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 School Synergy Snacks 

ΚοινΣεπ School Synergy Snacks – Μπάρες ξηρών καρπών 

 

 

 
 
Η «3S School Synergy Snacks» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 

Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και λειτουργεί από το 2019 με όραμα την επαγγελματική 
αποκατάσταση και τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονόμηση Νέων με Νοητικές Αναπηρίες. 

  

Η ιστορία μας 
 

Η 3S ξεκίνησε από το Junior Achievement Greece/Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων και το 
Πρόγραμμα «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση». Το Ειδικό Σχολείο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου και το 
1ο Επαγγελματικό Λύκειο Νέας Ιωνίας δήλωσαν συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το 

ΣΕΝ καθοδήγησε και ενέπνευσε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εθελοντές εισάγοντάς τους στον 
θεσμό της «Εικονικής Επιχείρησης».  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας των δύο σχολείων τιμήθηκε με το ασημένιο βραβείο 
στα Education Business Awards 2017, στην κατηγορία Νεανική Επιχειρηματικότητα. Η ιδέα της 

ίδρυσης και λειτουργίας της ΚοινΣΕπ κατατέθηκε και παρουσιάστηκε στο διαγωνισμό Social 
Growth και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο. Τέλος, κέρδισε το ασημένιο βραβείο στον φοιτητικό 
διαγωνισμό Ideas for Sustainable Startups που διοργάνωσε το MBA International του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το σημαντικότερο όμως κέρδος από τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν ότι 

είδαμε παιδιά με αναπηρία να εξελίσσονται, να κοινωνικοποιούνται, να δημιουργούν, να 

επικοινωνούν, να αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί μια  επιχείρηση, να είναι υπερήφανα για τον 
ρόλο τους και να κερδίζουν γνώση, χαρά, θετική ενέργεια  και αυτοπεποίθηση.  

Αυτά τα αποτελέσματα θελήσαμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε, μετά την  

αποφοίτηση των μαθητών και ειδικότερα μετά την διαπίστωση ότι η πιθανότητα εργασίας  
ενήλικων ατόμων με νοητικές αναπηρίες είναι σχεδόν ανύπαρκτη στη χώρα μας.     

Έτσι μια ομάδα εκπαιδευτικών, γονέων και φίλων ενήλικων Ατόμων με Αναπηρίες 
αποφασίσαμε η «Μαθητική  Εικονική Επιχείρηση» να μην μείνει μόνο στα χαρτιά αλλά να γίνει 

πραγματικότητα με τη  δημιουργία της Κοιν.Σ.Επ. 
Η ομάδα ίδρυσης της 3S αποτελείται από τρεις έμπειρους εκπαιδευτικούς, την Έφη Χρυσού 

και τον Δημήτρη Γκούβη, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και επαγγελματικής κατάρτισης και την 

Ειρήνη Καϊμακάμη εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του κλάδου Οικονομίας. Επίσης 
στην ομάδα μας είναι ο Γιώργος Μπουλούκος, οικονομολόγος με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε 
μεγάλες εταιρίες. Φυσικά, ιδρυτικά μέλη και εργαζόμενοι είναι οι τέσσερις νέοι, η Ελένη, ο 

Γιάννης, ο Μιχάλης και ο Γιώργος, που είναι απόφοιτοι του Ε.Ε.Ε.ΕΚ με ειδίκευση στην μαγειρική 
– ζαχαροπλαστική. Εξέχον ιδρυτικό μέλος της Επιχείρησης είναι ο κος Ηλίας Μαμαλάκης που 
πίστεψε στο όραμά μας και μας στήριξε έμπρακτα από την πρώτη στιγμή. Βέβαια , πίσω από την 

προσπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς των παιδιών που συμμετέχουν αλλά και μια 
σειρά από εθελοντές που συμβάλλουν, ο καθένας από τον τομέα του, στην επιτυχή πορεία του 
εγχειρήματος. 

mailto:info@schoollsynergysnacks.gr
http://www.schoolsynergysnacks.gr/
https://www.facebook.com/SchoolSynergySnacks/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBChpX7Bh8D3o8ym9OZMjNxW-uDDn4vpovTysaM15MVk1yBw8mcpyPbccIWatrHQJCZBn2NyVsn5knq
https://www.youtube.com/channel/UCcw96GFuPHU6qLHaefreqEw
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Η Κοιν.Σ.Επ. στελεχώνεται από ανθρώπους με την απαραίτητη επαγγελματική και 
επιστημονική εμπειρία και συγκρότηση που απαιτεί το εγχείρημα. Δεδομένου ότι είναι μια 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης στοχεύει εξ ορισμού στην ένταξη στην οικονομική 

και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού. Στην περίπτωσή 
μας απασχολεί δημιουργικούς νέους με αναπτυξιακές διαταραχές, καλλιεργώντα ς στον καθένα 
ξεχωριστά τις απαραίτητες δεξιότητες που θα βοηθήσουν στην άρση των περιορισμών τους. 

Άλλωστε, σύμφωνα με το καταστατικό μας, το 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων προβλέπεται 
να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.  

Τα πρώτα μας βήματα ήταν δύσκολα καθώς υπήρξαν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, δυσκολίες στη χρηματοδότηση αλλά και στην εύρεση συνεργατών 
που θα πίστευαν στο όραμά μας και θα συμπορεύονταν με τις αρχές μας.  

Επιπλέον, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε το μέγεθος των κοινωνικών προκαταλήψεων και 

στερεοτύπων που αφορούν στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού. Στη χώρα μας αλλά και 
διεθνώς οι νέοι με αναπηρία υπολείπονται από τους συνομηλίκους τους στην εύρεση εργασίας 
και ακόμη και αν καταφέρουν να βρουν μια δουλειά, είναι πολύ πιθανόν να αφορά ελαστικές 

σχέσεις εργασίας και να είναι υπο-αμειβόμενη. Ωστόσο, η σημασία της εργασίας είναι 
πολύπλευρη καθώς, εκτός από ανάγκη επιβίωσης και οικονομικής ανεξαρτησίας, προσφέρει στο 
άτομο μια αίσθηση ολοκλήρωσης και εσωτερικής ικανοποίησης αλλά και κοινωνικοποίηση και 
αυτοεκτίμηση. Αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία.  

Η απασχόληση και πολύ περισσότερο το «επιχειρείν» των νέων με αναπηρία στην Ελλάδα 
είναι ένα στοίχημα που δεν έχει κερδηθεί ακόμη. Στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο υπάρχει μια 
αργή μεν αλλά φανερή πρόοδος στα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και 

υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές τις οποίες οφείλουμε να μιμηθούμε.  
Στη δύσκολη εξίσωση της προσπάθειάς μας, εντάσσεται και η περαιτέρω ύφεση λόγω της 

πανδημίας του Covid-19 η οποία έχει πλήξει αισθητά και τον τομέα μας. Ωστόσο, ως υπεύθυνη 

επιχείρηση που στηρίζεται στις αρχές της ηθικής και αειφόρου επιχειρηματικότητας, στην 3S 
έχουμε σαν απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την καλή υγεία των εργαζόμενων, των 
πελατών και των συνεργατών μας. Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο που διανύουμε, εφαρμόζουμε 

όσα μέτρα είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας 
και παράλληλα να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες 
μας. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και στο επόμενο διάστημα, παρακολουθώντας 

διαρκώς τις εξελίξεις και προχωρώντας προσεκτικά στα επόμενα βήματά μας.  
Όλα τα παραπάνω μας ώθησαν ακόμη περισσότερο, δίνοντάς μας ένα εσωτερικό κίνητρο για 

να βάλουμε ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση και σιγά σιγά τα περισσότερα εμπόδια 
άρχισαν να ξεπερνιούνται, με επιμονή και υπομονή, αλλά και με την ανάπτυξη ενός σημαντικού 

δικτύου πολύτιμων εθελοντών που συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε και το ευρύ ενδιαφέρον που έδειξε ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος καθώς και διάφοροι 
φορείς και οργανισμοί, για αυτή την πρωτοβουλία μας (βλ. παράρτημα).  

 

Το παρόν 
 
Σήμερα η «School Synergy Snacks» βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι υπηρεσίες μας 

αναπτύσσονται σταθερά και το δίκτυο των πελατών και συνεργατών μας συνεχώς διευρύνεται. 

Τα προϊόντα μας είναι «Ενεργειακές Μπάρες Ξηρών Καρπών» των 45γρ, με υψηλή θρεπτική αξία, 
που διατίθενται μέχρι τώρα σε τρεις γευστικές παραλλαγές: 

1. Ελιά, σύκο και μέλι (μέλι, σύκο, ελιά, φιστίκι Αιγίνης, αμύγδαλο, σουσάμι)  

2. Σοκολάτα, φράουλα και χαρουπόμελο (σοκολάτα, φράουλα, φουντούκι, φιστίκι αράπικο, 

χουρμάς, χαρουπόμελο, σύκο, σταφίδα)  
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3. Μήλο και κανέλα (μήλο, κανέλα, σουσάμι, σύκο, σταφίδα, φουντούκι, φιστίκι Αιγίνης, 

φιστίκι αράπικο, χουρμάς) 

          
Όλα μας τα προϊόντα αποτελούν έμπνευση και φέρουν την υπογραφή του εξέχοντα φίλου και 

ιδρυτικού στελέχους μας, Ηλία Μαμαλάκη. Επιπλέον, οι ενεργειακές μας μπάρες είναι από 
φυσικά υλικά υψηλής ποιότητας, δεν έχουν ζάχαρη, αλλά μέλι που δεν ψήνεται και με αυτό τον 
τρόπο παραμένουν μαλακές και υγιεινές. Η 3S συνεργάζεται με επαγγελματικό παρασκευαστήριο 

για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του προϊόντος και όλων των σύγχρονων προτύπων 
παραγωγής. 

Η πελατεία μας εντάσσεται μέχρι στιγμής σε τρεις κυρίως κατηγορίες (βλ. Παράρτημα):  

1. Επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα διατροφής, όπως καταστήματα βιολογικών 
προϊόντων, mini market, café & snack bar, καταστήματα αθλητικών ειδών, 
ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, μανάβικα, μπακάλικα, κυλικεία εκπαιδευτικών 

δομών, κ.α. 
2. Εθνικές ή πολυεθνικές εταιρείες με προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 

προμηθεύονται τις μπάρες μας για το προσωπικό τους.  

3. Άλλες ΚοινΣΕπ ή Κοινωνικοί συνεταιρισμοί ή σωματεία που στηρίζουν την προσπάθειά 
μας και που εκτός από πελάτες αποτελούν και πολύτιμους συνεργάτες μας. 

Πέρα από το κομμάτι του προϊόντος και των πωλήσεων, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε 
επικοινωνήσει τις δράσεις μας σε πολύ κόσμο και η ανταπόκριση και αποδοχή έχει υπάρξει 

ιδιαίτερα θερμή. Έχουμε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκθέσεις με μεγάλη 
επιτυχία (βλ. παράρτημα).  

 

Το μέλλον 
 
Η ΚοινΣ.Επ είναι μέχρι σήμερα μια βιώσιμη και υγιής Κοινωνική Επιχείρηση. Όμως, δεδομένου 

ότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική δράση και την προσωπική εμπλοκή των μελών 
της και των υποστηρικτών της, χωρίς να διαθέτει όλους τους απαραίτητους οικονομικούς,  

υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους, η School Synergy Snacks χρειάζεται την κατάλληλη 
ώθηση για να διευρύνει τις δραστηριότητές της και να αφήσει ακόμη μεγαλύτερο θετικό 
αποτύπωμα στην ευαίσθητη ομάδα των ατόμων με νοητικές αναπηρίες.  

Άμεσος στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τους οικονομικούς πόρους για να επενδύσουμε 
στο δικό μας παρασκευαστήριο για να καταφέρουμε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τον 
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αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρησή μας. Για αυτό το λόγο θα χρειαστούμε στήριξη 
από φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που θέλουν να συμβάλλουν σε μια τόσο σημαντική 
προσπάθεια και μια θετική κοινωνική αλλαγή. 

Παράλληλα επιδιώκουμε να επεκταθούμε με πώληση της μπάρας και σε άλλους χώρους όπως 
σε κυλικεία εταιρειών, ως εταιρικό δώρο σε εκδηλώσεις επιχειρήσεων ή σνακ σε συνέδρια, σε 
αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, σε αθλητικές δραστηριότητες και γεγονότα (π.χ. αγώνες, 

μαραθώνιος, προετοιμασία ομάδων), εκδηλώσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και επιλεγμένες 
εκθέσεις.  Επιπλέον, στα σχέδιά μας είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες με επιχειρήσεις και 
φορείς του τουριστικού τομέα, προωθώντας το προϊόν μας και ό, τι  αυτό πρεσβεύει στους ξένους 

επισκέπτες της χώρας μας. 
Στην παρούσα φάση εργαζόμαστε στο κομμάτι του marketing του προϊόντος, με παρεμβάσεις 

στο σχεδιασμό, τη συσκευασία και τα κανάλια προώθησης. Επίσης σχεδιάζουμε και τη 

δημιουργία νέων προϊόντων, με εξίσου υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως οι μπάρες μας.  
Τέλος, θέλουμε να αναπτύξουμε τις ψηφιακές μας υπηρεσίες, δημιουργώντας e-shop, 
επανασχεδιάζοντας την ιστοσελίδα μας και εμπλουτίζοντας τα εργαλεία των ψηφιακών μέσων 

κοινωνικής μας δικτύωσης. 
Παρά τις πολλές δυσκολίες, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να 

πραγματοποιήσουμε τα σημαντικά επόμενα βήματα και να σταθεροποιηθούμε στην αγορά 
προσφέροντας ευκαιρίες σε ακόμη περισσότερους νέους με αναπηρίες ώστε να ανοίξουν τα 

φτερά τους στο χώρο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας.  
Ελπίζουμε ότι μελλοντικά η ΚοινΣΕπ μας θα αποτελέσει μια θερμοκοιτίδα ένταξης και 

απασχόλησης όσο γίνεται περισσότερων αποφοίτων των Ειδικών Σχολείων. Επιπλέον, 

φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως μια  καλή πρακτική για τον συγκριμένο τομέα της αγοράς, 
αλλά και ως πρότυπο Κοιν.Σ.Επ που θα παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
άλλες επιχειρήσεις στη χώρα μας που θα θελήσουν να μιμηθούν το παράδειγμά μας. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Αθήνα, 2021 

 
 

 
Γκούβης Δημήτριος 

Υπεύθυνος Marketing 3S School Synergy Snacks   
Τηλ. 6932408048 
dgouvis@schoolsynergysnacks.gr 
dgouvis@hotmail.com 

mailto:dgouvis@schoolsynergysnacks.gr
mailto:dgouvis@hotmail.com
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ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ (ενδεικτικά) 
 

1. Επιχειρήσεις επισιτιστικού τομέα ή/και με είδη διατροφής 
 
Στην Αθήνα 

1. Alamein Outdoors (Κέντρο) 
2. Biscoteque - Ζαχαροπλαστείο (Χολαργός)  
3. Coffee and friends (Νέα Σμύρνη) 
4. Full Spoon (Μοναστηράκι) 
5. Kolonaki coffee & snack Mykonos essence (Κέντρο) 
6. New Project (Νέα Σμύρνη) 
7. Rock Food Cafe (Άγιος Δημήτριος) 
8. Βιοαναγέννηση - Βιολογικά προϊόντα (Κέντρο) 
9. Γαλακτοπωλείο "από Πρόβατο Γιαούρτι" (Άγιος Δημήτριος) 
10. Έδεσμα - Σπιτικές Γεύσεις (Περιστέρι) 
11. Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα - Clubhouse @ CGS! (Παλλήνη) 
12. Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ (Χαλανδρίου) 
13. Ελιά και Μέλι  - Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 69 Ηλιούπολη 
14. Καφέ-Πορτοκαλί (Φιξ) 
15. Κρεοπωλείο Φάρμα Σαρίδη (Ν. Σμύρνη) 
16. Κυλικείο του Ωδείου Αθηνών (Κέντρο) 
17. Μίνι Μάρκετ Ιατρίδης (Ελληνικό) 
18. Μύρτιλλο Καφέ (Πάρκο ΚΑΠΑΨ Αμπελόκηποι) 
19. Παντοκαφενές (Π.Φάληρο) 
20. Υγείας Αγαθά - Βιολογικά προϊόντα (Χολαργός) 
21. Φρουταγορά Μπαζιώνης (Π. Φάληρο) 
22. Ψωμοτύρι - Παραδοσιακά προϊόντα (Πετράλωνα) 

 
Στην Περιφέρεια 

1. Carpo di Corfu (Κέρκυρα) 
2. Greekgoods (Σπάρτη) 
3. Ideal Coffee (Βόλος) 
4. The Magus Art Cafe (Σπέτσες) 
5. Αρτοποιείο Lugano (Μυτιλήνη) 
6. Ένωση Μεσσηνίας - Αγροτικός Συνεταιρισμός (Καλαμάτα) 
7. Καφενείο Παλαιά Αγορά (Μυτιλήνη) 
8. Κίμωνας, Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική (Μυτιλήνη) 
9. Τα Μπαχάρια Της Μαμάς (Ερμιόνη) 
10. Φαρμακείο Νίκης Λάντικα Καραμαδούκη (Πόρτο Χέλι) 

 

2. Εταιρείες που διαθέτουν τις μπάρες μας στο προσωπικό τους 
 

1. Deep Sea Technologies (Εταιρεία παρακολούθησης σκαφών με τεχνητή νοημοσύνη) 
2. House Hub AMKE (συνεργατικός χώρος για επαγγελματίες υγείας, εκπαίδευσης, κ.α.) 
3. ISS Facility Services Hellas (Διεθνής πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών Κτιριακών Εγκαταστάσεων) 
4. VARIO A.E. (Προϊόντα υποστήριξης επιχειρήσεων) 

 

3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Οργανισμοί ή Σωματεία 
1. Γη Θεραπαινίς (Μη κερδοσκοπικό σωματείο για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές) 
2. ΕΥΖΗΝ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες) 
3. ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΝ-εργάζομαι (Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ευάλωτων Ομάδων) 
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 3S 
 

1. Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις – Αφιερώματα: 

➢ Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το οποίο ξεκίνησε η ιδέα 

08/02/2017: SKYWALKER 

29/03/2017: ENIKONOMIA   

14/09/2017: HUFFINGTON POST 

➢ Σχετικά με την ιδρυθείσα Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

14/07/2019: NEVRONAS 

07/10/2019: ΕΠΙΧΕΙΡΩ 

09/10/2019: ATHENS VOICE 

17/10/2019: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

27/10/2019: NEWSBREAK 

12/12/2019: ΑΘΗΝΑ 984  

20/12/2019: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΗΣΙΑΣ 

04/03/2020: F&B REPORT (Φιλιππίνες) 

12/03/2020: GREEK REPORTER 

25/10/2020: DIAFORETIKO 

04/12/2020: NEVRONAS 

23/12/2020: HELLENIC INITIATIVE 

23/02/2021: GLOBALVIEW 

26/03/2021: NEVRONAS 

 

2. Αναδημοσιεύσεις: 

• ALFAVITA.GR   

• BANKNEWS.GR 

• DIAKONIMA.GR  

• DINAMIPROSFORAS.GR  

• E-REPORTAZ.GR   

• GODTV.COM 

• I-DIADROMI.GR   

https://www.skywalker.gr/elGR/nea/eidisi/BlogPost/Mathitiki+Epixeirisi+3S+School+Synergy+Snacks
http://www.enikonomia.gr/businesses/147442,school-synergy-snack-apo-tin-eikoniki-mathitiki-epicheirisi-3s.html
https://www.huffingtonpost.gr/maria-yannetou/3s-school-synergy-snacks-_b_17885896.html
https://nevronas.gr/school-synergy-snacks-atoma-me-noitikes-anapiries-paraskeyazoyn-kainotoma-snak-vasismena-se-ellinikes-paradosiakes-syntages/
https://www.epixeiro.gr/article/145047
https://www.athensvoice.gr/greece/585492_i-parea-neon-me-aytismo-poy-estise-epiheirisi-me-snaks
https://www.makthes.gr/mia-eikoniki-mathitiki-epicheirisi-dinei-doyleia-se-amea-240508
https://www.newsbreak.gr/ellada/41751/glykia-symmoria-paidia-me-aytismo-ftiachnoyn-mpares-dimitriakon/
https://www.athina984.gr/2019/12/12/oi-mpares-xiron-karpon-tis-athinas-me-koinoniki-geysi/
https://www.kifissia.gr/el/blog/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%25C
http://fnbreport.ph/news/business-owners-with-autism-mariansp-20200304/
https://greece.greekreporter.com/2020/03/12/four-remarkable-greeks-with-autism-hope-to-conquer-granola-bar-industry/
https://www.diaforetiko.gr/oi-4-neoi-ellines-me-aytismo-poy-den-toys-proslamvane-kaneis-anoixan-ti-diki-toys-epicheirisi-stin-athina/
https://nevronas.gr/aytes-tis-giortes-agorazoyme-3s/
https://www.thehellenicinitiative.org/2020/12/23/thi-awards-250k-to-greek-startups-that-plant-seeds-in-society/
https://www.globalview.gr/2021/02/23/school-synergy-snacks-mia-apo-tis-megales-nikitries-sta-fetina-venture-impact-awards-apo-tin-elliniki-protovoulia/
https://nevronas.gr/emeis-mporoyme-eseis-thelete-gia-tin-pagkosmia-imera-enimerosis-kai-eyaisthitopoiisis-gia-ton-aytismo/?fbclid=IwAR12-0rMnyXU8aQCxdvWZjMorC0efO5rE_UpNiFgE7WXQcVACf-T2B0vLuE
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/301545_mia-eikoniki-mathitiki-epiheirisi-poy-egine-koinsep-ki-edose-epaggelmatiki
:%20http:/banksnews.gr/four-remarkable-greeks-with-autism-hope-to-conquer-granola-bar-industry/
http://www.diakonima.gr/tag/3s-school-synergy-snacks/
https://dinamiprosforas.gr/archives/10332
https://www.ereportaz.gr/den-toys-proslamvane-kaneis-4-neoi-ellines-me-aytismo-anoiksan-ti-diki-toys-epicheirisi-stin-athina/
https://godtv.com/four-greeks-with-autism/
http://www.i-diadromi.gr/2019/11/3s-school-synergy-snacks.html
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• IEFIMERIDA.GR  

• INEWSGR.COM   

• MADEINGREECE.NEWS  

• MEALLAMATIA.GR   

• NEWSITAMEA.GR   

• SPOTLIGHTPOST.COM   

• ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

 

3. VIDEO από εκδηλώσεις & τηλεοπτικά αφιερώματα 

1. 08/02/2017: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «εικονικής επιχείρησης» από το οποίο ξεκίνησε η 3S 

2. 23/11/2019: Αφιέρωμα στην εκπομπή «Πρωινοί Τύπο» στον ΑΝΤ1 (2:30:58’’) 

3. 27/11/2019: Ομιλία του προέδρου της 3S, Γιώργου Μπουλούκου, στην ημερίδα για την 

Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων – JAG (0:52’) 

4. 20/12/2019: Συμμετοχή της 3S στην εκδήλωση «EY ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Δήμου Κηφισιάς (46:50”) 

5. 26/01/2020: Ομιλία του προέδρου της 3S, Γιώργου Μπουλούκου, στην εκδήλωση της Κοιν.Σ.Επ. 

«Παντοκαφενές», για τα 3 χρόνια λειτουργίας του  

6. 29/01/2020: Αφιέρωμα στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη στον ΑΝΤ1 (0:35΄).  

7. 01/04/2020: Αφιέρωμα στον ιστότοπο Pagenews.gr και στην ενότητα «Η Ελλάδα των Αθέατων 

Ηρώων» 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.iefimerida.gr/ellada/mathites-estisan-epiheirisi-me-amea
https://www.inewsgr.com/389/3s-school-synergy-snacks-i-epicheirisi-ton-neon-me-anapiries-pou-axizei-na-stirixoume.htm
https://www.madeingreece.news/tag/3s-school-synergy-snacks
https://meallamatia.gr/i-parea-neon-me-anapiries-pou-estise-epicheirisi-me-snak/3s-school-synergy-snacks-3/
https://www.newsitamea.gr/2019/10/19/4-neoi-ellines-me-aytismo-poy-den-toys-proslamvane-kaneis-anoixan-ti-diki-toys-epicheirisi-stin-athina/
https://spotlightpost.com/index.php/3s-school-synergy-snacks/
http://epixeireite.duth.gr/?q=node/34082#.XeAPtTKxXcc
https://www.youtube.com/watch?v=jYOY8Cjmwwc&feature=share&fbclid=IwAR3pfx2CxvULLXQWT-NMR7g3zF6Mjs9P9p8Kc3ogmsryIaLmca9tSBzGEHY
https://www.antenna.gr/watch/1335474/proinoi-typoi-23-11-2019?fbclid=IwAR0jd5eZszI3wAoVgtLFykg-QDtOGWArf0P6KsFL0Xm-6_5HryVopkzvgik#.XdlWM5_cF6A.facebook
https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece/videos/420981745480325
https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece/videos/420981745480325
https://www.youtube.com/watch?v=ZBlA-uoBL-I
https://www.facebook.com/SchoolSynergySnacks/videos/823917924741308
https://www.facebook.com/SchoolSynergySnacks/videos/823917924741308
https://www.youtube.com/watch?v=YWXQUdk7IcY
https://www.pagenews.gr/filmography/school-synergy-snacks-oi-neoi-me-anapiries-pou-prepei-na-stiriksoume/
https://www.pagenews.gr/filmography/school-synergy-snacks-oi-neoi-me-anapiries-pou-prepei-na-stiriksoume/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 
 

Εικόνα 1. Οι νέοι μας, ιδρυτικά μέλη και εργαζόμενοι: 

Γιάννης, Ελένη, Γιώργος και Μιχάλης (από αριστερά) 

 

 
 

Εικόνα 2. Οι μπάρες μας 



 

10 

 

 

 

Εικόνα 6. Φιλοξενία από το Μύρτιλλο και παρουσίαση του έργου μας (8/7/2020) 

 

 
Εικόνα 7. Ημερίδα στο Δήμο Κορυδαλλού: «Καλές πρακτικές για την προώθηση  

της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (21/2/2020) 

 
 



 

11 

  

Εικόνα 8. Μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης από τον αθλητικό σύλλογο  

«Μικρασιατικό Καισαριανής» (11/11/2019) 
 

 

 
Εικόνα 9. Από την παρουσία μας στο  

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού (3/11/2019)   
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Εικόνα 10. Το φυλλάδιο προώθησης της Κοιν.Σ.Επ.  
 

 

    
Εικόνα 11. Η μπάρα μας, χορηγός στο  

Πανελλήνιο Συνέδριο Erasmus στη Θεσσαλονίκη (17/4/2019) 
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Εικόνα 12. Ασημένιο βραβείο στο διαγωνισμό του 

MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 

 

 
Εικόνα 13. Συμμετοχή της 3S στην Ημερίδα της JA Greece  
«Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα» (27/11/2019) 
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Εικόνες 14 & 15. Συμμετοχή στο Education Festival 2019 της Skywalker 
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Εικόνα 16. Αφίσα από τη συμμετοχή μας στην ημερίδα του Δήμου Κηφισιάς 
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Εικόνα 17. Η ομιλία μας στην ημερίδα του Δήμου Κηφισιάς (19/11/2019) 
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Εικόνα 18. Αφιέρωμα στην εκπομπή «Πρωινοί Τύπο» στον ΑΝΤ1 (23/11/2019) 
 

 
 

 
Εικόνα 19. Στο ξεκίνημά μας, με τον Ηλία Μαμαλάκη 


