
 
   
   

  
 

  
  

  
  

  
 
  
 
 

   
  

  
 GR – Presentation of students 

1st EPAL Dramas 



Presentation of students 

My name is Anna - Maria Triantafillou and I am 15 years old.  

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. I like drawing 
and kickboxing very much! 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is Orestis Dimitriadis and I am 15 years old.  

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. In my free time 
I like playing the pontic lyra (kemence). 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is John Bici and I am 15 years old.  

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. I am a football 
player and I play in a team. In my spare time I like going out with my friends. 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is Spyros Chrisopoulos and I am 16 years old.  

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. In my free time 
I like taking photos and doing kickboxing. 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is Mirela Radeva and I am 18 years old.  

I have a Bulgarian origin but I have been living in Drama  for many years. I am in the 
second class of the 1st Vocational school. I would like to be a mechanical engineer. In 
my free time I like dancing and going to the gym. 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is Ilias  Ntantanas and I am 16 years old.  

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. In my free time 
I like playing video games with my friends. 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is John Masmanidis and I am 15 years old.  

I am half Greek and half Bulgarian. I live in Drama and I am in the first class of the 1st 
Vocational school. In my free time I like playing video games, playing basketball, 
going out with friends and repairing computers! 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is Ilias Vlachos and I am 15 years old.   

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. I like cars very 
much so in my free time I like tuning them. I am a weightlifting champion in Greece 
and I have won 10 medals and 1 gold cup. 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 



Presentation of students 

My name is Sofoklis Iliadis and I am 15 years old.  

I live in Drama and I am in the first class of the 1st Vocational school. In my free time 
I like going to the gym, listening to music and going out with my friends. 

Presenter
Presentation Notes
Σήμερα οι διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη γνώση-πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών διαφόρων μεγεθών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (όπως π.χ. έσοδα και όγκος πωλήσεων, ύψος της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων ή των νέων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, τεχνολογικές εξελίξεις, κ.ά.) μια και μόνο σ' αυτή τη γνώση μπορούμε να στηρίξουμε τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων, για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό της καλής λειτουργίας της. 
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