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Σε δοκιμαστική λειτουργία η νέα 
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ  
Στόχος η αποτελεσματική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας
Σε δοκιµαστική λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 η νέα 
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, µε την οποία ο Οργανισµός εγκαινιάζει µία νέα εποχή 
στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την καλύτερη και ευκολότερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, 24 ώρες την ηµέρα και επτά ηµέρες την εβδοµάδα. 
Ήδη, µέσα στην πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας του, στο νέο portal έγιναν 1.182.267 
προβολές σελίδας από 169.039 χρήστες, εκ των οποίων το 41% συνδέθηκε για 
περισσότερες από µία φορά. 
Με βάση τις αξιολογήσεις από τους πρώτους επισκέπτες, που απάντησαν στο πεδίο 
«Η γνώµη σας µετράει», το 78% δήλωσε ικανοποιηµένο από την πληρότητα των 
πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, κεντρική θέση στην πύλη διατηρεί η µηχανή απλής ή σύνθετης (µε 
επιλογή περισσότερων κριτηρίων) αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας, καθώς και 
η µηχανή αναζήτησης βιογραφικών των αναζητούντων εργασία από τις αντίστοιχες 
βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στα µητρώα του Οργανισµού. Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση, «αυτές οι αλληλένδετες αναζητήσεις ανταποκρίνονται πλήρως στο 
νέο σύστηµα που προωθεί ο ΟΑΕΔ για την αποτελεσµατικότερη σύζευξη 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 
Η ανάπτυξη του συστήµατος συνδέεται µε την προσπάθεια που κάνει ο ΟΑΕΔ, για 
να αυξήσει τον αριθµό των κενών θέσεων που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις, 
µέσω του portal».

Αποχωρεί ο Γ. Κώτσαλος  
από την Interamerican

Ο Γιώργος Κώτσαλος και το 
Διοικητικό Συµβούλιο της 
ACHMEA συµφώνησαν αµοιβαία 
την αποχώρησή του από τα 
καθήκοντα του Διευθύνοντος 
Συµβούλου της Interamerican 
εντός του δευτέρου εξαµήνου του 
τρέχοντος έτους, κατά το οποίο ο 
ίδιος συµπληρώνει τα 65 χρόνια 
ζωής. Σηµειώνεται ότι ο Γ. 
Κώτσαλος θα παραµείνει στη θέση 
του µέχρι να επιλεγεί νέος 
Διευθύνων Σύµβουλος, 
δηµιουργώντας έτσι τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εξεύρεση του κατάλληλου 
προσώπου που θα τον διαδεχθεί 
στην ηγεσία της εταιρείας.

Στο 24,4% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Στο 24,4% διαµορφώθηκε το ποσοστό 
ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 
του 2016, έναντι 24,3% το Δεκέµβριο 
του 2015 και από 25,7% τον Ιανουάριο 
του 2015, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Eurostat). 
Παράλληλα, στην Ευρωζώνη, το Μάρτιο 
του 2016 η ανεργία διαµορφώθηκε στο 
10,2% (έναντι 10,4% το Φεβρουάριο), 
καταγράφοντας το χαµηλότερο επίπεδο 
από τον Αύγουστο του 2011, ενώ στην 
«ΕΕ των 28» η ανεργία µειώθηκε στο 
8,8% σε σχέση µε 8,9% το 
Φεβρουάριο, καταγράφοντας το 
χαµηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο 
του 2009. 
Έναν χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2015, η 
ανεργία στην ευρωζώνη ήταν 11,2% και 

στην ΕΕ 9,7%, ενώ συνολικά, τον 
Μάρτιο καταγράφονται 21,4 
εκατοµµύρια άνεργοι στην ΕΕ και 16,4 
εκατοµµύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. 
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ 
καταγράφονται στην Ελλάδα (24,4% τον 
Ιανουάριο) και στην Ισπανία (20,4% το 
Μάρτιο) και αντίστοιχα τα χαµηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σηµειώθηκαν στην 
Τσεχική Δηµοκρατία (4,1%) και στη 
Γερµανία (4,2%). 
Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθµός των 
ανέργων τον Ιανουάριο διαµορφώθηκε 
σε 1,16 εκατοµµύρια, µε το ποσοστό 
ανεργίας στους άνδρες να 
διαµορφώνεται στο 21,1% και στις 
γυναίκες στο 28,7%. 
Τέλος, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
των νέων καταγράφονται στην Ελλάδα 

(51,9%), στην Ισπανία (45,5%), στην 
Κροατία (39%) και την Ιταλία (36,7%) µε 
τα αντίστοιχα χαµηλότερα ποσοστά 
καταγράφονται στη Γερµανία (6,9%), την 
Τσεχία και τη Μάλτα (9,8%).
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Μείωση της μισθολογικής δαπάνης  
του Δημοσίου ζητά ο ΣΕΒ 

Μείωση της δαπάνης του Δηµοσίου για µισθούς µε 
περιορισµό τόσο του προσωπικού όσο και των αµοιβών 
ζητά ο ΣΕΒ επισηµαίνοντας ότι το ελληνικό κράτος 
πληρώνει υψηλότερους µικτούς µισθούς από τον ιδιωτικό 
τοµέα. Η πρόταση του ΣΕΒ είναι, συγκεκριµένα, να 
περικοπεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα ο µέσος µισθός 
στον δηµόσιο τοµέα έτσι ώστε οι σχέσεις µεταξύ µισθών 

και απασχόλησης στην Ελλάδα να µην διαφέρει από εκείνους στη µέση 
ευρωπαϊκή χώρα. «Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αναφέρει, ο µέσος µικτός µισθός 
θα έπρεπε να µειωθεί κατά -3% ή 565 ευρώ ετησίως και η µέση απασχόληση 
κατά -50% ή 180 χιλ. υπαλλήλους». Το φαινόµενο των υψηλότερων µισθών στο 
Δηµόσιο σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα δεν είναι µόνο ελληνικό αλλά αποτελεί 
και ευρωπαϊκό κανόνα, ωστόσο στην Ελλάδα η διαφορά είναι µεγαλύτερη. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο εβδοµαδιαίο 
οικονοµικό δελτίο του Συνδέσµου: α) οι µέσες καθαρές µηνιαίες αποδοχές στον 
δηµόσιο τοµέα ανέρχονται (2015) σε 1.050 ευρώ, όταν στον ιδιωτικό τοµέα δεν 
υπερβαίνουν τα 780 ευρώ β) οι αµοιβές στο δηµόσιο υπερβαίνουν εκείνες του 
ιδιωτικού τοµέα κατά 19% στην Ελλάδα και κατά 15% στην ΕΕ-28, όταν δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή στις µικτές αποδοχές, και 
κατά 46% και 26% αντιστοίχως, περιλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών 
γ) η Ελλάδα απασχολεί στο «στενό» δηµόσιο τοµέα διπλάσιους µισθωτούς 
εργαζόµενους (16%), ως ποσοστό του συνόλου της µισθωτής απασχόλησης απ’ 
ό,τι η ΕΕ-28 (8%) και δ) οι αµοιβές του προσωπικού της γενικής κυβέρνησης 
ανέρχονται στο 12,2% του ΑΕΠ ενώ στην ΕΕ-28 στο 10,2%.

Τα 10 επαγγέλματα με αυξημένο αριθμό προσλήψεων  
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Επαγγέλµατα που παρουσίασαν αυξηµένο αριθµό προσλήψεων παρουσίασε σε έκθεση της η ΕΛΣΤΑΤ. 
Πρόκειται για κλάδους που παρά την οικονοµική κρίση έχουν µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και δεν 
έχουν πληγεί όσο άλλα, λόγω της µείωσης της κατανάλωσης, των απολύσεων, των µειώσεων µισθών ή 
της αδυναµίας καταβολής µισθών κ.λπ. Ειδικότερα η λίστα της ΕΛΣΤΑΤ περιλαµβάνει 10 επαγγέλµατα µε 
ιδιαίτερα υψηλό αριθµό προσλήψεων, σε τοµείς τροφίµων, υγείας αλλά και ανειδίκευτους εργάτες. Πιο συγκεκριµένα στη λίστα 
συµπεριλαµβάνονται: Διοικητικοί και εξειδικευµένοι γραµµατείς, οικονοµολόγοι, µάγειρες, επαγγελµατίες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, 
άλλα επαγγέλµατα του κλάδου υγείας, ανειδίκευτοι εργάτες, επιχειρηµατικές υπηρεσίες-διαχειριστές, µηχανικοί (εξαιρουµένων αυτών της 
ηλεκτροτεχνικής), τρόφιµα και συναφή προϊόντα -χειριστές µηχανών καθώς επίσης ταµίες και υπάλληλοι διανοµής εισιτηρίων. Σύµφωνα 
µε έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών αναφέρεται ότι στην Ελλάδα τη µεγαλύτερη ανάκαµψη στην απασχόληση αναµένεται 
να έχουν οι τοµείς των κατασκευών, της εστίασης, της φυτικής-ζωικής παραγωγής, της υγείας καθώς και των µεταφορών. 

Μήνας κορύφωσης του ενδιαφέροντος όσον αφορά 
την ένταξη στα επιδοτούµενα προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας είναι 
ο Μάιος, καθώς λήγουν σταδιακά οι προθεσµίες για 
την υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους 
ενδιαφερόµενους. Πρόκειται για τις δράσεις: 
«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» µε προθεσµία τη 10η 
Μαΐου, «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών» µε προθεσµία τη 17η 
Μαΐου,  «Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές» µε προθεσµία την 20ή Μαΐου και 
«Νεοφυής επιχειρηµατικότητα» µε καταληκτική 
ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων την 24η 
Μαΐου. Μέσω των τεσσάρων συγκεκριµένων 
δράσεων θα διατεθούν 270 εκατ. ευρώ µε τη µορφή 
επιδοτήσεων που ξεκινούν από το 40% των 
δαπανών προς επιδότηση, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις η επιδότηση µπορεί να φτάσει έως και το 
100% της επιλέξιµης δαπάνης. 

Θετική η συσχέτιση μεγέθους εταιρειών με την παραγωγικότητα της οικονομίας  
Υστερεί η Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η παραγωγικότητα της 
οικονοµίας συσχετίζεται θετικά µε το 
µέγεθος των εταιρειών, στο οποίο η χώρα 
µας υστερεί σε σχέση µε τις υπό σύγκριση 
ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα παράγουν το 74,8% της 
συνολικής προστιθέµενης αξίας της 
οικονοµίας, έναντι του 57,8% που 
αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παράλληλα, στη χώρα µας, οι µεγάλες 
επιχειρήσεις αποδίδουν µόνο το 25,2% 
της συνολικής προστιθέµενης αξίας, έναντι 
του 42,2% που αναλογούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επισηµαίνει η 
διεύθυνση οικονοµικών µελετών της 
Alpha Bank, ενώ σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό σύστηµα Εργάνη, το 2015, 
το 29% των εργαζοµένων απασχολείται 
σε πολύ µικρές επιχειρήσεις (1-9 
εργαζόµενοι) που αναλογούν στο 88% 

του συνόλου των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα. Το 26% απασχολείται σε 
επιχειρήσεις 10-49 ατόµων, το 18% σε 
επιχειρήσεις 50-249 ατόµων και το 
υπόλοιπο των εργαζοµένων σε µεγάλες 
επιχειρήσεις άνω των 250 ατόµων, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,2% 
του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
Τέλος, η παραγωγικότητα της χώρας 
επηρεάζεται από την υψηλή διαρθρωτική 
ανεργία και την υποαπασχόληση.

Στην τελική ευθεία 4 δράσεις  
του ΕΣΠΑ
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Ετήσιο πριµ 80.000 θέσεων εργασίας και 5 
δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ µπορεί να 
προσφέρει  η ανάπτυξη των τεχνολογικών 
startups, σύµφωνα µε έκθεση της Εθνικής 
Τράπεζας. H συνεισφορά των 
τεχνολογικών startups και των clusters 
πληροφορικής είναι πολύ περιορισµένη 
κατά την τρέχουσα συγκυρία (200 εκατ. 
ευρώ ετησίως σε όρους προστιθέµενης 
αξίας), ωστόσο χαρακτηρίζεται από µια 
εντυπωσιακή δυναµική, η οποία εκτιµάται 
ότι σχεδόν θα πενταπλασιάσει τη 
συνεισφορά τους µέχρι το 2020 
(προσεγγίζοντας τα 900 εκατ. ετησίως σε 
όρους προστιθέµενης αξίας). Επίσης, η 
µελέτη διαπιστώνει ότι θεσµικά κυρίως 
ελλείµµατα κρατούν τους δύο πυρήνες 
ανάπτυξης σε χαµηλό επίπεδο στην 
Ελλάδα. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι σε 
περίπτωση που το ελληνικό επιχειρηµατικό 
περιβάλλον προσέγγιζε τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο, οι τεχνολογικές startups και τα 
clusters πληροφορικής θα µπορούσαν να 
προσφέρουν στο ελληνικό ΑΕΠ µέχρι και 5 
δισ. ευρώ ετησίως και 80.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών 
πληροφορικής εµφανίζονται ανθεκτικές 
στην κρίση – µε αιχµή τις ΜµΕ του κλάδου, 
οι οποίες αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 
6% ετησίως την περίοδο 2009-2014.

Οι startups πληροφορικής 
μπορούν να προσθέσουν
 5 δισ. ετησίως στο ΑΕΠ  
και 80.000 θέσεις εργασίας

Σε αυξήσεις µισθών σε όσους εργαζόµενους της 
Βερόπουλος αµείβονταν µε τον κατώτερο µισθό 
προχωρά η αλυσίδα Μetro. Όπως αναφέρει 
ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος, «πριν από την πώληση των Σ/Μ 
Βερόπουλος στον όµιλο Metro ένας µεγάλος αριθµός 
εργαζοµένων αµειβόταν µε τον κατώτατο µισθό των 
586 ευρώ, γεγονός που είχε ως συνέπεια την ύπαρξη 
εργαζοµένων διαφορετικών ταχυτήτων και άνισης 
µισθολογικής µεταχείρισης». Στο πλαίσιο αυτό και 
µετά από συζητήσεις µεταξύ διοίκησης της Metro, της 

ΟΙΥΕ και των σωµατείων συµφωνήθηκε και ανακοινώθηκε η επιπλέον χορήγηση από 
1.7.2016 συνολικά 100 ευρώ σε όσους αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό, σε µια 
σταδιακή πορεία εναρµονισµού του συνόλου των µισθών των εργαζοµένων και η 
εφαρµογή της Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στο Εµπόριο. Σηµειώνεται 
ωστόσο ότι η εταιρεία Metro είχε εξαρχής δεσµευτεί για τη σταδιακή εφαρµογή ενιαίας 
πολιτικής αµοιβής και παροχών προς τους εργαζόµενους.

Metro: Αυξήσεις για χαμηλόμισθους 
εργαζόμενους της Βερόπουλος

Νέα γραμμή παραγωγής στον Ασπρόπυργο  
Εγκαινίασε η Παπαστράτος

Επτά νέες γραµµές παραγωγής και µία υπερσύγχρονη µονάδα επεξεργασίας καπνού 
εγκαινίασε η εταιρεία Παπαστράτος στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο την 
Παρασκευή 22 Απριλίου, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του επιχειρηµατικού 
κόσµου, συνεργατών αλλά και των ανθρώπων της εταιρείας. Με τη συγκεκριµένη 
επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ, το εργοστάσιο της Παπαστράτος µετατρέπεται σε 
εξαγωγικό κέντρο, καθώς το 60% της παραγωγής κατευθύνεται πλέον σε 
περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσµο, από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη 
έως τη Σιγκαπούρη, το Μεξικό και την Ινδονησία. Σύµφωνα µε την εταιρεία, 
πρόκειται για µια ακόµη κίνηση της Παπαστράτος που δίνει πολύπλευρη ώθηση 
στον κλάδο, ανοίγει δρόµους στα ελληνικά καπνά και αποδεικνύει για άλλη µία 
φορά την εµπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική καπνοκαλλιέργεια. Με αφορµή 
τη νέα επένδυση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, 
Χρήστος Χαρπαντίδης στην οµιλία του σηµείωσε, µεταξύ άλλων: «Ο µοναδικός 
συνδυασµός ενός µεγάλου οργανισµού µε παγκόσµια δυναµική όπως η Philip 
Morris International µε την ελληνική ψυχή της Παπαστράτος µας δίνει τη δυνατότητα 
από µια σταθερή, υγιή βάση να επενδύουµε και να στηρίζουµε διαρκώς την 
ελληνική επιχειρηµατικότητα προσφέροντας προστιθέµενη αξία αλλά και προοπτική 
στην οικονοµία της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούµε ένα ευρύ επενδυτικό 
πρόγραµµα, µέρος του οποίου είναι η εγκατάσταση που εγκαινιάζουµε».
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Business 
AWARDs  

2016

www.healthcareawards.gr

Υποβολή των υποψηφιοτήτων έως τις 20 Μαΐου 2016 
Τελετή Απονομής Βραβείων: Ιούλιος 2016
Πληροφορίες: Χρυσούλα Κορδούλη, 210 6617777, εσωτ. 266, e-mail: ckordouli@boussias.com 
Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 661 7777 εσωτ. 271, e-mail: lplati@boussias.com
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6

Δευτέρα
09Ι05Ι16

ΣΕΠΕ: Πρόσκληση για πρακτική άσκηση ανέργων
Με στόχο την συμβουλευτική καθοδήγηση και κατάρτιση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 
συµµετέχει, ως συνδικαιούχος, µε την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο 
πρόγραµµα Επιδοτούµενης Κατάρτισης και 

Πρακτικής Άσκησης για άνεργους νέους, 
αναλαµβάνοντας την υλοποίηση της 
Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και 
Συµβουλευτική, µε στόχο την Ενδυνάµωση 
των Δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών 
σε ειδικότητες του τοµέα ΤΠΕ». Σκοπός της 
συγκεκριµένης πράξης είναι η 
συµβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και 
αξιοποίηση των επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων 3.000 ανέργων, σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του 
τοµέα των ΤΠΕ, καθώς και ο εφοδιασµός 
τους µε τις κατάλληλες γνώσεις και 
ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν 
στην ελληνική αγορά εργασίας, 
απασχολούµενοι στο δυναµικό κλάδο ΤΠΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ καλεί 
επιχειρήσεις, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για την προσφορά 
θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Σηµειώνεται 
ότι τo αντικείµενο κατάρτισης αφορά στις 
ειδικότητες: Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & 
Network Technician), Τεχνικός 
Εφαρµογών Λογισµικού (Software 
Specialist), Ειδικός Σχεδιασµού 
Ιστοσελίδων και Εφαρµογών (Web & 
Mobile Specialist), Προγραµµατιστής 
Βάσεων Δεδοµένων (Database 
Developer), Τεχνικός Ασφάλειας 
Συστηµάτων Πληροφορικής (IT Security 
Specialist).

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV 
HELLAS (TUV NORD) ανακοίνωσε το πρόγραµµα 
Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για το 2ο τετράµηνο 
του 2016, µε στόχο την κατάρτιση των 
επιχειρηµατικών στελεχών πάνω σε µία ευρεία 
θεµατολογία σχετικά µε την κατανόηση των 
διεθνών προτύπων και προδιαγραφών και την ορθή και αποτελεσµατική 
εγκατάστασή τους στους οργανισµούς. Το πρόγραµµα των εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων της TUV HELLAS (TUV NORD) διαθέτει 8 θεµατικές κατηγορίες 
(Ποιότητα, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίµων, 
Αγροδιατροφικός Τοµέας, Πληροφορική, Τεχνικές Δεξιότητες και Επιχειρηµατική 
Βελτίωση) και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και της τεχνικής επάρκειας των εκπαιδευοµένων. Ο επικείµενος 2ος κύκλος 
σεµιναρίων για το έτος 2016 περιλαµβάνει 87 θεµατολογίες, εκ των οποίων οι 7 
θα αναπτυχθούν για πρώτη φορά (Αποτελεσµατική Δηµόσια Οµιλία, Πώληση, 
Διαπραγµάτευση & After Sales Service, Advanced Selling Skills & Strategy, 
Ικανοποιήση Πελατών & Χειρισµός Παραπόνων τους, Στρατηγικές για 
Αποτελεσµατικές Διαπραγµατεύσεις, Προγραµµατισµός Πωλήσεων Παραγωγής 
και Κοστολόγηση Βιοµηχανικών Προϊόντων). 

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων  
από την TUV Hellas

Η Εθνική Τράπεζα, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη 
της καινοτόµου νεανικής επιχειρηµατικότητας, 
διοργάνωσε στις 23 και 24 Απριλίου  τον 1ο 
διαγωνισµό NBG i-bank crowdhackathon #fintech 
στην Ελλάδα σε συνεργασία µε την εταιρεία 
Crowdpolicy. Νέοι προγραµµατιστές, αναλυτές, 
σχεδιαστές, φοιτητές και επιχειρηµατίες κλήθηκαν να 
συµβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη εφαρµογών µε 
θέµα την επιχειρησιακή καινοτοµία στις τεχνολογίες 
των οικονοµικών συναλλαγών (financial technology). 
Οι διαγωνιζόµενοι, πλαισιωµένοι από έµπειρα 
στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στελέχη 
της αγοράς από τον χώρο της τεχνολογίας, των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών και του marketing, 
κλήθηκαν εντός ενός αυστηρού και απαιτητικού 
χρονικού πλαισίου 36 ωρών να αναπτύξουν την 
εφαρµογή τους σε βαθµό ελάχιστου βιώσιµου 
προϊόντος ή/και επιχειρησιακές λύσεις για τον 
τεχνολογικό τοµέα των οικονοµικών συναλλαγών.

ΕΤΕ: Πρωτοβουλία για τη 
νεανική επιχειρηματικότητα

Αύριο, Τρίτη 10 Μαΐου και ώρα 16:00 θα πραγµατοποιηθεί η επόµενη συνάντησή του Great Practices Forum στις εγκαταστάσεις του ALBA 
Graduate Business School at The American College of Greece. Ο Δηµήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work® Hellas 
µαζί µε την Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια, Κάτοχο της επώνυµης ακαδηµαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναµικού του ALBA και τη Ζωή Κουρουνάκου, Διευθύντρια Εφαρµοσµένης Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του ALBA, θα 
παρουσιάσουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την φετινή αξιολόγηση της έρευνας Best Workplaces 2016. Η παρουσίαση θα 
περιλαµβάνει ευρήµατα από την έρευνα Trust Index (το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνουν οι εργαζόµενοι) και την αξιολόγηση του 
Culture Audit (τις πολιτικές και πρακτικές των εταιρειών) µε επιλογή, ταξινόµηση και εµβάθυνση στις πιο ενδιαφέρουσες πρακτικές που 
υποβλήθηκαν από τις εταιρείες στη διάρκεια της φετινής αξιολόγησης τους. Πληροφορίες συµµετοχής: GR_forum@greatplacetowork.com

Αύριο η επόμενη συνάντηση του Great Practices Forum στις εγκαταστάσεις του ALBA
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Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional  
Μάϊος 2016, Τεύχος 131

P R O F E S S I O N A L
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 Best Workplaces Business Education Social Recruiting
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Στηρίζουμε την απασχόληση

Γαλλία: Στο 25% η ανεργία των νέων
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ως μέτρο αντιμετώπισης

Με την ανεργία των νέων της Γαλλίας να ανέρχεται στο 25%, το γαλλικό κράτος 
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Μεταξύ των 
µέσων που χρησιµοποιεί είναι τα τουλάχιστον 100 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπως 
αποκαλούνται οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους νέους 
έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, να αποκτήσουν το αναγκαίο για την επαγγελµατική 
τους αποκατάσταση απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και την 
τεχνογνωσία για την ανεύρεση θέσεων εργασίας. Τα σχολεία αυτά είναι 
διασκορπισµένα σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας, συνήθως χρηµατοδοτούνται από 
τα κρατικά ταµεία – συχνά από τα ταµεία των περιφερειακών αρχών. Καθώς κάθε 
χρόνο στη Γαλλία περίπου 150.000 νέες και νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 
µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατον να βρουν δουλειά αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
είναι καίριας σηµασίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Πιο συγκεκριµένα, τα 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας απευθύνονται σε νέες και νέους από 18 έως 25 ετών, και 
η φοίτηση σε αυτά διαρκεί από έξι έως δέκα µήνες. Μέσα από τη συνεργασία µε 
επιχειρήσεις, δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική εξάσκηση, ενώ 
στη διάρκεια της φοίτησής τους, οι µαθητές λαµβάνουν έναν µικρό µισθό, που 
κυµαίνεται από 300 έως 600 ευρώ τον µήνα. 

https://www.facebook.com/#!/
hrprofessional

http://www.linkedin.com/groups/
HR-Professional-Boussias-Communica-
tions-3973823?gid=3973823&trk=hb_side_g

https://www.youtube.com/channel/UCkEEYxy-
RyYpMLooPW2ESJDw
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e-mail: akatsoulieri@boussias.com
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N E W S L E T T E R

Το περιοδικό ΗR Professional και το HR Newsletter εκδίδονται από την

Επιταχύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης στις χώρες της ευρωζώνης 
κατά τους πρώτους τρεις µήνες του έτους. Ωστόσο, παρά τη 
µαζική εκτύπωση χρήµατος από την ΕΚΤ, η ανάπτυξη 
παραµένει αρκετά αναιµική για να µπορέσει να επιφέρει 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα, όπως είναι η σηµαντική µείωση 
της ανεργίας, ο περιορισµός του δηµόσιου χρέους και των 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, αλλά και η ώθηση στον ρυθµό 
πληθωρισµού. Η επιτάχυνση της ανάκαµψης θεωρείται ένδειξη 
της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και έρχεται σε 
αντίθεση µε την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Στην 
πραγµατικότητα, η ευρωζώνη απλώς κατάφερε να επιστρέψει 
σε επίπεδα που βρισκόταν για τελευταία φορά στο πρώτο 
τρίµηνο του 2008, πριν το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης. Σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το αθροιστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ευρωζώνης ενισχύθηκε 0,6% από 
το τελευταίο τρίµηνο του 2015 και κατά 1,6% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2015. Αυτό 
έρχεται να συγκριθεί µε το ρυθµό ανάπτυξης 0,3% που καταγράφηκε στους τρεις 
τελευταίους µήνες του περασµένου έτους. Σηµειώνεται ότι, οι οικονοµολόγοι παραµένουν 
συγκρατηµένοι και αναµένουν µέτρια ανάπτυξη στα προσεχή τρίµηνα, τοποθετώντας τον 
ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 1,6% του 2015.

Επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης  
στην ευρωζώνη

30. Best Workplaces
Για 14 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.

50. Business Education
Τα «τυπικά» προσόντα, αυτά δηλαδή που 
αφορούν τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακά, 
διδακτορικά αλλά και πιστοποιήσεις από 
εκπαιδεύσεις και σεμινάρια είναι από 
τα πρώτα πράγματα που εξετάζονται 
σε ένα βιογραφικό. Είτε αφορά την 
πρόσληψη ενός νέου εργαζόμενου είτε 
την προώθησή του εντός της εταιρείας. 
Οι οργανισμοί που συνειδητοποιούν 
ότι η βιωσιμότητά τους εξαρτάται από 
τους ανθρώπους τους αποφασίζουν να 
επενδύσουν σε αυτούς προσφέροντας τη 
δυνατότητα για περαιτέρω εκπαίδευση 
του ανθρώπινου δυναμικού.

64. Social Recruiting
Κάθε μήνα 288 εκατομ. άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το Twitter, 300 εκατ. 
χρησιμοποιούν το Instagram, ενώ 890 
εκατ. άνθρωποι χρησιμοποιούν κάθε 
μέρα το Facebook. Οι πλατφόρμες των 
κοινωνικών δικτύων, τουλάχιστον αυτές 
με τα μεγαλύτερα κοινά, έχουν καταστεί 
πλέον και marketing πλατφόρμες. Και 
μάλιστα όχι μόνο για ρούχα ή ηλεκτρικές 
συσκευές, αφού ολοένα και περισσότεροι 
recruiters και επαγγελματίες του HR 
στρέφονται στα social media προκειμένου 
να προωθήσουν την εταιρεία τους σε 
όσους αναζητούν εργασία και όχι μόνο. 

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

