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∆ιευρηµένα καθήκοντα 
για την Α. Χριστοφίδου

 Η Αγγελική Χριστοφίδου, Γενική 
∆ιευθύντρια Ανθρώπινου 
∆υναµικού της Citi Ελλάδος, από 
τον Ιούνιο του 2013 ανέλαβε 
επιπρόσθετα καθήκοντα ως Γενική 
∆ιευθύντρια Ανθρώπινου 
∆υναµικού ∆υτικής Ευρώπης.  
Η γεωγραφική περιοχή της ∆υτικής 
Ευρώπης περιλαµβάνει 18 χώρες 
µε 6.800 εργαζοµένους.

Νέα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας διάρκειας ενός έτους

Τη διατήρηση, έως τα τέλη του 2014, του 
επιδόµατος γάµου για τους αµειβόµενους µε 
τα κατώτατα όρια στις επιχειρήσεις-µέλη του 
ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΤΕ, ως 
«θεσµικού όρου» παρότι έχει οικονοµικό 
κόστος, την επαναδιαπραγµάτευση των 
µισθολογικών όρων (συµπεριλαµβανοµένων 
και των προσαυξήσεων των τριετιών) στην 
περίπτωση κατά την οποία αρθεί η 
απαγόρευση που ισχύει µε βάση το 

Μνηµόνιο και τη χορήγηση υποχρεωτικά σε 
όλες τις επιχειρήσεις (µέλη και µη µέλη των 
εργοδοτικών οργανώσεων) µειωµένου 
ωραρίου στον πατέρα σε περίπτωση που η 
σύζυγος έχει γεννήσει και είναι αυτο-
απασχολούµενη, προβλέπει η συµφωνία την 
οποία υπέγραψαν η ΓΣΕΕ και οι τέσσερις 
εργοδοτικές οργανώσεις. Η νέα ΕΓΣΣΕ, 
διάρκειας ενός έτους (από 1/1/2014 έως 
31/12/2014), δεν περιλαµβάνει καµία ευθεία 
αναφορά ούτε για το επίδοµα γάµου ούτε για 
τις τριετίες, αναφέροντας (στο άρθρο 3) ότι 
«όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που 
θεσπίσθηκαν µε τις προηγούµενες ΕΓΣΣΕ και 
τις αντίστοιχες ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, όπως 
ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν 
ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να 
ισχύουν». Κατά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη 
Παναγόπουλο, στους θεσµικούς όρους 
περιλαµβάνονται όλα τα βασικά επιδόµατα 
(γάµου, επιδόµατα δώρων κ.ά.) ακόµη και οι 

τριετίες (που, όµως, ρυθµίζονται πλέον από 
το κράτος). Η Σύµβαση επεκτείνει τη 
δυνατότητα µειωµένου ωραρίου (1 ώρα κάθε 
ηµέρα για 30 µήνες και εναλλακτικά 2 ώρες 
για τους πρώτους 12 µήνες και 1 ώρα για 
επιπλέον 6 µήνες) λόγω φροντίδας παιδιού 
και µε αποδοχές στον εργαζόµενο πατέρα αν 
η µητέρα είναι αυτο-απασχολούµενη. Αν και 
οι δύο γονείς είναι µισθωτοί, µε κοινή τους 
δήλωση καθορίζουν ποιος από τους δύο θα 
κάνει χρήση της άδειας, εκτός αν δηλώσουν 
τα χρονικά διαστήµατα που ο καθένας κάνει 
χρήση. Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να 
αποκατασταθεί η ελευθερία των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων και να επανέλθει η 
υποχρεωτική ισχύς της ΕΓΣΣΕ. ∆εσµεύθηκαν, 
ακόµη, να αναλάβουν κοινές δράσεις για τη 
µείωση της ανεργίας, την πάταξη της 
ανασφάλιστης εργασίας και την προώθηση 
Εθνικής Προγραµµατικής Συµφωνίας για την 
απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα.

Best Workplaces 2014
Το Great Place to 
Work® Institute 
Hellas ολοκλήρωσε 
για 12η συνεχή 
χρονιά την έρευνα 
Best Workplaces, τη 
µεγαλύτερη έρευνα 
αξιολόγησης του 
εργασιακού 
περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. Μέσα από 
την έρευνα Best 
Workplaces, η οποία 

διεξήχθη µε την ακαδηµαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, διακρίνονται 
φέτος 24 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των 
εργαζοµένων τους. Η αξιολόγηση των εταιρειών στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces 
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Συνολικά συµµετείχαν 54 εταιρείες από διάφορους 
κλάδους της αγοράς, οι οποίες στο σύνολό τους απασχολούν 29.620 εργαζόµενους. Ο συνολικός 
αριθµός των εργαζοµένων που έλαβαν µέρος στη φετινή έρευνα ανήλθε στους 10.959. Η 
βράβευση των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2014 θα 
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου κατά τη διάρκεια επίσηµης εορταστικής εκδήλωσης και η 
τελετή θα µεταδοθεί ζωντανά µέσω live streaming. 

Best Workplaces 2014

Κατηγορία πάνω από 251 
εργαζόµενοι

Κατηγορία 50-250 
εργαζόµενοι

Κατηγορία 20-49
εργαζόµενοι

1 Mondelēz BU Greece 1 JTI 1 SAS Institute 

2 Pfizer Hellas 2 XEROX Hellas 2 Hellas Direct

3 Παπαστράτος ΑΒΕΣ 3 Microsoft Hellas 3 Edenred

4 ∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. 4 MARS Hellas 4 Royal Canin Hellas

5 Nestl� Hellas 5 DIAGEO Hellas 

6 PepsiCo - Tasty Foods 6 Amgen Hellas

7 Schneider Electric 7 Barilla Hellas 

8 ΜΗΤΕΡΑ 8 Roche Hellas 

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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Μετά την τεράστια επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, µε περισσότερους  
από 350 σύνεδρους και 45 case studies, το HR in Action  
επιστρέφει και πάλι! Για 3η συνεχόµενη χρονιά δίνουµε βήµα και φωνή  
στις καλές πρακτικές που εφαρµόζουν τα τµήµατα HR.

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

Προετοιµαστείτε!

version 
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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

Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ
Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Πρακτικές | Πολιτικές | Ενέργειες | Δράσεις | Πρωτοβουλίες

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. 
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Από την 1η Ιουλίου (και όχι από την 
1/1/2015) µπαίνει «µαχαίρι» στις 
επικουρικές συντάξεις. Όσοι ασφαλίζονται, 
για πρώτη φορά, από 1/1/2014 θα 
δικαιούνται συντάξεις µε βάση τις εισφορές 
τους σε ατοµικές µερίδες, ενώ το ίδιο 
σύστηµα θα ισχύει και για ασφαλισµένους 
µέχρι 31/12/2013, αλλά για τον χρόνο 
ασφάλισης από 1/7/2014 και µετά. Μείωση 
των εφάπαξ και των επικουρικών 
συντάξεων για τους ήδη συνταξιούχους 
προβλέπεται, επίσης από την 1η Ιουλίου, 
«εφόσον υπάρχει έλλειµµα». Το 
πολυνοµοσχέδιο προβλέπει, επιπλέον τη 
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
3,9 ποσοστιαίες µονάδες από την 1η 
Ιουλίου και την καταβολή, για τελευταία 
φορά, από τον ΟΑΕ∆ του µισού 

οικογενειακού επιδόµατος. Τη µηνιαία 
καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ και την 
υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό 
των «νέων» ασφαλισµένων που είναι 
παράλληλα ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ για 
λιγότερες από 25 ηµέρες το µήνα και των 
ορκωτών λογιστών (αποσύρθηκε η 
ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων 
δραστηριοποιηθούν σε περιοχές κάτω των 
2.000 κατοίκων). Επίσης, υποχρεωτικός θα 
είναι και ο συµψηφισµός επιχορηγήσεων και 
ενισχύσεων µε τις οφειλές στα Ταµεία. Την 
απ’ ευθείας είσπραξη, από την 1η Ιουλίου, 
µέσω του υπουργείου Οικονοµικών, σειράς 
κοινωνικών πόρων και την κατάργηση, από 
την 1/1/2015, σε βάρος των εσόδων των 
Ταµείων άλλων 24 (υπέρ ταµείων πρόνοιας 
και επικουρικών των εργαζοµένων στα 

επιµελητήρια, των κληρικών, των 
δηµοτικών υπαλλήλων, των δηµοσίων 
υπαλλήλων κ.ά.). Τέλος, ευκολότερη για τις 
επιχειρήσεις θα είναι η «ενοικίαση» 
εργαζοµένων µε τα νοµοθετηµένα κατώτατα 
όρια µισθών και ηµεροµισθίων, ενώ 
προβλέπεται και «κούρεµα» κατά 50% των 
προσαυξήσεων των τριετιών ως κίνητρο για 
πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 
άνω των 25 ετών.

Αλλαγές σε εισφορές, αµοιβές και συντάξεις 

Περίπου τρεις στους δέκα 
Έλληνες (30%) παραδέχονται 
ότι το προηγούµενο έτος, 
αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες 
που ήταν προϊόντα αδήλωτης 
εργασίας. Στο ερώτηµα 
«γνωρίζετε άτοµα που 
εργάζονται χωρίς να δηλώνουν 
το εισόδηµα ή µέρος του 

εισοδήµατός τους στην εφορία;» θετικά απαντά το 54% των 
Ελλήνων (32% στην ΕΕ). Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο 
στην ΕΕ µετά τη ∆ανία (59%) και την Ολλανδία (55%). Τα 
χαµηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλανδία (25%), στη 
Μάλτα, στη Ρουµανία (20%) και στη Μ. Βρετανία (15%). Εξάλλου, 
το 44% των Ελλήνων παραδέχονται ότι καταφεύγουν στην 
αδήλωτη εργασία, λόγω έλλειψης ελέγχου από τις αρµόδιες Αρχές. 

Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 21%. Την ίδια απάντηση 
έδωσαν το 56% των Κυπρίων και το 37% των Μαλτέζων. 
Επιπρόσθετα, το 33% των Ελλήνων απαντούν ότι καταφεύγουν 
στην αδήλωτη εργασία «επειδή οι φόροι και οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης είναι πάρα πολύ υψηλοί» έναντι 26% που 
είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ. Ωστόσο, µόλις το 3% των 
ερωτηθέντων Ελλήνων (4% στην ΕΕ) αναγνωρίζουν ότι έλαβαν οι 
ίδιοι αδήλωτες αµοιβές σε αντάλλαγµα για την παροχή εργασίας, 
κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Εξ αυτών, το 16% δήλωσαν ότι 
τον τελευταίο χρόνο κέρδισαν περισσότερα από 1.000 ευρώ µέσω 
της «µαύρης» εργασίας. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο, οι πλέον 
διαδεδοµένες υπηρεσίες που αµείβονται χωρίς απόδειξη στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ είναι οι επισκευές και οι ανακαινίσεις σπιτιών 
25% (29% στην ΕΕ), οι υπηρεσίες υγείας 16% (8% στην ΕΕ), οι 
επισκευές αυτοκινήτων 13% (22% στην ΕΕ) και η καθαριότητα 
οικιών 12% (15% στην ΕΕ).

Ευρωβαρόµετο: Υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα
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http://www.eede.gr/content.asp?id=254&source=news
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Στα 19 εκατ. πολίτες εκτιµάται ο 
αριθµός των κατοίκων της 
Ευρωζώνης που είναι άνεργοι 
(11,9%), ενώ για το σύνολο της ΕΕ 
είναι 26 εκατ.(10,6%)  σύµφωνα µε 
την Eurostat. Εκτός αγοράς εργασίας 
βρίσκονταν επίσης 3,4 εκατ. νέοι 
έως 24 ετών στην Ευρωζώνη και 
5,4 εκατ. συνολικά στην ΕΕ. Η 
Ελλάδα παραµένει πρώτη µε 
ανεργία 27,5%, ακολουθούµενη 
από την Ισπανία (25,6%), την 
Ουγγαρία (17,6%) και την Κύπρο 
(16,7%). Αντίστοιχα, αρνητική 
πρωτιά παρουσιάζει η χώρα µας και 
στη νεανική ανεργία µε 58,3% 
έναντι 53,6% της Ισπανίας.

Eurostat: Πρωτιά της 
Ελλάδας στην ανεργία

Ατοµικές και επιχειρησιακές συµβάσεις σε άλλους επτά κλάδους 
Μειώσεις µισθών και επιδοµάτων για 
δεκάδες χιλιάδες απασχολουµένους φέρνει 
η οριστική λήξη, από την 1η Απριλίου, 
ακόµη επτά κλαδικών συµβάσεων εργασίας 
που δεν «ανανεώθηκαν» εντός της τρίµηνης 
προθεσµίας, µε αποτέλεσµα να «ανοίγει» ο 
δρόµος για την επαναρρύθµιση των 
µισθολογικών όρων µε ατοµικές και 
επιχειρησιακές συµβάσεις. Όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 
αδιευκρίνιστοι µένουν οι κλαδικοί µισθοί και 
τα «έξτρα» επιδόµατα που προέβλεπαν οι 
κλαδικές συµβάσεις των εργαζοµένων στις 
ιδιωτικές κλινικές, στις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας (security), στις 
τεχνικές - µελετητικές εταιρείες, στις 
βιοµηχανίες ζυµαρικών (για τους τεχνίτες), 
στα µεταλλεία - λιγνιτωρυχεία (για όλους 

τους απασχολουµένους) καθώς και των 
χειριστών ανυψωτικών µηχανηµάτων 
λατοµείων πέτρας και των χειριστών 
µηχανηµάτων µεταλλείων λιγνίτη. Οι 
παραπάνω κλαδικές συµβάσεις είχαν λήξει 
στις 31/12/2013 και έως τις 31 Μαρτίου δεν 
είχαν κατατεθεί νέες. Σύµφωνα µε το νέο 
καθεστώς, µετά τη λήξη τους, οι αποδοχές 
των εργαζοµένων µπορούν να καθορίζονται 
µε ελάχιστο ποσό τα νοµοθετηµένα 
κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, 
ενώ τα µόνα επιδόµατα που «µετενεργούν» 
και δεν καταργούνται είναι τα επιδόµατα 
πολυετίας (µε βάση τα έτη υπηρεσίας που 
είχαν συµπληρωθεί έως το 2012), τέκνων, 
πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας χωρίς, 
βέβαια, να απαγορεύονται διαφοροποιήσεις 
προς τα πάνω, αν υπάρξει συµφωνία κατά 

την επαναδιαπραγµάτευση. Ήδη, η 
πλειονότητα των κλαδικών συµβάσεων έχει 
υποκατασταθεί από ατοµικές και 
επιχειρησιακές συµβάσεις που έχουν 
αλλάξει τόσο τους µισθολογικούς όρους 
(µειώσεις αποδοχών, καταργήσεις 
επιδοµάτων) όσο και τους όρους εργασίας 
των εργαζοµένων (κατάργηση πενθήµερου, 
ελαστικά ωράρια εργασίας κ.ά.). 
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ΣΕΠΕ: Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις 
απασχολούν ανασφάλιστους 

Εργαζοµένους χωρίς ασφάλιση εξακολουθούν να απασχολούν 
οι 4 στις 10 επιχειρήσεις παρά τον κίνδυνο επιβολής υψηλών 
προστίµων τα οποία, σύµφωνα µε τα στοιχεία των ελέγχων του 
ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ, συνέβαλαν στον περιορισµό των ανασφάλιστα 
απασχολουµένων στο 21,86% τον Φεβρουάριο, από 40,5% που 
ήταν τον Φεβρουάριο του 2013. Όπως προκύπτει από τα 
συγκριτικά στοιχεία των ελέγχων που έδωσε στη δηµοσιότητα ο 
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Γιάννης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 

ελέγχθηκαν 2.196 επιχειρήσεις «υψηλής παραβατικότητας» από τις οποίες οι 862 (39,25%) 
βρέθηκε ότι απασχολούσαν ανασφάλιστους σε ποσοστό 21,86%. Σε σύνολο 7.416 εργαζοµένων 
που απασχολούσαν, οι 1.621 ήταν χωρίς ασφάλιση, 721 αλλοδαποί (33,77% σε σχέση µε το 
συνολικό αριθµό των αλλοδαπών απασχολουµένων στις 2.196 επιχειρήσεις) και 900 Έλληνες 
(17,04%). Για τους ανασφάλιστους επιβλήθηκαν, τον ίδιο µήνα, πρόστιµα 1,2 εκατ. ευρώ. Τα 
ποσοστά των ανασφάλιστων εµφανίζονται, πάντως, µειωµένα, ιδιαίτερα µετά την αυστηροποίηση 
των προστίµων για την αδήλωτη εργασία (από τις 15 Σεπτεµβρίου 2013 φτάνουν τα 10.550 ευρώ 
ανά αδήλωτο εργαζόµενο) και τη λειτουργία του συστήµατος «Εργάνη». Τον ∆εκέµβριο του 2013 
οι ανασφάλιστοι έφτασαν στο 18,95%, τον Ιανουάριο του 2014 στο 24,76% και τον Φεβρουάριο 
στο 21,86% (κάτω του 39% - 40% που ήταν τους προηγούµενους µήνες).

http://www.selfserviceceoforum.gr
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H Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε την 
έναρξη του προγράμματος πρακτικής 
άσκησης στο Τμήμα Πωλήσεων της 
εταιρείας, με τίτλο «Sales Internship 2014», 
δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές ΤΕΙ & 
ΑΕΙ της χώρας να δοκιμάσουν τις γνώσεις 
τους σε πραγματικές συνθήκες αγοράς και 
να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες 
δίπλα στην ομάδα πωλήσεων. Οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν 
την ευκαιρία να εργαστούν ως ενεργά 
μέλη της ομάδας αυτής και να αναλάβουν 
την υποστήριξη συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής, με προτεραιότητα 
πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της Coca-Cola Τρία Έψιλον και 
την ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων 
της εταιρείας στην αγορά. 

Coca-Cola 3Ε: 
Sales Internship 2014

Randstad: Έρευνα Workmonitor για το α’ τρίμηνο 2014

Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 
1ο τρίμηνο του 2014, κατέγραψε τον 
τριμηνιαίο ∆είκτη Κινητικότητας, την 
εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των 
Ελλήνων εργαζομένων από την εργασία 
τους, ενώ διερεύνησε κατά πόσο ένας 
ισορροπημένος τρόπος ζωής συμβάλει στη 
βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. 
Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό εμπιστοσύνης 
των εργαζομένων αναφορικά με την εύρεση 
μιας νέας θέσης εργασίας παρουσίασε μικρή 
αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, 
η εμπιστοσύνη των εργαζομένων για την 
εύρεση εργασίας, αντίστοιχης με την τωρινή 
σε άλλον εργοδότη μέσα στους επόμενους 6 
μήνες, αυξήθηκε κατά 8%, συγκριτικά με το 
4ο τρίμηνο του 2013, φτάνοντας στο 44%. 

Σταθερή, σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, και με ποσοστό 42%, παραμένει 
στην Ελλάδα η προσδοκία εύρεσης μίας 
διαφορετικής θέσης εργασίας μέσα στους 
επόμενους 6 μήνες. Παρά το γεγονός ότι ο 
φόβος απώλειας της εργασίας εξακολουθεί 
να δημιουργεί ανησυχία στην Ελλάδα, 
διαπιστώθηκε μείωση του αντίστοιχου δείκτη 
κατά 5%, φτάνοντας πλέον το 45%. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό 
ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων 
από τον εργοδότη τους αυξήθηκε κατά 6% 
φτάνοντας συνολικά στο 57%, και το 58% 
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εστιάζει στην 
προαγωγή του σε μία ανώτερη θέση. Τέλος, 
ο παγκόσμιος ∆είκτης Κινητικότητας 
παρέμεινε και αυτό το τρίμηνο στα ίδια 

επίπεδα (στις 108 μονάδες) εμφανίζοντας την 
υψηλότερη κινητικότητα στη Λατινική 
Αμερική και τη χαμηλότερη στη 
Βορειοδυτική Ευρώπη. Ο «∆είκτης 
Κινητικότητας» για την Ελλάδα έχει 
σημειώσει μικρή μείωση φτάνοντας στις 100 
μονάδες, από τις 101 μονάδες που βρισκόταν 
το 4ο τρίμηνο του 2013, γεγονός που 
δηλώνει ότι λιγότεροι εργαζόμενοι θεωρούν 
πιθανό να απασχοληθούν κάπου αλλού κατά 
τους επόμενους έξι μήνες. Αναφορικά με τον 
ισορροπημένο τρόπο ζωής και κατά πόσο 
ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων στην 
Ελλάδα, το 70% των συμμετεχόντων 
πιστεύει ότι αποδίδει καλύτερα στην εργασία 
του, όταν ασκείται ή λαμβάνει τακτικά μέρος 
σε αθλητικές δραστηριότητες. 

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 και το 37% των εταιρειών του δείγματος 
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 τις παροχές, σύμφωνα με την έρευνα το 58% των 
εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2013 σε όλες τις κατηγορίες 
εργαζομένων (το 2012 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%). 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). 

¶ www.digitalmediaawards.grg g
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Συνεργασία Endeavor Greece και Deloitte
H Endeavor Greece, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης και προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και η Deloitte ξεκινούν συνεργασία με στόχο τη στήριξη των μελών του 
δικτύου της Endeavor στην Ελλάδα σε θέματα επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, στελέχη της Deloitte θα παρέχουν καθοδήγηση 
για τη διαχείριση ταλέντου, την αξιολόγηση και την επιβράβευση προσωπικού, την 
προσέλκυση στελεχών και τις αναδιαρθρώσεις βάσει των αναγκών του κάθε επιχειρηματία. 
Επίσης, στελέχη της Deloitte εντάσσονται στο δίκτυο mentors της Endeavor για να συμβάλουν 
στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των επιχειρηματιών. «∆εν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
οι στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού παίζουν σήμερα ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων», ανέφερε σχετικά η Ελεάνα Γιαμπανά, Human Capital Consulting Partner 
της Deloitte. «Είναι, επίσης, σίγουρο ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας με την Endeavor σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε την αγορά εργασίας να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις 
νέες εταιρικές δομές, την τεχνολογία και την καινοτομία».

Ο ΣΕΒ για τις Γυναίκες σε Θέσεις Ευθύνης

Με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού 
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
ευθύνης, ο ΣΕΒ διοργάνωσε ειδικό 
workshop, με θέμα: «Γυναίκες σε Θέσεις 
Ευθύνης: Αύξηση της Συμμετοχής των 
Γυναικών στα Κέντρα Λήψης 
Αποφάσεων», στο πλαίσιο του 14ου 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση με τίτλο: «Can Corporate 
Governance Contribute to Long-Term 
Investment» που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα (27-28 Μαρτίου 2014, 
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος»). Στο workshop του ΣΕΒ 
συμμετείχαν, ως εισηγητές, εκπρόσωποι 
κορυφαίων ευρωπαϊκών και εθνικών 
φορέων και επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε στο χαιρετισμό της η 
Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, 
Ταμίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και 
επικεφαλής της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας εκ μέρους του ΣΕΒ, το 
κλειδί της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση 
είναι ο άνθρωπος. Στόχος μας είναι οι 
γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες έναντι 
των ανδρών στον επιχειρηματικό στίβο. 
Άλλωστε η αξιοκρατικά ισοδύναμη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε 
μια επιχείρηση είναι ένας από τους 
σημαντικούς παράγοντες της καλής 
εταιρικής διακυβέρνησης.
Το ειδικό workshop για τις γυναίκες σε 
θέσεις ευθύνης συγκέντρωσε το 
ενδιαφέρον επιχειρηματιών και 
ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, τα 
οποία είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν θέσεις, απόψεις και 
τεχνογνωσία σχετικά με τη συστηματική 
ενίσχυση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων. 

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
Get Online Week 2014
To Ελληνικό ∆ίκτυο Επαγγελματιών 
Πληροφορικής (ΗePIS) και η Microsoft 
Ελλάς, ανακοίνωσαν την έναρξη για την 
Ελλάδα, της πανευρωπαϊκής εκστρατείας 
Get Online Week 2014. Το Get Online 
Week είναι μια ετήσια εκστρατεία που 
στόχο έχει να ενθαρρύνει τους 
Ευρωπαίους πολίτες να ενισχύσουν τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες έτσι ώστε να 
γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά 
εργασίας. Η φετινή διοργάνωση 
υποστηρίζει τους στόχους του Μεγάλου 
Συνασπισμού για την Ψηφιακή 
Απασχόληση, μέσα από τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί επιχειρήσεις, 
κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
οργανισμούς να συνεργασθούν με 
σκοπό την κάλυψη των 500.000 κενών 
θέσεων εργασίας στον τομέα των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που προβλέπεται να 
δημιουργηθούν έως το 2015. Στο 
πλαίσιο του Get Online Week 2014 θα 
διοργανωθεί εκδήλωση για μαθητές και 
φοιτητές που επιθυμούν να 
ενημερωθούν για τις προοπτικές και τις 
ευκαιρίες του κλάδου των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την 
Τετάρτη 9 Απριλίου, στο αμφιθέατρο του 
DEREE-The American College of 
Greece. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια 
της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, θα 
διατεθούν από τη HePIS 500 vouchers 
δωρεάν εξέτασης στο πρόγραμμα 
πιστοποίησης Microsoft Office Specialist 
(M.O.S) για τη συμμετοχή μαθητών και 
φοιτητών στο ελληνικό σκέλος του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft 
Office Specialist, ενός διεθνή 
διαγωνισμού που πραγματοποιείται σε 
90 χώρες. Πληροφορίες: www.
eventora.com/en/Events/getonlineweek

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

ÐÝμðôç, 8 ÌáÀïõ 2014, ÁμöéèÝáôñï Maroussi Plaza 

www.hospitalityconference.gr

http://www.hospitalityconference.gr
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25o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΑΣΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΟΝ. 
Η ηγεσία µπροστά στον καθρέφτη

Μετά από έξι συνεχή χρόνια οξείας 
ύφεσης και ανατρεπτικών αλλαγών, 
οι επιχειρήσεις αναγκάζονται όλο 
και περισσότερο να δίνουν µάχη 
για να κρατηθούν όρθιες σε ένα 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 
ρευστότητα, αβεβαιότητα και ένταση 
του ανταγωνισµού. Ο ρόλος του ηγέτη 
–εκείνου που έχει την κύρια ευθύνη 
για την πορεία, την ανάπτυξη και 
την ευηµερία της επιχείρησης– είναι 
πλέον ακόµα περισσότερο σηµαντικός, 
σύνθετος και απαιτητικός. Είναι κοινή 
συνείδηση πλέον ότι παλιοί τρόποι 
σκέψης και νοοτροπίες πρέπει να 
ξεπεραστούν. Οι ηγέτες χρειάζεται να 
αναθεωρήσουν ιδέες και στρατηγικές και 
να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο 
το ανθρώπινο ταλέντο που διαθέτουν στις 
επιχειρήσεις τους. 

Πώς µπορεί η ηγεσία να εµψυχώνει, να 
συσπειρώνει, να παραδειγµατίζει, να δρα 
πολλαπλασιαστικά και να εµπνέει; Πώς 
µπορεί ένας ηγέτης να αντισταθεί στην 
πίεση της βραχυπρόθεσµης επιβίωσης 
και να ωθήσει την εταιρεία που διοικεί 
σε ανατρεπτικές θεωρήσεις µε στόχο 
τη µακροχρόνια ευηµερία; Πώς µπορεί 
να εµπνεύσει τους συνεργάτες του 
να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 
να µαθαίνουν; Στο ετήσιο Συνέδριο 
Ηγεσίας της ΕΑΣΕ –την κορυφαία 
συνάντηση διαλόγου και ενηµέρωσης 

των επιχειρηµατικών ηγετών της 
χώρας– οµιλητές διεθνούς ακτινοβολίας 
και επιτυχηµένοι Έλληνες επιχειρηµατίες, 
µε όραµα και εµπειρία στη διαχείριση 
δύσκολων καταστάσεων, θα συζητήσουν 
πώς η ηγεσία µπορεί να ανταποκριθεί µε 
επιτυχία στον ρόλο της σε ένα απαιτητικό 
διεθνοποιηµένο περιβάλλον.

Το νέο παρόν
Βρισκόµαστε σε µια δυναµικά 
µεταβαλλόµενη αγορά µε µεγάλες 
προκλήσεις –αλλά και ευκαιρίες– για 
τις επιχειρήσεις που πρέπει να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του 
νέου τρόπου εργασίας µε στόχο 
την ανταγωνιστική διαφοροποίηση, 
σηµειώνει ο Dean Douglas, διευθύνων 
σύµβουλος της πρωτοπόρου εταιρείας 
τηλεπικοινωνιών Unify, µε δυναµική 
παρουσία σε πάνω από 100 χώρες 
παγκοσµίως. Ο Dean Douglas έχει 
στο ενεργητικό του ατέλειωτες «ώρες 
πτήσης» σε µεγάλες εταιρείες όπως η 
IBM, η Motorola η LLC International και 
η Westcon Group. Πώς καταφέρνει να 
συγχρονίζει το ταλέντο, τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες των εργαζοµένων 
έτσι ώστε να (συν)εργάζονται ως ένα 
δυναµικό σύνολο; Ποιος είναι ο ρόλος 
του ηγέτη σε ένα «οικοσύστηµα» γνώσης 
και καινοτοµίας; Πώς υποκινεί τους 
συνεργάτες του και πώς πολλαπλασιάζει 
τις ικανότητές τους;

Το νέο παρόν απαιτεί ηγέτες-
πολλαπλασιαστές (multipliers), 
ηγέτες που αναδεικνύουν και 
πολλαπλασιάζουν την ενέργεια, το 
ταλέντο, τη δηµιουργικότητα και την 
ευφυΐα των ανθρώπων που διοικούν. 
Αυτό υποστηρίζει η Liz Wiseman, µία 
από τις 10 κορυφαίες leadership thinkers 
στον κόσµο, σύµφωνα µε το Thinkers50 
και πρόεδρος του The Wiseman Group 
στη Silicon Valley, µιας συµβουλευτικής 
εταιρείας η οποία προετοιµάζει ανώτατα 
στελέχη να αντιµετωπίσουν τις νέες 
µεγάλες προκλήσεις της ηγεσίας. Στο 25ο 
Συνέδριο της ΕΑΣΕ η Liz Wiseman θα 
µιλήσει, µεταξύ άλλων, για τα διακριτικά 
γνωρίσµατα των «πολλαπλασιαστών» 
και τα αποτελέσµατα που παράγουν και 
θα αναλύσει την κουλτούρα που πρέπει 
να υπάρχει σε έναν οργανισµό έτσι ώστε 
να ευνοείται η πολλαπλασιαστική ηγετική 
συµπεριφορά σε όλα τα επίπεδα.

∆ιακεκριµένος καθηγητής ηγεσίας 
& µάνατζµεντ στο University of 
Leicester, ο Mark Stein θα υποστηρίξει 
ότι ο ναρκισσισµός –σε υγιείς 
δόσεις και µέσα σε ένα κατάλληλο 
οργανωσιακό πλαίσιο– µπορεί 
να είναι εποικοδοµητικός, στο 
µέτρο που τροφοδοτεί τους ηγέτες 
µε ενέργεια, αυτοπεποίθηση και 
κουράγιο, προκειµένου να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες και να επιφέρουν 

Τα γνωρίσµατα της ηγετικής συµπεριφοράς στο νέο οικονοµικό και επιχειρηµατικό τοπίο 
και ο ρόλος του ηγέτη ως πολλαπλασιαστής ταλέντου, ενέργειας και δηµιουργικότητας 
θα συζητηθούν στο 25o ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας που διοργανώνει η Εταιρία Ανωτάτων 
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) στις 9 και 10 Μαΐου 2014 στο Grand Resort Lagonissi.

Dean Douglas Liz Wiseman Mark Stein Jim Lawless 
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σηµαντικές αλλαγές και καινοτοµίες. 
Αντιθέτως, ανεξέλεγκτος, ο ναρκισσισµός 
µπορεί να αποβεί καταστροφικός, στο 
µέτρο που στερεί τους ηγέτες από την 
απαραίτητη αυτογνωσία και την επαφή µε 
την πραγµατικότητα, υποσκάπτοντας έτσι 
την κρίση τους. Ως ένας από τους πλέον 
γνωστούς ανατόµους των συναισθηµάτων 
που αναπτύσσονται σε µια επιχείρηση, 
ο Mark Stein θα µιλήσει για το πώς 
ένας ηγέτης µπορεί να διαχειριστεί 
συναισθήµατα όπως ο φθόνος, η ζήλια, 
ο θυµός και το άγχος.

Οι Έλληνες που ανοίγουν  
νέους δρόµους 
Τους τρεις κεντρικούς οµιλητές της 1ης 
ηµέρας του συνεδρίου θα πλαισιώσουν 
διακεκριµένοι Έλληνες επιχειρηµατίες, 
άνθρωποι της πράξης οι οποίοι θα 
εκθέσουν απόψεις, θα µοιραστούν 
εµπειρίες και θα συζητήσουν για τις νέες 
προκλήσεις της ηγεσίας. 

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
& διευθύνουσα σύµβουλος, Ε.Ι. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ , o Παναγιώτης 
Τσινάβος, πρόεδρος & διευθύνων 
σύµβουλος, ΚΡΙ ΚΡΙ και η Ντίνα 
Καλλιµάνη, εντεταλµένη σύµβουλος, 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ, αποτελούν 
παραδείγµατα οραµατικής ηγεσίας 
που εµπνέει, προσανατολίζει και 
ενεργοποιεί. Θα περιγράψουν πώς 
κατάφεραν µε στόχο, όραµα και επιµονή 
να θέσουν σε κίνηση αδρανείς δυνάµεις 
στην επιχείρηση, να κινητοποιήσουν 
ανθρώπους και να φέρουν 
αποτελέσµατα.

Ο ∆ηµήτρης Λακασάς, πρόεδρος, 
OLYMPIA ELECTRONICS, ο Νίκος 
∆ρανδάκης, ιδρυτής & διευθύνων 
Σύµβουλος, TAXIBEAT και ο Στέφανος 
Καράγκος, ιδρυτής, XPLAIN θα 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους από 
την στρατηγική εξωστρέφειας που 
ακολούθησαν. Ποιες αντιξοότητες 
αντιµετώπισαν κατά την υλοποίησή 
πρωτοποριακών εγχειρηµάτων, πώς 
τις ξεπέρασαν και πώς τις µετέτρεψαν 
σε ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης; 
Θα µιλήσουν για τις ηγετικές και 
διαχειριστικές ικανότητες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση τολµηρών και 
απαιτητικών στόχων.

Η δύναµη της θέλησης 
Καθένας µας µπορεί να κατακτήσει 
φαινοµενικά ανέφικτους στόχους στην 
προσωπική ζωή και την καριέρα του. 
Μπορεί να γίνει αρχιτέκτονας του 
ονείρου του, υποστηρίζει µε θέρµη ο 
Jim Lawless, ο άλλοτε επιτυχηµένος 
δικηγόρος που έκανε µια θεαµατική 
αλλαγή σταδιοδροµίας και έχει καταφέρει 
να «εµπνεύσει» µισό εκατοµµύριο κόσµου 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όχι µόνο 
µε τον χαρισµατικό τρόπο επικοινωνίας, 
αλλά έχοντας αποδείξει στην πράξη τις 
θεωρίες του. Το 2003 –ανταποκρινόµενος 
σε σχετική πρόκληση συνέδρων– 
εφάρµοσε ο ίδιος τις 10 θεωρίες που 
αναλύει στο βιβλίο του «Taming Tigers» 
πετυχαίνοντας σε 12 µήνες να µετατραπεί 
από αγύµναστος, υπέρβαρος καπνιστής 
σε έναν πρώτης γραµµής, πιστοποιηµένο 
ιππηλάτης (jockey). Επτά χρόνια µετά, 
και προκειµένου να αποδείξει τη θεωρία 
του γύρω από την πνευµατική αντοχή, 
κατέρριψε το ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης 
και έγινε ο πρώτος Βρετανός που βούτηξε 
σε βάθος 100 µέτρων µε µία και µόνο 
αναπνοή! Τη 2η ηµέρα του Συνεδρίου, ο 
Jim Lawless θα µιλήσει για την ψυχολογία 
του ανθρώπου που ζητά κάτι που εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται αδύνατο και θα 
παρουσιάσει τρόπους µε τους οποίους 
ένας Ηγέτης µπορεί να εµπνεύσει την 
αλλαγή στην κουλτούρα, τη νοοτροπία 
και τον τρόπο σκέψης του οργανισµού που 
διοικεί.

Την ίδια ηµέρα, οι σύνεδροι και οι 
σύντροφοί τους θα έχουν την ευκαιρία 
να ακούσουν προσωπικές εµπειρίες 
ανθρώπων που κατάφεραν να 
µετατρέψουν δύσκολες καταστάσεις 
σε θετική δύναµη αλλαγής και να 
συζητήσουν για την ελπίδα που γεννιέται 
µέσα από την κρίση. 

Η Σοφία Κολοτούρου, συγγραφέας και 
ακτιβίστρια σε θέµατα µεταγλωσσικής 
κώφωσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς, 
επίκουρος καθηγητής στο Ε.Μ.Π. και 
πρώην αρχηγός της Εθνικής Οµάδας 
Πόλο, θα αναφερθούν στις δύσκολες 
καταστάσεις που αντιµετώπισαν στη 
ζωή τους, οι οποίες όχι µόνο δεν τους 
κατέβαλαν αλλά, αντίθετα, ενίσχυσαν την 
αποφασιστικότητά τους και καλλιέργησαν 
τη µαχητικότητά τους. Ο Νίκος Σιδέρης, 
διδάκτωρ του τµήµατος ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστηµίου και 
διακεκριµένος ψυχίατρος και ψυχαναλυτής 
θα συζητήσει για το πώς ο τρόπος που 
µιλάµε για την κρίση δείχνει πώς την 
αντιλαµβανόµαστε, ορίζοντας έτσι και τον 
τρόπο αντιµετώπισής της.

Χορηγοί: ADECCO H.R., BMW HELLAS, EDENRED, LENOVO, XEROX HELLAS 

Υποστηρικτές: AIG, ΒΙΟΚΥΤ, CARLSON WAGONLIT TRAVEL, DOUWE EGBERTS, 
DIAGEO HELLAS, ERNST & YOUNG, GREENiT – LABOLAGET, NEON ENERGY 

Υποστηρικτής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών: ΕΛΤΑ 

Χορηγοί Επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, BOUSSIAS COMMUNICATIONS 
Χορηγός ∆ιαδικτυακής Επικοινωνίας: NAFTEMPORIKI.GR

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της ΕΑΣΕ, www.ease.gr

Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας 2014:

•  ∆ιατηρεί τη διευρυµένη 2ήµερη 
δοµή εργασιών.

•  Φιλοξενεί διακεκριµένους οµιλητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

•  ∆ίνει έµφαση στον βιωµατικό 
χαρακτήρα, τον διάλογο και το 
networking.

•  Προσκαλεί τους/τις 
συντρόφους των συνέδρων να 
παρακολουθήσουν δωρεάν τις 
εργασίες της 2ης ηµέρας, η οποία 
είναι αφιερωµένη στη θετική 
στάση ζωής και στη δύναµη της 
ελπίδας.

•  Εξασφαλίζει προνοµιακές τιµές για 
τους συνέδρους στο Grand 
Resort Lagonissi, ένα από 
τα ωραιότερα resort 
ξενοδοχεία. 
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Τη δωρεάν διαµονή 35.000 παιδιών 
χαµηλόµισθων εργαζοµένων και 
ανέργων σε παιδικές 
κατασκηνώσεις, προβλέπει για το 
ερχόµενο καλοκαίρι, κοινή 
υπουργική απόφαση που υπεγράφη 
από τον υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, και 
εστάλη για συνυπογραφή στον 

αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα. Το 
πρόγραµµα, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε ανήλικα 
τέκνα χαµηλόµισθων εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, που έχουν συµπληρώσει κατά το προηγούµενο από 

την έναρξη του προγράµµατος ηµερολογιακό έτος 50 ηµέρες 
στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης, στα παιδιά ανέργων 
που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, και 
έχουν συνεχόµενη ανεργία τουλάχιστον έξι µήνες. Τα παιδιά 
που θα επιλεγούν, θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1- 1- 1999 
έως 14- 6- 2008, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, το πραγµατικό 
οικογενειακό εισόδηµα από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
16.000 ευρώ. Η κατάρτιση του προγράµµατος και επιλογή των 
δικαιούχων θα γίνει από τον Οργανισµό Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Το πρόγραµµα, θα αφορά σε 
πέντε κατασκηνωτικές περιόδους για το έτος 2014 (από την 15η 
Ιουνίου έως την 3η Σεπτεµβρίου), ενώ η διάρκεια διαµονής 
κάθε παιδιού θα είναι έως 15 ηµέρες.

Υπ. Εργασίας: ∆ωρεάν κατασκήνωση για παιδιά χαµηλόµισθων και ανέργων 

Κωτσόβολος: Πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Οργανισµού  
«Το χαµόγελο του Παιδιού»

Για 2η συνεχή χρονιά η Κωτσόβολος 
συνέχισε να στηρίζει έναν από τους 
βασικούς της κοινωνικούς εταίρους, «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού», διπλασιάζοντας 
για δεύτερη χρονιά τα χρήµατα που 
συγκεντρώθηκαν στους κουµπαράδες 
του Οργανισµού που βρίσκονται σε όλα 
τα καταστήµατα της αλυσίδας, ενώ 
παράλληλα προσφέρθηκαν είδη πρώτης 
ανάγκης έπειτα από τη δράση των 
εργαζοµένων της εταιρείας. 

Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των 
χειµερινών εκπτώσεων από τη ∆ευτέρα 
13 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 
28 Φεβρουαρίου, η Κωτσόβολος 
διπλασίασε το ποσό που 
συγκεντρώθηκε στους κουµπαράδες του 
οργανισµού «Το Χαµόγελο του 
Παιδιού». Από την ενέργεια 
συγκεντρώθηκαν €11.594,80 ποσό που 
διπλασιάστηκε από την εταιρεία µε 
αποτέλεσµα να παραδοθούν στον 
Οργανισµό συνολικά €23.189,60. 
Παράλληλα, η Κωτσόβολος µαζί µε τη 
δύναµη των ανθρώπων της, θέλοντας να 
µεγιστοποιήσουν το όφελος για «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού» συγκέντρωσαν 
2.200 κιλά σε τρόφιµα και είδη 

προσωπικής φροντίδας και 
καθαριότητας, για να διευκολύνουν την 
καθηµερινότητα των παιδιών. Η 
παράδοση της επιταγής 
πραγµατοποιήθηκε, την Τετάρτη 26 
Μαρτίου, από τους εκπροσώπους της 
εταιρείας στους υπεύθυνους του 
Οργανισµού και τα παιδιά που 
µεγαλώνουν στο σπίτι του «Χαµόγελου» 
στα Μελίσσια. Παράλληλα, η Οµάδα 
Εθελοντών της εταιρείας παρέδωσε τα 
είδη πρώτης ανάγκης που 
συγκέντρωσαν όλοι οι εργαζόµενοι της 
εταιρείας για τον εφοδιασµό των 
Κέντρων Στήριξης του Οργανισµού µε τα 
προϊόντα που συγκεντρώθηκαν. 

ALBA: «Be A Student For A Day»
To ALBA Graduate Business School at The American College of Greece ανοίγει για άλλη µια φορά τις πύλες του και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους στα «θρανία» του για µία ηµέρα. Αυτή τη φορά το «Be A Student For A Day» θα έχει ως θέµα του την 
επιχειρηµατικότητα. Βασισµένο στην προσέγγιση του Effectual Entrepreneurship (την «αποτελεσµατική» επιχειρηµατικότητα). Η 
µαθησιακή αυτή εµπειρία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 5 Απριλίου και θα ξεκινήσει µε τη δηµιουργία επιχειρηµατικών ιδεών 
προερχόµενες από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι θα εργαστούν σε οµάδες για να δηµιουργήσουν και να διαµορφώσουν µια κοινή 
επιχειρηµατική ιδέα. Η οµάδα του AHEAD (ALBA Hub for Enterprise and Development) θα τους παρουσιάσει εν συνεχεία το Business 
Model Canvas, που αποτελεί τον πιο σύγχρονο οδηγό στη διαµόρφωση επιχειρηµατικών προτάσεων και οι συµµετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρµόσουν το µοντέλο στις δικές τους ιδέες και µετά να παρουσιάσουν την πρόταση τους. Ένας Καθηγητής του ALBA 
σε θέµατα marketing θα αναλάβει τη σκυτάλη ώστε να εξερευνήσει µαζί µε τους συµµετέχοντες τις δυνατότητες προώθησης 
επιχειρηµατικών ιδεών. Η ηµέρα θα κλείσει µε µια συζήτηση γύρω από τις επιλογές απασχόλησης στην επιχειρηµατικότητα. 
Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/StudentForADay και 210-8964531.
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The first Coaching 

Training in Greece, 

welcomes you to its 

7th Consecutive 

Year

Diploma in Executive Coaching  
and Organisational Development
April 2014 - January 2015 

I would have never been convinced, had I not 
experienced it for myself, how meaningful, 
value adding , eye-opening, life changing, 
(in)tense and powerful this (self)-learning 
experience would be.

- Christina Vrentzou, 2013-2014 (Unilever)

Perhaps the strongest 
ever experience I’ve had 
so far in terms of my self-
awareness as an individual 
and as a professional. Highly 
recommended.

- Marianna Demiri, 2012-2013 
(S&B Industrial Minerals S.A.)

I highly recommend it to anyone 
interested in shaping and 
leading the organizations of 
tomorrow.

- Christodoulos Papaphotis, 
2009-2010 (Microsoft)

I would highly recommend this 
course to leaders who strongly 
believe that it is people and 
teams that deliver business 
results (or not).

- Achilleas Kotrozos,  
2008-2009 (BP Europe)

39 Charilaou Trikoupi Street Kefalari, Kifissia 145 62 Athens, Greece 
T. +30 210 801 4505  F. +30 210 804 3509, E. info@impactpcs.com, S. www.impactpcs.com

A self exploration journey that 
increased my self awareness and 
helped me develop and change. 
This was a very critical milestone…

- Foteini Fevri, 2011-2012 (BAT)

A life changing 
experience! Practical, 
thought-evoking, 
reflective.

- Irini Chaviara,  
2010-2011 (Novartis)

http://www.impactpcs.com
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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

Συνδρομές:
Μαίρη Καλλιφείδα
e-mail: mkalifida@boussias.com 
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

Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional, 
Απρίλιος 2014, τεύχος 108

σελ. 40. Team Building
Μία συνεκτική ομάδα 
με στοχευμένο 
προσανατολισμό και 
όραμα αποτελεί ισχυρό 
εργαλείο στα χέρια 
των επιχειρήσεων 
που επιθυμούν να 
παρουσιάζουν υψηλή 
παραγωγικότητα και 
θετικά αποτελέσματα. 
Το Team Building 
αποτελεί μία διαδικασία 
για την ενδυνάμωση και διαμόρφωση 
δημιουργικών ομάδων, ενώ θέτει ως 
στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

σελ. 50. Talent Management
Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι 
εταιρείες συνεχίζουν να αναφέρουν 
αδυναμία κάλυψης κρίσιμων 
θέσεων εργασίας, ενώ έρχονται 
συχνά αντιμέτωπες με την «έλλειψη 
ταλέντου». Το Talent Management 
βρίσκεται πολύ υψηλά στην ατζέντα 
των επιχειρήσεων διαχρονικά, ενώ 
φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.

σελ. 58. HR Metrics
Η απόδοση και παραγωγικότητα των 
εργαζομένων, οι αμοιβές και παροχές, 
η ανάπτυξη και φυσικά η διακράτηση 
των ανθρώπων αποτελούν βασικά 
ζητούμενα των σύγχρονων 
οργανισμών. Οι μετρήσεις αυτών 
αποδεικνύονται χρήσιμα εργαλεία 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 
τα HR Metrics γίνονται το μέσο για 
επιτυχημένη συλλογή δεδομένων. 

Πτώση σημειώθηκε στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ισπανία το Μάρτιο, 
καθώς υποχώρησε κατά 16.620 έναντι του Φεβρουαρίου, λίγο χαμηλότερα από τα 4,8 
εκατ. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εργασίας αυτά είναι τα πιο θετικά στοιχεία από 
τον Μάρτιο του 2006, ενώ την τελευταία 5ετία ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 
αυξανόταν σε μηνιαία βάση κατά 41.463 άτομα. Σε επίπεδο 12μήνου, ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 239.377 άτομα. Στο εποχικά προσαρμοσμένο 
μέγεθος, η ανεργία μειώθηκε κατά 17.000 άτομα, ενώ πρόκειται για την όγδοη συνεχή 
μείωση και τη μεγαλύτερη πτώση τα τελευταία 10 χρόνια.

Ισπανία: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι τον Μάρτιο

Ιταλία: Νέο αρνητικό ρεκόρ με την ανεργία στο 13%
H ανεργία στην Ιταλία άγγιξε, το Φεβρουάριο, το ποσοστό-ρεκόρ του 13%, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε το ιταλικό ινστιτούτο 
στατιστικής Istat. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της 
διεξαγωγής των επίσημων μετρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται από το 1977. 
Οι άνεργοι στη χώρα έχουν ξεπεράσει τα 3,3 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 
κατά 272.000 ανθρώπους σε ετήσια βάση. Η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 
ετών συνεχίζει να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα: ανέρχεται σε 42,3% 
καταγράφοντας αύξηση κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται ότι η 
κυβέρνηση της Ιταλίας πρόκειται να παρουσιάσει την οριστική μεταρρύθμιση της 
αγοράς της εργασίας. Στα κύρια σημεία της συμπεριλαμβάνεται η επέκταση των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέχρι τρία χρόνια συνολικής διάρκειας, όπως και 
η θέσπιση του επιδόματος ανεργίας και για τους έκτακτους υπαλλήλους. 

Γερμανία: Εγκρίθηκε ο νόμος για θέσπιση 
κατώτατου μισθού
Τον νόμο που θεσμοθετεί κατώτατο μισθό 8,5 ευρώ μικτά ωριαίως στη Γερμανία, και ο 
οποίος θα εφαρμοσθεί το αργότερο μέχρι το 2017, ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο της 
χώρας. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά προβλέπεται η εφαρμογή 
μεταβατικής περιόδου για τους τομείς όπου θα ισχύει ακόμη κλαδική σύμβαση. Το αργότερο 
μέχρι το 2017 θα έχει εφαρμοσθεί για όλους τους εργαζόμενους πλην των κάτω των 18 
ετών, των μαθητευομένων και των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι εξαιρούνται για το 
πρώτο εξάμηνο από την πρόσληψή τους. Η θέσπιση κατωτάτου μισθού αποτελεί 
επανάσταση σε μία χώρα, όπου η διαπραγμάτευση των μισθών από τους κοινωνικούς 
εταίρους αποτελούσε ιστορικό θεσμό. Οι εταίροι της Γερμανίας, με πρώτη τη Γαλλία, 
ελπίζουν ότι η εφαρμογή του νόμου θα αντιμετωπίσει το ντάμπινγκ σε ορισμένους τομείς, 
όπως ο τομέας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και ότι θα τονώσει την εσωτερική 
κατανάλωση στην πρώτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρώπης. Αναφορικά με το ποσοστό 
ανεργίας στη χώρα μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Μάρτιο. Πιο συγκεκριμένα ο 
αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 12.000 σε 2,901 εκατ.

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

