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Είσοδος της Σκλαβενίτης στον χώρο της εκπαίδευσης

To ALBA υποδέχεται το Great Practices Forum

Η ΕΑΣΕ δίνει το στίγμα των διεθνών τάσεων  
στο Management 

Η Eurobank καλύτερος φορέας υποδοχής πρακτικής 
άσκησης φοιτητών

Η Nestlé Ελλάς στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Διαβάστε...

Σε υψηλά επίπεδα η συμβολή  του τουρισμού στην απασχόλησηΜε βάση μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ
Στο 11,7% ανήλθε η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2018, ενώ συνολικά (άμεσα και έμμεσα) συνέβαλε από 25,7% έως 30,9%, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018». Παράλληλα, ο κλάδος του τουρισμού έχει μεγάλη συμβολή και στη απασχόληση και, τα τελευταία χρόνια έχει συνδράμει σημαντικά στην μείωση της ανεργίας, με βάση την εν λόγω μελέτη. Ειδικότερα, η πορεία αυτή συνεχίστηκε και το 2018, ιδιαίτερα στο 2ο, 3ο και 4οτρίμηνο, όπου η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 2,1%, 3,1% και 7,9% αντίστοιχα. Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα. Τέλος, με την υπόθεση εργασίας ότι αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, «μπορούμε να συνάγουμε ότι το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή (Q3) του 2018 εκτιμάται σε 650 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται από 36,7% έως 44,2% του συνόλου».

ΠΟΥ: «Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ» 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί 
ότι η εργασιακή εξουθένωση ή «burn out» 
όπως άτυπα ονομάζεται παγκοσμίως είναι ένα 
«φαινόμενο που συνδέεται με την εργασία» 

και δεν είναι ασθένεια, όπως δήλωσε την Τρί-
τη 28 Μαΐου εκπρόσωπος του ΠΟΥ δίνοντας 
διευκρινίσεις σε σχέση με προηγούμενη ανα-
κοίνωση του διεθνούς οργανισμού που περι-
λάμβανε την υπερκόπωση στην εργασία στη 
Διεθνή Κατάταξη των ασθενειών του ΠΟΥ. Ο 
εκπρόσωπος προέβη σε διόρθωση διευκρινί-
ζοντας ότι το burnout περιλαμβανόταν ήδη 
στην προηγούμενη κατάταξη στο κεφάλαιο 
«Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστα-
ση της υγείας». Το burnout περιγράφεται ως 
ένα σύνδρομο που προκύπτει από το χρόνιο 
εργασιακό στρες του οποίου η διαχείριση δεν 
έγινε με επιτυχία και χαρακτηρίζεται από 

τρία στοιχεία: αίσθημα εξάντλησης, κυνισμού 
ή αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τη 
δουλειά και με τη «μειωμένη επαγγελματική 
αποτελεσματικότητα». Το πρωτόκολλο του 
ΠΟΥ διευκρινίζει ότι το burn-out «αναφέ-
ρεται σε φαινόμενα σχετικά με το επαγγελ-
ματικό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται για την περιγραφή εμπειριών σε 
άλλους τομείς της ζωής». Σημειώνεται ότι 
η νέα κατάταξη, που ονομάζεται CIP-11 και 
δημοσιεύτηκε πέρυσι, υιοθετήθηκε επίσημα 
κατά τη φετινή 72η Παγκόσμια Συνέλευση 
και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. 
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΕΠEΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη 
Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για 
την επέκταση της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για τους ηλεκτρολόγους που απα-
σχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυ-
στήρων όλης της χώρας. Η συγκεκριμένη 
συλλογική σύμβαση εργασίας καλύπτει 
συνολικά 1.015 εργαζόμενους και προβλέ-
πει από την 1 Ιουνίου 2019 βασικό μηνιαίο 
μισθό από 734,55 έως 808 ευρώ, αναλόγως 
της ειδικότητας. Από την 1 Μαρτίου 2020 
ο βασικός μηνιαίος μισθός διαμορφώνε-
ται από 741,89 έως 816,08 ευρώ, αναλόγως 
της ειδικότητας. Ο βασικός μισθός προ-
σαυξάνεται επίσης με τα εξής επιδόματα: 
πολυετίας, γάμου, τέκνων, ανθυγιεινής 
εργασίας και ειδικών συνθηκών, πλωτών 
μέσων, ακτινοβολίας, επίδομα υπευθύνου, 
επίδομα ύψους και επιδόματα σπουδών. 
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https://www.regeneration.gr/
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Ελληνόφωνο πρόγραμμα Life Coaching  
& Ηγεσίας με διαπίστευση του ICF
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Universal Training

Γ ια πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρέχεται 
αποκλειστικά από το Universal Training 
Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Life Coaching 

& Ηγεσίας διαπιστευμένο από τον International 
Coach Federation-ICF από την Νο1 Coach πα-

γκοσμίως Jill Douka (Τζιλ Δούκα). Το Πρόγραμμα είναι ενδεδειγμένο για ΗR Specialists 
& Στελέχη Επιχειρήσεων επιθυμούν να διευρύνουν τα skills τους σε πολλαπλά επίπεδα. 
 
Σύμφωνα με την Leader του Προγράμματος Jill Douka «To Life Coaching & Ηγεσία του 
Universal Training αποτελεί ίσως τη μοναδική εξειδίκευση επιπέδου Bachelor διεθνούς 
απήχησης και εμβέλειας που κατοχυρώνει τους αποφοίτους του, δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να εργαστούν άμεσα πάνω σ’ ένα αντικείμενο που κατακτά ολοένα και περισσό-
τερο την αγορά εργασίας και αποτελεί ένα από τα πλέον ανερχόμενα επαγγέλματα  σε 
παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η εκπαίδευση είναι με τέτοιον 
τρόπο δομημένη ώστε οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν από τους 
πρώτους κιόλας μήνες αληθινά περιστατικά».
 
Τα 4 κορυφαία συγκριτικά του πλεονεκτήματα:
 
• Το Πρόγραμμα είναι Ελληνόφωνο
•  Oι Eισηγητές του ανήκουν στο 3% των Coaches παγκοσμίως και είναι όλοι σε επίπεδο MCC
•  Το Πρόγραμμα παρέχει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τις  10 ώρες Μentoring που απαιτούνται από τον ΙCF 
• Η παρακολούθηση παρέχεται και δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
 
Η Life Coach Jill Douka, MBA, PCC συγγραφέας των #1 Παγκόσμιων Best Seller ‘‘Αγά-
πη Τώρα’’ και ‘‘Ευ Ζην Τώρα’’, είναι βραβευμένη Business Mentor από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και Coach Mentor διαπιστευμένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching. Έχει 
εκπαιδεύσει και διδάξει χιλιάδες ανθρώπους σε Ευρώπη, Ασία, και Αμερική. Είναι η μο-
ναδική Ελληνίδα μέλος του Official Forbes Coaches Council. 
 
Τα μαθήματα ξεκινούν 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος.
Πληροφορίες – Εγγραφές: 
Universal Training http://bit.ly/universal-life-coaching
Τηλέφωνο: 210 380 11 33 | E-mail: info@universaltraining.edu.gr 

Είσοδος της 
Σκλαβενίτης 
στον χώρο της 
εκπαίδευσης
Στον χώρο της εκπαίδευσης εισέρχεται 
η Σκλαβενίτης, όπως ανακοινώθηκε στο 
πλαίσιο της πρόσφατης Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων της. Συγκεκριμένα, η 
επέκταση του σκοπού της εταιρείας αφο-
ρά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 
Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 
επαγγελμάτων σχετιζόμενων με το Λιανι-
κό Εμπόριο, στην έκδοση, διακίνηση και 
εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών και 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και στη 
διοργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και στον 
σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνο-
νται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, 
εργαζόμενους και άνεργους. Στόχος όμως 
είναι να δημιουργήσει και χώρους διαμο-
νής, στα πρότυπα του Κέντρου Βιώσιμης 
Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη της Τράπε-
ζας Πειραιώς, το οποίο προσφέρει, εκτός 
από χώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων, 
διαμονή στο ξενοδοχείο Domotel Kastri και 
είναι βασισμένο στην εκπαιδευτική φιλο-
σοφία της OTEAcademy. Επί της ουσίας, 
πρόκειται για την επέκταση των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων του ομίλου, όπου 
εκτός από στελέχη επιχειρήσεων, θα εκ-
παιδεύονται και στελέχη της Σκλαβενίτης.  
(Πηγές: DailyFax, FoodReporter)

ΕΚΔHΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΑΠO ΤΗ LINKAGE EΛΛAΔΟΣ
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤH ΤΟΝ MIKE ABRASHOFF, ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛIΟΥ

Η Linkage Greece για έκτη χρονιά διοργανώνει θεματική Ομιλία με επίκεντρο την Ηγεσία. Φέτος, 
προσκεκλημένος είναι ο καταξιωμένος ομιλητής Mike Abrashoff, πρώην Κυβερνήτης του Πολε-
μικού Ναυτικού των ΗΠΑ και Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, σε ομιλία με τίτλο «It’s 
Your ship». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Banquet 
την Πέμπτη 4 Ιουλίου από τις 17.00 έως τις 20.00. Ο Mike Abrashoff βρίσκεται στο επίκεντρο μιας 
εκ των πιο αξιόλογων ιστοριών οργανωσιακού μετασχηματισμού και αλλαγής κουλτούρας της 
σύγχρονης εποχής. Σε ηλικία 36 ετών, ήταν ο νεότερος Αξιωματικός στον Στόλο του Ειρηνικού, 
Κυβερνήτης σε ένα πλοίο με πλήρωμα χαμηλού ηθικού, υψηλής εναλλαγής προσωπικού σε θέ-
σεις εργασίας και άσχημες αξιολογήσεις απόδοσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ένα από 
τα τρία βιβλία που έχει εκδώσει με τίτλο It’s Your Ship: «Δεν άλλαξα εγώ το πλοίο - το πλήρωμά 
μου το έκανε. Αυτό που έκανα, ήταν να επανεξετάσω το στυλ Ηγεσίας μου και να δημιουργήσω 
ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποί μου αισθάνθηκαν ασφάλεια, δύναμη και υποστήριξη. Όταν με 
προσέγγιζαν με ένα πρόβλημα, τους έλεγα "Είναι δικό σας το πλοίο - πώς θα το διορθώσετε;". Η 
Ομιλία του Mike Abrashoff θα εστιάσει στο πώς η Ηγεσία μπορεί να δημιουργήσει εταιρική κουλ-
τούρα που μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικές αποδόσεις. Θα παρομοιάσει την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας με αυτήν του πλοίου, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι τη δουλειά 
την κάνει σε μεγάλο μέρος η κοινωνία και οι πολίτες της, όπως αντίστοιχα το πλήρωμα στο πλοίο.  
Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εν λόγω εκδήλωση αλλά και για τα Linkage Summer 
Sessions, στο HR Professional (Τεύχος Μαΐου, 164) μέσα από τη συνέντευξη των Δημήτρη Παπανικη-
τόπουλο, Πρόεδρος Linkage Eλλάδας και Αρτέμη Μυρόπουλο, Managing Director, Linkage Ελλάδας.

TO ALBA ΥΠΟΔEΧΕΤΑΙ 
ΤΟ GREAT PRACTICES 
FORUM
ΣΤΗΝ 1η ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΦEΤΟΣ

Την Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 16:00, το 
Great Practices Forum επισκέπτεται το 
ALBA Graduate School, The American 
College of Greece με στόχο οι συμμετέχο-
ντες να γνωρίσουν καλύτερα τις εταιρείες 
οι οποίες διακρίθηκαν στην αξιολόγηση 
της χρονιάς που πέρασε (Best Workplaces 
2019). Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ. Διονύσης 
Διονυσίου, Αναπληρωτής καθηγητής 
Οργάνωσης και Διοίκησης στο ALBA, o 
Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής 
Εφαρμοσμένης Έρευνας και Innovation 
Projects του ALBA και ο Δημήτρης Γκα-
νούδης, Γενικός Διευθυντής του Great 
Place to Work®, θα παρουσιάσουν πο-
σοτικά και ποιοτικά ευρήματα τα οποία 
προέκυψαν από τη μελέτη των εταιρειών  
κατά τη διαδικασία της  αξιολόγησής τους 
στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces. 
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε αυτήν τη 
συνάντηση είναι ανοικτή και σε εκτός του 
Great Practices FORUM μέλη, με προϋπό-
θεση τη δήλωση συμμετοχής τους.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Bασιλική Κοτζιά, E: vkotzia@boussias.com  

ΣΥΜΜΕΤΟΧEΣ: Μαίρη Καλλιφείδα, Κ: 6936170029, E: mkalifida@boussias.com

ΧΟΡΗΓIΕΣ: Λήδα Πλατή, Τ: 210-6617777 (εσ. 271), E: lplati@boussias.com

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019
Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

ΧΟΡΗΓOI

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Περικλής 
Αντωνιάδης 
Lead of HR Marketing, 
LIDL Hellas 

Δημήτρης 
Ιωάννοβιτς 
HR Business Partner, 
Greece & Middle East, 
Gilead Sciences

Μαρία Καλλέργη 
HR Manager   
Arkas Hellas

Σοφία Κάντα 
HR Director Ελλάδας-
Κύπρου, Coca-Cola  
Τρία Έψιλον

Δήμητρα 
Καραχάλιου
Global Compensation 
& Benefits Specialist, 
Temenos Hellas 

Wanda 
Κωστοπούλου 
Managing Director,  
Arkas Hellas

Ιωάννης Καλλιάς
C.E.O., TÜV AUSTRIA 
HELLAS

Κλειώ Σταυρίδου
HRBP & Employer  
Branding, AXA

Κάτια 
Λαμπροπούλου 
Legal Counsel & HR 
Director, DHL Express 
Ελλάς

Άννα Μανιάτη 
HR & Change  
Management Director, 
ΑΧΑ

Εύη Παπασάββα
HR Manager, ISOPLUS

Ευαγγελία 
Παπαδημητρίου
Head of Employee  
Engagement, LIDL Hellas 

Μάρκος 
Σκευοφύλαξ
Γενικός Διευθυντής, 
Bizerba

Χρίστος Τσιάκας
Training Manager,  
Praktiker Hellas

Δημήτρης 
Σταυρόπουλος
Talent Acquisition & 
Development Manager, 
Public

Αναγνώστης 
Τσουκαλάς 
Head of Global Human 
Resources, Apivita

Κατερίνα  
Χαρμαντζή 
Talent Acquisition,  
OΠΑΠ

Θέμης Χριστοφίδης 
Talent, Organisational 
Development & Inclusion 
Manager, Bayer

Νεκτάριος  
Χατζάκης 
Γενικός Διευθυντής, 
Biorecycling

Το HR in Action, το μεγαλύτερο HR showcase  
της ελληνικής αγοράς επιστρέφει για 8η χρονιά! 

www.hrinaction.gr
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http://www.hrinaction.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Η ΕΑΣΕ δίνει το στίγμα των διεθνών τάσεων  
στο Management 
Μέσα από το 30ο Συνέδριο Ηγεσίας

Με ενδιαφέρουσα θεματολογία, 
εξέχοντες ομιλητές και τη συμμετοχή 500 
και πλέον συνέδρων, πραγματοποιήθηκε 
φέτος το ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας της 
ΕΑΣΕ, που γιόρτασε τα 30 χρόνια του. 
Με βάση το φετινό διήμερο concept 
«Paradigm Shift: Περιέργεια, Ευελιξία, 

Συνεργατικότητα», στην εποχή των start 
ups, των ευέλικτων επιχειρηματικών 
μοντέλων και της ανατρεπτικής 
καινοτομίας (disruptive innovation), 
το βιομηχανικό πρότυπο ηγεσίας έχει 
ξεπερασθεί. Βρισκόμαστε σε μια πορεία 
αλλαγής υποδείγματος (paradigm 

shift). Στη διαδικτυακή οικονομία της 
πλατφόρμας (platform economy) των big 
data και της διαρκούς καινοτομίας των 
αλγορίθμων, οι επιχειρήσεις καλούνται 
να είναι ευέλικτες, προσαρμοστικές, 
καινοτόμες. Να «ξε-μάθουν» ό,τι ήδη 
ξέρουν και να ανοιχτούν στο καινούριο. 
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στο 
Συνέδριο ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, 
Βασίλης Ραμπάτ, ο οποίος ανέβηκε στη 
συνέχεια ξανά στη σκηνή μαζί με τον 
Σύμβουλο Διοίκησης της ΕΑΣΕ, Γιάννη 
Αναστασόπουλο και τους διατελέσαντες 
Προέδρους της ΕΑΣΕ, Μιχάλη Παγίδα 
και Νικήτα Κωνσταντέλλο για να 
κόψουν όλοι μαζί την εορταστική τούρτα 
των 30ων γενεθλίων της διοργάνωσης. 

Η ΕΔΕΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕI SITE ΓΙΑ ΤΙΣ ΘEΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛAΔΟ
Στο πλαίσιο των ενεργειών προσέλκυσης νέου δυναμικού στον κλά-
δο, η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) 
ολοκλήρωσε πρόσφατα το website www.adcareers.gr. Toπεριεχόμενο 
απευθύνεται σε νέους ανθρώπους - φοιτητές και αποφοίτουςσχολών 
επικοινωνίας, αλλά και άλλων σχολών ευρύτερα – που μπορεί να 
τους ενδιαφέρει η δουλειά στη διαφήμιση και σε όλα τα disciplines 
της επικοινωνίας. Σκοπός του site είναι να δώσει μια ολοκληρω-
μένη εικόνα των θέσεων εργασίας στον κλάδο και να εξοικειώσει 
περισσότερο τα νέα παιδιά με τη δομή και το αντικείμενο δουλειάς 
των εταιρειών της ΕΔΕΕ. Όπως είναι γνωστό, ακόμη και απόφοιτοι 

εξειδικευμένων σχολών επικοινωνίας έχουν μικρή γνώση του πώς 
δουλεύουν οι εταιρείες αν δεν έχουν κάνει πρακτική άσκηση. Αυτό 
το κενό προσπαθεί να καλύψει το site, με απλό και εύληπτο τρόπο. 
Το site έχει δύο βασικές ενότητες: Job Roles, όπου συγκεντρώθηκαν 
22 θέσεις εργασίας και παρουσιάζεται το αντικείμενο της καθεμίας 
και οι απαιτούμενες δεξιότητες, και Interviews, όπου ζητήθηκε από 
26 στελέχη του χώρου να πουν on camera γιατί τους αρέσει να κάνουν 
αυτή τη δουλειά και τι ζητούν από τους νέους που προσλαμβάνουν. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανεβάσουν στην ιστοσελίδα τα βιο-
γραφικά τους, τα οποία θα είναι στη διάθεση των μελών της ΕΔΕΕ.

https://www.linkagegreece.com/index.php/events-upcoming-events/ 


www.hrawards.gr

Τα βραβεία που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο 
επιστρέφουν για 5η συνεχόμενη χρονιά, με σκοπό να 
αναδείξουν τα παραδείγματα αριστείας στον τομέα 
διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι οργανισμοί 
έχουν μία μοναδική ευκαιρία να φέρουν στο προσκή-
νιο όλες τις καινοτόμες δράσεις που υλοποιούν για το 
σημαντικότερο κεφάλαιό τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
• Learning & Development 
• Resourcing & Diversity  
• Talent & Performance Management 
• Health & Well- Being 
• Technology, e-learning & Integrated HR MIS  
• Corporate Social Responsibility 
• Most Innovative HR Consulting
• HR Team of the Year  NEW 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαίρη Καλλιφείδα, T: 6936 170029, Ε: mkalifida@boussias.com
ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Λήδα Πλατή, T: 210 661 77 77 (εσ. 271), Ε: lplati@boussias.com

 Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως: 12 Ιουλίου 2019
Τελετή Απονομής Βραβείων: Οκτώβριος 2019

Official PublicationΔιοργάνωση

ΧΟΡΗΓΟΣ
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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ INTERAMERICAN  
ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Στο πλαίσιο του εταιρικού προγράμ-
ματος «Γνωριμία με την Κληρονομιά 
μας» και της τροφοδοσίας των εργα-
ζομένων της εταιρείας με σημαντικές 
πολιτισμικές εμπειρίες εκτός εργασί-
ας, ο τομέας Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της INTERAMERICAN οργάνω-
σε επισκέψεις στο Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, στις 12 και 24 Μαΐου. Περισ-
σότερα από 100 άτομα ξεναγήθηκαν 
από το επιστημονικό δυναμικό του 
Αστεροσκοπείου σε αυτό το κέντρο 
επιστημονικής έρευνας και αναφο-

ράς. Οι επισκέπτες, εργαζόμενοι της εταιρείας και οι συνοδοί τους, είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν την ιστορία και τη σύγχρονη λειτουργική του Αστεροσκοπείου, να θαυμάσουν τη 
βιβλιοθήκη του με τις σπάνιες εκδόσεις και τον περίφημο χάρτη της Σελήνης που σχεδίασε 
ο Ιούλιος Σμιθ κ.ά. Η INTERAMERICAN οργανώνει τακτικά για το ανθρώπινο δυναμικό της 
εκδηλώσεις για τη γνωριμία της απτής παράδοσης (μνημείων, έργων Τέχνης, αρχιτεκτο-
νημάτων κ.λπ.), καθώς και της πνευματικής-λόγιας και λαϊκής παράδοσης, με σκοπό την 
ευρύτερη υποστήριξη της ποιότητας ζωής (παιδείας και αναψυχής) στην εταιρική κοινωνία.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΑΠΟ ΤΟ SKYWALKER.GR
Το Skywalker.gr πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη 
την εβδομάδα σεμιναρίων «Μονοπάτια», που αφορά 
όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα 
αναζήτησης εργασίας, επιχειρηματικότητας και 
τοπικής ανάπτυξης. Τα Μονοπάτια είναι πενθή-
μερα βιωματικά σεμινάρια με σκοπό την παροχή 
αξιοποιήσιμων πληροφοριών, στα οποία η συμμε-
τοχή του κοινού είναι δωρεάν και θα διεξαχθούν 
από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου και ώρες 10:00-16:00 
στο Οικοσύστημα Καινοτομίας OΚ!Thess. Την επι-
στημονική ευθύνη κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων έχει η Career Design και ο Δημή-
τρης Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος στα «Αγρονέα». 
Λόγω της δομής των προγραμμάτων ο ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα από τα τρία 
Μονοπάτια, ενώ προϋπόθεση για την ένταξή του 
σε αυτό είναι η παρακολούθηση ολόκληρης της 
εκπαιδευτικής εβδομάδας και όχι τμήματος αυτής.

Η EUROBANK ΚΑΛYΤΕΡΟΣ ΦΟΡEΑΣ ΥΠΟΔΟΧHΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚHΣ AΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Το βραβείο του καλύτερου φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης φοιτητών, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017 – 2018 έλαβε η Eurobank από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκησης Φοιτητών ΑΠΘ» που χρηματοδοτείται από τον φορέα. 
Πρόκειται για μια νέα κατηγορία πρακτικής άσκησης φοιτητών που χρηματοδοτείται από τον 
εκάστοτε φορέα υποδοχής και ξεκίνησε το 2017 συνεχίζοντας την παράδοση του ΑΠΘ το 
οποίο εδώ και έξι χρόνια αξιολογεί το αντίστοιχο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών 
που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι η Eurobank ήταν η μοναδική ελληνική τρά-
πεζα που συμμετείχε στην εν λόγω κατηγορία όπου διακρίθηκε μεταξύ 19 συμμετεχόντων. Τα 
κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκε η Eurobank ήταν οι επίσημες αξιολογήσεις που έκαναν 
φοιτητές οι οποίοι έκαναν πρακτική άσκηση στη Eurobank το 2018, το επίπεδο καλής συνερ-
γασίας της Τράπεζας με το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και ο αριθμός φοιτητών 
του ΑΠΘ που έκαναν  πρακτική άσκηση στην Τράπεζα. Μεταξύ άλλων, η Eurobank στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων που προσφέρει για πρακτική άσκηση έχει απασχολήσει περισσότερους 
από 2.000 φοιτήτριες και φοιτητές τα τελευταία δέκα (10) χρόνια ενώ και το 2018 συνεχίστη-
καν με επιτυχία από την Τράπεζα τα προγράμματα «Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας» με τη 
συμμετοχή 266 φοιτητών από Ανώτατα (ΑΕΙ) και Τεχνολογικά (ΑΤΕΙ) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ελένη Αντωνιάδου
Η Ελένη Αντωνιάδου 
είναι ερευνήτρια στους 
τομείς της Αναγεν-
νητικής Ιατρικής και 
Βιοαστροναυτικής με 
εξειδίκευση στην ανά-
πλαση τεχνητών οργά-
νων από βλαστοκύτταρα 
για τις μεταμοσχεύσεις.  

Έχει πραγματοποιήσει διεπιστημονικές σπουδές 
κερδίζοντας πάνω από 15 υποτροφίες στους τομείς 
της Βιοϊατρικής Πληροφορικής, της Νανοτεχνολο-
γίας, της Βιομηχανικής των Ιστών και της Αναγεν-
νητικής Ιατρικής. Το 2012 επιλέχθηκε από τη ΝΑΣΑ 
να πραγματοποιήσει έρευνα για το Εργαστήριο 
Εξερεύνησης του Πλανήτη Άρη και μετέπειτα συμ-
μετείχε ως αστροναύτης προσομοίωσης διαστημι-
κών πειραμάτων. Έχει διακριθεί ως Young Global 
Leader από το World Economic Forum, 30under30 
για το USA Forbes, Global Leader από το Tallberg 
Foundation ενώ έχει αναγνωριστεί στις 100 πιο 
σημαντικές γυναίκες από το BBC 100Women. Το 
2019 επιλέχθηκε ως η πρώτη Ελληνίδα Barbie για 
την προώθηση των επιστημών στα μικρά κορίτσια 
από το παγκόσμιο πρόγραμμα Barbie Role Models. 

“Έλληνες με παγκόσμιες  
διακρίσεις τιμήθηκαν στα  

Education Leaders Awards 2019”

73 ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις στις «Ημέρες Καριέρας 
ΟΠΑ 2019»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εκδήλωσης 
«Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2019», που διοργάνω-
σε το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση έλαβε 
χώρα στις 22 Μαΐου 2019, από τις 9:30 έως τις 
17:00, στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην εκδήλωση  

συμμετείχαν 73 μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ηγέτιδες στον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, συναντώντας περισσότερους από 700 φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε o Αναπληρωτής Πρύτανης Καθηγητής 
Δημήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑ.ΣΤΑ), Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος, οι οποίοι  συνομίλησαν με τους 
συμμετέχοντες  και με  εκπροσώπους των εταιρειών, οι οποίοι μετέφεραν την άποψή τους για την 
άρτια οργάνωση της εκδήλωσης και τους διαβεβαίωσαν για την ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου επι-
στημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο.



Συμμετοχές: Μαρία Γαβριλάκη Τ: 6946777954 Ε: mgavrilaki@boussias.com
Σύμβουλος Περιεχομένου: Στέλλα Τσιτσούλα, Τ: 210 6262100, Ε: stet@red-comm.gr

Χορηγός

Who Owns  
the Future of our Data?  

www.dataprivacy.gr

25.6.19
Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Χορηγοί ΕπικοινωνίαςΕπιστημονικοί Συνεργάτες

ΣΚΟΠΟΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το ετήσιο συνέδριο των DPOs - Data 
Privacy & Protection Conference επι-
στρέφει, μετά από μια κρίσιμη χρονιά 
για την προστασία των δεδομένων και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
εξετάζει:
 
•  Τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των 

DPOs και των CISOs ένα χρόνο μετά 
την εφαρμογή του GDPR, προδιαγρα-
φές και πιστοποιήσεις

•  Τα αποτελέσματα εφαρμογής του 
GDPR από τον Μάιο του 2018 μέχρι 
και σήμερα 

•  Συγκεκριμένα Case studies καλών 
ή κακών πρακτικών εφαρμογής του 
GDPR τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό 

•  Τι έπεται μετά από την εμπειρία εφαρ-
μογής του ενός έτους και ποιοι κανονι-
σμοί έρχονται

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH 
Με στόχο το συνέδριο να είναι πιο επίκαιρο και σφαιρικό τόσο για τους DPOs 
και CISOs όσο και για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εθνικό και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, έχει συσταθεί μια οργανωτική επιτροπή απαρτιζόμενη από 
κορυφαία στελέχη του κλάδου. Συγκεκριμένα: 

  ▶  Στέφανος Βιτωράτος - Πρόεδρος Homodigitalis 

 ▶  Έλενα Βρακατσέλη, Data Protection Officer at Athens Medical Center 

 ▶  Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Risks & Data Protection Insurance 
Advisor - Co Founder DPO Academy 

 ▶  Αντώνης Ευαγγελίδης, Chief Compliance & Data Protection Officer 
(DPO) στη VIANEX

 ▶  Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 ▶  Κώστας Λαμπρινουδάκης,  Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Πειραιά, Μέλος της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 ▶  Λίλιαν Μήτρου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας 
της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

 ▶  Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, Eπ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο, ΑΔΑΕ

 ▶  Σπύρος Τάσσης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων και την Ιδιωτικότήτα

 ▶  Ηλίας Χάντζος, Senior Director Government Affairs EMEA and APJ, 
Global CIP and Privacy Advisor 

Conference Experience 
Sponsor
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Κορυφαία επιλογή το Μεταπτυχιακό 
στη Διοίκηση Υπηρεσιών του ΟΠΑ
Μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων

Πρώτη επιλογή μεταπτυχιακού από τα κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων στο General Management 
αποτελεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα στατιστικά του Προγράμ-
ματος. Περίπου το 90% των αποφοίτων του απορροφάται αμέσως μετά την αποφοίτησή του, γεγονός 
που καθιστά το μεταπτυχιακό περιζήτητο. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ αποτελούν 
οι δύο εξειδικεύσεις που προσφέρει σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα: Customer Experience 
Management (1 από τα 4 Μεταπτυχιακά σε όλη την Ευρώπη) και Management Consulting (το 
μοναδικό στην Ελλάδα), καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του Προγράμματος. Η προθεσμία 
για την υποβολή αιτήσεων για τη 17η σειρά του Προγράμματος λήγει στις 19 Ιουνίου.

Ο ΟΠΑΠ ΦΙΛΟΞEΝΗΣΕ ΝEΟΥΣ ΑΠOΦΟΙΤΟΥΣ  
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ 
Ο ΟΠΑΠ και η Ομάδα People στις 20 Μαΐου φιλοξένησαν 30 νέους φοιτητές, απόφοιτους και επαγ-
γελματίες στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Job Fair Athens 
2019 #BehindTheScenes, προσφέροντάς τους τη μοναδική εμπειρία να επισκεφθούν το εργασιακό 
περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Damian Cope, καλω-
σόρισε την εκδήλωση και οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις από έμπειρα Στελέχη 
της Ομάδας Technology & Digital συζητώντας μαζί τους τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά 
και παρουσιάσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την Εταιρική Υπευθυνότητα του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, 
συμμετείχαν σε fun δραστηριότητες, ενώ είχαν την ευκαιρία να κάνουν lunch break μαζί με τους 
εργαζόμενους, ζώντας για μια ημέρα τη μοναδική εργασιακή εμπειρία που προσφέρει ο ΟΠΑΠ. 

Η NESTLÉ ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «IGNITE IDEAS»

Την ενδυνάμωση νεοφυών επιχειρήσεων 
(start-ups) και καινοτόμων ιδεών που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα της 
εταιρείας είχε στόχο η πρωτοβουλία 
«Ignite Ideas» της Nestlé Ελλάς, η 
οποία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά με 

την υποστήριξη του Κέντρου Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
(ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Συνολικά 36 ομάδες δήλωσαν 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και έξι ομάδες 
έφτασαν στην τελική φάση. H Nestlé 
θα τις υποστηρίξει στην ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού και στην υλοποίηση της 
επιχειρηματικής τους ιδέας, ενώ, ανάλογα 
με το αντικείμενό τους, θα διερευνηθούν 
και οι δυνατότητες επιχειρηματικής 
συνεργασίας με διαφορετικά τμήματα 
της εταιρείας. Η τελική φάση του 
προγράμματος ανέδειξε τρεις ομάδες των 

οποίων η ιδέα βρίσκεται σε ώριμο στάδιο 
και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 
υλοποίησης, τις Shopmind, ΒΙΟ2CHP και 
COFFECO. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Nestlé Hellas, Νίκος Εμμανουηλίδης, 
δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία γιατί 
μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε 
δίπλα σε νέους επιχειρηματίες με όραμα 
και επιμονή και να τους ενισχύσουμε 
στην επιθυμία τους να μετατρέψουν τις 
ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις με 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Το 
μέλλον τους ανήκει».

Dr Konstantinos Daskalakis
Ο Κωνσταντίνος Δα-
σκαλάκης αποφοίτησε 
από το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, έκανε 
μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές στο Berkeley και μόλις 
στα 28 του έγινε επίκουρος καθηγητής στο 
ΜΙΤ. Ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας έχει 
κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία όπως το 
βραβείο «ACM Doctoral Dissertation Award» 
που έλαβε από τον διεθνή οργανισμό ΑCΜ 
Αssociation for Computing Μachinery το 
2008 αλλά και το βραβείο Nevanlinna που 
έλαβε το 2018, το οποίο απονέμεται κάθε 
τέσσερα χρόνια, μαζί με το βραβείο Fields, για 
εξαιρετικές συνεισφορές στα μαθηματικά θε-
μέλια των επιστημών πληροφορικής. Σήμερα 
είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του 
ΜΙΤ και μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής 
και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT.

“Έλληνες με παγκόσμιες  
διακρίσεις τιμήθηκαν στα  

Education Leaders Awards 2019”

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ MYSCHOOLAPP ΤΗΣ RDC INFORMATICS 
ΣΤΑ IMPACT ΒΙΤΕ AWARDS 2019
Με BRONZE βραβείο στην κατηγορία «ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις»  της ενότητας «Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων Λογισμικού», διακρίθηκε η 
RDC Informatics για την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
MySchoolApp, στα Impact Business IT Excellence Awards 2019. Tην τελετή απονομής των 
βραβείων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Μαΐου στο Μουσείο Οίνου, παρακολούθησαν 
580 στελέχη της αγοράς και βραβεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και τα καινοτόμα έργα 
ΤΠΕ της χρονιάς. Η καινοτόμα εφαρμογή MySchoolApp αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο 
ψηφιακού μετασχηματισμού εκπαιδευτικών οργανισμών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή με 
χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ. Τα εξελιγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και τα απο-
τελέσματα υιοθέτησής της από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αξιολογήθηκαν θετικά από την 
κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή της λύσης.
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BEST WORKPLACES 2019
Ο Δημήτρης Γκανούδης, General Manager 
του Great Place to Work®, μίλησε στο HR 
Professional για τη φετινή έρευνα Best 
Workplaces και για τη διαδικασία αξιολόγησης 
που άλλαξε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην 
Πιστοποίηση (Certification) Great Place 
to Work® εξηγώντας τι σημαίνει για τους 
οργανισμούς που συμμετέχουν στην έρευνα. 

YOUR DIRECTORS CLUB
Η Γεωργία Καρτσάνη, Founder και CEO του 
Your Directors Club, μας εξηγεί το σκοπό 
δημιουργίας και το όραμα του πρώτου Club 
Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών στην 
Ελλάδα που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019

SOCIAL RECRUITING
Το recruitingστα social media οδηγεί 
σε αλλαγές όσων έως τώρα γνωρίζαμε, 
αφήνοντας πίσω όσους δεν μπορούν να 
ακολουθήσουν. Η τεχνολογία απογειώνει τη 
δημιουργικότητα και οι διάφορες κοινωνικές 
πλατφόρμες εμπλουτίζουν τα εργαλεία τους 
και προσφέρουν νέα μονοπάτια στο recruiting. 

BUILDING HIGH PERFOMING TEAMS
Η ύπαρξη ομάδων από μόνη της δεν αρκεί. Το 
ζητούμενο είναι η δημιουργία ομάδων υψηλής 
αποδοτικότητας που επιφέρουν πραγματικό 
αντίκτυπο στο επιχειρείν.

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ  
ΣΤΑ EDUCATION LEADERS AWARDS
H Νέα Γενιά Ζηρίδη κατέκτησε 3 βραβεία, δύο χρυσά για τις θετικές επιστήμες και την επιχει-
ρηματικότητα και ένα ασημένιο για το πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης στα Education 
Leaders Awards. Τα βραβεία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 250 εκπροσώπους 
της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 
Tα βραβεία παρέλαβαν οι Νάνσυ Φωτεινού, Ειρήνη Σιώτου, Λίνα Χάχαλη.

AEGEAN: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΙΛΟΤΩΝ
Η AEGEAN ανακοίνωσε την έναρξη νέου Προγράμματος Υποτροφιών για την εκπαίδευση πιλότων 
της πολιτικής αεροπορίας σε 2 ελληνικές σχολές και την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου 
πολιτικής αεροπορίας (Integrated Commercial Pilot License with MCC). Το πρόγραμμα αφορά 
στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης αποκλειστικά στις ελληνικές σχολές Global 
Aviation με έδρα την Αθήνα και Egnatia Aviation με έδρα την Καβάλα και πραγματοποιείται σε 
συνέχεια αντίστοιχου προγράμματος που ανακοίνωσε η AEGEAN το έτος 2018 και το οποίο ήδη 
υλοποιεί. Για τον νέο κύκλο υποτροφιών θα επιλεγούν έως 35 υποψήφιοι πιλότοι. Η περίοδος 
υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου και οι υποψήφιοι που 
θα καταχωρήσουν την αίτησή τους και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής, θα ειδοποιηθούν να 
υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. 

Η PARAGONA ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η εταιρεία Paragona, που δραστηριοποιείται στην πρόσληψη ιατρών διεθνώς, άνοιξε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, όπου προετοιμάζει εξειδικευμένους ιατρούς από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για να αρχίσουν να εργάζονται σε ιατρεία ξένων χωρών. Το άνοιγμα των νέων γραφείων στο 
Piaseczno, κοντά στη Βαρσοβία, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης της προσφοράς της Paragona 
καθώς και της επιθυμίας της, να προσφέρει στους ιατρούς τις καλύτερες δυνατές συνθήκες 
επαγγελματικής κατάρτισης, για να μπορέσουν να αρχίσουν να εργάζονται στο εξωτερικό.

Η Cardlink σε πρόγραμμα ανοιχτής 
καινοτομίας
Με στόχο να αναδείξει νέες επιχειρηματικές ιδέες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και 
να τις υποστηρίξει ώστε να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν σε πραγματικό περιβάλλον, η 
Cardlink ξεκινά το πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας «Emphasis», σε συνεργασία με το Κέντρο 
Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση 
από εξειδικευμένα στελέχη της Cardlink και του Κέντρου ACEin σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Επιπλέον, η Cardlink θα προσφέρει χρηματικά βραβεία στις νικήτριες ομάδες 
και θα υποστηρίξει την πιλοτική υλοποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα διακρι-
θεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις σε μία 
από 4 θεματικές ενότητες, που αφορούν στον κλάδο του retail: Business Analytics, Customer 
Experience, Payments/Added Value Services, Retail Modernization. Το πρόγραμμα αναπτύσ-
σεται σε τρεις φάσεις, η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν 
ομάδες των 2 έως 6 ατόμων. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι ανοικτές μέχρι 15 Ιουνίου.

https://www.youtube.com/channel/UCkEEYxyRyYpMLooPW2ESJDw

