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Απονοµή βραβείων Best Workplaces 2014 
Την Τρίτη 29 Απριλίου 2014, απονεµήθηκαν 
τα βραβεία «Best Workplaces» στις 
επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2014. Την 
εορταστική αυτή εκδήλωση, διοργάνωσε το 
Great Place to Work® Institute Hellas, µε 
τη συµµετοχή περισσότερων των 400 
προσκεκληµένων. Τα βραβεία παρέδωσαν 
µεταξύ πολλών άλλων o Αθανάσιος 
Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, o Γιώργος Καββαθάς, 
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕ και ο Αντώνης Μακρής, 
Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ. Στην εκδήλωση αυτή, 
βραβεύθηκαν οι 24 επιχειρήσεις, οι οποίες 
διακρίθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα 
µε τον αριθµό των εργαζοµένων τους. Η 
αξιολόγηση και βράβευση των εταιρειών 
πραγµατοποιήθηκε για 12η συνεχή χρονιά, 

βασισµένη στα αποτελέσµατα της έρευνας 
Best Workplaces, της µεγαλύτερης έρευνας 
αξιολόγησης του εργασιακού 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση 
από το Great Place to Work® Institute Hellas 
µε την ακαδηµαϊκή υποστήριξη του ALBA 
Graduate Business School. Συνολικά 
συµµετείχαν στην έρευνα 54 εταιρείες από 
διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες 
στο σύνολό τους απασχολούν 29.620 
εργαζόµενους. Ο συνολικός αριθµός των 
εργαζοµένων που έλαβαν µέρος στην 
έρευνα ανήλθε στους 10.959  ενώ οι 
εταιρείες που βραβεύθηκαν είναι 
υποψήφιες για να µπουν στη λίστα των 
καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη που θα 
βραβευθούν τον προσεχή Ιούνιο στη Ρώµη.

Μετακινήσεις

  Η ∆. Κοντρογιάννη  
στην DFK Act Services 
Από τον Απρίλιο 2014 η 
∆ήµητρα Κοντρογιάννη ανέλαβε 
Head of HR & Rayroll στην 
εταιρεία DFK ΑCT SERVICES 
SA Εταιρεία Συµβούλων, 
µέλος του Οµίλου 
της Τράπεζας 
Πειραιώς.  

Προσλήψεις 90.000 
ανέργων σε δήµους  
και δηµόσιους φορείς
Οι διαδικασίες για τις 50.000 
προσλήψεις σε δήµους, δηµόσιους 
φορείς και οργανισµούς ξεκινούν το 
πρώτο δεκαήµερο Μαΐου, µε το 
πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας 
του ΟΑΕ∆ για το 2014, ενώ για το 
2015 αναµένονται 40.000 ακόµη 
προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας. 
Ήδη δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 
απόφαση που καθορίζει τους δήµους 
και τους φορείς του νέου 
προγράµµατος του ΟΑΕ∆ για την 
κοινωφελή εργασία του 2014 και 
αναµένεται να ξεκινήσει σύντοµα η 
υποβολή των αιτήσεων, η οποία θα 
γίνει ηλεκτρονικά. Η απόφαση που 
υπογράφουν πέντε υπουργοί 
(Εργασίας, ∆ικαιοσύνης, Υγείας, 
Παιδείας και Εσωτερικών) καθορίζει 
τους 265 φορείς και δήµους που θα 
δεχτούν τις προσλήψεις κοινωφελούς 
εργασίας. Οι προσλήψεις ανέργων από 
τον ΟΑΕ∆ θα γίνουν για πέντε µήνες 
και µε αµοιβή 490 ευρώ για άνεργους 
άνω των 25 ετών και 425 ευρώ για 
τους ανέργους κάτω των 25 ετών. 

Τη θεσµοθέτηση του νέου κατώτατου µισθού στα µέσα του 2016 προανήγγειλε ο υπουργός 
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, µία εξέλιξη που θα µεταβάλει το τοπίο στην αγορά εργασίας. Ο 
υπουργός, ο οποίος ήταν επίσηµος προσκεκληµένος στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), αναφέρθηκε επίσης στις παρεµβάσεις που 
έγιναν το τελευταίο διάστηµα, τονίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι το πλέγµα των µεταρρυθµίσεων 
που έχουν υλοποιηθεί ή προωθούνται στο Ασφαλιστικό σύστηµα και στο καθεστώς των 
εργασιακών ζητηµάτων, είναι οι µεγαλύτερες που έχουν επιχειρηθεί ποτέ στη χώρα. 
Παράλληλα, επισήµανε ότι η µείωση κατά πέντε εκατοστιαίες µονάδες του µη µισθολογικού 
κόστους των επιχειρήσεων, µε πιθανότητα και περαιτέρω µείωσης 1%, µπορεί να φέρει 
περισσότερα οφέλη για την οικονοµία, την απασχόληση και τις επιχειρήσεις, µε προϋπόθεση να 
τηρηθεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός συµµόρφωσης µε τα προβλεπόµενα από το νέο πλαίσιο. 
Τόνισε επίσης, ότι η ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης και των νέων εφαρµογών 
πληροφορικής θα οδηγήσουν σύντοµα σε περιορισµό της γραφειοκρατίας.

Γ. Βρούτσης: Στα µέσα του 2016  
ο νέος κατώτατος µισθός

Για τα µέλη του Κυπριακού Συνδέσµου ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, προσφέρεται έκπτωση 15% για τη συνδροµή 
τους στο µηνιαίο περιοδικό HR Professional και για τη συµµετοχή τους σε συνέδρια της Boussias Communications. 
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CRYSTAL SPONSOR TAILOR MADE SPONSORΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Συµµετοχές: Ειρήνη Φαφούτη, Τ: 210-6617777 εσωτ. 229, E: ifafouti@boussias.com 
Χορηγίες: Κωνσταντίνος Κίντζιος, T: 210-6617777 εσωτ. 119, Ε: kkintzios@boussias.com 
Περιεχόµενο: Aντωνία Κατσουλιέρη, T: 210-6617777 εσωτ. 321, Ε: akatsoulieri@boussias.com
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Τα καλύτερα case studies και inspirational presentations από τον κλάδο 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού σε µια εκδήλωση όπου πρωταγωνιστές 
και αποδέκτες είναι τα ίδια τα στελέχη του HR. 

Ελένη
Μπροκαλάκη 
Recruitment 
Manager,
Citibank
International Plc

Δηµήτρης
Δόντας 
HR Director,
Xerox Hellas

Νατάσσα
Σπύρου 
HR Director,
Fourlis Holdings

Τόνια
Μαύρου 
HR Director,
Leroy Merlin

Ρόζα
Ταπίνη 
HR Manager,
Travelplanet24

Μαίρη
Τσαγκαράκη  
HR Business 
Partner,
Roche Hellas

Αλεξάνδρα
Ελευθερίου 
Group HR Director,
Printec Group of 
Companies

Γιάννης
Κουτράκης 
Area HR Leader, 
South East 
Europe, IBM

Λάρα
Κάλφα 
Head of HR,
Media Saturn/
Media Markt 
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HR Manager,
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Τόνια
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HR Director,
Leroy Merlin

Νατάσσα
Σπύρου 
HR Director,
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Δηµήτρης
Δόντας 
HR Director,
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Ρόζα
Ταπίνη 
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ΚώσταςΚώστας
Βαβαρούτας  Βαβαρούτας  
Head of HR & Head of HR & 
ExCo Member,ExCo Member,
RBS Greece RBS Greece 

Θετική διάθεση, καινοτόµα επιχειρήµατα και εξωστρέφεια, είναι αρκετά για να 
«διεκδικήσετε» επάξια µια θέση ανάµεσα στους ήδη επιβεβαιωµένους οµιλητές µας!

Reserve your speaking slot today!

mailto:ifafouti@boussias.com
mailto:kkintzios@boussias.com
mailto:akatsoulieri@boussias.com
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Στις 24 Απριλίου τα μέλη 
του Linkage Network 
συναντήθηκαν, 
προκειμένου να 
παρακολουθήσουν 
Broadcast με την Ομιλία 

του Gary Hamel με θέμα: «Innovation 
& Strategy». Ο G. Hamel, τόνισε ότι ο 
κόσμος αλλάζει με μεγαλύτερη 
ταχύτητα από αυτήν που 
προσαρμόζονται οι επιχειρήσεις οπότε 
για να μπορέσουν να πετύχουν την 
αλλαγή, πρέπει να επικεντρωθούν σε 
τρεις βασικούς τομείς: resilience, 
renewal, revolution. Οι συμμετέχοντες 
στο συγκεκριμένο μάθημα ηγεσίας 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς οι 
managers κατανοούν το ρόλο τους ως 
παράγοντες της αλλαγής και της 
καινοτομίας, καθώς επίσης τα στοιχεία 
και τις προϋποθέσεις δημιουργίας 
στρατηγικής καινοτομίας, της αλλαγής 
και της προσαρμοστικότητας στις νέες 
συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου μέρους του workshop, 
δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον 
δυναμικών συζητήσεων μεταξύ όλων 
των παρευρισκόμενων που σαν 
επίκεντρο είχε την καινοτομία, την 
αλλαγή και τη στρατηγική των 
επιχειρήσεων. Η επόμενη συνάντηση 
του Linkage Network θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου με 
ομιλητή  τον Παναγιώτη Κοτρωνάρο σε 
ένα μοναδικό μάθημα ηγεσίας.

Gary Hamel on 
«Innovation & Strategy»

Σταθεροποίηση του προϊόντος της ελληνικής 
οικονομίας το 2014 και πιθανή μικρή αύξησή 
του, καθώς και αποκλιμάκωση της ανεργίας 
στο 26%, μια μονάδα χαμηλότερα από το 
προηγούμενο έτος, για πρώτη φορά από το 
2008, προβλέπεται από το ΙΟΒΕ, στην 
τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του για την 
ελληνική οικονομία. Ειδικότερα για την 

ανεργία εκτιμάται ότι η 
αποκλιμάκωση θα προέλθει 
από την αναθέρμανση της 
παραγωγικής δραστηριότητας 
και διευκολύνεται από τις 
διαρθρωτικές αλλαγές στην 
αγορά εργασίας την τελευταία 
διετία, στις οποίες προστέθηκαν 
πρόσφατα όσες αποφασίστηκαν 
από τις διαπραγματεύσεις με την 

τρόικα (λ.χ. μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 3,9%). Επιπλέον, από τις 
αρχές του δεύτερου τριμήνου η εποχική 
απασχόληση σε τουριστικές επιχειρήσεις θα 
αυξηθεί, καθώς η περσινή αβεβαιότητα για 
την αύξηση του διεθνούς τουρισμού και 
κυρίως για την έντασή της έχει καμφθεί, με τις 

φετινές προοπτικές για τη διεθνή τουριστική 
κίνηση να είναι καλύτερες των περσινών. Η 
απασχόληση θα τονωθεί στο τρέχον εξάμηνο 
από τα υλοποιούμενα προγράμματα του 
ΟΑΕ∆ για ανέργους. Στον αντίποδα, 
ανασχετικά στην άνοδο της απασχόλησης θα 
επενεργήσει η συνέχιση της αναδιάρθρωσης 
της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Στις 
θετικές εξελίξεις στο τελευταίο τρίμηνο 
αναφορικά με την ελληνική οικονομία, 
σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, συγκαταλέγονται το 
υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, νωρίτερα 
του αναμενόμενου, η προώθηση 
διαρθρωτικών αλλαγών σε αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών, οι αλλαγές στην 
πράξη και όχι «στα χαρτιά» και η μη λήψη 
πρόσθετων μέτρων το 2014.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Προγράμματος, διοργανώνουν για 11η 
συνεχή χρονιά την ετήσια Ημέρα Καριέρας (Career Fair) στις 16 Μαΐου 2014. Η Ημέρα 
Καριέρας του MBA International έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις 
καριέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται συνεντεύξεις των φοιτητών και 
αποφοίτων του Προγράμματος MBA International με εκπροσώπους από περισσότερες από 
40 πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους, του 
Λιανικού Εμπορίου, των Υπηρεσιών, της Υψηλής Τεχνολογίας, των Καταναλωτικών προϊόντων, 
των Συμβούλων Επιχειρήσεων, των Τραπεζών κ.ά. Το Career Office του MBA International, το 
οποίο διατηρεί συνεργασίες με περισσότερες από 150 ελληνικές, πολυεθνικές και αμιγώς 
διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς, και ο σύλλογος αποφοίτων του προγράμματος, με 
δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση των μελών του, 
υποστηρίζουν δυναμικά την επαγγελματική επιτυχία των αποφοίτων του Προγράμματος. 

Ημέρα Καριέρας 2014 από το ΜΒΑ International του ΟΠΑ

ΙΟΒΕ: Εφικτή η ανάπτυξη το 2014 και η μείωση της ανεργίας

KPMG: Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών

Για 20η συνεχόμενη χρονιά η KPMG ολοκλήρωσε τη Γενική Έρευνα Αποδοχών και 
Παροχών, η οποία καταγράφει τις μισθολογικές τάσεις για 138 διαφορετικές θέσεις 
εργασίας σε 178 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από την 
έρευνα το 47% των εταιρειών που συμμετείχαν στις έρευνες μείωσαν τον αριθμό 
θέσεων εργασίας το 2012 ή/και το 2013. Το 37% των εταιρειών παρέχουν Υπηρεσίες 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που 
αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας μικρή αύξηση έναντι του 
αντίστοιχου ποσοστού των εταιρειών για το 2012 (32%). Αναφορικά με τις Αποδοχές και 
Παροχές το 58% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2013 σε 
όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (για το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 67%), ενώ το 
11% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον 
μία κατηγορία εργαζομένων (για το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 30%). Τέλος, σε 
κάθε έρευνα της KPMG γίνεται αναφορά στα επίπεδα αυξήσεων που προτίθεται να 
δώσουν οι επιχειρήσεις την επόμενη χρονιά. Για τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, οι 
συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το έτος 2013 κινήθηκαν στο 1.5% (διάμεσος), ενώ για 
το 2014 οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να κινηθούν στο 2,0% (διάμεσος). 
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Adecco way to work

Στις 30 Απριλίου, οι εργαζόµενοι της Adecco σε 
περισσότερες από 50 χώρες βγήκαν στους δρόµους για 
να προσφέρουν καθοδήγηση και συµβουλές και για να 
υποστηρίξουν τους νέους να γίνουν αποτελεσµατικότεροι στην 
αναζήτηση εργασίας. Ο CEO του Οµίλου Adecco, Patrick de 
Maeseneire, σχολίασε: «Για δεύτερη συνεχή χρονιά, περισσότεροι από 
10.000 εργαζόµενοι της Adecco σε όλo τον κόσµο θα βγουν στους 
δρόµους για να συναντήσουν νέους υποψηφίους.  
Ως ο ηγέτης στις υπηρεσίες Ανθρώπινου ∆υναµικού θέλουµε να 
µοιραστούµε τις γνώσεις µας στον τοµέα αυτό µε εκείνους που το έχουν 
ανάγκη περισσότερο. Θέλουµε να δώσουµε συµβουλές για το πώς να 
κάνουν το πρώτο τους επαγγελµατικό βήµα και πώς να παρουσιάσουν 
καλύτερα τα ταλέντα τους.  
Η ανεργία στους νέους είναι, δυστυχώς, ακόµα ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου και νιώθουµε πως 
είναι καθήκον µας να βοηθήσουµε µε όποιον τρόπο µπορούµε. Επίσης, 
πιστεύουµε ακράδαντα πως οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες όπως η δική 
µας, θα πρέπει να συνεργαστούν για να δηµιουργήσουν ένα καλύτερο 
περιβάλλον, όπου η εκπαίδευση θα προετοιµάζει καλύτερα τους νέους 
να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται οι 
εταιρείες». Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα αυτό προσφέρει συµβουλές 
και µέσω της ιστοσελίδας www.adeccowaytowork.com. 

Το 12ο κατά σειρά ετήσιο συνέδριό του, το 
HR Forum 2014, διοργάνωσε ο Σύνδεσµος 
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Ελλάδας στις 24-25 Απριλίου, στο 
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. 
Το θέµα της διοργάνωσης ήταν: «Τhe HR 
Path: Building Sustainable Organizational 
Growth through Innovation» και 
αφιερώθηκε στις θεσµικές αλλαγές του 
εργασιακού περιβάλλοντος, στην 
επιχειρηµατικότητα, στην καινοτοµία, στην 
επικοινωνία και συνεργασία και στη 
σύνδεση όλων αυτών µε την ανάγκη για 
επαναπροσδιορισµό της ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, ενώ το Workshop 
που ακολούθησε τη δεύτερη ηµέρα είχε ως 

θέµα το µετασχηµατισµό της ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού (HR 
Transformation).  Το συνέδριο ξεκίνησε µε 
την οµιλία του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Βρούτση, 
ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλες τις 
αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις που έγιναν 
µε πρωτοβουλία του Υπουργείου για την 
πάταξη της γραφειοκρατίας, την 
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και 
τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων καθώς και για την 
χρησιµότητα των πληροφοριακών 
συστηµάτων ΕΡΓΑΝΗ, ΑΤΛΑΣ και ΗΛΙΟΣ. 
Βασικός οµιλητής του συνεδρίου ήταν ο 
Allan Freed, σύµβουλος του Οµίλου RBL 

και στενός συνεργάτης του Dave Ulrich. Ο 
ίδιος αναφέρθηκε στη µεγάλη στροφή που 
οφείλει να κάνει η ∆ιοίκηση του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού. Χαρακτηριστικά 
σηµείωσε ότι: «το Ανθρώπινο ∆υναµικό 
µπορεί να µετασχηµατίσει ολόκληρους 
οργανισµούς µόνο εάν πρώτα 
µετασχηµατιστεί το ίδιο, γιατί οι πελάτες 
είναι εκείνοι που αποφασίζουν σε ποια 
περίπτωση τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
έχουν αξία. 
Οι πελάτες αποφασίζουν αν η εσωτερική 
κουλτούρα µιας εταιρείας συναντά τις δικές 
τους εξειδικευµένες ανάγκες και η ∆ιοίκηση 
Ανθρώπινου ∆υναµικού οφείλει να 
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».

HR Forum 2014:  Η στροφή της ∆Α∆ προς την Εξωστρέφεια

6ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Women on  
leadership - 24/7 

 Στις 13 Μαίου θα πραγµατοποιηθεί το 6ο 
∆ιεθνές Συνέδριο του Τοµέα Ανάπτυξης 
Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών 
(ΤΟΓΜΕ) της ΕΕ∆Ε µε θέµα «Women on 
leadership: twenty four seven». Στόχος 
του συνεδρίου είναι να προσεγγίσει την 
αναζήτηση της ισορροπίας ανάµεσα στην 
προσωπική και την επαγγελµατική ζωή 
των γυναικών, να εξετάσει τις προκλήσεις 
που δηµιουργούνται για τις γυναίκες µε 
την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας  
και να προσδιορίσει πως αυτές µπορούν 
να αξιοποιηθούν για τη διευκόλυνση της 
καθηµερινότητας τους. Το συνέδριο θα 
διεξαχθεί παράλληλα σε δύο πόλεις, την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, µε την ίδια 
θεµατολογία αλλά διαφορετικούς 
εισηγητές στο Μουσείο Ακρόπολης, 
καθώς και στο Τελλόγλειο Ιδρυµα Τεχνών 
Α.Π.Θ. αντίστοιχα.

Hospitality.now
LET’S SHARE THE BEST OF GREEK TOURISM!

ÐÝµðôç, 8 ÌáÀïõ 2014, ÁµöéèÝáôñï Maroussi Plaza 

www.hospitalityconference.gr

ÄéïñãÜíùóç Õðü ôçí Áéãßäá

http://www.hospitality.gr
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Wind: ∆ιάκριση για την Εταιρική  
της Υπευθυνότητα 

Την Τετάρτη 29 Απριλίου η WIND βραβεύτηκε για 
την ενηµερωτική της εκστρατεία «kids@safety: 
Internet, Κινητό και Παιδί» µε στόχο την 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και 
γονέων για την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών 
και ειδικότερα την ασφαλή χρήση του κινητού και 
του διαδικτύου. Την ίδια µέρα, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για την Εταιρική Υπευθυνότητα, η 
WIND συµµετείχε ως Πρεσβευτής Βιωσιµότητας και 

στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020», που αποσκοπεί  να προωθήσει την Βιώσιµη 
Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. «Η WIND έχει τοποθετήσει 
στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας την Εταιρική Ευθύνη. 
Αναπτυσσόµαστε µέσα στην κοινωνία και µέληµά µας είναι να επιστρέφουµε αξία όχι µόνο 
στους πελάτες µας αλλά και σε όλο το κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες και σκοπούς που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής όλων µας. Στόχος 
µας είναι οι ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιούµε να έχουν όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη θετική επίδραση και να προάγουν συνολικά την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα 
στην Ελλάδα» δήλωσε ο ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND, Γιώργος Τσαπρούνης 
σχολιάζοντας το βραβείο «Καλύτερης Καµπάνιας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και την 
υπογραφή της Χάρτας για τη βιώσιµη Ελλάδα.

Ένας νέος οδηγός γυµναστικής και 
διατροφής βρίσκεται στον «αέρα» 
από τα µέσα Απριλίου.  
Το fitness-life.gr προσφέρει στους 
επισκέπτες του πλήρη και έγκυρη 
ενηµέρωση µε τις τελευταίες εξελίξεις 
στο χώρο του fitness, της διατροφής, 
της υγείας, της οµορφιάς και των 
συµπληρωµάτων διατροφής.  
Σε δύσκολους καιρούς όπου η 
πλειοψηφία των Ελλήνων αναζητά 
διεξόδους µέσω της προσωπικής 
εξέλιξης, της αθλητικής 
δραστηριότητας, του εθελοντισµού 
και της κοινωνικής συνεισφοράς, τo 
FitnessLife έχει ως κύριο στόχο τη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των επισκεπτών του µέσω ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής και σκέψης.

Νέο fitness portal: 
Fitness-Life.gr

http://www.planwork.gr
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Ε.Ε.: Το άγχος είναι το δεύτερο πιο συχνό 
πρόβληµα υγείας στην εργασία
Το άγχος πιστεύεται ότι ευθύνεται για 
περισσότερες από τις µισές ηµέρες 
εργασίας που χάνονται, δήλωσε ο 
Επίτροπος που είναι αρµόδιος για θέµατα 
Απασχόλησης Λάσλο Άντορ, 
εγκαινιάζοντας µια εκστρατεία που έχει 
στόχο την αντιµετώπιση του ζητήµατος 
αυτού µε τον ίδιο τρόπο όπως 
οποιονδήποτε άλλον κίνδυνο στον χώρο 
εργασίας. «Οι εργαζόµενοι που υποφέρουν 
από άγχος δυσκολεύονται περισσότερο να 
συγκεντρωθούν, κάνουν περισσότερα 
λάθη και υφίστανται µε µεγαλύτερη 
συχνότητα ατυχήµατα στο χώρο εργασίας», 
ανέφερε ο επίτροπος. Αυτό οδηγεί σε 
σωµατικά προβλήµατα, όπως η 

καρδιοπάθεια, αλλά έχει και έναν 
οικονοµικό αντίκτυπο στις εταιρείες, καθώς 
αυξάνονται οι συχνές απουσίες από την 
εργασία και µειώνεται η παραγωγικότητα, 
πρόσθεσε και συνέχισε «Οι εταιρείες θα 
πρέπει να αντιµετωπίζουν το στρες µε τον 
ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζουν 
«οποιονδήποτε άλλον κίνδυνο για την 
εργασιακή ασφάλεια και την υγεία. Το 
άγχος που σχετίζεται µε την εργασία 
αποτελεί ένα οργανωτικό θέµα, κι όχι ένα 
προσωπικό», συµπλήρωσε η Κρίστα 
Σέντλατσεκ, η οποία είναι επικεφαλής της 
υπηρεσίας της ΕΕ που ηγείται της 
εκστρατείας για την µείωση του άγχους 
στον χώρο εργασίας. Πολλοί εργοδότες 

θεωρούν ότι είναι δυσκολότερο να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό από τα 
«παραδοσιακά» ζητήµατα υγείας και 
ασφάλειας, σηµείωσε η ίδια. Η εκστρατεία 
για έναν υγιή χώρο εργασίας θα διεξαχθεί 
για δύο χρόνια και θα ασχοληθεί µε 
µεθόδους µείωσης του άγχους σε 
συνεργασία µε εκατοντάδες οργανώσεις και 
συνδικάτα σε περισσότερες από 30 
ευρωπαϊκές χώρες.

∆ιάκριση της Κωτσόβολος στο θεσµό Best Workplaces 2014
Η Dixons South-East Europe - Κωτσόβολος, ξεχώρισε µία ακόµη φορά για το εξαιρετικό της εργασιακό περιβάλλον και διακρίθηκε µεταξύ των 
εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα Best Workplaces 2014. Η εταιρεία συµµετείχε για 2η φορά στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων 
στην ετήσια έρευνα του Great Place to Work® Institute Hellas. Tο ειδικό βραβείο παρέλαβε ο Γιώργος Κουµαρτζής, Προϊστάµενος Ανθρωπίνου 
∆υναµικού, σε εορταστική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 29 Απριλίου. Με αφορµή τη διάκριση της εταιρείας ο Γ. Κουµαρτζής 
δήλωσε: «Είµαστε πολύ ενθουσιασµένοι για τη διάκρισή µας αυτή, καθώς αφορά τους ανθρώπούς µας που είναι και το βασικότερο στοιχείο της 
ύπαρξης µας, όπως θα έπρεπε να συµβαίνει σε κάθε επιχείρηση. Η διαρκής επένδυση στο Ανθρώπινο ∆υναµικό αποτελεί συνειδητή επιλογή 
µας, καθώς αναγνωρίζουµε ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δίνουν ώθηση στην εταιρεία µας, που κάνουν πράξη τις αξίες µας και παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων µας. Αυτή η βράβευση αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της τεχνολογίας και επισφραγίζει µε 
τον καλύτερο τρόπο την υπόσχεση «Πάντα δίπλα σας» που δίνουµε στους πελάτες µας. Είµαστε πολύ περήφανοι και ευχαριστούµε όλους τους 
ανθρώπους της εταιρείας µας, που την ανέδειξαν ανάµεσα στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα για το 2014».

http://www.eskills4jobs.gr
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http://www.leadershipseminars.gr
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http://www.betterlifeday.com
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Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional,  
Μάϊος 2014, τεύχος 109

σελ. 34. Best Workplaces
Για 12 συνεχόµενη 
χρονιά η έρευνα Best 
Workplaces που διεξάγεται 
από το Great Place to 
Work® Institute Hellas, 
ανέδειξε τις εταιρείες µε 
το βέλτιστο εργασιακό 
περιβάλλον στην 
Ελλάδα. Οι 24 εταιρείες 
που διακρίθηκαν 
συνολικά στις τρεις 
κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των 
εργαζοµένων τους, είναι υποψήφιες για 
να µπουν στη λίστα των καλύτερων 
εταιρειών στην Ευρώπη.

σελ. 56. Business Education
Την αξία της εκπαίδευσης και 
της απόκτησης γνώσεων ουδείς 
αµφισβήτησε στο πέρασµα των αιώνων. 
Από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι και 
σήµερα οι άνθρωποι που κατά κανόνα 
προοδεύουν, µε την ευρύτερη έννοια 
του όρου, έχουν γερές εκπαιδευτικές 
βάσεις και σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του συνεχίζουν να µαθαίνουν. Για αυτό 
η απόφαση για µεταπτυχιακές σπουδές 
αφορά όλες τις ηλικίες και όλες τις 
επαγγελµατικές βαθµίδες. 

σελ. 68. Recruitment
& Resourcing
Η στελέχωση του οργανισµού µε 
τους κατάλληλους ανθρώπους στις 
κατάλληλες θέσεις αποτελούσε 
πάντα βασική προτεραιότητα του 
HR. Η προσέλκυση, η επιλογή και 
ο σχεδιασµός µίας λειτουργικής 
οργανωτικής δοµής είναι υψίστης 
σηµασίας όχι µόνο για την οµαλή 
λειτουργία των εταιρειών αλλά και για 
την εµφάνιση θετικών αποτελεσµάτων. 

Aρχισυντάκτρια:
Αντωνία Κατσουλιέρη 
e-mail: akatsoulieri@boussias.com

Commercial Relationship Manager:
Κωνσταντίνος Κίντζιος
e-mail: kkintzios@boussias.com

Καλλιτεχνική Επιµέλεια:
Θεοδώρα Τουτζιαράκη

Ατελιέ: 
Μαρία Πετροπούλου 
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Μαίρη Καλλιφείδα 
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Τ: 210-6617777 (εσωτ. 115)

∆ιεύθυνση:  
Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας  
Τ:210-6617777, F:210-6617778  
web site: www.boussias.com  
e-mail: info@boussias.com

N E W S L E T T E R

Το περιοδικό ΗR Professional και το HR Newsletter εκδίδονται από την

Ισπανία: Αύξηση της ανεργίας  
για 2ο συνεχόµενο µήνα

Ανοδικά για δεύτερο συνεχόµενο τρίµηνο κινήθηκε το ποσοστό ανεργίας 
στην Ισπανία, φτάνοντας στο 25,93% το πρώτο τρίµηνο, έναντι 25,73% του 
προηγούµενου τριµήνου, σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές που 
δόθηκαν στη δηµοσιότητα, και προσεγγίζει το ιστορικό ρεκόρ που 
καταγράφηκε πριν από έναν χρόνο.  
Ο αριθµός των ατόµων που αναζητούν απασχόληση ωστόσο, έχει ελαφρά 
υποχωρήσει κατά 2.300 άτοµα, στα 5.933,300, για πρώτη φορά από το 
2005, επισηµαίνεται από Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, που αποδίδει την 
αύξηση του ποσοστού της ανεργίας στη µεγάλη µείωση του ενεργού 
πληθυσµού (κατά 187.000 άτοµα).  
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαριάνο Ραχόι υποστηρίζει ότι η σταθερή 
οικονοµική ανάκαµψη που προέρχεται από τις εξαγωγές θα δηµιουργήσει 
από φέτος σταθερές θέσεις εργασίας, ενώ αναµένεται ο αριθµός των 
ανέργων να µειωθεί σε επίπεδα χαµηλότερα του 2011 από το τέλος του 
τρέχοντος έτους. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι η ανάπτυξη φέτος θα υπερβεί το 
1% φέτος και το 1,5% το 2015, ενώ η κεντρική τράπεζα τοποθετεί την 
επέκταση του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο στο 0,4%.

Γαλλία: Οι εργαζόµενοι οφείλουν να αγνοούν 
τα email και τα SMS µετά το σχόλασµα

Την προστασία της κοινωνικής ζωής των 
εργαζοµένων τους οφείλουν να προασπίσουν οι 
επιχειρήσεις του ψηφιακού κλάδου καθώς και οι 
συµβουλευτικές εταιρείες και αυτές των ερευνών 
στη Γαλλία, σύµφωνα µε τη νέα εργατική 
νοµοθεσία που τέθηκε σε ισχύ.  
Ως εκ τούτου οι εργαζόµενοι σε αυτό τον κλάδο 
των επιχειρήσεων οφείλουν να κλείνουν τα 
επαγγελµατικά τους τηλέφωνα όταν σχολάνε και να 
µην έχουν την υποχρέωση να απαντούν στα 
επαγγελµατικά email και SMS µετά τις 6 το 
απόγευµα. Ο σχετικός νόµος καλύπτει 
περισσότερους από 250.000 εργαζόµενους ενώ η 
συµφωνία οριστικοποιήθηκε πρόσφατα και ύστερα 

από έξι µήνες διαπραγµατεύσεων µεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτικών 
ενώσεων της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο νόµος απαγορεύει πλέον στις εταιρείες 
να ωθούν τους εργαζόµενούς τους να ελέγχουν τα επαγγελµατικά email που 
ενδεχοµένως να τους αποσταλούν µετά το πέρας του ωραρίου τους ακόµη και 
αν αυτά µπορούν να τα δουν από το smartphone τους. Το ίδιο ισχύει και µε τα 
SMS και µε τα τηλέφωνα.

https://www.facebook.com/#!/hrprofessional
https://www.youtube.com/channel/UCkEEYxyRyYpMLooPW2ESJDw
http://www.linkedin.com/groups/HR-Professional-Boussias-Communications-3973823?gid=3973823&trk=hb_side_g

