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Ομάδες Β΄  

Tετραμήνου: 

• Breaking news: 
     ΛΙΝΑ 
     ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
     ΦΑΝΗ 
     ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
 

• Hope: 
     ΕΛΕΝΗ Π. 
     ΕΛΕΝΗ Κ. 
     ΕΥΗ 
     ΚΡΙΣΤΙΝ 

 

 

• Future Doctors: 
     ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
     ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
     ΡΕΝΙΑ 

 
•  Naval: 
      ΦΟΙΒΟΣ 
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. 
      ΓΙΩΡΓΟΣ 
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ K. 

 
 



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Δημοσιογραφία : η συγκέντρωση και σύνταξη 
ειδησεογραφικού κυρίως υλικού καθώς και η διάδοσή 
του μέσω των Μ.Μ.Ε., με σκοπό την ορθή 
πληροφόρηση των πολιτών 

     



Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 Ο Τύπος διακρίνεται σε: 

 Ηλεκτρονικό (διαδίκτυο) 

 Παραδοσιακό  (εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π.)  

    Το ραδιόφωνο ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

προσφέρει διάλογο με το κοινό. 

     Το διαδίκτυο, επίσης, προσφέρει άμεση ενημέρωση ίσως όχι 

απόλυτα διασταυρωμένη σε ανεπίσημες σελίδες.  

     Η τηλεόραση χρησιμοποιεί εικόνες, βίντεο, ανταποκρίσεις που 

καθιστούν την προβολή των ειδήσεων ζωντανότερη και 

παραστατικότερη 

 

 



Οργάνωση και Δομή εφημερίδας 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
 

1. Συντακτικό τμήμα 
i. Συλλογή ειδήσεων 
ii. Κατανομή ειδήσεων ανάλογα με το είδος 
iii. Επεξεργασία των ειδήσεων 

2. Διαφημιστικό τμήμα 
3. Τμήμα διανομής 

i. Πώληση της εφημερίδας 
ii. Παροχής της σε λιανοπωλητές 
iii. Είσπραξη συνδρομής  

4. Τμήμα εκτύπωσης 
5. Διοικητικό τμήμα 

i. Την κατανομή εργασίας στο προσωπικό 
ii. Κατάρτιση του  εργατικού δυναμικού 
iii. Προώθηση της εφημερίδας 
iv. Διαχείριση των υπόλοιπων τμημάτων 

6. Λογιστικό τμήμα 
i. Διατήρηση βιβλίων  

ii. Διατήρηση ισολογισμού 

iii. Διατήρηση προϋπολογισμού 

iv. Παροχή χρηματοδότησης σε όλα τα 

τμήματα 

v. Υπολογισμό των δαπανών των εσόδων 

κερδών   

7.   Τμήμα προμήθειας 



Είδη ρεπορτάζ 

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΟ  

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 

3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  

4. ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

5. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

9. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 

10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

11. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ και Μ.Μ.Ε 

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 



Συνάντηση με την δημοσιογράφο 

Κατερίνα Κατή (11-4-2016) 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 



Οργανόγραμμα 
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Ιατρική Υπηρεσία 

Τμήμα 
Παραϊατρικών 
Επαγγελμάτων 

Τμήμα Κοινωνικής 
Υπηρεσίας 

Φαρμακείο Χειρουργικός 
Τομέας 

Εργαστηριακός 
Τομέας 

Παθολογικός 
Τομέας 



Νοσηλευτική Υπηρεσία 
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• Τμήματα 
Ψυχιατρικού 
Τομέα 

• ΜΕΘ και 
Διατομεακά 
Τμήματα 



Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία 
Υπάγονται οι: διοικητικοί, τεχνικοί, 

οικονομολόγοι, πληροφορικοί, 

μηχανικοί  

Παρέχει: 

• υποστήριξη στην ιατρική και 

νοσηλευτική υπηρεσία  

• διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη 

περιουσία του οργανισμού  

• εξασφαλίζει την αυτοδύναμη 

λειτουργία και ανάπτυξη  

• επιλύει προβλήματα από την 

καθημερινή λειτουργία 

 • αποτιμά το συνολικό έργο του 

οργανισμού 



Ναυτιλία  

Naval 



 
 
 
 

 

Είναι μία επιχείρηση 
που ασχολείται με την 
μεταφορά υλικών 
αγαθών ή ανθρώπων 
μέσω θαλάσσιων 
δρόμων.  

 

  

Τι είναι μία ναυτιλιακή εταιρεία; 

Για να επιτευχθεί ο 
καλύτερος δυνατός 
συντονισμός, η 
ναυτιλιακή εταιρεία 
έχει οργανωθεί σε 
διάφορα τμήματα που 
το καθένα έχει 
αναλάβει και 
διαφορετικό έργο. 
 



Στελέχη μίας 
Ναυτιλιακής 
Επιχείρησης 



    Γενική Διεύθυνση 

  
Το κέντρο επιχειρήσεων και στρατηγικών αποφάσεων της 
ναυτιλιακής Εταιρείας. Δίνει κατευθύνσεις, συντονίζει και 

συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Καθορίζει 
τις σχέσεις της Εταιρείας με τον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο. 
Έχει επικεφαλής ένα έμπειρο στέλεχος, πού μπορεί να είναι 

και ο ίδιος ο πλοιοκτήτης, πλαισιωμένο από επιτελείο με 
σφαιρική αντίληψη του ναυτιλιακού χώρου. 



Τμήμα επιχειρήσεων 

 
Ασχολείται με την ομαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία των πλοίων 
της Εταιρείας σύμφωνα με τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι 
στους Ναυλωτές.  

 

Τεχνικό τμήμα 

 
Έχει την ευθύνη του ελέγχου της καλής 
λειτουργίας και της συντήρησης των 
πλοίων ώστε αυτά να είναι πάντα σε 
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έχει 
επικεφαλής έναν πολύ έμπειρο 
Ναυπηγό ή  μηχανικό, και στελεχώνεται 
από ναυπηγούς, τεχνικούς και 
μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων.   

 



Τμήμα Ποιότητας και 
Ασφαλείας 

 
Το τμήμα αυτό καθιερώθηκε 
προκειμένου να τηρούνται οι 
κανόνες ποιότητας και οι 
διαδικασίες πού ορίζει ο Διεθνής 
Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού. 
Στελεχώνεται κυρίως από άτομα 
με γνώσεις από όλες τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων και 
έμπειρων πλοιάρχων και 
μηχανικών. 

 



Νομικό Τμήμα  
 
Συναντάται κυρίως 
στις μεγάλες 
ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις και 
στελεχώνεται από 
δικηγόρους 
εξειδικευμένους σε 
θέματα ναυτικού 
δικαίου. 

 

Τμήμα προμηθειών  
 

Έχει την ευθύνη του 
εφοδιασμού των πλοίων με 
τρόφιμα και κάθε είδους 
αναλώσιμα υλικά καθώς και 
ανταλλακτικά. Στελεχώνεται 
συνήθως από πλοίαρχο ή 
μηχανικό, καθώς και από 
στελέχη έμπειρα στο χώρο των 
προμηθειών ναυτικών υλικών. 
 
 



Τμήμα Γραμματείας και 
Λογιστηρίου  

 
Ασχολείται με τη 
διεκπεραίωση της 
αλληλογραφίας και της 
επικοινωνίας της εταιρείας με 
τα πλοία και με άλλους 
οργανισμούς ή εταιρείες. 
Το λογιστήριο ασχολείται με 
οικονομικές δραστηριότητες 
που αφορούν την εταιρεία, τα 
γραφεία της και τα πλοία με τα 
πληρώματά τους. 



Μ.Κ.Ο. 



Ορισμός Μ.Κ.Ο. 

Οι Μ.Κ.Ο ορίζονται ως «ιδιωτικοί οργανισμοί που 
ασκούν δραστηριότητα για να απαλύνουν τον πόνο, να 
προωθήσουν τα συμφέροντα των φτωχών, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών 
κοινωνικών υπηρεσιών, ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη 
μιας συγκεκριμένης κοινότητας». 
Πρόκειται για οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, που 
δέχονται κρατική επιχορήγηση αλλά κυρίως ιδιωτικές 
χορηγίες.’ 

 
 

 

 



Παραδείγματα Μ.Κ.Ο 
(Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 

• UNICEF 
 

• ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
 

• WWF 
 
• ΕΛΕΠΑΠ 





• Σκοπός: Η ΕΛΕΠΑΠ υποστηρίζει βρέφη, παιδιά, 
εφήβους και ενήλικες με οποιαδήποτε μορφή 
κινητικής  αναπηρίας ανεξάρτητα από τη 
βαρύτητα της.    

• Ανθρώπινο Δυναμικό:  
- Επιστημονικός Διευθυντής 
-Ιατροί Αποκατάστασης 
-Συνεργάτες Ιατροί: ορθοπεδικοί, παιδονευρολόγοι, 
παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, οφθαλμίατροι, 
οδοντίατροι  
-Θεραπευτικό προσωπικό:  
Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, 
Μουσικοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Νευροψυχολόγοι, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Οικογενειακοί Θεραπευτές, 
Εμβιομηχανικοί 
-Ειδικοί Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί, Νοσηλευτές και 
ειδικευμένοι βοηθοί 



Οι Δράσεις μας  
•Ενημέρωση σχετικά με τα Μηχανογραφικά Δελτία και τις σχολές Α.Ε.Ι 

& ΤΕΙ από τον Σύμβουλο Σ.Ε.Π κ. Ν. Ζήκο (29-1-2016) 



Συνάντηση με καθηγητές του ΠΑ.ΠΕΙ. 

(19-2-2016) 



«Πυξίδα Σταδιοδρομίας» στο 

Ίδρυμα Λασκαρίδη (6-4-2016) 



Ερωτηματολόγιο για 
την «Ημέρα 
Σταδιοδρομίας» 
(Σεπτέμβριος 2016) 



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!!! 


