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Το Goethe-Institut e.V. είναι το πολιτιστικό Ινστιτούτο της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας με διεθνή παρουσία. 

Προωθούμε τη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό και ενισχύουμε τη 

διεθνή πολιτιστική συνεργασία. Μεταφέρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

Γερμανίας παρέχοντας πληροφορίες για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική 

ζωή στη χώρα μας. 

 

Αναζητούμε επαγγελματία συνεργάτη για τη λειτουργία της καφετέριας στο 

Goethe-Institut Athen από 01/12/2021. Οι φοιτητές μας και οι επισκέπτες των 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεών μας, καθώς και οι χρήστες της 

βιβλιοθήκης μας, αποτελούν μια ελκυστική πελατειακή βάση για την καφετέρια. 

Το πρόσφατα ανασχεδιασμένο φουαγιέ, στο οποίο βρίσκεται η καφετέρια, 

καθώς και η εσωτερική βεράντα διαθέτουν άφθονα καθίσματα και είναι ανοιχτά 

για το κοινό. 

Η καφετέρια διαθέτει πλήρη εξοπλισμό τροφοδοσίας, όπως ψυγείο, πλυντήριο 

πιάτων και επαγγελματικό φούρνο.  

Στις υποβαλλόμενες προτάσεις των ενδιαφερομένων εργοληπτών θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα καθήκοντα, το γενικό προφίλ και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός Ινστιτούτου Goethe. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τις 
ακόλουθες πτυχές:  

- Το ωράριο λειτουργίας της καφετέριας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτό του 

Ινστιτούτου Goethe. 

- Η προσφορά τροφίμων και ποτών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αξίες  που 

πρεσβεύει το Ινστιτούτο, όπως είναι για παράδειγμα ο διεθνής μας χαρακτήρας, 

η καινοτομία, η υγεία και η βιώσιμη διαχείριση. 

- Η προσφορά τροφίμων πρέπει να περιορίζεται σε κρύα πιάτα ή σε 

προπαρασκευασμένα προϊόντα, π.χ. σάντουιτς, πίτες, κέικ, με δυνατότητα 

θέρμανσης σε φούρνο, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. 

- Δίγλωσση εξυπηρέτηση στα ελληνικά και στα γερμανικά ή στα αγγλικά και 

γενικώς φιλική συνολική εντύπωση. 

- Για τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Goethe θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

τροφοδοσίας (catering). 

- Για τη χρήση των χώρων καταβάλλεται μηνιαίο τέλος χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων δαπανών.     



 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στον πάροχο που, κατά την άποψη του Goethe-Institut 

και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, υποβάλλει την πιο φιλική και 

οικονομική προς τον πελάτη προσφορά.  

Συνιστούμε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις προτού υποβάλετε προσφορά. Οι 

επισκέψεις μπορούν να συντονιστούν μετά από επικοινωνία με τη ρεσεψιόν μας 

στο 210 3661000.  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/11/2021. 

 

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ο κ. 

Ueberall και η κα. Χρυσικάκη. 

 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε το σχέδιο χρήσης και τα απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν ότι έχετε άδεια λειτουργίας καφετέριας αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

cafeteria-athen@goethe.de 

 


