημί πεθάηεξ, ιπμνμφκ κα εκδιενςεμφκ 

ζπεηζηά ιε ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηζξ πανμπέξ ημο ζκζηζημφημο, κα ηθείζμοκ νακηεαμφ βζα 

επζπθέμκ ηαζ πζμ δζελμδζηή εκδιένςζδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ηα άημια πμο επζθέβμκηαζ 

βζα ηδκ εέζδ αοηή , πνέπεζ κα βκςνίγμοκ υηζ απμηεθμφκ ηδκ αζηνίκα ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ 

έηζζ εα πνέπεζ κα θένμκηαζ ακάθμβα. 

Γζα ηδκ εέζδ αοηή απαζημφκηαζ 2 άηνκα. 

 ημκ ίδζμ πχνμ πμο ανίζηεηαζ δ reception, ζηα δελζά ηδξ ιεβάθδξ ζάθαξ , 

πςνζζιέκμξ ιε ιζα ηγαιανία, ανίζηεηαζ ν ρώξνο ηεο πεξηπνίεζεο ηωλ άθξωλ. Ζ 

πενζπμίδζδ ηςκ άηνςκ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ θεπημιένεζα πμο 

ηάκεζ ηδκ δζαθμνά.  
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Δηεί πανέπμκηαζ μζ οπδνεζίεξ manicure ηαζ pedicure, απυ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ζε 

υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ υπςξ :  

 Spa ιακζηζμφν – πεκηζηζμφν ζε πμθοενυκα πμο ηάκεζ 6 είδδ ιαζάγ ζε υθμ ημ ζχια 

ηαζ 6 είδδ οδνμεεναπείαξ ιε εζδζηά άθαηα βζα παθάνςζδ, λεημφναζδ, ηυκςζδ. 

 Peeling πενζχκ, πμδζχκ ηαζ ιαζάγ πεζνυξ, βζα δένια εθαζηζηυ ηαζ ιεηαλέκζμ. 

 Θεναπεία παναθίκδξ βζα ζηθδνφκζεζξ ηαζ λδνυ ζηαζιέκμ δένια . 

 Καθθζηεπκζηυ ιακζηζμφν – πεκηζηζμφν  

 Σεπκδηά κφπζα 

  Σμ ηιήια θεζημονβεί ηονίςξ ιε νακηεαμφ , αθθά οπάνπεζ δοκαηυηδηα  ημ 

πνυβναιιά ημο κα βίκεζ πζμ εοέθζηημ ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ πμο 

οπάνπμοκ απυ ημοξ πεθάηεξ  ηάεε ιένα.  

ημ ηιήια αοηυ απαζπμθμφκηαζ 3 άηνκα 

 ημκ δζπθακυ πχνμ απυ ημ ηιήια πενζπμίδζδ ηςκ άηνςκ, ζοζηεβάγμκηαζ 

2 αηυια ηιήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ ηιήια ημο καθηγηάδ ηαεχξ ηαζ ημ ηιήια ημο 

θνκκωηεξίνπ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πνμζςπζηή εζηυκα ημο ηάεε ιέθμοξ , ηδκ 

ημζκςκζηή εηδήθςζδ πμο εα πανεονεεεί, ηδκ εκδοιαημθμβζηή ημο επζθμβή αθθά 

πζεακυκ ηαζ ηδκ δζάεεζή ημο,  ζοκεέημοιε αοηυ πμο επζεοιεί. ημ ηιήια αοηυ βίκεηαζ 

πνήζδ οπμαθθενβζηχκ ηαθθοκηζηχκ, ηαεχξ ηαζ ημ κέμ ιαηζβζάγ ιε αενμβνάθμ.  Δπίζδξ 

ιπμνεί κα αεθηζςεεί ημ ζπήια ηςκ θνοδζχκ ηαζ ηςκ πεζθζχκ ή κα ηαθοθεμφκ μοθέξ απυ 

πενζπηχζεζξ  ηναοιαηζζιχκ πμο επζαανφκμοκ ηδκ ειθάκζζδ. ε υηζ αθμνά ημ ημιιάηζ 

ημο ημιιςηδνίμο μζ ενβαγυιεκμζ ζε αοηυ, ζεαυιεκμζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ ιεθχκ  
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πνμηείκμοκ ηαζ ζοκεέημοκ ηδκ εζηυκα ηςκ ιαθθζχκ ημοξ ιε υιμνθα θαιπενά πνχιαηα - 

ακηαφβεζεξ - Flash - θςηεζκυηδηα ιε πνςημπμνζαηέξ ηεπκζηέξ. Γίκεηαζ πνήζδ 

οπμαθθενβζηχκ πνςιάηςκ ηαζ εεναπεοηζηχκ πνμσυκηςκ ζε ζοκενβαζία ιε δζεεκμφξ 

θήιδξ εηαζνία. Όθα ηα πηεκίζιαηα είκαζ πνμζανιμζιέκα ζημ ζπήια (ιμνθμθμβία) ημο 

πνμζχπμο αθθά ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ηαζ ηάζεζξ ηδξ ιυδαξ. 

             Πανάθθδθα ζημ ηιήια αοηυ οπάνπεζ ηαζ εζδζηυξ πχνμξ, ζηα πνυηοπα ιζηνμφ 

ηαηαζηήιαημξ, ζημκ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ δ πχθδζδ ηαθθοκηζηχκ εζδχκ ηαεχξ ηαζ 

πνμσυκηςκ πενζπμίδζδξ πνμζχπμο ηαζ ζχιαημξ. Σα ιέθδ ηδξ Glow, έπμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα πνμιδεεφμκηαζ απυ ημ ηαηάζηδια αοηυ, είδδ ηαζ πνμσυκηα πμο ημοξ 

έπμοκ ήδδ ζοζηήζεζ, μζ αζζεδηζημί ηαζ μζ θμζπμί ζοκενβάηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ιε 

ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ έηπηςζδξ . 

Γζα ηδκ ζηεθέπςζδ ηςκ ηιδιάηςκ αοηχκ απαζημφκηαζ 3 άηνκα. 

 

 Απέκακηζ αηνζαχξ απυ ημ ημιιςηήνζμ ηαζ ημ ιαηζβζάγ , ζηα ανζζηενά 

ημο πχνμο οπμδμπήξ , ανίζηεηαζ ημ θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο αμεξνπάξ, 

ημζιδιάηςκ, ηαζ βεκζηυηενα υθςκ ηςκ ζημζπείςκ ημο styling.  ημ ηιήια αοηυ 

πςθμφκηαζ εηηυξ απυ ημζιήιαηα ηαζ αλεζμοάν ιυδαξ ηαζ είδδ έκδοζδξ ηαζ οπυδδζδξ 

βκςζηχκ μίηςκ ημο ελςηενζημφ. Ζ πμζηζθία αέααζα είκαζ ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ , αθμφ 

ημ ηαηάζηδια αοηυ δεκ απμηεθεί ηφνζα αθθά δεοηενεφμοζα δναζηδνζυηδηα ηδξ 

επζπείνδζδξ. ημπυξ ημο ηιήιαημξ αοημφ δεκ είκαζ ηυζμ ημ ηένδμξ υζμ είκαζ δ 

δοκαηυηδηα κα ιπμνεί κα πανέπεζ ζηα ιέθδ ηδξ Glow, ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα 

βζα ηδκ ειθάκζζή ημοξ, ηυζμ ζε ηαεδιενζκή αάζδ, υζμ ηαζ ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ, 

(βάιμζ, δελζχζεζξ η.η.θ.). 

Γζα ημ ηιήια αοηυ απαζηείηαζ 1 άηνκν. 
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 Γίπθα αηνζαχξ απυ ημ ηαηάζηδια ζηα ανζζηενά ημο πχνμο οπμδμπήξ, 

ζηεβάγεηαζ δ ηαθεηένζα ηδξ Glow  . Πνυηεζηαζ βζα έκακ πχνμ δζαιμνθςιέκμ ιε αάζδ 

ηζξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ πεθαηχκ ηδξ. οβηεηνζιέκα, μ πχνμξ αοηυξ 

απμηεθείηαζ απυ έκα ιπαν, ζημ μπμίμ βίκμκηαζ μζ παναββεθίεξ βζα αθερήιαηα,  ηαθέδεξ 

ηαζ ηνφα πζάηα ηαζ ζημκ μπμίμ πανάθθδθα πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ πχθδζδ, εζδζηχκ 

ηαηαζηεοαζιάηςκ υπςξ  π.π. ηζάζ, αυηακα η.α. Μένμξ ημο 

ηιήιαημξ αοημφ απμηεθμφκ ηα ηναπεγάηζα ζημκ ηήπμ , μζ 

εαιχκεξ ηςκ μπμίςκ ελοπδνεημφκηαζ απυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο 

ιπαν.  

ημ ιπαν απαζημφκηαζ 2 αθόκε άηνκα.  

 

Φοζζηά ζημκ πχνμ ημο ζζμβείμο οπάνπμοκ ημοαθέηεξ ζηζξ μπμίεξ δ πμθοηέθεζα 

ηαζ θεζημονβζηυηδηα είκαζ ειθακείξ , ιε ζοκεπείξ ηαεανζζιμφξ ηαζ αθθαβέξ πεηζεηχκ 

ηαζ ιε ηδκ πανμπή υθςκ ηαζ ηςκ δοκαηχκ εζδχκ πνμζςπζηήξ οβζεζκήξ. 

Γίπθα απυ ηζξ ημοαθέηεξ ανίζηεηαζ ημ εζςηενζηυ αζακζέν ηαζ μζ ζηάθεξ πμο 

μδδβμφκ είηε ζημκ οπυβεζμ πχνμ ζηάειεοζδξ, είηε ζημκ 1
μ
  ηαζ 2

μ
 υνμθμ υπμο 

πανέπμκηαζ μζ οπυθμζπεξ ηαζ πζμ ηφνζεξ οπδνεζίεξ ηδξ Glow  . 

 

1νο όξνθνο  

Ο πνχημξ υνμθμξ ημο μζηήιαημξ, απανηίγεηαζ απυ 6 δζαθμνεηζημφξ πχνμοξ, μ 

ηάεε έκαξ ιε ηδκ δζηή ημο ζδιαζία ηαζ δοκαιζηή. ε ακηίεεζδ ιε ημ ζζυβεζμ ζηα 

ηιήιαηα αοηά, πναβιαημπμζμφκηαζ μζ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ Glow  ηαζ εδχ είκαζ πμο 

πηοπά μοζζαζηζηά δ ηανδζά ηδξ επζπείνδζδξ. οβηεηνζιέκα ζημκ υνμθμ αοηυ εδνεφμοκ 

ηα παναηάης ηιήιαηα : 
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I. Αηζζεηηθή πξνζώπνπ. 

Σμ πνυζςπυ ιαξ, είκαζ μ ηαενέθηδξ δξ ροπζηήξ ηαζ 

ζςιαηζηήξ ιαξ οβείαξ. Βαζζηή ανπή ηδξ Glow    είκαζ έκα 

ηαεανυ, οβζέξ ηαζ θαιπενυ πνυζςπμ. Γζα ημκ θυβς αοηυ 

ζημ ηιήια αοηυ πναβιαημπμζμφκηαζ ενβαζίεξ, υπςξ 

απμηνίπςζδ ηαζ ηαεανζζιυξ πνμζχπμο ιε ζφβπνμκεξ ηαζ 

ηαζκμηυιεξ ηεπκζηέξ, υπςξ peeling , ηαεανζζιυξ spa, 

ηαεανζζιυξ ιε αζεένζα έθαζα ή ιε ηδκ πνήζδξ οπενήπςκ,  

ηαεχξ ηαζ εεναπείεξ ιε μλέα θνμφηςκ βζα ζφζθζλδ ηαζ 

ακαγςμβυκδζδ ημο δένιαημξ. Δπζπθέμκ βίκμκηαζ εεναπείεξ 

βζα  εζδζηέξ πενζπηχζεζξ, υπςξ αηιή, νοηίδεξ, επμφθςζδ 

μοθχκ η.α., υπςξ επίζδξ ηαζ εεναπείεξ εκοδάηςζδξ ηαζ απμθέπζζδξ. Σέθμξ, 

πναβιαημπμζμφκηαζ εεναπείεξ ενέρδξ ηαζ θςημακάπθαζδξ ιε εζδζηά ιδπακήιαηα . Ζ 

αζζεδηζηυξ πμο απαζπμθείηαζ ζημ ηιήια αοηυ πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ ζηα ιέθδ, ημοξ 

δίκεζ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοιαμοθέξ ηαζ θοζζηά πνμςεεί ηδκ πχθδζδ ηςκ 

ακηίζημζπςκ πνμσυκηςκ. 

Σμ ηιήια θεζημονβεί ηαηυπζκ νακηεαμφ ηαζ απαζπμθεί 1 εξγαδόκελν.  

Δπίζδξ οπάνπεζ ζοκενβαζία ιε πιαζηηθό ρεηξνπξγό θαη δεξκαηνιόγν 

(ελςηενζημί ζοκενβάηεξ), δ μπμία δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζηα ιέθδ κα εκδιενςεμφκ 

ζπεηζηά ιε ηα επζηεφβιαηα ηδξ επζζηήιδξ αθθά ηαζ κα έπμοκ πνμζςπζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ 

θφζεζξ ζηα αζζεδηζηά ημοξ εέιαηα. 
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II. Αηζζεηηθή ζώκαηνο  

Ζ θζθμζμθία ηδξ Glow είκαζ ιία. Ζ απυθοηδ ζηακμπμίδζδ απυ έκα υιμνθμ 

ζθνζβδθυ ηαζ θεπηυ ζχια, ιε εεναπείεξ ααζζζιέκεξ ζηδκ απμημλζκςηζηή ηαζ 

ακακεςηζηή δνάζδ ηδξ εάθαζζαξ. 

Έηζζ ζημκ πχνμ αοηυ πανέπεηαζ ιζα πμζηζθία οπδνεζζχκ . 

1. Αβςβή ιε θάζπδ – Private spa : (εκζζπφεζ ημ 

ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια) 

2. Μαζάγ  

3. Ζθεηηνμεεναπείεξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηοηηανίηζδαξ, ηαζ ηδξ 

παθάνςζδξ  

4. Μδπακήιαηα παεδηζηήξ βοικαζηζηήξ 

5. Απμηνίπςζδ  

6. Θεναπείεξ αδοκαηίζιαημξ.  

 

Σα πνμβνάιιαηα ηδξ Glow ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ζςζηή δζαζημθμβζηή 

παναημθμφεδζδ, ζηδκ πνήζδ ηαθθοκηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ αθθά ηαζ ζηδκ 

πνμζςπζηή εέθδζδ ηαζ πνμζπάεεζα. 

Έηζζ ζημκ πχνμ αοηυ ενβάγεηαζ 1 άηνκν, ζε ζοκενβαζία ιε έκακ πεπεζναιέκμ 

δηαηηνιόγν – δηαηξνθνιόγν (ελςηενζηυξ ζοκενβάηδξ ). 

 

III. Σερλεηό καύξηζκα – sauna  

Ζ Glow πανέπεζ ζηα ιέθδ ηδξ ηδκ δοκαηυηδηα κα απμθαφζμοκ έκα οπένμπμ 

θαιπενυ ηνμπζηυ ιαφνζζια ιε solarium ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ. Με πζζημπμζδηζηυ 

ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ πνήζδ εθεβπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ θμβζηή πνήζδ ημο solarium 
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υπζ ιυκμ δεκ αθάπηεζ ημ δένια αθθά ημ πνμζηαηεφεζ.  Λυβς ηδξ έηηνζζδξ ηδξ ιεθακίκδξ 

πμο είκαζ πνμζηαηεοηζηή μοζία απμθεφβμκηαζ ηα δθζαηά εβηαφιαηα. 

Δπίζδξ δ Glow πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ιαονίζιαημξ ιε ηδκ  

κέα ιέεμδμ ιαονίζιαημξ ιε αενμβνάθμ! Με ρεηαζιυ εζδζημφ οβνμφ-

εκενβμπμζδηήξ ιεθακίκδξ ημ ιαφνζζια βίκεηαζ μιμζυιμνθα ζε 5 χνεξ ιε θοζζηυ ηνυπμ 

πςνίξ έηεεζδ ζημκ ήθζμ ή μπμζαδήπμηε αηηζκμαμθία. 

ε υηζ αθμνά ηδκ  sauna ηαζ ημ οδνμιαζάγ, πνυηεζηαζ βζα δφμ βεζημκζηέξ 

ηαιπίκεξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ κέαξ ηεπκμθμβίαξ , ιε ζημπυ κα πανέπμοκ 

ζοκεπή παθάνςζδ ηαζ ζδιακηζηυ απμηέθεζια ζημοξ επζζηέπηεξ ημοξ (απχθεζα αάνμοξ 

– ιαζάγ η.η.θ.) . 

Γζα ημ ηιήια αοηυ δεκ απαζηείηαζ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. 

 

IV. Υώξνο θύιαμεο παηδηώλ  

Οζ ενβαγυιεκμζ ηαζ δ δζμίηδζδ ηδξ  Glow ηαηακμμφκ ηδκ ακάβηδ ηάεε βοκαίηαξ 

κα έπεζ θίβμ πνυκμ βζα ημκ εαοηυ ηδξ.  Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ, 

οπάνπεζ έκαξ εζδζηά δζαιμνθςιέκμξ πχνμξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ ηςκ 

ιεθχκ.  

ημκ πχνμ αοηυ οπάνπμοκ παζπκίδζα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

ηναηήζμοκ ημοξ κεανμφξ επζζηέπηεξ απαζπμθδιέκμοξ, ιέπνζ μ ζοκμδυξ ημοξ κα 

απμθαφζεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ Glow. Ζ εηαζνεία εεςνεί 

πςξ δ φπανλδ παζδυημπμο, απμηεθεί έκα απυ ηα 

ζοβηνζηζηά ηδξ πθεμκεηηήιαηα ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ 

δίκεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζημκ πχνμ αοηυ. 

ηδκ  εέζδ  αοηή δ εηαζνεία απαζπμθεί 1 εξγαδόκελν. 
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V. Υώξνο απνδπηεξίσλ 

Φοζζηά ζακ εηαζνεία πμο ζέαεηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ηδκ ιμκαδζηυηδηα ημο 

ηάεε ακενχπμο  δ Glow έπεζ θνμκηίζεζ κα πανέπεζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ, έκα ηέθεζμ 

ζφζηδια απμδοηδνίςκ, ελμπθζζιέκα ιε ηδκ ηεθεοηαία θέλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. 

Σα απμδοηήνζα είκαζ έκαξ πχνμξ υπμο μζ επζζηέπηεξ ηδξ Glow πενκμφκ ανηεηυ 

πνυκμ . πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκεπχξ απυ ημοξ πεθάηεξ μζ μπμίμζ εέθμοκ είηε κα αθθάλμοκ 

, είηε κα θοθάλμοκ βζα ηάπμζα χνα ηα πνμζςπζηά ημοξ ακηζηείιεκα. Φοζζηά είκαζ μ 

πχνμξ ζημκ μπμίμ οπάνπμοκ ημοαθέηεξ ηαζ κημογζένεξ αθθά ηαζ πάβημξ ιε είδδ 

πνμζςπζηήξ οβζεζκήξ ηαζ ηαθθοκηζηά. 

Σα απμδοηήνζα είκαζ έκαξ πχνμξ πμο 

πνέπεζ ακά πάζα ζηζβιή κα είκαζ ηαεανυξ ηαζ 

πενζπμζδιέκμξ αθθά ηαζ πθήνςξ ελμπθζζιέκμξ 

ιε ηα απαναίηδηα, ηαζ  βζα  ημ θυβμ αοηυ 

απαζημφκηαζ 2 εξγαδόκελνη ζημκ ημιέα ηδξ 

ηαεανζυηδηαξ. 

 

VI. Γπκλαζηήξην 

Σμ βοικαζηήνζμ, ηαε‟ υηζ δεοηενεφμοζα δναζηδνζυηδηα ηδξ Glow, πενζμνίγεηαζ 

ζημκ πχνμ εκυξ ιζηνμφ δςιαηίμο ζημκ πνχημ υνμθμ. Παν‟ υηζ ιζηνυ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ 

παφεζ κα είκαζ θεζημονβζηυ. Σμ βοικαζηήνζμ θμζπυκ ηδξ GLOW πενζθαιαάκεζ έκα 

ιδπάκδια power plate ηαζ έκακ εθεφεενμ πχνμ βζα αζηήζεζξ yoga ηαζ Pilates.  

Γζα ηδκ εέζδ αοηή απαζηείηαζ 1 άηνκν.  
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2νο όξνθνο 

ημκ 2
μ
 ηαζ ηεθεοηαίμ υνμθμ ημο ζκζηζημφημο Glow θζθμλεκμφκηαζ ημ βναθείμ 

ηδξ δζεφεοκζδξ ηαζ ημ θμβζζηήνζμ. 

ημ θμβζζηήνζμ απαζπμθμφκηαζ ημοθάπζζημκ 2 άηνκα. 

Πανάθθδθα ζημκ υνμθμ αοηυ, ανίζημκηαζ ημ launch break room υπμο μζ 

ενβαγυιεκμζ, ακαπαφμκηαζ ηαζ παθανχκμοκ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Δηεί ανίζημκηαζ 

ηα πνμζςπζηά ημοξ ενιάνζα ηαεχξ ηαζ δ ηναπεγανία ιε ηδκ ημογίκα υπμο ιπμνμφκ κα 

βεοιαηίζμοκ.   

Σέθμξ οπάνπμοκ μζ ημοαθέηεξ ημο πνμζςπζημφ αθθά ηαζ έκα αηυιδ ιζηνυ 

δςιάηζμ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ελςηενζημφξ ζοκενβάηεξ ηδξ επζπείνδζδξ 

βζα ηα νακηεαμφ ημοξ ιε ημοξ πεθάηεξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4…ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΘΟΓΧΝ Γ.Α.Π. 

ΣΖΝ GLOW 

 

4.1. ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ  HRM  

& Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Ζ εηαζνεία Glow θοζζηά δίκεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία ζημκ ακενχπζκμ 

πανάβμκηα. Οζ ενβαγυιεκμζ, απμηεθμφκ βζα ηδκ επζπείνδζδ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, 

ημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια ηαεχξ δ ελεζδίηεοζδ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ βκχζεςκ 

ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ απμηεθμφκ βζα ηδκ Glow ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ 

ακάπηολήξ ηδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ εθανιμβή ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ 

δζμίηδζδξ ημο πνμζςπζημφ παίγεζ ζδιακηζηυηαημ νυθμ.  

Ζ Γζμίηδζδ Πνμζςπζημφ βεκζηά ςξ επζζηήιδ,  ςξ βκςζηυκ δίκεζ έιθαζδ ζηδκ 

ιεθέηδ ημο πνμζςπζημφ ιζαξ επζπείνδζδξ υπζ απυ ηδκ μζημκμιζζηζηή πθεονά ημο 

εέιαημξ αθθά ςξ  ζημζπείμ - ζοκηεθεζηή πάκς ζημ μπμίμ δ ηάεε επζπείνδζδ πνέπεζ κα 

επεκδφζεζ ηαζ κα ζηδνζπεεί. Οζ ακενχπζκμζ πυνμζ απμηεθμφκ βζα ηδκ Glow ημ 

πμθοηζµυηενμ ηεθάθαζμ ηδξ. Ζ εηαζνεία αέααζα ηαηακμεί, πςξ δ πνμζανιμζηζηυηδηα 

ηαζ δ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ ηαζ ελέθζλδξ ιέζα απυ ημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ, παίγμοκ  

πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνμζπάεεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

ηδκ Glow, βίκεηαζ ακηζθδπηυ πςξ ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο αηυµμο, ηδξ 

ενβαζίαξ ηαζ ημο μνβακζζµμφ επζδζχηεηαζ δ δδµζμονβία ακηαβςκζζηζημφ 

πθεμκεηηήµαημξ.  

Ζ Glow γδηά απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηδξ, ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία πμο κα ημοξ 

παναηηδνίγμοκ ηαζ κα ημοξ ηάκμοκ κα λεπςνίγμοκ, υπςξ αθμζίςζδ, επαββεθιαηζζιυ, 
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πείνα ηαζ εκδζαθένμκ. Δπζπθέμκ επζεοιεί , ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηδξ κα δζαηαηέπεηαζ 

απυ αζζεήιαηα εκεμοζζαζιμφ ηαζ αβάπδξ βζα αοηυ πμο ηάκεζ, ηαζ θοζζηά κα έπεζ 

δζάεεζδ κα πνμζθένεζ ζημ ζφκμθμ ηδξ επζπείνδζδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ εηαζνεία εα 

έπεζ υπζ ιυκμ εοπανζζηδιέκμοξ πεθάηεξ αθθά ηαζ εοπανζζηδιέκμ πνμζςπζηυ ημ μπμίμ 

είκαζ ηαζ ημ ααζζηυηενμ, αθμφ ιε έηζζ αεθηζχκεηαζ δ παναβςβζηυηδηα, ηαζ θοζζηά  δ 

εζηυκα ηαζ δ θήιδ ηδξ επζπείνδζδξ αθθά ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ πμο 

πανέπμκηαζ. 

Λυβς ηδξ ιεβάθδξ αανφηδηαξ πμο δίκεζ δ Glow ζημκ ημιέα ημο ακενχπζκμο 

πανάβμκηα, εεςνείηαζ ζηυπζιδ δ φπανλδ ιζαξ εέζδξ ιε ηα ηαεήημκηα ημο 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ . 

Ζ εέζδ ημο δζεοεοκηή ακενχπζκμο δοκαιζημφ, είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ 

Glow. Σμ άημιμ πμο ηαηέπεζ ηδκ εέζδ αοηή , είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηαεήημκηα πμο 

αθμνμφκ υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ ηςκ ακενςπίκςκ πυνςκ. οβηεηνζιέκα μ 

δζεοεοκηήξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ζοιιεηέπεζ ζηδκ θήρδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

απμθάζεςκ, εκχ ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ελςηενζημφ αθθά ηαζ ημο εζςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ, πνμζπαεεί κα πνμζανιυζεζ ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ ημο 

πνμζςπζημφ , χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα ηαηάθθδθμ εοκμσηυ ηθίια, ημ μπμίμ εα είκαζ δ 

ανπή βζα ηδκ πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ηδξ ηαθήξ εέζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ζηδκ αβμνά. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ανιμδζυηδηεξ ημο δζεοεοκηή  ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ είκαζ 

μζ παναηάης :  

 Ακάθοζδ ηαζ πενζβναθή ηδξ εηάζημηε εέζδξ ενβαζίαξ  

 Πνμζέθηοζδ πνμζςπζημφ 

 Δπζθμβή πνμζςπζημφ 

 Δηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ 

 Αλζμθυβδζδ πνμζςπζημφ 
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 Αιμζαέξ πνμζςπζημφ 

 Πανμπέξ πνμζςπζημφ 

 Γζμίηδζδ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ 

     Σμ ηιήια ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ θμζπυκ, είκαζ οπεφεοκμ βζα υθεξ ηζξ 

παναπάκς δζαδζηαζίεξ, βζαηί υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δεκ είκαζ άζπεημ ιε ημοξ 

ζηυπμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. Μέζς θμζπυκ ηςκ δζενβαζζχκ αοηχκ, ημ HR πνμζπαεεί 

κα αεθηζχζεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα, ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

οπδνεζζχκ πμο μζ ενβαγυιεκμζ ζηα δζάθμνα  ηιήιαηα ζημ front line  ηδξ 

επζπείνδζδξ, πνμζθένμοκ ζημοξ πεθάηεξ. 

       Ζ απμηεθεζιαηζηή θμζπυκ πνμζέθηοζδ, ακάπηολδ ηαζ δζαπείνζζδ  αμδεά 

ηδκ επζπείνδζδ κα αλζμπμζεί ηζξ εοηαζνίεξ ηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ ηζξ απεζθέξ ημο 

ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Δπίζδξ δ  ιεηααμθή ημο ζοζηήιαημξ ηςκ πνμζθήρεςκ, 

δ εκίζποζδ ηδξ επέκδοζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ακάπηολδ ηαζ δ εθανιμβή κέςκ 

ζοζηδιάηςκ αιμζαχκ μδδβμφκ ζηδκ απυηηδζδ πνμζεέηςκ δελζμηήηςκ ηαζ 

βκχζεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα εκζζπφμοκ ηαζ ημ δεζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

      Ζ ααζζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ακάπηολδ ημο ενβαγυιεκμο πμο πανέπμκηαζ απυ 

ηδκ επζπείνδζδ, ελοπδνεηεί ηδκ ενβαζζαηή ζηακμπμίδζδ ημο αηυιμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ηαζ παναβςβζηυηδηα. 

      Έηζζ θμζπυκ θηάκμοιε ζηδκ επίηεολδ ημο ηφνζμο θυβμο φπανλδξ ηδξ 

Γζμίηδζδξ ακενςπίκςκ πυνςκ πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυ ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

επίηεολδ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ ζηυπςκ ηαζ δ επανηήξ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ 

επζηοπία ηδξ επζπείνδζδξ. 
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4.2. HRM ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Ζ εθανιμβή ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ηςκ εεςνζχκ ηδξ δζμίηδζδξ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ, είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ δ Glow, πνμζπαεεί ιε ζοκέπεζα κα ηδνεί απυ ηα πνχηα 

αήιαηα ηδξ ηαζ ζε υθα ηα ζηάδζα ηαζ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ.  

Γκςνίγμκηαξ ηδκ δφκαιδ πμο ιπμνεί κα απμηηήζεζ ιέζα απυ ηδκ ζςζηή 

δζμίηδζδ ηαζ δζαπείνδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ, δ Glow αημθμοεεί ηζξ παναηάης 

δζαδζηαζίεξ, μζ μπμίεξ εα ηδξ ελαζθαθίζμοκ υπζ ιυκμ πμζμηζηυ πνμζςπζηυ αθθά ηαζ 

ηαη‟ επέηηαζδ πμζμηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ηεθζηά εοπανζζηδιέκμοξ πεθάηεξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα θμζπυκ, δ Glow, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ, ή 

αηυια ηαζ ηαηά ηδκ  δζάνηεζα ηδξ γςήξ ηδξ, ακαγδηά υπςξ είκαζ θοζζηυ ηα 

ηαηάθθδθα άημια πμο εα ζηεθεπχζμοκ ημ ηάεε ηιήια ηδξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

αημθμοεεί ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία , έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαζθαθίζεζ ημ 

ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια. ημ ηιήια αοηυ αζπμθμφκηαζ ιε ηα ελήξ : 

•Ακάθοζδ Θέζεςκ 

•Πνμβναιιαηζζιυξ 

•Πνμζέθηοζδ  

•Δπζθμβή 

•Δηπαίδεοζδ 

• Αιμζαέξ 

• Αλζμθυβδζδ 

•Δνβαζζαηέξ ζπέζεζξ  

Ζ δζαδζηαζία απμηοπχκεηαζ ζηα παναηάης αήιαηα. 
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4.2.1 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

       Ζ ακάθοζδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

Glow αθθά ηαζ βζα υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο επζεοιμφκ κα έπμοκ ζημοξ ηυθπμοξ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ιε πμζυηδηα, αλίεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηαζ πνμζδζμνζζιέκα ηαεήημκηα. 

Μυκμ έηζζ , μζ οπάθθδθμζ εα βκςνίγμοκ ηζ αηνζαχξ πνέπεζ κα ηάκμοκ , πμζεξ είκαζ ηα 

υνζα ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ αηνζαείξ απαζηήζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ. Με 

ηδκ  ακάθοζδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ θμζπυκ δ εηαζνεία ηαθείηαζ κα ζοβηεκηνχζεζ ηζξ 

απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο απαζηεί κα έπεζ έκαξ δοκδηζηυξ 

οπάθθδθμξ υπςξ επίζδξ ηαζ ηζξ βεκζηέξ βκχζεζξ ηαζ ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηα 

πνμζυκηα πμο πνέπεζ κα πθδνμί μ οπάθθδθμξ βζα κα ιπμνέζεζ κα είκαζ επζηοπδιέκμξ 

ζημκ ημιέα ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο. 

  ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ ενβαγυιεκμζ ζημ ηιήια ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, 

πνέπεζ κα ακαθφζμοκ  ηζξ απαζημφιεκεξ εέζεζξ ενβαζίαξ ζε ηάεε ημιιάηζ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ηα ηαεήημκηα ηαζ ηα δζηαζχιαηα πμο εα έπεζ μ ενβαγυιεκμξ ζηδκ 

εηάζημηε εέζδ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ, ηδκ πνμτπδνεζία ηαζ ηοπυκ άθθα 

πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνςζδ ηδξ ηάεε εέζδξ.  

Βέααζα ζηδκ θάζδ αοηή πναβιαημπμζείηαζ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ βζα ηοπυκ 

ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ηδκ επέηηαζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ ζε υηζ αθμνά ημ πνμζςπζηυ ηαεχξ ηαζ ημο ηνυπμο 

πμο αοηέξ εα ηαθοθεμφκ.  

  οβηεηνζιέκα θμζπυκ, ημ ηιήια ημο HR έπεζ απμθακεεί υηζ οπάνπμοκ ηαηά ηδκ 

ίδνοζδ ηδξ εηαζνείαξ, δζάθμνεξ ακάβηεξ βζα ηδκ ζηεθέπςζή ηδξ ζηα δζάθμνα ηιήιαηα 

ηδξ.  

 

 



Ρεθαηζίλα Θενδώξα   Δ.Α.Π. ζηνλ θιάδν ηεο Αηζζεηηθήο  

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Επηζηήκεο  / Οηθνλνκηθή & Επηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή   2009 

45 

RECEPTION 

ημ πνχημ αοηυ ηιήια ηδξ επζπείνδζδξ, ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ημκ ηαενέθηδ 

ηδξ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ , δ Glow  εέηεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά ηαηά ηδκ 

ακάθοζδξ ηδξ εέζδξ αοηήξ. O ηίηθμξ ηδξ εέζδξ αοηήξ, είκαζ οπεφεοκμξ / δ οπμδμπήξ. Σα 

άημια πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εέζδξ, είκαζ 2. Οζ ηφνζεξ 

οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ημο ενβαγυιεκμο  ζηδκ  οπμδμπή, είκαζ κα ηαθςζμνίγεζ 

ηαζ κα πνμεημζιάγεζ ημκ πεθάηδ, κα παίνκεζ ημ ζζημνζηυ ηςκ κέςκ ιεθχκ, κα ηναηά ημ 

ηαιείμ, κα εκδιενχκεζ ηα ιέθδ βζα κέεξ ζδέεξ ηαζ εεναπείεξ, κα ηθείκεζ νακηεαμφ, ηαζ 

θοζζηά κα  πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα ελοπδνεηεί ημοξ πεθάηεξ. Πνμοπδνεζία βζα ηδκ 

εέζδ αοηή δεκ απαζηείηαζ, απαζημφκηαζ υιςξ ζοβηεηνζιέκεξ βκχζεζξ ηαζ 

παναηηδνζζηζηά ηα μπμία πνέπεζ κα πθδνμί μ οπμρήθζμξ , υπςξ κα είκαζ μπμζδήπμηε 

ηάημπμξ απμθοηήνζμο θοηείμο, κα βκςνίγεζ αββθζηά, ηαζ κα έπεζ άνζζηδ βκχζδ  Ζ/Τ. Ο 

οπμρήθζμξ ιπμνεί κα είκαζ βοκαίηα ή άκδναξ , δθζηίαξ 20-30 εηχκ, ειθακίζζιυξ ηαζ 

ημζκςκζηυξ.  

 

ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΑΚΡΧΝ 

Γζα ηδκ εέζδ ζημκ ημιέα  ημο ηιήιαημξ πενζπμίδζδξ  άηνςκ απαζημφκηαζ 3 

άημια. Σα άημια αοηά είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ πανμπή απθχκ αθθά ηαζ ελεζδζηεοιέκςκ 

οπδνεζζχκ manicure, pedicure, Spa ιακζηζμφν – πεκηζηζμφν , Peeling πενζχκ, πμδζχκ 

ηαζ ιαζάγ πεζνυξ, εεναπεία παναθίκδξ ,ηαθθζηεπκζηυ ιακζηζμφν – πεκηζηζμφν ηαζ 

ηεπκδηά κφπζα. Ζ πνμοπδνεζία πμο απαζηείηαζ είκαζ ημοθάπζζημκ 2 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ 

εέζδ εκχ μζ οπμρήθζμζ πνέπεζ κα είκαζ απυθμζημζ ακηίζημζπδξ ζπμθήξ ιε πναηηζηή 

ειπεζνία πάκς ζημ ακηζηείιεκμ. Γζα ηζξ 3 αοηέξ εέζεζξ δ εηαζνεία γδηά βοκαίηεξ , 

δθζηίαξ 20-40 εηχκ, ιε επζημζκςκζαηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ θοζζηά ημζκςκζηέξ. 
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ΜΑΚΗΓΗΑΕ  

Γζα ημ ηιήια αοηυ απαζηείηαζ έκα άημιμ βζα ηδκ εέζδ ιαηζβζέν / 

ιαηζβζέγ. Οζ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ημο είκαζ ηονίςξ ηα ελήξ : πανμπή 

οπδνεζζχκ ιαηζβζάγ ιε πνήζδ οπμαθθενβζηχκ ηαθθοκηζηχκ, ηαεχξ ηαζ ιαηζβζάγ 

ιε αενμβνάθμ  / ζπήια θνοδζχκ ηαζ πεζθζχκ / μοθέξ / πχθδζδ πνμσυκηςκ. Γζα 

ηδκ εέζδ αοηή απαζηείηαζ πνμοπδνεζία  ημοθάπζζημκ 5 πνυκςκ ζε ακηίζημζπδ 

εέζδ ιε εζδζηέξ βκχζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα , δ οπμρήθζα ή μ οπμρήθζμξ, πνέπεζ  

κα είκαζ απυθμζημξ Σ.Δ.Η. Αζζεδηζηήξ ή απυθμζημξ ακηίζημζπδξ ζπμθήξ (Η.Δ.Κ –

Σ.Δ.Δ.)ιε πναηηζηή ειπεζνία πάκς ζημ ακηζηείιεκμ. Ο οπμρήθζμξ, ιπμνεί κα 

είκαζ βοκαίηα, ή άκδναξ  δθζηίαξ 20-40 εηχκ, εοπάνζζημξ , μιζθδηζηυξ ηαζ 

ημζκςκζηυξ παναηηήναξ. 

 

ΚΟΜΜΧΣΖΡΗΟ 

Γζα ημ ηιήια αοηυ δ πενζβναθή εέζδξ έπεζ ςξ ελήξ : δ επζπείνδζδ 

ακαγδηά ημιιςηή / ημιιχηνζα βζα ηδκ ηάθορδ 2 εέζεςκ ενβαζίαξ. Σα άημια 

αοηά πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμηείκμοκ ηαζ κα ζοκεέημοκ ηδκ εζηυκα ηςκ 

ιαθθζχκ ηςκ πεθαηχκ ιε υιμνθα θαιπενά πνχιαηα - ακηαφβεζεξ - Flash - 

θςηεζκυηδηα ιε πνςημπμνζαηέξ ηεπκζηέξ. ημκ πχνμ αοηυ βίκεηαζ πνήζδ 

οπμαθθενβζηχκ πνςιάηςκ ηαζ εεναπεοηζηχκ πνμσυκηςκ ηαεχξ ηαζ πχθδζδ 

πνμσυκηςκ. Γζα ηδκ εέζδ αοηή δ απαναίηδηδ πνμοπδνεζία είκαζ 2 πνυκζα ζε 

ακηίζημζπδ εέζδ , εκχ είκαζ απαναίηδημ, μ οπμρήθζμξ κα είκαζ απυθμζημξ 

ακηίζημζπδξ ζπμθήξ (Η.Δ.Κ.)ιε πναηηζηή ειπεζνία πάκς ζημ ακηζηείιεκμ. ε υηζ 

αθμνά ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά, δ εηαζνεία εκδζαθένεηαζ βζα βοκαίηα ή 

άκδνα , δθζηίαξ 20-40 εηχκ μ μπμίμξ κα είκαζ παναηηήναξ εοπάνζζημξ ,  

μιζθδηζηυξ ηαζ ημζκςκζηυξ. 
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ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ 

ημ ηαηάζηδια θζακζηήξ πχθδζδξ, δ εέζδ ενβαζίαξ πμο πνμζθένεηαζ 

έπεζ ημκ ηίηθμ, οπεφεοκμξ / δ ηαηαζηήιαημξ. ηδκ εέζδ αοηή εα απαζπμθείηαζ 1 

άημιμ, ημ μπμίμ εα είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ πχθδζδ πνμσυκηςκ βκςζηχκ 

μίηςκ. Σμ εκ θυβς άημιμ, εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πνμοπδνεζία ημοθάπζζημκ 2 

πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ ηαζ κα βκςνίγεζ αββθζηά . δ εέζδ αθμνά  βοκαίηα, 

δθζηίαξ 20-40 εηχκ, δ μπμία πνέπεζ κα είκαζ ελοπδνεηζηή ,ημζκςκζηή , 

εοπάνζζημξ παναηηήναξ ιε ηαθέκημ ζηζξ πςθήζεζξ. 

 

ΚΖΠΟ – ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 

Γζα ημ ηιήια αοηυ δ πενζβναθή εέζδξ έπεζ ςξ ελήξ : 

Α ) 

Ζ επζπείνδζδ, ακαγδηά ανπζηά έκα άημιμ βζα κα είκαζ  οπεφεοκμξ / δ 

ιπμοθέ. Σμ άημιμ αοηυ εα ελοπδνεηεί ημοξ πεθάηεξ πμο είκαζ ζε ακαιμκή, εα 

εημζιάγεζ νμθήιαηα ηαζ ηνφα πζάηα. Ζ πνμοπδνεζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

εέζδ αοηή είκαζ 2 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ, εκχ μζ βκχζεζξ πμο ηαθείηαζ κα 

έπεζ ημ εκ θυβς άημιμ, είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Γδθαδή ανηεί κα είκαζ απυθμζημξ  

θοηείμο  ηαζ κα βκςνίγεζ ηαθά ηδκ αββθζηή βθχζζα. Γζα ηδκ εέζδ αοηή είκαζ 

πνμηζιυηενμξ έκαξ άκδναξ, δθζηίαξ 25-35εηχκ, ημζκςκζηυξ ηαζ ειθακίζζιμξ.  

Β) 

ημ ηιήια αοηυ εηηυξ απυ ημκ οπεφεοκμ ημο ιπαν, είκαζ απαναίηδηδ ηαζ 

δ πνυζθδρδ, 2 αηυιςκ βζα ηδκ εέζδ ημο ζεναζηυνμο. Σα άημια αοηά εα 

ελοπδνεημφκ  ημοξ πεθάηεξ πμο είκαζ ζε ακαιμκή, εα ζεναίνμοκ ηαζ θοζζηά εα , 

παίνκμοκ  παναββεθίεξ. Ζ εέζδ αοηή αθμνά άημια ιε πνμοπδνεζία ημοθάπζζημκ   
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2 πνυκςκ  ζε ακηίζημζπδ εέζδ ηαζ μζ βκχζεζξ πμο απαζημφκηαζ είκαζ αββθζηά, ηαζ  

απμθοηήνζμ θοηείμο. ε υηζ αθμνά ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ εέζδ, μ οπμρήθζμξ ιπμνεί κα είκαζ άκδναξ ή βοκαίηα , 

δθζηίαξ 25-35εηχκ,ημζκςκζηυξ, ελοπδνεηζηυξ, μιζθδηζηυξ ηαζ ειθακίζζιμξ. 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΧΠΟΤ 

ημ ηιήια αοηυ απαζηείηαζ έκα άημιμ βζα ηδκ εέζδ ημο αζζεδηζημφ. Σμ 

άημιμ αοηυ εα ακαθάαεζ ηζξ ελήξ οπμπνεχζεζξ : απμηνίπςζδ ηαζ ηαεανζζιυ 

πνμζχπμο peeling , ηαεανζζιυ spa, ηαεανζζιυ ιε αζεένζα έθαζα ή ιε ηδκ πνήζδ 

οπενήπςκ,  εεναπείεξ ιε μλέα θνμφηςκ βζα ζφζθζλδ ηαζ ακαγςμβυκδζδ ημο 

δένιαημξ. Δπζπθέμκ εα βίκμκηαζ εεναπείεξ βζα  αηιή, νοηίδεξ, επμφθςζδ μοθχκ 

η.α., υπςξ επίζδξ ηαζ εεναπείεξ εκοδάηςζδξ ηαζ απμθέπζζδξ, εεναπείεξ ενέρδξ 

ηαζ θςημακάπθαζδξ ιε εζδζηά ιδπακήιαηα . Ζ αζζεδηζηυξ εα πνέπεζ κα ιπμνεί 

κα  πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ ζηα ιέθδ, κα ημοξ δίκεζ ηζξ απαναίηδηεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοιαμοθέξ ηαζ θοζζηά πνμςεεί ηδκ πχθδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ 

πνμσυκηςκ. Γζα ηδκ εέζδ αοηή απαζηείηαζ πνμοπδνεζία πμο κα θηάκεζ ημ 

θζβυηενμ ηα 5 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ. Σμ άημιμ πμο εα ηαθφρεζ ηδκ εέζδ 

αοηή , εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ  αββθζηά ηαζ κα είκαζ απυθμζημξ ΣΔΗ Αζζεδηζηήξ. 

ε υηζ αθμνά ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά εα πνέπεζ κα είκαζ βοκαίηα, δθζηίαξ 

20-40 εηχκ, ελοπδνεηζηή  ηαζ ημζκςκζηή ιε ηαθέκημ ζηζξ πςθήζεζξ. 
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ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΧΜΑΣΟ 

ημ ηιήια αοηυ απαζηείηαζ έκα άημιμ βζα ηδκ εέζδ ημο αζζεδηζημφ. Σμ 

άημιμ αοηυ εα ακαθάαεζ ηζξ ελήξ οπμπνεχζεζξ : αβςβή ιε θάζπδ – private spa 

.ιαζάγ δθεηηνμεεναπείεξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηοηηανίηζδαξ, ηαζ ηδξ 

παθάνςζδξ ιδπακήιαηα παεδηζηήξ βοικαζηζηήξ απμηνίπςζδ  εεναπείεξ 

αδοκαηίζιαημξ. Γζα ηδκ εέζδ αοηή απαζηείηαζ πνμοπδνεζία πμο κα θηάκεζ ημ 

θζβυηενμ ηα 5 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ. Σμ άημιμ πμο εα ηαθφρεζ ηδκ εέζδ 

αοηή , εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ  αββθζηά ηαζ κα είκαζ απυθμζημξ ΣΔΗ Αζζεδηζηήξ. 

ε υηζ αθμνά ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά εα πνέπεζ κα είκαζ βοκαίηα, δθζηίαξ 

20-40 εηχκ, ελοπδνεηζηή  ηαζ ημζκςκζηή ιε ηαθέκημ ζηζξ πςθήζεζξ. 

 

ΥΧΡΟ ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Γζα ημ ηιήια αοηυ δ πενζβναθή εέζδξ έπεζ ςξ ελήξ : Ζ εηαζνεία ακαγδηά 

1 άημιμ βζα ηδκ εέζδ ημο παζδαβςβμφ – κδπζαβςβμφ. Γζα ηδκ εέζδ αοηή, δ 

οπμρήθζα εα είκαζ οπεφεοκδ ημο παζδζημφ ζηαειμφ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ. Δίκαζ απαναίηδημ , ημ εκ θυβς άημιμ κα έπεζ 

πνμοπδνεζία  1-2 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ ηαζ κα βκςνίγεζ αββθζηά , κα είκαζ 

απυθμζημξ ή ηεθεζυθμζημξ ακηίζημζπδξ ζπμθήξ (Α.Δ.Η. ή Η.Δ.Κ) ηαζ κα είκαζ 

βοκαίηα, δθζηίαξ 20-35 εηχκ, ελοπδνεηζηή ,ημζκςκζηή , ηαζ  εοπάνζζημξ 

παναηηήναξ. 

 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

ημ ημιιάηζ αοηυ ηδξ επζπείνδζδξ, είκαζ απαναίηδημ έκα άημιμ βζα ηδκ 

εέζδ ημο  βοικαζηή . Ο οπμρήθζμξ αοηυξ εα είκαζ οπεφεοκμξ / δ βζα ημ 

βοικαζηήνζμ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ. Ζ πνμοπδνεζία πμο 
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απαζηείηαζ είκαζ 2 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ, επζπθέμκ μ οπμρήθζμξ εα πνέπεζ 

κα ιζθά πμθφ ηαθά αββθζηά ηαζ κα είκαζ  απυθμζημξ ή ηεθεζυθμζημξ ακηίζημζπδξ 

ζπμθήξ (Α.Δ.Η. ή Η.Δ.Κ) . Μπμνεί κα είκαζ  βοκαίηα ή άκδναξ , δθζηίαξ 20-40 

εηχκ. 

 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ 

Γζα ημ ηιήια αοηυ δ πενζβναθή εέζδξ έπεζ ςξ ελήξ :           

Α) 

Γζα ηδκ εέζδ ημο πνμσζηάιεκμο θμβζζηδνίμο απαζηείηαζ 1 άημιμ, ημ 

μπμίμ ηαθείηαζ κα ζοκημκίγεζ ηαζ κα εθέβπεζ ηαεδιενζκά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ 

θμβζζηζηχκ βεβμκυηςκ. Σμ άημιμ αοηυ εα εηπμκεί επίζδξ εηεέζεζξ θμβζζηζηχκ 

μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ βζα πνήζδ απυ ζηεθέπδ ή πνμξ ηνίημοξ. Ζ απαναίηδηδ 

πνμοπδνεζία δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 5 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ 

ηαζ μ οπμρήθζμξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ αββθζηά ηαζ κα είκαζ απυθμζημξ ακηίζημζπδξ 

ζπμθήξ (Α.Δ.Η. ), ιε ηαθή βκχζδ ηαζ πεζνζζιυ Ζ/Τ. Ο οπμρήθζμξ ιπμνεί κα 

είκαζ  βοκαίηα ή άκδναξ , δθζηίαξ 30-40 εηχκ. 

Β) 

ημ θμβζζηήνζμ είκαζ επίζδξ απαναίηδηδ δ φπανλδ 2 αηυια πνμζχπςκ 

ηα μπμία εα έπμοκ ηδκ εέζδ ημοξ ςξ αμδευξ θμβζζηή. Σα άημια αοηά εα 

επζαθέπμοκ ηδκ  παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ηαεδιενζκχκ ζοκαθθαβχκ 

ηδξ εηαζνείαξ. Γζα ηδκ εέζδ αοηή απαζηείηαζ πνμοπδνεζία υπζ θζβυηενδ απυ 3 

πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ. Οζ οπμρήθζμζ πνέπεζ κα ιζθμφκ πμθφ ηαθά  αββθζηά 

ηαζ κα είκαζ απυθμζημζ ακηίζημζπδξ ζπμθήξ (Α.Δ.Η. ) ιε ηαθή βκχζδ ηαζ πεζνζζιυ  

Ζ/Τ. Σδκ εέζδ ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ  βοκαίηα ή άκδναξ , δθζηίαξ 30-40 εηχκ. 
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ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : εζδζηυξ δζαζημθυβμξ – δζαηνμθμθυβμξ   

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : βοκαίηα ή άκδναξ , δθζηίαξ 30-50 εηχκ,  

Γζα ηδκ εέζδ αοηή μζ οπμπνεχζεζξ ημο οπμρδθίμο είκαζ ηονίςξ δ 

πανμπή ελεζδζηεοιέκςκ οπδνεζζχκ ζηα ιέθδ ηδξ επζπείνδζδξ. Υμνήβδζδ 

δίαζηαξ, ζοιαμοθχκ , ιέηνδζδ αάνμοξ ηαζ θίπμοξ. Ζ πνμοπδνεζία πμο 

απαζηείηαζ είκαζ 2 πνυκζα ζε ακηίζημζπδ εέζδ ηαζ μ οπμρήθζμξ πνέπεζ κα είκαζ 

βκχζηδξ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ ηαζ θοζζηά  απυθμζημξ ή ηεθεζυθμζημξ 

ακηίζημζπδξ ζπμθήξ (Α.Δ.Η. ). 

 

4.2.2 Πξνγξακκαηηζκόο 

 

Γεκζηά  μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ αμδεά ηδκ επζπείνδζδ 

κα ελαζθαθίζεζ ημ ηαηάθθδθμ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά πνμζςπζηυ  πμο απαζηείηαζ βζα 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ . Δπίζδξ  ελαζθαθίγεζ ημ ζςζηυ ανζειυ ηαζ ημ ζςζηυ 

είδμξ ακενχπςκ ζηζξ ζςζηέξ εέζεζξ ηαζ ζημ ζςζηυ πνυκμ ιε ημ ιζηνυηενμ δοκαηυ 

ηυζημξ. 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή δζαδζηαζία πνμζέθηοζδξ 

κέςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ Glow  είκαζ δ απμηφπςζδ ημο δζαεέζζιμο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ, ηδξ εκδεπυιεκδξ ελέθζλήξ ημο, ηαεχξ ηαζ ηςκ ιεθθμκηζηχκ απαζηήζεςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Καηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ απμηφπςζδξ δ επζπείνδζδ πνμζπαεεί κα 

απμηζιήζεζ ηα δοκαηά ζδιεία ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, χζηε κα πνμπςνήζεζ 

ζηδκ πνμζέθηοζδ οπμρδθίςκ, πμο ηαζνζάγμοκ πθήνςξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ εέζεςκ 

πμφ πνμζθένμκηαζ. 
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Ο ανζειυξ  ηαζ ημ είδμξ ενβαγμιέκςκ πμο πνέπεζ κα πνμζθδθεμφκ ηαεχξ ηαζ, ηα 

πνμζυκηα ηαζ κέςκ οπαθθήθςκ ελανηχκηαζ ηαζ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημ ήδδ οπάνπμκ 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ, ηζξ απμπςνήζεζξ, ηαζ ημκ νοειυ ακάπηολδξ ηδξ επζπείνδζδξ  

Γεκζηά  μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ αμδεά ηδκ επζπείνδζδ 

κα ελαζθαθίζεζ ημ ηαηάθθδθμ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά πνμζςπζηυ  πμο απαζηείηαζ βζα 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ . Δπίζδξ  ελαζθαθίγεζ ημ ζςζηυ ανζειυ ηαζ ημ ζςζηυ 

είδμξ ακενχπςκ ζηζξ ζςζηέξ εέζεζξ ηαζ ζημ ζςζηυ πνυκμ ιε ημ ιζηνυηενμ δοκαηυ 

ηυζημξ. 

Ζ δζαδζηαζία ημο  πνμβναιιαηζζιμφ πενζθαιαάκεζ :  

Mεθέηδ Δλςηενζηήξ Αβμνάξ Δνβαζίαξ 

Ζ ελςηενζηή αβμνά ενβαζίαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ημπζηή, εεκζηή ηαζ ηδκ δζεεκή 

αβμνά ενβαζίαξ,, απ΄ υπμο δ επζπείνδζδ ιπμνεί κα ακηθήζεζ πνμζςπζηυ. ημ ημιιάηζ 

αοηυ πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ  ηαζ ημ  ιμνθςηζηυ επίπεδμ, δ ελεζδίηεοζδ ηαζ μζ 

εοέθζηηεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ, κυιμζ πμο αθμνμφκ ηδκ απαζπυθδζδ, ηζξ αιμζαέξ, ηδκ 

αζθάθζζδ, ηθπ., ηαεχξ ηαζ μζ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ, υπςξ δ φθεζδ ή άκεζζδ, 

πθδεςνζζιυξ, ακενβία. Δπίζδξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ πανάβμκηεξ υπςξ μζ ακηαβςκζζηέξ, 

ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ, δ ζφκεεζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, υπςξ ημ θφθμ, δ 

εεκζηυηδηα η.α..  

Χξ βκςζηυκ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ , είκαζ έκα ζημζπείμ εοιεηάαθδημ ακά 

πάζα ζηζβιή , αθθά ηαζ έκα ζημζπείμ πμο επδνεάγεζ άιεζα ηδκ αζςζζιυηδηα ηδξ 

εηάζημηε επζπείνδζδξ. Ακ δ Glow δεκ θάαεζ οπ‟ υρζκ ηδξ ημοξ ιαηνμμζημκμιζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα ηδκ επδνεάζμοκ ηυηε ζημ άιεζμ ιέθθμκ ηα πνμαθήιαηα εα 

είκαζ ζδιακηζηυηαηα. Ζ επζαίςζδ ιζαξ επζπείνδζδξ απαζηεί άιεζδ & απμηεθεζιαηζηή 

πνμζανιμβή ζημ ιεηαααθθυιεκμ πενζαάθθμκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ακηαβςκζζηζημφ 
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πθεμκεηηήιαημξ. οβηεηνζιέκα δ Glow πνέπεζ κα δχζεζ αάζδ ζημοξ ελήξ 

ιεηαααθθυιεκμοξ πανάβμκηεξ : 

1. ηδκ ενβαηζηή κμιμεεζία, δ μπμία ηείκεζ κα αθθάλεζ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

αημθμοεχκηαξ ηαζ ηζξ επζηαβέξ ηδξ Δ.Δ. 

2. ημ θφθμ, ημ ιμνθςηζηυ οπυααενμ, ηδκ εεκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή πνμέθεοζδ  

3. ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ βοκαζηχκ ζε ορδθέξ εέζεζξ ενβαζίαξ δ μπμία μδδβεί 

ζηδκ εθανιμβή ιέηνςκ (υπςξ ημ εθαζηζηυ ςνάνζμ, μζ βμκζηέξ άδεζεξ & πανμπέξ 

ηαζ μ παζδζηυξ ζηαειυξ εκηυξ ηδξ  επζπείνδζδξ), πμο εεςνμφκηαζ ηαζ ςξ πδβή 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ. 

4. ζημκ ημιέα ηςκ οπδνεζζχκ απαζηείηαζ  πνμζςπζηυ ιε  δζαθμνεηζηέξ δελζυηδηεξ 

ηαζ κμμηνμπίεξ. 

5. ηδκ ακάπηολδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ πμο απαζηεί ηδκ πνμζανιμβή ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ιε βμνβμφξ νοειμφξ,  

Γζα ηδκ Glow, υθα αοηά ηα ιάηνμ μζημκμιζηά ιεβέεδ παίγμοκ ζδιακηζηυηαημ 

νυθμ, αθμφ ιπμνμφκ ζημ άιεζμ ιέθθμκ κα επδνεάζμοκ ηδκ αζςζζιυηδηάξ ηδξ. Οζ 

ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ, μζ δοκάιεζξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδξ πνμζθμνάξ ενβαζίαξ δίκμοκ ζηδκ 

Glow  ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ επζθμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο πνμζςπζημφ 

ηδξ. ε πενίμδμ θμζπυκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ, δεδμιέκδξ ηδξ πνμζθμνάξ, δ Glow  εα 

ακαβηαζηεί κα ηάκεζ πζμ δεθεαζηζηέξ πνμηάζεζξ ζημοξ οπμρήθζμοξ οπαθθήθμοξ ηδξ, 

εκχ ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ ακηαβςκζζιυ.  Ακηίεεηα ζε πενζυδμοξ πθεμκάγμοζαξ 

πνμζθμνάξ, εα ιπμνεί κα είκαζ πζμ εοέθζηηδ ηαζ κα εέζεζ ημοξ δζημφξ ηδξ υνμοξ .  
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Μεθέηδ Δζςηενζηήξ Αβμνάξ 

Ζ εζςηενζηή αβμνά πενζθαιαάκεζ ημοξ ακενχπμοξ πμο είκαζ ηαηάθθδθμζ κα 

ηαθφρμοκ εέζεζξ ιέζς πνμαβςβήξ, ακααάειζζδξ πνμζυκηςκ εζςηενζηχκ 

ιεηαηζκήζεςκ ηαζ ακάπηολδ ηανζέναξ. 

ηδκ Glow  δεκ είκαζ εφημθμ κα οπάνπμοκ ιεηαηζκήζεζξ απυ έκα ηιήια ζε έκα 

άθθμ, ηαεχξ δ ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ ζε ηάεε ηιήια, είκαζ ακελάνηδηεξ ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ απυθοηα ελεζδζηεοιέκεξ. Φοζζηά οπάνπεζ πάκηα δ δοκαηυηδηα ακηζηαηάζηαζδξ ζε 

πενίπηςζδ απυθοζδξ, ηάηζ ημ μπμίμ ηαοηυπνμκα ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηαζ αοηυιαηδ 

πνμαβςβή. Κάηζ ηέημζμ ιπμνεί κα βίκεζ ζε ηιήιαηα υπςξ ημ θμβζζηήνζμ. Καηά ηακυκα 

υιςξ ημ ηάεε ηιήια ηδξ Glow  είκαζ ιμκαδζηυ ηαζ μ ενβαγυιεκμξ ζε αοηυ, δμοθεφεζ 

ιυκμξ ημο, ζακ κα ήηακ ζε ιζα δζηή ημο ιζηνή επζπείνδζδ. αθχξ ηαζ οπάνπεζ επίαθερδ 

απυ ηδκ δζμίηδζδ αθθά μοζζαζηζηά μζ οπεφεοκμζ ηςκ ηιδιάηςκ δνμοκ ιε αάζδ ηδκ δζηή 

ημοξ αμφθδζδ ηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ ζδέεξ. 

Φοζζηά ηαζ οπάνπεζ πάκηα δ πζεακυηδηα ιείςζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, 

απυ πανάβμκηεξ υπςξ, μ εάκαημξ , δ παναίηδζδ, δ απυθοζδ, ηαζ δ ζοκηαλζμδυηδζδ. Ζ 

Glow  βζα ηζξ πενζπηχζεζξ έθθεζρδξ πνμζςπζημφ  θνμκηίγεζ κα αλζμπμζήζεζ ημοξ ήδδ  

οπάνπμκηεξ οπαθθήθμοξ , κα πνμαεί ζηδκ δδιζμονβία μιάδςκ ορδθήξ απυδμζδξ ή 

αηυια ηαζ κα ηάκεζ ,εζςηενζηή ιεηαηίκδζδ, ή πνήζδ οπαθθήθςκ ζε ιεβαθφηενμ 

θάζια. 

 

πεδζαζιυξ Πνμβνάιιαημξ  

Ο βεκζηυηενμξ ζπεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ πνμηφπηεζ απυ ζηναηδβζηή ηαζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζοκεδηχκ γήηδζδξ ηαζ πνμζθμνάξ 

πνμζςπζημφ. Γζα κα ιπμνεί δ Glow  κα πεηφπεζ ημκ επζεοιδηυ ζπεδζαζιυ 

πνμβνάιιαημξ πνέπεζ κα ηαηαζηνχζεζ ηα παναηάης ζπέδζα : 
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1. πέδζμ πνμζθήρεςκ. Δδχ πνμζδζμνίγεηαζ μ ανζειυξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά  ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ πυηε αοημί εα πνεζαζημφκ. οβηεηνζιέκα κέμ πνμζςπζηυ βζα ηδκ 

εηαζνεία απαζηείηαζ ηαηά ηδκ ίδνοζή ηδξ ηαζ ζηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ απυθοζδξ, 

εακάημο η.η.θ. υηακ μζ εκ θυβς εέζεζξ ιείκμοκ ηεκέξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ηαθοθεμφκ 

απυ ήδδ οπάνπμκηεξ ενβαγμιέκμοξ. 

2. πέδζμ Δηπαίδεοζδξ Δνβαγμιέκςκ. Αθμνά ηα ζπέδζα πμο ζημπεφμοκ κα δχζμοκ 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηδ δοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ηδξ απυδμζήξ ημοξ, κα εκζζπφζμοκ 

ηζξ οπάνπμοζεξ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηέξ ημοξ, κα ακαπηφλμοκ κέεξ ζηακυηδηεξ ηαζ 

δελζυηδηεξ πμο δεκ είπακ ηαζ κα αμδεήζμοκ ζηδ βνήβμνδ πνμζανιμβή ηςκ 

πνμζθδθεέκηςκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ Glow  θνμκηίγεζ βζα ηδκ ζοκεπή ηαζ εκδεθεπή 

εκδιένςζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ , ιε ζοιιεημπή ζε ζειζκάνζα ηαζ 

δζαθέλεζξ . Δπίζδξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα, βίκμκηαζ ζημκ πχνμ ηςκ 

εβηαηαζηάζεχκ ηδξ επζζηέρεζξ εζδζηχκ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ ζηζξ 

μπμίεξ πανέπεηαζ δςνεάκ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ έκηοπμ οθζηυ βζα ιεθέηδ. Σέθμξ ζηδκ 

αζαθζμεήηδ ηδξ εηαζνείαξ οπάνπεζ ιζα ιεβάθδ βηάια αζαθίςκ ηαζ ζοβηναιάηςκ ηα 

μπμία είκαζ ζε εέζδ κα πανέπμοκ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνεί μ 

ηαεέκαξ κα ακαγδηά. 

3. πέδζμ αιμζαχκ . Με ημ ζπέδζμ αοηυ ζηυπμξ είκαζ κα  ιεθεηδεμφκ ηα επίπεδα 

αιμζαχκ ζηδκ αβμνά, κα βίκεζ αλζμθυβδζδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε ζηυπμ έκα 

αλζμηναηζηυ ζφζηδια αιμζαχκ ηαζ κα ελαζθαθίζμοκ ηδ ζφκδεζδ αιμζαήξ ιε ηδκ 

απυδμζδ. Ζ Glow  δεκ εέθεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ μζ ενβαγυιεκμζ ηδξ κα 

αζζεάκμκηαζ αδζηδιέκμζ. Έηζζ θνμκηίγεζ πάκηα μζ αιμζαέξ ημοξ κα είκαζ πζμ πάκς 

απυ αοηέξ ηδξ αβμνάξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ ενβαγυιεκμζ είκαζ πζμ εοπανζζηδιέκμζ, 

αθμφ αθέπμοκ ηδκ δμοθεζά ημοξ κα αιείαεηαζ ηαζ ζοπνυκςξ είκαζ πζμ απίεακμ κα 
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θφβμοκ απυ ηδκ εηαζνεία βζα κα ανμοκ ηάηζ ηαθφηενμ. Έηζζ οπάνπεζ ζοκμπή ηαζ 

ηαθέξ ζπέζεζξ μπυηε ηαζ επζηοκπάκμκηαζ πζμ εφημθα μζ ζηυπμζ ηδξ επζπείνδζδξ. 

4. πέδζμ εκίζποζδξ ηδξ απυδμζδξ. ημπεφεζ ζημ κα δζαηοπχζεζ ηζξ απαζηήζεζξ 

απυδμζδξ ιε ηδ ιμνθή δφζημθςκ αθθά εθζηηχκ ζηυπςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

εκεάννοκζδ ηςκ πνμσζηαιέκςκ  κα ζοκδείζμοκ κα επαζκμφκ ημοξ ενβαγυιεκμοξ βζα 

ηδκ ηαθή ημοξ απυδμζδ. Ο έπαζκμξ ηαζ ηα «ιπνάαμ», ζφιθςκα ιε ηδκ θζθμζμθία 

ηδξ Glow  είκαζ απαναίηδηα. Μυκμ έηζζ, ιέζς ηδξ ζοκεπή επζανάαεοζδ , μζ 

ενβαγυιεκμζ αζζεάκμκηαζ υηζ θένκμοκ ζε πέναξ ηζξ απμζημθέξ ημοξ. Έηζζ 

ακορχκεηαζ ημ δεζηυ ημοξ ηαζ ιε κέα δζάεεζδ , είκαζ έημζιμζ κα λεηζκήζμοκ άθθδ 

ιζα πνμζπάεεζα. Βέααζα αοηυ δε ζδιαίκεζ πςξ ζε πενζπηχζεζξ ζθάθιαημξ δεκ 

οπάνπεζ δ ακηίζημζπδ επίπθδλδ, χζηε ημ θάεμξ κα ιδκ επακαθδθεεί. Όθα αοηά υιςξ 

πνέπεζ κα βίκμκηαζ πάκηα ιε ιέηνμ ηαζ ζφκεζδ, πςνίξ ελάνζεζξ ηαζ οπενμπηζζιμφξ. 

5. πέδζμ Δοέθζηηςκ Μμνθχκ Απαζπυθδζδξ . Αοηυ ημ ζπέδζμ αθμνά ζηδκ 

εοεθζλία ηαηά ηζξ χνεξ απαζπυθδζδξ (δζακμιή ενβαζζαηχκ ςνχκ,  εοέθζηηα 

ςνάνζα, οπενςνίεξ, αάνδζεξ ηθπ), ηδκ επμπζαηή απαζπυθδζδ,  ηδκ ιεζςιέκδ 

απαζπυθδζδ, η.α.. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζε πενζυδμοξ έλανζδξ , υπςξ πνζκ απυ ηζξ 

δζαημπέξ ημο ηαθμηαζνζμφ, ή πνζκ απυ ιεβάθεξ βζμνηέξ υπςξ Πάζπα ηαζ 

Υνζζημφβεκκα, οπάνπεζ ακάβηδ βζα πενζζζυηενμ πνμζςπζηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ 

Glow  ζηζξ θάζεζξ αοηέξ ακαγδηά επμπζαηυ πνμζςπζηυ. Δπίζδξ πανέπεζ εζδζηέξ 

άδεζεξ ηαζ δζεοημθφκζεζξ ζηζξ ενβαγυιεκεξ ιδηένεξ, ή ζε πενζπηχζεζξ οβείαξ η.α. 

6. πέδζμ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ. Σμ ζπέδζμ αοηυ αθμνά ζοιθςκίεξ ακάιεζα ζηδκ 

επζπείνδζδ ηαζ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ υθα ηα 

εέιαηα πνμξ δζαπναβιάηεοζδ. 

7.  πέδζμ επζημζκςκίαξ. Με ημ ζπέδζμ αοηυ ηαεμνίγεηαζ μ ηνυπμξ πμο εα 

επζημζκςκδεμφκ  μζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ επενπυιεκεξ ιεηααμθέξ απυ ηαζ πνμξ ημοξ 
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ενβαγυιεκμοξ. Αοηυ επζηοκπάκεηαζ ιέζα απυ ζοκεπή ηαεδιενζκά ζπεδυκ meeting 

ηαζ ζοκεπή επζημζκςκία ιεηαλφ ενβαγμιέκςκ ηαζ δζμίηδζδξ. (πανάπμκα, 

επελδβήζεζξ η.η.θ.)  

 

Δθανιμβή Καζ Αλζμθυβδζδ Πνμβνάιιαημξ 

Ο πνμβναιιαηζζιυξ. είκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Σα πνμβνάιιαηα  αοηά ηαεμνίγμκηαζ ζοκήεςξ 

βζα  ιζα δζάνηεζα 5 εηχκ ηαζ ελεζδζηεφμκηαζ ζε εηήζζα πνμβνάιιαηα. Σα πνμβνάιιαηα 

πνεζάγεηαζ κα επακαλζμθμβμφκηαζ ζε ζοκεπή αάζδ μφηςξ χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ 

ιεηαααθθυιεκμ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ. 

 

4.2.3 Πξνζέιθπζε πξνζωπηθνύ 

 

       ημ ζηάδζμ αοηυ βίκεηαζ δ πνμζέθηοζδ ηςκ οπμρδθίςκ βζα ηδκ ηάθορδ 

ζοβηεηνζιέκςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε ηδκ πνμχεδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εκδιένςζήξ ημοξ, 

χζηε κα εκδζαθενεμφκ ηαζ κα πεζζεμφκ κα οπμαάθμοκ αίηδζδ μζ πθέμκ ηαηάθθδθμζ. 

Ζ Glow  δεκ είκαζ ιζα εηαζνεία ηδξ μπμίαξ δ θζθμζμθία είκαζ κα πνμζθαιαάκεζ 

ζοκεπχξ κέμοξ ενβαγυιεκμοξ. Ακηίεεηα, δ δζμίηδζδ εεςνεί πςξ ακ ηάκεζ απυ ηδκ ανπή 

πνμζθήρεζξ ζε πμζμηζηυ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, ηυηε δ ζοκεπήξ ζοκενβαζία ιαγί ημο, 

είκαζ αοηή πμο εα αμδεήζεζ ζηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ηδξ. Δπίζδξ δ Glow  ιε αάζδ ηδ 

θζθμζμθία, ημ υναια ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ πνμζδζμνίγεζ πμζεξ είκαζ μζ ακάβηεξ ηδξ βζα ηάεε 

εέζδ, ηζξ απαζημφιεκεξ ζηακυηδηεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο 

οπμρδθίμο ηαζ ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ αοηέξ πνμπςνά ζηζξ πνμζθήρεζξ. 

Ζ Glow  βζα ηδκ επζθμβή ηαζ πνμζέθηοζδ ημο ηαηάθθδθμο πνμζςπζημφ απαζηεί 

ηάπμζα ααζζηά πνμζυκηα. Σα πνμζυκηα αοηά έπμοκ κα ηάκμοκ  ηυζμ ιε ηζξ 
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επαββεθιαηζηέξ βκχζεζξ ηαζ ηδκ πείνα ηςκ οπμρδθίςκ, υζμ ηαζ ιε ηα αημιζηά ημοξ 

παναηηδνζζηζηά , υπςξ μ παναηηήναξ, ημ πκεφια μιαδζηυηδηαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηαζ μζ 

ζηυπμζ ημο ηάεε αηυιμο. 

Ζ δζαδζηαζία πνμζέθηοζδξ  ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ Glow  απμηεθείηαζ απυ ηα 

ελήξ αήιαηα : 

1. Πδβέξ πνμζέθηοζδξ πνμζςπζημφ. Οζ  ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ  δ Glow  ιπμνεί 

κα πνμζεθηφζεζ πνμζςπζηυ είκαζ 2 : 

 

Δζσηεξηθά, ιέζς αζηήζεςκ απυ ημκ εηάζημηε οπμρήθζμ ακά πάζα ζηζβιή, 

πςνίξ κα οπάνπεζ ζπεηζηή ακαημίκςζδ  ή ιέζς ακαημζκχζεςκ εέζεςκ ενβαζίαξ απυ 

ηδκ ίδζα ηδκ εηαζνεία (αββεθίεξ –ζοκεκηεφλεζξ ). 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ Glow  ηαηαθένκεζ ηυζμ κα εθαπζζημπμζήζεζ ημκ πνυκμ ηαζ 

ημ ηυζημξ πνμζέθηοζδξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ, υζμ ηαζ κα μιαδμπμζήζεζ ηαζ κα 

αλζμθμβήζεζ ιε ιεβαθφηενδ εοημθία ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ. Κάηζ ηέημζμ είκαζ εθζηηυ, αθμφ 

ζηα ανπεία ηδξ έπεζ ήδδ ηζξ απαναίηδηεξ αζηήζεζξ ηαζ ηα αζμβναθζηά ηςκ οπμρδθίςκ 

ηαζ ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή πμο εα πανμοζζαζηεί έθθεζρδ πνμζςπζημφ , κα ηζξ 

πνδζζιμπμζήζεζ χζηε κα ανεζ ημκ ηαηαθθδθυηενμ οπμρήθζμ.  

Δμσηεξηθά. Ζ δζεφεοκζδ ηαεμνίγεζ πμζα πνέπεζ κα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ 

ηα  πνμζυκηα πμο εα παναηηδνίγμοκ ημοξ οπμρδθίμοξ ακάθμβα ιε ηζξ εέζεζξ ηζξ μπμίεξ 

γδημφκ κα ηαθφρμοκ ηαεχξ ηαζ ηδκ δζαδζηαζία επζθμβήξ.  Με ηδκ ηεπκζηή αοηή είκαζ 

πζμ εφημθμ βζα ηδκ επζπείνδζδ κα εζζάβεζ κέεξ ζδέεξ απυ κέμοξ ακενχπμοξ πμο δεκ 

έπμοκ ζπέζδ ιε αοηή, ηαεχξ ηαζ κα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ ηαζ ημκ πνυκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

2. Μέεμδμζ πνμζέθηοζδξ οπμρδθίςκ . Με αάζδ ηδκ εεςνία ηδξ Γζμίηδζδξ 

Ακενςπίκςκ Πυνςκ, μζ ιέεμδμζ πνμζέθηοζδξ ημο πνμζςπζημφ πμο ιπμνεί ηαζ πμο εκ 

ηέθεζ πνδζζιμπμζεί δ Glow  είκαζ δ ελήξ 3 : 
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A) Ακεπίζδιεξ, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζε πνμζςπζηέξ ζοζηάζεζξ ή ζηδκ οπάνπμοζα 

ειπεζνία απυ πνμδβμφιεκδ ζοκενβαζία ιε ζοβηεηνζιέκα άημια.  Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα , δ Glow  ζακ ζκζηζημφημ αζζεδηζηήξ ζοκενβάγεηαζ ηαηά 

πενζυδμοξ ιε δζάθμνμοξ θμζηδηέξ μζ μπμίμζ εηπμκμφκ ηδκ πναηηζηή ημοξ 

ελάζηδζδ. Έηζζ θμζπυκ ιπμνεί δ εηαζνεία κα πνμαεί ζε πνμζθήρεζξ παθαζχκ 

ενβαγμιέκςκ ή παθαζχκ ζοκενβαγμιέκςκ υπςξ αοηέ μζ πενζπηχζεζξ θμζηδηχκ . 

Σμ εεηζηυ ιε ηδκ δζαδζηαζία αοηή είκαζ υηζ μζ ζοζηάζεζξ είκαζ βνήβμνεξ ηαζ ιε 

παιδθυ ηυζημξ. Δπίζδξ υπςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ ιπμνεί δ Glow  κα 

ηάκεζ πνμζθήρεζξ αηυιςκ πμο οπέααθακ αίηδζδ ζε ακφπμπημ πνυκμ ή αηυια 

ηαζ πνμζθήρεζξ πνμζχπςκ πμο έπμοκ πνμηαεεί απυ ηάπμζμοξ ήδδ ενβαγυιεκμοξ 

ζηδκ επζπείνδζδ ιέζς δδθαδή οπαθθδθζηήξ ζφζηαζδξ. Βέααζα ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ είκαζ ζοπκυξ μ ηίκδοκμξ μζ κέμζ ενβαγυιεκμζ κα ηείκμοκ κα ακηζβνάθμοκ 

ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ήδδ ενβαγμιέκςκ ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ 

πνμζηνζαέξ ηαζ ιείςζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. 

 

B) Δπίζδιεξ. Με ηδκ ιέεμδμ αοηή βίκεηαζ ένεοκα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, βζα άημια 

πμο δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ επζπείνδζδ. ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία 

πενζθαιαάκμκηαζ : 

i) Καηαπςνήζεζξ ή Γζαθδιίζεζξ ζε εθδιενίδεξ ιε ηδκ ιμνθή αββεθζχκ  

ii) Καηαπςνήζεζξ ή Γζαθδιίζεζξ ζε πενζμδζηέξ εηδυζεζξ ηαζ έκηοπα επαββεθιαηζηχκ 

ζοκδέζιςκ ηαζ μνβακζζιχκ (βζα άημια ιε ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ) 

iii) Υνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ Γναθείςκ Δονέζεςξ Δνβαζίαξ (ΟΑΔΓ) ζηα μπμία 

ακαθένμκηαζ μζ απαζηήζεζξ ηαζ ηα ηαεήημκηα αθθά ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ 

εηάζημηε εέζεςκ ενβαζίαξ. 
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iv) Υνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ Γναθείςκ οιαμφθςκ .Ζ πνμζέθηοζδ ιέζς βναθείςκ 

ζοιαμφθςκ είκαζ ανηεηά απμηεθεζιαηζηή υζμκ αθμνά ημ πνυκμ πμο πνεζάγεηαζ βζα 

ηδκ ηάθορδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, αθθά ζοκήεςξ είκαζ δ πζμ αηνζαή ιέεμδμξ 

v) Πνμζέθηοζδ ιέζς Γζαδζηηφμο (ακαημίκςζδ ζημ web site ηδξ εηαζνίαξ,on line 

θυνιεξ) 

 

C) οβηεηνζιέκεξ Οιάδεξ. ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία πενζθαιαάκμκηαζ 

i) Δπαθή ιε ηδκ Πακεπζζηδιζαηή Κμζκυηδηα υπςξ πνμβνάιιαηα Πναηηζηήξ Άζηδζδξ 

θμζηδηχκ ζε επζπεζνήζεζξ. Ζ πνμζέθηοζδ απυ ηα Πακεπζζηήιζα δζανηεί  πμθφ ηαζνυ 

ηαζ ημζηίγεζ πενζζζυηενμ. 

ii) Απμζημθή ζηεθεπχκ ζε δζαθέλεζξ ηθπ. δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ΑΔΗ) 

iii) Απυθμζημζ πμθχκ 

ε πενζπηχζεζξ δε, υπμο μζ ακάβηεξ βζα πνμζςπζηυ αολάκμκηαζ, δ Glow  ιπμνεί 

κα εθανιυζεζ είηε ηδκ ιέεμδμ ηδξ οπενςνζαηήξ απαζπυθδζδξ, είηε  κα πνμζθάαεζ 

πνμζςνζκμφξ, επμπζημφξ οπαθθήθμοξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ έηηαηηςκ ακαβηχκ. Φοζζηά 

ιέζα απυ ηδκ δζαδζηαζία αοηή ιπμνεί κα πνμηφρεζ ηαζ ιζα πζμ ιυκζιδ ζοκενβαζία ιε 

ηδκ Glow ακ μ ενβαγυιεκμξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ . 

 

4.2.4 Επηινγή πξνζωπηθνύ 

 

Δίκαζ δ δζαδζηαζία ηαζ μζ επζιένμοξ δμηζιαζίεξ ή ηεπκζηέξ, πμο πνδζζιμπμζεί δ 

επζπείνδζδ, βζα κα ελαζθαθίζεζ ημοξ πθέμκ ηαηάθθδθμοξ απυ ημοξ οπμρδθίμοξ βζα ηδ 

ζηεθέπςζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εέζεςξ ενβαζίαξ. 

Γζα ηδκ Glow ζημπυξ ηαζ επζηοπία ζηδκ πνυζθδρδ ημο ηαηαθθδθυηενμο 

οπμρδθίμο βζα ηδκ ηάεε δζαεέζζιδ εέζδ είκαζ δ  παναιμκή ημο ζηδ εέζδ αοηή ηαζ δ 
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απυδμζή ημο, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ εέζδξ ηαζ ιε υνμοξ πμο εα ζηακμπμζμφκ 

ηαζ ημκ οπμρήθζμ ηαζ ηδκ επζπείνδζδ.  

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ιέεμδμζ πμο αμδεμφκ ηδκ δζμίηδζδ ηδξ Glow κα ζοθθέλεζ 

ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ οπμρήθζμοξ ηδξ.  Αοηέξ πμο δ εηαζνεία πνδζζιμπμζεί 

ηονίςξ είκαζ μζ ελήξ  : 

1 Πνμζςπζηή ζοκέκηεολδ 

2 Αοημπενζβναθή  

3 Παναηήνδζδ – επαββεθιαηζηά ηεζη 

Σα ζηάδζα πμο αημθμοεεί δ δζμίηδζδ ηαζ μ Γζεοεοκηήξ ημο Ακενχπζκμο 

Γοκαιζημφ βζα ηδκ ζςζηή επζθμβή ημο πνμζςπζημφ  είκαζ ηα ελήξ: 

Ανπζηά ημ  HR ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ, ελεηάγεζ ηζξ 

αζηήζεζξ πμο έπεζ ζηα πένζα ημο . Οζ αζηήζεζξ αοηέξ ζοκήεςξ είκαζ ηα αζμβναθζηά  ηςκ 

οπμρδθίςκ ηα μπμία έπμοκ ζηαθεί ηαεχξ ηαζ ηοπυκ ζοζηαηζηέξ επζζημθέξ απυ 

πνμδβμφιεκμοξ ενβμδυηεξ. ίβμονα ημ ααζζηυηενμ ζημζπείμ πμο εθέκπεηαζ είκαζ ζαθχξ 

μζ βκχζεζξ ηαζ δ ειπεζνία ηαζ θοζζηά ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά. Δπεζδή υιςξ 

πμθθμί απυ ημοξ οπμρήθζμοξ, ηείκμοκ κα πθαηεζάγμοκ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ 

αζμβναθζηχκ ημοξ ζδιεζςιάηςκ , ηάηζ πμο ηαεζζηά πνμκμαυνα ηαζ επίπμκδ δζαδζηαζία 

ηδκ ιεθέηδ ημοξ, δ Glow έπεζ δδιζμονβήζεζ εζδζηυ έκηοπμ, ημζκυ βζα υθμοξ ημοξ 

οπμρήθζμοξ , ημ μπμίμ ιπμνμφκ κα πνμιδεεοημφκ ηαζ κα ζοιπθδνχζμοκ είηε ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ίδζαξ ηδξ εηαζνείαξ, είηε ζε εζδζηή θυνια ζημ δζαδίηηομ. 

ηδκ ζοκέπεζα ηαζ αθμφ βίκεζ δ επζθμβή ηςκ ηαηαθθδθυηενςκ οπμρδθίςκ, δ 

δζμίηδζδ πνμπςνά ζημ ζηάδζμ ηδξ ζοκέκηεολδξ.  ημπυξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

ζοκέκηεολδξ είκαζ κα επζαεααζςεμφκ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ αίηδζδ 

πνυζθδρδξ αθθά ηαζ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα ζημοξ οπμρήθζμοξ κα ζοκμιζθήζμοκ ιε ηα 
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ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ, έηζζ χζηε δ εηαζνεία κα αβάθεζ ηα δζηά ηδξ ζοιπενάζιαηα. Ζ 

ζοκέκηεολδ είκαζ αημιζηή ηαζ δμιδιέκδ. 

Σμ  επυιεκμ αήια είκαζ δ δζαδζηαζία ημο επαββεθιαηζημφ ηεζη. Σμ ζηάδζμ αοηυ 

είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ Glow ηαεχξ δ δζμίηδζδ πνέπεζ κα δζαπζζηχζεζ , ηδκ 

βκχζδ , ηδκ ειπεζνία αθθά ηαζ ηδκ ζηακυηδηα επζημζκςκίαξ ημο ηάεε οπαθθήθμο ιε ημκ 

πεθάηδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ οπμρήθζμζ πμο πέναζακ απυ ημ ζηάδζμ ηδξ ζοκέκηεολδξ, 

ηαθμφκηαζ κα ακηεπελέθεμοκ ζε πναβιαηζηά πενζζηαηζηά. Κάκμοκ θμζπυκ ιζα ιίκζ 

πνυαα πάκς ζε ιέθδ ηδξ εηαζνείαξ. ηα ηεζη αοηά αλζμθμβείηαζ ηυζμ δ βκχζεζξ ημοξ 

υζμ ηαζ δ ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζε  πναβιαηζημφξ πεθάηεξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ  

δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ηαζ εοεθζλίαξ ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ   (π.π. πανάπμκα). Σα 

ηεζη αοηά θμζπυκ είκαζ ηυζμ ηεζη  Πνμζςπζηυηδηαξ ηαεχξ δίκμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

ζφζηδια αλζχκ ημο αηυιμο, ηδκ ςνζιυηδηα, ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ημο ακηζδνάζεζξ ηαζ 

ηδ δζάεεζδ πμο ημκ παναηηδνίγεζ, υζμ ηαζ Δηπαίδεοζδξ αθμφ ιεηνμφκ ηδκ ακηαπυηνζζδ 

ηςκ οπμρδθίςκ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. Φοζζηά ιέζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα 

ιεηνδεμφκ ηαζ μζ ζηακυηδηεξ, μζ επζδελζυηδηεξ ηαζ βκχζεζξ (π.π. πεζνζζιμφ ιδπακήιαημξ 

ηθπ.) 

 

4.2.5 Εθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ 

 

Αθμνά ηδκ εηπαίδεοζδ ηδκ ηαηάνηζζδ, ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ ημο 

ενβαγυιεκμο, ιε αάζδ ηδκ επίδμζή ημο, χζηε κα πνμςεδεεί ιέζα ζηδκ ζενανπία ηαζ κα 

ακαθάαεζ ορδθυηενδ εέζδ.  

Ζ Glow εεςνεί πςξ δ ζοκεπήξ ηαζ  ζοζηδιαηζηή εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ 

μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ημο, ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ημο ηαζ 

θοζζηά ζοκεζζθένεζ ζηδ ζοκμθζηή ακάπηολδ ηδξ εηαζνείαξ. Γεκ εεςνεί υηζ ημ ηυζημξ 
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ηδξ εηπαίδεοζδξ ακαβηαίμ ηαηυ, αθθά ακηίεεηα, ημ αθέπεζ ςξ έκα ενβαθείμ πμο έπεζ ζηα 

πένζα ηδξ βζα κα ηδκ εκζζπφζεζ αηυια πενζζζυηενμ. Αοηυ είκαζ θμβζηυ αθμφ πνέπεζ κα 

εεςνείηαζ απυ ηδκ επζπείνδζδ ςξ επέκδοζδ, δ μπμία εα ςθεθήζεζ ηδκ επζπείνδζδ, 

εθυζμκ δ εηπαίδεοζδ έπεζ ζπεδζαζηεί έηζζ χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ άνα αοηέξ ελοπδνεηεί. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ ενβαγυιεκμζ πνέπεζ κα 

ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ αολάκμκηαξ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ , πμζυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ ημοξ. Ζ Glow ακηζθαιαάκεηαζ υηζ 

ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηδκ απαζπυθδζδ ακενχπςκ ιε 

ορδθυηενα πνμζυκηα απυ αοημφξ πμο απαζπμθμφκ μζ οπυθμζπεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ υηζ 

βζα ημκ θυβμ αοηυ πνεζάγεηαζ κα επεκδφζεζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ. 

Μέζα απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ Glow έπεζ πμθθά κα ηενδίζεζ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ιε ηδκ ζοκεπή εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ δ εηαζνεία εκζζπφεζ ηζξ 

δελζυηδηεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, χζηε κα αεθηζςεεί δ απυδμζή ημοξ. Δπίζδξ 

ακαπηφζζμκηαζ κέεξ δελζυηδηεξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ , χζηε κα ιπμνέζμοκ κα 

ακαθάαμοκ κέα ηαεήημκηα ηαζ κα ζηακμπμζδεμφκ μζ ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ ηδξ 

επζπείνδζδξ απυ ημοξ οπάνπμκηεξ ενβαγυιεκμοξ πςνίξ κα βίκμοκ κέεξ πνμζθήρεζξ. 

Πανάθθδθα ιεζχκεηαζ αζζεδηά μ πνυκμξ  ιάεδζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηαηά ηδκ ακάθδρδ 

κέαξ εέζεςξ ενβαζίαξ. Σέθμξ δεκ πνέπεζ κα πανααθέπμκηαζ ηαζ ηα άοθα μθέθδ βζα ηδκ 

εηαζνεία  υπςξ δ αφλδζδ ηδξ αθμζίςζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, δ ιεζςιέκδ επίαθερδ , δ 

αφλδζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηαζ δ μνβακςζζαηή ζηαεενυηδηα. 

Ζ Glow έπεζ οζμεεηήζεζ έκα ζφζηδια μνβάκςζδξ ηδξ εηπαίδεοζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ πμο ηδκ αμδεά κα ακηζιεηςπίγεζ πζμ βνήβμνα δζάθμνεξ δεζκέξ ιεθθμκηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ. Ξεηζκχκηαξ θμζπυκ δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ ηαηαζηνχκεζ έκα ζπέδζμ 

εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ. ημπυξ ηδξ ακάθοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ είκαζ κα 
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ηαεμνίζεζ ακ οπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εέζδξ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ημο επζπέδμο απυδμζδξ ημο ενβαγυιεκμο. Ακ θμζπυκ πανμοζζαζημφκ 

απμηθίζεζξ, είκαζ θμβζηυ πςξ εα εθανιμζηεί έκα ηαηάθθδθμ πνυβναιια  εηπαίδεοζδξ 

πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. Ζ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ Glow 

ηνίκεηαζ απαναίηδηδ ζηδκ έκανλδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ζηδκ  αλζμθυβδζδ ηδξ απυδμζδξ 

ηαζ ζηδκ εκαθθαβή ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ:  Δηηυξ απυ ηδκ ηάθορδ ηςκ εθθείρεςκ πμο 

έπμοκ μζ ενβαγυιεκμζ ζε βκχζεζξ ή δελζυηδηεξ,  δ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα ζηακμπμζεί ηαζ 

ηζξ εκημπζγυιεκεξ ακάβηεξ βζα ακάπηολδ ηςκ ενβαγμιέκςκ π.π. αφλδζδ εοεοκχκ, 

πνςημαμοθζχκ. 

Ζ ιέεμδμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο πνδζζιμπμζεί δ Glow είκαζ δ on the job  

training υπμο μ ενβαγυιεκμξ ιαεαίκεζ ελαζηχκηαξ ηζξ δελζυηδηέξ ημο επάκς ζημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ ημο. Φοζζηά δ εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκμ 

πνμκμδζάβναιια ιε ζςζηά οθζηά ηαζ ζςζηή επίαθερδ ενβαζίαξ απυ ημοξ ακςηένμοξ . 

Γζα κα ιπμνέζεζ δ εηαζνεία κα έπεζ έκα feedback βζα ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια 

ηαζ βζα κα  απμηίιδζδξ ηδξ αλίαξ ημο πνμβνάιιαημξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

ζηυπμοξ πνδζζιμπμζεί ηονίςξ ενςηδιαημθυβζα ζημκ εηπαζδεουιεκμ αιέζςξ ιεηά απυ 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ (επίπεδμ ακηίδναζδξ)ηαεχξ ηαζ ενςηδιαημθυβζα 

ανηεηυ ηαζνυ ιεηά απυ ηδκ  μθμηθήνςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ενςηδιαημθυβζα ηαζ 

ζοκεκηεφλεζξ ιε ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ημοξ (επίπεδμ ζοιπενζθμνάξ) Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

υπζ ιυκμ είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβήζεζ ηδκ απυδμζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ αθθά ηαζ κα 

ζοβηνίκεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ επζπείνδζδξ, ηαζ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιε 

πνμδβμφιεκεξ πενζυδμοξ (απμηεθέζιαηα επζπείνδζδξ)  
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4.2.6 Ακνηβέο πξνζωπηθνύ 

 

Ζ Glow ακηζθαιαάκεηαζ πςξ δ αιμζαή απμηεθεί ακηαπυδμζδ πνμξ ημκ 

ενβαγυιεκμ βζα ηδκ ζοιιεημπή ημο ζηδκ ημζκή πνμζπάεεζα βζα ηδκ επζδίςλδ ηςκ 

ζημπχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μζ αιμζαέξ πνέπεζ κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ, ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ιε ηδκ 

αφλδζδ ημο ηυζημοξ γςήξ . 

ηδκ Glow, αιμζαέξ δεκ είκαζ ιυκμ μ ιζζευξ ηαζ ημ διενμιίζεζμ αθθά ηαζ 

δζάθμνεξ άθθεξ πνδιαηζηέξ εκζζπφζεζξ υπςξ bonus, ή  αιμζαή ιε ημ ημιιάηζ ζοιιεημπή 

ζηα ηένδδ ηθπ.) ηαεχξ ηαζ άτθεξ ακηαιμζαέξ (έπαζκμζ, ακαβκχνζζδ, πνμαβςβέξ η.η.θ. ). 

οβηεηνζιέκα μζ ημιείξ πμο αθμνμφκ ημ ημιιάηζ ηδξ ιζζεμδμζίαξ είκαζ μζ παναηάης : 

•Ένεοκεξ Μζζεχκ& Ζιενμιζζείςκ 

•Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ 

•Αζθάθζζδ 

•Αζθάθεζα 

•Πνμβνάιιαηα Φοπαβςβίαξ 

•οκηάλεζξ 

Μέζς ημο δζεονοιέκμο ζοζηήιαημξ πανμπχκ πμο πνμζθένεζ δ Glow ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ηδξ, ηαηαθένκεζ κα επζηφπεζ ημκ  ζηυπμ ηδξ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυ ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ηςκ οπαθθήθςκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ δ αεθηίςζδ ηςκ οπδνεζζχκ.  Ζ Glow 

θνμκηίγεζ πάκηα κα έπεζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηδξ ζηακμπμζδιέκμοξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ 

πνμζπαεεί κα ημοξ πανέπεζ εηηυξ απυ ημκ ιζζευ ημοξ, πμο είκαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ πάκς απυ ηα υνζα ημο ααζζημφ ιζζεμφ, υπςξ αοηυξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ 

κμιμεεζία ηαζ επζπθέμκ πανμπέξ. Ακαθοηζηυηενα, ημοξ πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

πνμαπεμφκ ζε ακχηενδ εέζδ, υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ ηαζ εθζηηυ αθθά ηαζ ημοξ δίκεζ 
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ηδκ δοκαηυηδηα κα απμπςνήζμοκ κςνίηενα απυ ημ ηακμκζηυ ημοξ ςνάνζμ ζε πενίπηςζδ 

ακάβηδξ. Αοηυ δ Glow ιπμνεί κα ημ πεηφπεζ θυβς ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ηαζ θζθζηχκ 

ζπέζεςκ πμο έπεζ ηαηαθένεζ κα πηίζεζ ιε ημ πνμζςπζηυ ηαζ ηδξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

ημ εηιεηαθθεοηεί πνμξ υθεθυξ ηδξ. Δπίζδξ δ Glow πανέπεζ πμθθά επζδυιαηα, υπςξ 

επίδμια βάιμο, παζδζχκ η.η.θ.. Μέζα ζηα άιεζα ζπέδζα ηδξ επζπείνδζδξ, είκαζ κα 

ιπμνεί κα πανέπεζ ζημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηδξ , ηδκ δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ, απυ ηαζ 

πνμξ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ιε ιεηαθμνζηυ ιέζμ ηδξ ίδζαξ. Έηζζ ηα πθεμκεηηήιαηα 

αολάκμκηαζ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ. 

 Μέζς ηζξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ μζ ενβαγυιεκμζ παναηζκμφκηαζ ηαζ δεζιεφμκηαζ 

έκακηζ ηδξ επζπείνδζδξ, εκχ πανάθθδθα βίκεηαζ πζμ εφημθδ ηυζμ δ  πνμζέθηοζδ υζμ 

ηαζ ήδδ δζαηήνδζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Σέθμξ δ 

επζπείνδζδ παναηδνεί ιζα ζοκεπή αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαεχξ ηαζ 

ελμζημκυιδζδ ηυζημοξ ηαζ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. Όθα αοηά είκαζ πνμζ υθεθμξ 

ηδξ Glow ηαεχξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ , αολάκεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηά ηδξ, ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηενδμθμνία ηδξ.  

Οζ αιμζαέξ θμζπυκ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ Glow είκαζ μζ παναηάης : 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ :    ππεύζπλνο / ε ππνδνρήο  

Σα άημια πμο ενβάγμκηαζ ζηδ οπμδμπή εα απαζπμθμφκηαζ ιε ηοθζυιεκμ 

ςνάνζμ  (2 αάνδζεξ 10:00 – 15:00 & 15:00 – 20:00) ηαζ μζ αιμζαή ημοξ 

εα είκαζ 800€. Φοζζηά εα πανέπμκηαζ  οπενςνίεξ ηαζ ηοπυκ  επζδυιαηα. 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : ππεύζπλε ηκήκαηνο πεξηπνίεζεο  άθξσλ 

Σα άημια πμο ενβάγμκηαζ ζημ ηιήια αοηυ  εα απαζπμθμφκηαζ ιε 

εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 
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απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημοξ  εα 

είκαζ 950€ ,ιε  οπενςνίεξ , επζδυιαηα, ηαζ επζπθέμκ 1% επί ηςκ 

πςθήζεςκ  

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : καθηγηέξ / καθηγηέδ 

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημο 

ηαεμνίγεηαζ ζηα 1000€ , οπενςνίεξ , επζδυιαηα, 1% επί ηςκ πςθήζεςκ, 

εκχ οπάνπεζ πάκηα ηαζ δ δοκαηυηδηα πανμπήξ οπδνεζζχκ εηηυξ 

επζπείνδζδξ (π.π. κοθζηυ ιαηζβζάγ) 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : Κνκκσηήο / θνκκώηξηα  

Σα άημια πμο ενβάγμκηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθμφκηαζ ιε 

εοέθζηημ εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημοξ 

ηαεμνίγεηαζ ζηα 900€ , οπενςνίεξ , επζδυιαηα, 1% επί ηςκ πςθήζεςκ, 

εκχ οπάνπεζ πάκηα ηαζ δ δοκαηυηδηα πανμπήξ οπδνεζζχκ εηηυξ 

επζπείνδζδξ (π.π. κοθζηυ πηέκζζια) 

  

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : ππεύζπλε  θαηαζηήκαηνο  

ηδκ εέζδ αοηή ημ ςνάνζμ είκαζ 10:00 – 20:00 ηαζ δ αιμζαή θηάκεζ ηα 

850€ ,ιε επζπθέμκ  οπενςνίεξ , επζδυιαηα, ηαζ πμζμζηυ 1% επί ηςκ 

πςθήζεςκ. 
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ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : ππεύζπλνο / ε κπνπθέ 

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

8ςνμ (10:00 – 16:00 ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ο ιζζευξ θηάκεζ ηα 

900€ , ζοκ οπενςνίεξ , ζοκ επίδμια 1% επί ηςκ πςθήζεςκ αμηάκςκ.  

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : ζεξβηηόξνο / ζεξβηηόξα 

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

8ςνμ (10:00 – 16:00 ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ) ηαζ μζ αιμζαέξ 

θηάκμοκ ηα 800 € , ιε επζπθέμκ οπενςνίεξ ηαζ επζδυιαηα. 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : αηζζεηηθόο  πξνζώπνπ 

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημο 

ηαεμνίγεηαζ ζηα 1200€ , οπενςνίεξ , επζδυιαηα, 1% επί ηςκ πςθήζεςκ. 

  

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : αηζζεηηθόο  ζώκαηνο  

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημο 

ηαεμνίγεηαζ ζηα 1200€ , οπενςνίεξ , επζδυιαηα, 1% επί ηςκ πςθήζεςκ. 
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ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : παηδαγσγόο – λεπηαγσγόο  

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημο 

ηαεμνίγεηαζ ζηα 800€ , οπενςνίεξ , ζοκ επζδυιαηα. 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : γπκλαζηήο / γπκλάζηξηα  

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ ιε εοέθζηημ 

εοέθζηημ 8ςνμ (ιπμνεί κα αολδεεί ή κα ιεζςεεί ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εηάζημηε διέναξ ). Ζ αιμζαή ημο 

ηαεμνίγεηαζ ζηα 850€ ιε οπενςνίεξ ηαζ  επζδυιαηα. 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : πξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ  

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ απυ ηζξ 10:00 

έςξ ηζξ 18:00 ηαζ δ  αιμζαή ημο ηαεμνίγεηαζ ζηα 1200€ , ιε οπενςνίεξ , 

ηαζ επζδυιαηα,  

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : βνεζόο ινγηζηή  

Σμ άημιμ πμο ενβάγεηαζ ζηδκ εέζδ αοηή  εα απαζπμθείηαζ απυ ηζξ 10:00 

έςξ ηζξ 18:00 ηαζ δ  αιμζαή ημο ηαεμνίγεηαζ ζηα 900€ , ιε οπενςνίεξ , 

ηαζ επζδυιαηα, 

 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ : εηδηθόο δηαηηνιόγνο – δηαηξνθνιόγνο   

ΧΡΑΡΗΟ: εοέθζηημ – ιε νακηεαμφ  

ΑΜΟΗΒΔ :  1200 €  
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4.2.7 Αμηνιόγεζε  πξνζωπηθνύ 

 

Με αάζδ ηδκ εεςνία ηδξ Γζμίηδζδξ Ακενςπίκςκ Πυνςκ δ αλζμθυβδζδ ημο 

πνμζςπζημφ είκαζ δ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ-εηηίιδζδξ ημο ιε ζημπυ κα πνμζδζμνζζηεί 

μ ααειυξ ζημκ μπμίμ αοηυ θένεζ εζξ πέναξ απμδμηζηά ηδ δμοθεζά πμο ημο έπεζ ακαηεεεί. 

Ζ αλζμθυβδζδ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ επακαπθδνμθυνδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

βζα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ επίδμζήξ ημοξ ηάηζ πμο επζηνέπεζ ζημκ ενβαγυιεκμ κα 

βκςνίγεζ πυζμ ηαθά ενβάζεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμκζηήξ 

πενζυδμο ζε ζπέζδ ιε ηα πνυηοπα ηδξ επζπείνδζδξ  ή ηδκ απυδμζή ημο ζε 

πνμδβμφιεκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. 

 Ο θυβμξ πμο δ Glow δίκεζ έιθαζδ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο 

πνμζςπζημφ είκαζ υπζ ιυκμ βζαηί αοηή αμδεά ζηδκ επίηεολδ ημο αζζεήιαημξ 

δζηαζμζφκδξ ηαζ αλζμηναηίαξ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ άνα ζηδκ δδιζμονβία εκυξ 

ηθίιαημξ εοβεκμφξ άιζθθαξ αθθά ηαζ βζαηί εκζζπφεζ ηδκ ζοκεπή ακάπηολδ ηαζ αεθηίςζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ. Πανάθθδθα  παναηζκεί ημοξ ενβαγμιέκμοξ βζα ορδθή απυδμζδ ηαζ 

ζοκεπή αεθηίςζδ ηαζ ημοξ ηάκεζ πζμ οπεφεοκμοξ. Σέθμξ είκαζ ζδιακηζηή δ  ζοιαμθή 

ηδξ αλζμθυβδζδξ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή άζηδζδ δζμίηδζδξ απυ ηδκ δζμίηδζδ. 

Ζ Glow εέθμκηαξ κα ιεηνήζεζ ηδκ απυδμζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, πνδζζιμπμζεί 

δζάθμνεξ ηεπκζηέξ . Ανπζηά ιεηνά ηδκ δοκαηυηδηα παναβςβζηυηδηαξ. Γδθαδή, μζ 

ενβαγυιεκμζ ζε ηάεε ηιήια , ζε ηαεδιενζκή αάζδ, ζημ ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ ημοξ, 

ηαηαβνάθμοκ ζε εζδζηυ έκηοπμ πμο ημοξ έπεζ δμεεί απυ ηδκ εηαζνεία, ημκ ανζειυ ηςκ 

πεθαηχκ πμο ελοπδνέηδζακ , ηδκ οπδνεζία πμο πνμζέθενακ ηαζ ηοπυκ πνμαθήιαηα ή 

ζπυθζα πμο έβζκακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Κναηάκε θμζπυκ ζδιεζχζεζξ ζε έκα 

ζδζυιμνθμ διενμθυβζμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ηαζ αθμφ βίκεζ ζοζηδιαηζηυξ έθεβπμξ απυ 

ηδκ δζμίηδζδ, εηηυξ ημο βεβμκυημξ υηζ ιπμνμφκ κα αβμοκ δζάθμνα ζηαηζζηζηά 
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απμηεθέζιαηα χζηε κα αεθηζχζεζ δ Glow ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ηδξ, πανάθθδθα 

εκδιενχκεηαζ ηαζ δ δζμίηδζδ βζα ηδκ απυδμζδ ηαζ ημ επίπεδμ ελοπδνέηδζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηδξ. Έηζζ ιπμνεί κα ημοξ ακηαιείρεζ ή κα ημοξ επζπθήλεζ.  

Δπίζδξ ζε ηιήιαηα υπμο είκαζ δοκαηή δ πχθδζδ πνμσυκηςκ έηημξ απυ ημκ 

πνμδβμφιεκμ ηνυπμ αλζμθυβδζδξ, δ Glow πνδζζιμπμζεί ηαζ ζακ δείηηδ ηζξ πςθήζεζξ.  

Σμκ υβημ δδθαδή ηςκ ζοκμθζηχκ πςθήζεςκ πμο πναβιαημπμίδζε ιέζα ζε έκα πνμκζηυ 

δζάζηδια μ ενβαγυιεκμξ. Σέθμξ δ Glow ελεηάγεζ ημκ ανζειυ απμοζζχκ , επζπθήλεςκ ηαζ 

θαεχκ έηζζ χζηε κα ιπμνέζεζ κα αλζμθμβήζεζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ακηζηεζιεκζηά ημοξ 

ενβαγυιεκμφξ ηδξ, εκχ ιζα πμθφ ζδιακηζηή πδβή πθδνμθυνδζδξ  είκαζ ηαζ μζ ίδζμζ μζ 

πεθάηεξ μζ μπμίμζ ιε ηζξ δζαπζζηχζεζξ, ηζξ επζπθήλεζξ, ηα πανάπμκα ηαζ ηα ηαθά ημοξ 

θυβζα ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδκ ηαθφηενδ αλζμθυβδζδ ημο πνμζςπζημφ. 

Ζ Glow  υιςξ, πένα απυ ηζξ παναπάκς μζημκμιζηέξ ηαζ ηαεανά ανζειδηζηέξ 

ιεευδμοξ, πνδζζιμπμζεί ηαζ άθθεξ μζ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ακενχπζκδ ηνίζδ ηαζ 

έπμοκ πενζζζυηενμ πμζμηζηυ πανά πμζμηζηυ παναηηήνα. Μζα ηέημζα ιέεμδμξ είκαζ ηαζ δ 

ιέεμδμξ ηδξ ηαηάηαλδξ υπμο ζηα ιδκζαία meeting ηδξ δζμίηδζδξ ιε ημοξ ενβαγμιέκμοξ 

Oζ οπάθθδθμζ ζοβηνίκμκηαζ απεοεείαξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ μ δζεοεοκηήξ ημο HR 

ηαηαηάζζεζ ημοξ αλζμθμβμφιεκμοξ ζε ζεζνά απυ ημκ ηαθφηενμ ζημκ πεζνυηενμ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ  απυδμζή ημοξ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ  ηθίιαηεξ αλζμθυβδζδξ 

ζοιπενζθμνάξ ζηδκ ενβαζία (Behavioural rating scales) ζηζξ μπμίεξ Γίδεηαζ έιθαζδ 

ζηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ενβαγυιεκμο.  

Ζ αλζμθυβδζδ θμζπυκ ζηδκ Glow βίκεηαζ ηυζμ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ ημο 

οθζζηαιέκμοξ, ιε αάζδ ηα παναπάκς , υζμ ηαζ απυ ημοξ πεθάηεξ ηαζ ημοξ ίδζμοξ ημο 

αλζμθμβμφιεκμοξ.  
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4.2.8 Δηνίθεζε εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ  

 

ηυπμξ ημο Σμιέα Γζμίηδζδξ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηαζ Δνβαζζαηχκ πέζεςκ 

είκαζ δ εθανιμβή ιέηνςκ πμο απμζημπμφκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ημο 

Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ, ζε ζοκεήηεξ μιαθχκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ. Όπςξ επίζδξ ηαζ δ 

δζαπείνζζδ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ηζξ εκχζεζξ ζοκδζηάηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

πμο αθμνμφκ δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ ζοιθςκίεξ(π.π. ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ) βζα 

αιμζαέξ, πανμπέξ, ζοκεήηεξ ενβαζίαξ, υνμοξ απαζπυθδζδξ, ηη.θ.  

Δκ πνμηεζιέκς, ζηδκ Glow , ζημπυξ ηδξ Γζμίηδζδξ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, είκαζ 

κα ιπμνέζεζ κα δζαηδνήζεζ έκα ανιμκζηυ πενζαάθθμκ, πςνίξ επενυηδηεξ ηαζ 

ακηαβςκζζιυ ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ κα εκζζπφζεζ ηδκ εφνοειδ 

θεζημονβία ηδξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5……ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Εμφιε ζήιενα, υπςξ είκαζ βκςζηυ , ζε δφζημθεξ, πζεζηζηέξ ηαζ ηαναπχδεζξ 

επμπέξ. Δπμπέξ αθθαβχκ, αιθζζαήηδζδξ ηαζ κέςκ πνμηθήζεςκ, ηζξ μπμίεξ ηαζ ημ 

Κνάημξ ηαζ μ πμθίηδξ, μ ηαεέκαξ λεπςνζζηά ηαζ υθμζ ιαγί, ηαθμφιαζηε κα 

ακηζιεηςπίζμοιε.  

Δίκαζ ζε ηέημζεξ επμπέξ πμο υθμζ ακηζθαιαακυιαζηε πζμ έκημκα ηδ ζδιαζία ημο 

ακενχπζκμο ηεθαθαίμο βζα ηδκ μζημκμιζηή, ημζκςκζηή, πμθζηζηή ηαζ πμθζηζζιζηή 

ακάπηολδ εκυξ ηυπμο. Ακηζθαιαακυιαζηε ηδ ζδιαζία ηδξ πνμυδμο, ηδξ ακάπηολδξ, ηαζ 

ηδξ ακααάειζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ςξ ηονίανπμο ζοκηεθεζηή ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πνμυδμο.  

Καηά ηζξ δομ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζοκηεθέζηδηακ ηενάζηζεξ αθθαβέξ ζημκ 

ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ. Ζ απαζπυθδζδ ζημ δεοηενμβεκή ημιέα ακηζπνμζςπεφεζ έκα 

δζανηχξ ιεζμφιεκμ πμζμζηυ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 

ακαπηοβιέκςκ πςνχκ, εκχ μζ απμδμπέξ ζηδ ιεηαπμίδζδ βεκζηά δε ζοιααδίγμοκ ιε ημοξ 

άθθμοξ ημιείξ. Οζ «ενβάηεξ βκχζδξ» - ηαηδβμνία ζηδκ μπμία ακήηεζ έκα ιεβάθμ θάζια 

ενβαγμιέκςκ, απμηεθμφκ υθμ ηαζ πζμ ζοπκά ημ ηθεζδί βζα ηδκ μζημκμιζηή επζηοπία ζηζξ 

ακαπηοβιέκεξ πχνεξ. Ζ ζηακυηδηα ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ πςνχκ κα επςθεθδεμφκ απυ 

ηδκ ακαδουιεκδ μζημκμιία ηδξ βκχζδξ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ εηπαίδεοζδ, ηζξ δελζυηδηεξ, ηα ηαθέκηα ηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο. 

Καηά ζοκέπεζα, ημ εκδζαθένμκ ηςκ επζπεζνήζεςκ επζηεκηνχκεηαζ ζοκεπχξ ζηδκ 

ακφρςζδ ημο επζπέδμο ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο. Έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ 

ηνυπμοξ επίηεολδξ ημφημο είκαζ δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηάνηζζδ, μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ 

ζήιενα υθμ ηαζ πζμ ζδιακηζημί  πανάβμκηεξ εκίζποζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ. 
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Ζ ηάεε εηαζνεία πνέπεζ κα πμκηάνεζ ζημ έιροπμ ηεθάθαζυ ηδξ ηαζ κα ιδκ ημ 

ακηζιεηςπίγεζ ζακ επζπθέμκ ηυζημξ, αθθά ακηίεεηα ζακ επέκδοζδ , δ μπμία εα απμθένεζ 

ζημ ιέθθμκ ζδιακηζηά μθέθδ ηαζ πθεμκεηηήιαηα. Ζ Glow  θμζπυκ ακαβκςνίγμκηαξ ηδ 

ζδιαζία ηoο ακενςπίκμο δοκαιζημφ ςξ ημκ ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα βζα ηδκ 

εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ επζδζχλεςκ ηδξ , έπεζ ζηεθεπχζεζ υθεξ ηδξ  ηζξ δμιέξ ιε έκα 

άνηζμ ζφκμθμ δζμζηδηζημφ ηαζ οπαθθδθζημφ πνμζςπζημφ αθθά ηαζ ζοκενβάγεηαζ 

πανάθθδθα ηαζ ιε έκα πθήεμξ ελςηενζηχκ ζοκενβαηχκ, ιε πμθοεηή ηαζ πθμφζζα 

ειπεζνία ζημ πχνμ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ. Όθμ ημ πνμζςπζηυ είκαζ 

απυθμζημζ  εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ, ιε ζοκεπή εηπαίδεοζδ ζε εέιαηα ηαηάνηζζδξ ηαζ 

κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Σαοηυπνμκα, δζαεέημοκ ειπεζνία ζημκ ημιέα ηδξ αζζεδηζηήξ ηαζ 

ιπμνμφκ άκεηα κα ηαθφρμοκ ηδκ μπμζαδήπμηε ακάβηδ πμο ιπμνεί κα πνμηφρεζ. 

Ζ Glow  πανέπεζ έκακ άνζζημ ενβαζζαηυ πχνμ, ζημκ μπμίμ ηαθθζενβμφκηαζ ημ πκεφια 

μιαδζηυηδηαξ, ζοκενβαζίαξ, άιζθθαξ ηαζ ζοκεπμφξ ακαγήηδζδξ βκχζδξ ηαζ ελέθζλδξ. 

Δπζπθέμκ, επεκδφμκηαξ ζημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηδξ δζμνβακχκεζ ζειζκάνζα βζα ημ 

πνμζςπζηυ ημο ζε βκςζηζηά ακηζηείιεκα πμο άπημκηαζ ημο ημιέα δναζηδνζμπμίδζδξ 

ημο ηάεε ζηεθέπμοξ ημο ηαζ ζηδνίγεζ ηζξ αημιζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ πνμζπάεεζεξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ημο βζα ακέθζλδ ιέζα απυ ζειζκάνζα ηαζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ. 

Σμ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ζηεθεπχκεηαζ απυ άνηζα επζζηδιμκζηά ηαηανηζζιέκμοξ 

ηαζ έιπεζνμοξ εηπαζδεοηέξ . Δθανιυγμκηαξ έκα ζφζηδια εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ δ Glow  ηαηαθένκεζ κα επζθέλεζ ημοξ ηαηαθθδθυηενμοξ οπμρήθζμοξ  

δζαηδνχκηαξ ορδθυ ημ επίπεδμ πανμπήξ οπδνεζζχκ. Οζ ενβαγυιεκμζ  ιέζα απυ 

ζοιιεημπέξ ζε ζοκέδνζα ηαζ ηαηάθθδθεξ ιεηεηπαζδεφζεζξ ηαζ ελεζδζηεφζεζξ, 

εκδιενχκμκηαζ βζα ηζξ ελεθίλεζξ ζε εέιαηα ημο βκςζηζημφ ημοξ ακηζηεζιέκμο. 

ημπυξ είκαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ δ ζηακμπμίδζδ 

ηςκ πεθαηχκ ηαζ άνα δ ιαηνυπνμκδ επζαίςζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Αοηυξ μ ζηυπμξ ιπμνεί 
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κα επζηεοπεεί ιυκμ ιέζς εκυξ πμζμηζημφ ζοζηήιαημξ πνμζέθηοζδξ, επζθμβήξ , 

εηπαίδεοζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο. 
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