
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 | 06 | 2019

NEWSLETTER

1

03
05
05
07
09

Η AXA διοργάνωσε ημερίδα Business Day

ISOPLUS: 5η Εθελοντική Αιμοδοσία

Η Adecco αναδεικνύει το επιχειρηματικό πνεύμα  
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Δράσεις εθελοντισμού από τη Vodafone

Οι Έλληνες CEOs θεωρούν την ευελιξία ως τον πιο 
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης

Διαβάστε...

Τρεις πολυεθνικές με παρουσία στην Ελλάδα στα Best Workplaces in Europe 2019
Τρεις πολυεθνικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων της 
Ευρώπης ως προς το εργασιακό περιβάλλον τους. Οι πολυεθνικές AbbVie Pharmaceuticals, DHL Express και SC Johnson, οι οποίες διακρίθηκαν και στη χώρα μας, βραβεύτηκαν μεταξύ των 

καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά 
στο εργασιακό τους περιβάλλον. Το Great Place to Work® ανακοίνωσε τη Λίστα Best Workplaces in Europe 2019. Την πρωτιά στις πολυεθνικές της Ευρώπης για το 2019 κατέκτησε η εταιρεία πληροφορικής Salesforce, στις μεγάλες εθνικές εταιρείες η βελγική εταιρεία λιανικής Schoenen (Torfs), στις μεσαίου μεγέθους η συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας σουηδική Cygni και στις μικρού μεγέθους η επίσης σουηδική εταιρεία πληροφορικής Regent. Για τη δημιουργία της φετινής λίστας, το Great Place to Work® ανέλυσε τις απόψεις περίπου 1,4 εκατομμυρίων εργαζομένων, από 2.878 οργανισμούς και επιχειρήσεις 19 ευρωπαϊκών χωρών. Οι καλύτερες εταιρείες ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να δημιουργούν εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για όλους, με 93% των εργαζομένων κατά μέσο όρο να δηλώνουν ότι βιώνουν την επιχείρησή τους ως ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Παρότι οι περισσότεροι από τους νικητές προέρχονταν από τον κλάδο της τεχνολογίας ή των επαγγελματικών υπηρεσιών, στη λίστα εκπροσωπούνται 14 διαφορετικοί κλάδοι, από τις μεταφορές έως τις κατασκευές - αποδεικνύοντας το γεγονός ότι οποιοσδήποτε τύπος επιχείρησης μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας όπου η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι πραγματικά ικανοποιημένη με τη δουλειά τους.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤA ΑΝΕΡΓIΑΣ ΤΟΝ ΜAΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟ
ΑΠO ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ EUROSTAT ΑΝΤIΣΤΟΙΧΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 
18,1% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Μάρτιο 
έναντι του αναθεωρημένου 18,4% του Φεβρου-
αρίου. Ειδικότερα, το σύνολο των απασχολού-
μενων κατά τον Μάρτιο του 2019, εκτιμάται 
ότι ανήλθε σε 3.848.269 άτομα. Οι απασχολού-
μενοι αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 77.947 
άτομα (2,1%) και κατά 8.961 άτομα σε μηνιαία 
βάση (0,2%), ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 
103.615 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 
(10,9%) και κατά 14.766 άτομα σε σχέση με τον 

Φεβρουάριο του 2019 (-1,7%). Ταυτόχρονα, οι 
οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που 
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία μειώ-
θηκαν κατά 16.246 άτομα σε ετήσια βάση (0,5%) 
και αυξήθηκαν κατά 1.825 άτομα σε μηνιαία 
(0,1%). Αναφορικά με τους νέους ηλικίας 15-
24 ετών, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 40,4% 
(από 41,7% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα). 
Παράλληλα, στο 18,5% διαμορφώθηκε η ανερ-
γία στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2019, σε 
σχέση με 18,6% τον Ιανουάριο σύμφωνα με 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρε-
σίας (Eurostat). Μάλιστα, η Ελλάδα κατέγραψε 
τη μεγάλυτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας 
στην ΕΕ σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι 
(από 20,6% σε 18,5%). Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των ανέργων στην Ελλάδα ανήλθε σε 872.000. 
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώ-
θηκε στο 14,8% και στις γυναίκες στο 23,3%, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 
25 ετών) ανήλθε στο 38,8% το Φεβρουάριο από 
39,3% τον Ιανουάριο και 40,3% ένα χρόνο πριν. 

ΥΠ. ΕΡΓΑΣIΑΣ: ΕΦAΠΑΞ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΝIΣΧΥΣΗ 
ΣΕ 134 ΑΝEΡΓΟΥΣ
Η υπουργός Εργασίας, Έφη Α-
χτσιόγλου, υπέγραψε την Τρίτη 4 
Ιουνίου απόφαση για τη χορήγηση 
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
ύψους 1.000 ευρώ σε 134 ανέρ-
γους, πρώην  εργαζόμενους  και 
εργαζόμενους σε επίσχεση, των 
εξής επιχειρήσεων: «RAXEVSKY 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥ-
ΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 101 
άτομα, «Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ- ΑΛ-
ΦΕΙΟΥ» σε 20 άτομα, «Ε.Δ.Η.Κ.Α. 
Α.Ε.» σε 7 άτομα, Εφημερίδες 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» σε 
6 άτομα. «Από το 2015 έως σήμε-
ρα χορηγήσαμε ενισχύσεις συνο-
λικού ύψους 11.006.180 ευρώ σε 
12.314 ανέργους, πρώην εργαζό-
μενους, εργαζόμενους σε επίσχεση 
και εργαζόμενους του ναυπηγοεπι-
σκευαστικού τομέα», σημειώνεται 
σε σχετική ανακοίνωση.
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http://www.alba.acg.edu/studying-at-alba/tuition-fees/named-scholarships/sev-hellenic-federation-of-enterprises-scholarships/
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Η ΑΧΑ διοργάνωσε ημερίδα Business Day
Με τη συμμετοχή 50 φοιτητών από όλη την Ελλάδα

Την Παρασκευή 24 Μαΐου, τα κεντρικά 
γραφεία της ΑΧΑ μετατράπηκαν σε ένα 
hub ενημέρωσης και συζήτησης μεταξύ 
50 φοιτητών από όλη την Ελλάδα και 
των στελεχών της εταιρείας. Η ημερίδα 
ΑΧΑ Business Day πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία για 5η συνεχή χρονιά και 
έδωσε πραγματική διάσταση στο όραμα 
της εταιρείας για την ενημέρωση των 
φοιτητών σχετικά με το μέλλον της 

ελληνικής και παγκόσμιας ασφαλιστικής 
αγοράς, την καθημερινή λειτουργία της 
εταιρείας, το εργασιακό περιβάλλον, αλλά 
και για τους εξειδικευμένους ρόλους εντός 
της ΑΧΑ. Η Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Διαχείρισης Αλλαγής της 
ΑΧΑ Ελλάδας, Άννα Μανιάτη, έκανε 
μια αναλυτική παρουσίαση του κύκλου 
του εργαζόμενου εντός της εταιρείας, 
καθώς και τα στάδια που περιλαμβάνει, 

ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ερρίκος 
Μοάτσος, ανέπτυξε την έννοια και τη 
σπουδαιότητα της ασφάλισης ως ένα 
αγαθό ζωής, στη σφαίρα του οποίου 
ανήκει και η πρόληψη στην οποία επενδύει 
η ΑΧΑ. Σημαντικό σημείο της ημερίδας 
αποτέλεσε η παρουσία των Μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΧΑ, στη 
διάρκεια της οποίας, τα μέλη της μίλησαν 
με τους φοιτητές.

Η GLOBAL SUSTAIN ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η Global Sustain διοργανώνει για δεύτερη φορά το «Πανόραμα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα 
στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο 
της Τράπεζας Πειραιώς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ομιλητές από 
μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 
αποκαλύπτοντας βέλτιστες πρακτικές και νέες τάσεις στον τομέα της βι-
ώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσα στα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: Nέες 
τάσεις στην επαλήθευση των GRI Standards, αναπτυξιακά προγράμματα 
σε τοπικό επίπεδο - βιώσιμες πόλεις, εξελίξεις στην εταιρική υπευθυνό-
τητα και βιώσιμη ανάπτυξη, βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, 
υγεία, ασφάλεια και ευεξία εργαζομένων, υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα 
κ.ά. Το «Πανόραμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» 
απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την εταιρική 
υπευθυνότητα και αειφορία, όπως sustainability/CSR managers, HR managers, 
marketing managers, περιβαλλοντολόγους, environmental risk managers, 
quality assurance specialists, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά.

Τη συνεργασία του με την ΕΥ ΖΗΝ Greece ολοκλήρωσε 
την 1η Ιουνίου ο Γιώργος Καπούλας, ο οποίος ασκούσε 
καθήκοντα General Manager.  Όπως είναι γνωστό, ο 
Γ. Καπούλας συνεργάστηκε με την ΕΥ ΖΗΝ Greece από 
το 2014, ενώ είχε υπάρξει και παλαιότερα στέλεχος της 
εταιρείας.  Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Experiential 
Learning, Team Building Activities και People Skills 
training καθώς και event Management. Έχει επίσης 
εργασθεί μεταξύ άλλων σε εταιρείες όπως η εταιρεία 
Συμβούλων Mercuri, η Qatar Airways κ.ά.  Τα επόμενα 
επαγγελματικά του σχέδια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥ ΖΗΝ 
GREECE Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ
ΑΣΚΟΥΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ GENERAL MANAGER

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


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

GROUP OF COMPANIES

Management Consultants

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  
 
 
 
 
 

90% 
ανανέωση 
συμβάσεων μετά 
την ολοκλήρωση 
του 6μήνου
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http://www.regeneration.gr


ISOPLUS: 5η Εθελοντική Αιμοδοσία 
από τους εργαζομένους της
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ISOPLUS είναι η ενίσχυση και διατήρηση της 

Υγείας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και των ίδιων των εργαζομένων της, ώστε όλοι να 

ζουν καλύτερα. Για τον λόγο αυτόν, η εταιρεία διοργάνωσε την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 την 

5η Εθελοντική Αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία της, σε συνεργασία με το Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα Μ.Τ.Σ. (ΝΙΜΤΣ), στο πλαίσιο ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας Αίματος καθώς 

και της Τράπεζας Αίματος των εργαζομένων της ISOPLUS. Σημειώνεται ότι η Εθελοντική 

Αιμοδοσία εντάσσεται στο γενικότερο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της ISOPLUS και 

πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο.

PRESSIOUSARVANITIDIS: 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος, η PressiousArvanitidis διοργάνωσε 

με επιτυχία για 2η συνεχή χρονιά την Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις 

της. Η Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας έλαβε χώρα από τις 27 έως και τις 31 Μαΐου και 

περιελάμβανε μία σειρά δραστηριοτήτων που είχαν ως στόχο την ενημέρωση και την ευ-

αισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας σε θέματα που αφορούν στην 

υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με έναν πιο 

υγιεινό τρόπο ζωής. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, εκπαίδευση 

σε θέματα οδικής ασφάλειας και προσομοίωση ανατροπής και σύγκρουσης, μαθήματα office 

yoga και ενημέρωση για διάφορα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Συνερ-

γάτες της PressiousArvanitidis σε αυτό το εγχείρημα, ήταν το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

Πάνος Μυλωνάς, το Νοσοκομείο της Χαλκίδας και οι εταιρείες Ergonomia και Workwell, 

εκπρόσωποι των οποίων ανέλαβαν την παρουσίαση των επιλεγμένων θεματικών ενοτήτων, 

τόσο στον χώρο της Παραγωγής, όσο και στο Εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

NOVARTIS: ΗΜEΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚHΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ 
Mε κεντρικό μήνυμα «Σύμμαχοι Ζωής», η φετινή Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφο-

ράς της Novartis εστίασε στη στήριξη της Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-N.Y. (Πανελλήνια Ένωση Γονέων 

& Κηδεμόνων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων) και των ωφελούμενων της, μέσω ποικίλων 

δράσεων που πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι της Novartis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε 

συνεργασία με τη AMK «ethelon». Περίπου 300 εργαζόμενοι της Novartis, στο πλαίσιο της 

διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας να στηρίζει έμπρακτα ανθρώπους που το έχουν ανάγκη 

και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους, έκαναν πράξη το μήνυμα «μαζί μπορούμε να κα-

ταφέρουμε τα πάντα» και εργάστηκαν με διάθεση προσφοράς.
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WELLBEING IN THE WORKPLACE
Η υγεία και η ευημερία των εργαζομένων 
βρίσκονται στο επίκεντρο ορισμένων από τους πιο 
επιτυχημένους και καινοτόμους οργανισμούς, οι 
οποίοι αναγνωρίζουν ότι το κόστος μη ύπαρξης 
ενός περιβάλλοντος που προάγει την ευεξία και 
υγεία είναι μεγαλύτερο από το κόστος υλοποίησής 
αντίστοιχων ενεργειών.

HR TECHNOLOGY
Σήμερα, οι εταιρείες προσπαθούν να ενισχύσουν 
την αυτοματοποίηση και ταυτόχρονα να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών – από τους ευέλικτους τρόπους 
εργασίας μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη.

MANAGING GEN Y & Z
Οι γενιές Y και Z έχουν αρχίσει να δίνουν 
δυναμικό «παρών» στον χώρο εργασίας, με τους 
πρώτους να βρίσκονται ακόμα και σε θέσεις 
ηγεσίας. Είναι οι πρώτες γενιές που μεγάλωσαν με 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα, το διαδίκτυο και τα 
κινητά τηλέφωνα ως δεδομένα.

Info: 
Λήδα Πλατή, T: 210 66 17 777, εσωτ. 271
E: lplati@boussias.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑTA
   Στο τεύχος  
Ιουλίου - 
Αυγούστου

Η ADECCO ΑΝΑΔΕΙΚΝYΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚO ΠΝΕYΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚH ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΕΥΡΩΠΗ
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Με τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων 2019 (Global Talent 
Competitive Index), ο Όμιλος Adecco επέλεξε αυτή τη χρονιά να αναδείξει το επιχειρηματικό 
πνεύμα. Με την αφορμή αυτή καταρτίστηκε από τον Όμιλο λίστα με τους επιχειρηματίες 
που ξεχωρίζουν στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι οποίοι έχουν 
παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται (κα-
λύπτονται μόνο περιοχές όπου ο Όμιλος Adecco έχει παρουσία και πρόσβαση στην αγορά). 
Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, 
δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε τόσα πολλά ονόματα από την Ελλάδα σε αυτή τη 
λίστα. Είναι ενδεικτικό της αντιστροφής του μέχρι τώρα αρνητικού κλίματος στο γενικότερο 
πεδίο της επιχειρηματικότητας. Το ότι είχαμε τόσους επιχειρηματίες από τη χώρα μας που 
διακρίθηκαν μέσα από τη λίστα αυτή μας κάνει φυσικά υπερήφανους και ευχόμαστε στο 
μέλλον ο αριθμός να αυξηθεί ακόμα περισσότερο!». Από την Ελλάδα, οι επιχειρηματίες που 
συμπεριελήφθησαν στη λίστα είναι: οι Λέανδρος και Βασίλης Καρακατσάνης της Dust + 
Cream, Περικλής Βενιέρης της Green Cola, Θωμάς και Γεώργιος Δούζης της Ergon, Πανα-
γιώτης Μαδαμόπουλος-Μοράρης της ReGeneration και ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης της 
Ethelon. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Adecco θα συνεργαστεί με αυτούς τους επιχειρηματίες 
για να αναδειχθούν οι πρακτικές εκείνες που έχουν κάνει τις επιχειρήσεις τους να ξεχωρί-
σουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται, με στόχο να επισημανθούν οι τρόποι με τους 
οποίους μπορεί η επιχειρηματική δυναμική να μετατραπεί σε επιχειρηματική επιτυχία.

Η EAEE ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ 
BUSINESS DAY
Στο πλευρό της νέας γενιάς, για 
δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδο-
μάδες, βρέθηκε η Ένωση Ασφαλι-
στικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
η οποία διοργάνωσε την Τρίτη, 28 
Μαΐου, στο πλαίσιο του 9ου Πανο-
ράματος Επιχειρηματικότητας και 
Σταδιοδρομίας, το πρώτο EAEE 
Business Day. Περισσότεροι από 
40 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές από σχολές Οικονομικών, 
Θετικών και Διοικητικών επιστημών 
συμμετείχαν στην εκδήλωση και 
ήρθαν σε επαφή με τις αξίες του 
κλάδου, ανακαλύπτοντας μέσα από 
διαδραστικές ενέργειες τα πλεονε-
κτήματά του ως εργοδότης.



www.hrawards.gr

Τα βραβεία που θέτουν στο επίκεντρο τον άν-
θρωπο επιστρέφουν για 5η συνεχόμενη χρο-
νιά, με σκοπό να αναδείξουν τα παραδείγματα 
αριστείας στον τομέα διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Οι οργανισμοί έχουν μία μοναδική 
ευκαιρία να φέρουν στο προσκήνιο όλες τις και-
νοτόμες δράσεις που υλοποιούν για το σημαντι-
κότερο 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 
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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 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
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ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚHΣ ΕΥΘYΝΗΣ ΒΡΑΒΕYΕΙ  
ΤΙΣ ΠΙΟ ΥΠΕYΘΥΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕIΕΣ
Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) αναδεικνύει και επι-
βραβεύει, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, τις ελληνικές εταιρείες που κάνουν τη δια- φορά στο 
υπεύθυνο επιχειρείν, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ενώ για 
πέμπτη χρονιά δίνει και τη διάκριση CRI Pass. Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, και ώρα 7:00μμ, 
κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Wyndham Grand Athens 
με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, θα παρουσι-
αστούν οι εταιρείες που διακρίθηκαν για την ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων 
σε όλο το φάσμα της Εταιρικής Ευθύνης. Επίσημος προσκεκλημένος στη φετινή τελετή ως 
Keynote Speaker θα είναι ο Tomas Sercovich, CEO του οργανισμού Business in the Community 
(BITC) Ιρλανδίας. Στην επίσημη Τελετή Βράβευσης θα παρευρεθούν περισσότεροι από 140 
εκπρόσωποι από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών 
οργάνων, καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΑ
Το αεροδρόμιο της Αθήνας συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος (5 Ιουνίου), με μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το αεροδρόμιο 
διοργάνωσε και φέτος Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τους εργαζόμενους της ευρύτερης αερο-
δρομιακής κοινότητας, συνεισφέροντας στην καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά 
απορρίμματα. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, προχώρησε σε χορηγία υποτροφιών, για 16η χρονιά, σε 
2 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος), ενθαρρύνο-
ντας και ενισχύοντας την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Συνέχισε επίσης για 3η χρονιά το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών 
που κατοικούν στην περιοχή των Μεσογείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και 
περιηγήσεις σε μαθητές Λυκείου των όμορων Δήμων, σε χώρους του αεροδρομίου που σχε-
τίζονται με το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως είναι το Φωτοβολταϊκό Πάρκο, η Έκθεση 
Αρχαιολογικών Ευρημάτων, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων κ.ά.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.300 ΣΥΝΕΔΡΟΙ 
ΣΤΟ 10Ο TEDXATHENS
Με θέμα «The State of X», τη μεταβλητή που μας 
θυμίζει ότι η μόνη σταθερά στη ζωή μας είναι η 
αλλαγή, το 10ο και επετειακό TEDxAthens ολο-
κληρώθηκε το Σάββατο 1 Ιουνίου στη sold out 
αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Λυρικής Σκηνής 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Η φετινή διοργάνωση, κάνοντας πράξη τη βασική 
αρχή για προβολή «Ιδεών Που Αξίζει Να Διαδο-
θούν», δημιούργησε εμπειρίες στον χώρο της Λυ-
ρικής Σκηνής και της Εναλλακτικής Σκηνής που 
στόχο είχαν να συμβάλλουν στην καλυτέρευση 
και την ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής. Περισ-
σότερα από 2.300 άτομα έδωσαν το «παρών» και 
απήλαυσαν 18 ώρες περιεχομένου με 25 ομιλητές 
και πολλά workshops. Η τεχνολογία, το περιβάλ-
λον, η κοινωνία, η επιστήμη, η μαγεία, η μουσική, η 
περιέργεια και φυσικά η αυτοεξέλιξη ήταν μερικές 
από τις θεματικές, ενώ πραγματοποιήθηκαν πα-
ράλληλες δράσεις, ομιλίες και παρουσιάσεις. Το 
TEDxAthens θα επιστρέψει με την 11η εκδήλωσή 
του τον Μάιο του 2020.

Η ICAP ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS
H ICAP βρίσκεται δίπλα στο Ινστιτούτο Prolepsis προσφέροντας υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
αλλά και τεχνογνωσία και συμβουλευτική οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης Call 
Center, με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, αντα-
ποκρινόμενη άμεσα σε αίτημα του Ινστιτούτου, προχώρησε στη δωρεά πέντε σύγχρονων 
και πλήρως εξοπλισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στα γρα-
φεία του Ινστιτούτου Prolepsis στο Μαρούσι για τις ανάγκες λειτουργίας τηλεφωνικού κέ-
ντρου στήριξης ηλικιωμένων. Εξειδικευμένα στελέχη της ICAP Contact Center υποστήριξαν 
σε επίπεδο συμβουλευτικό αλλά και τεχνογνωσίας το στήσιμο του τηλεφωνικού κέντρου, το 
οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως γραμμή βοήθειας και συμβουλευτικής στήριξης για 
άτομα τρίτης ηλικίας. Η ICAP θα συνεχίσει να υποστηρίζει το τηλεφωνικό κέντρο και κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της.

Διάνα Βουτυράκου 
Η 23χρονη Διαλεκτή-Α-
θηνά (Διάνα) Βουτυρά-
κου είναι τελειόφοιτος 
της Σχολής Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΕΜΠ. Τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται με τη 
ρομποτική χειρουργική. 

Έχει αποσπάσει αρκετές πανελλήνιες και πανευ-
ρωπαϊκές διακρίσεις, ενώ ήταν η πρώτη Ελληνίδα 
που έγινε ποτέ δεκτή ως κριτής σε Παγκόσμια 
Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Από το 2013 εργάζεται 
ως καθηγήτρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, με τις 
ομάδες της να έχουν κερδίσει όλους τους Πανελλή-
νιους διαγωνισμούς και να μετράνε μία Ολυμπιακή 
διάκριση στην Κόστα Ρίκα και πρώτη θέση στην 
Παγκόσμια Έκθεση Νεανικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας στην Κίνα. Το 2016 ίδρυσε έναν Μη Κερδο-
σκοπικό Οργανισμό, τη Unique Minds, με σκοπό την 
παροχή ακαδημαϊκού προσανατολισμού σε μαθητές 
λυκείου. Για το έργο της έχει βραβευθεί με το Greek 
International Women Award, το Αριστείο «Γυναί-
κας Έργον» και έχει κερδίσει την πανευρωπαϊκή 
καμπάνια: «Women Doing Businesses for good».

“Έλληνες με Παγκόσμιες  
διακρίσεις τιμήθηκαν στα  

Education Leaders Awards 2019”

Δράσεις εθελοντισμού από τη Vodafone
Με συμμετοχή εργαζομένων

H Vodafone, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, και στο γενικό-
τερο πλαίσιο των προγραμμάτων της 
για την προστασία του Περιβάλλοντος, 
διοργάνωσε δύο δράσεις εθελοντισμού 
για τους εργαζομένους της σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, με στόχο τον καθαρισμό 
παραλιών στις δύο πόλεις. Συγκεκρι-

μένα, σε συνεργασία με τον οργανισμό iSea διοργάνωσε ημέρα εθελοντικής εργασίας για τον 
καθαρισμό της παραλίας της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.  Παράλληλα, σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Μεσόγειος SOS, διοργανώθηκε ημέρα εθελοντισμού και στην Αθήνα για τον καθαρισμό 
της παραλίας Λεγραινών Αττικής. Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 150 
εργαζόμενοι οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 98 σακούλες αποβλήτων.



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓIΔΑ 
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Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019
Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓOI

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓAΤΗΣ

ΧΟΡΗΓOΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ 

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

www.hrinaction.gr

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

Δήμητρα 
Καραχάλιου
Temenos Hellas 

Wanda 
Κωστοπούλου 
Arkas Hellas

Κάτια 
Λαμπροπούλου 
DHL Express Ελλάς

Άννα 
Μανιάτη 
ΑΧΑ

Σταύρος 
Μηλιώνης
Κύτταρο Εναλλακτικών 
Αναζητήσεων Νέων

Ευαγγελία 
Παπαδημητρίου
LIDL Hellas 

Κλειώ Σταυρίδου
AXA

Εύη Παπασάββα
ISOPLUS

Δέσποινα Σίσκου
Παπαστράτος

Δημήτρης Ρήνας
Response S.A.

Μάρκος 
Σκευοφύλαξ
Bizerba

Δημήτρης 
Σταυρόπουλος
Public

Χρίστος Τσιάκας
Praktiker Hellas

Αθηνά Σταύρου   
Merck

Αναγνώστης 
Τσουκαλάς 
Apivita

Κατερίνα  
Χαρμαντζή 
OΠΑΠ

Θέμης 
Χριστοφίδης 
Bayer

Νεκτάριος  
Χατζάκης 
Biorecycling

Περικλής 
Αντωνιάδης 
LIDL Hellas 

Δημήτρης 
Ιωάννοβιτς 
Gilead Sciences

Μαρία Καλλέργη 
Arkas Hellas

Σοφία Κάντα 
Coca-Cola  
Τρία Έψιλον

Ιωάννης Καλλιάς
TÜV AUSTRIA 
HELLAS

Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος
The American Col-
lege of Greece

Χαράλαμπος 
Καζαντζίδης 
ManpowerGroup 
Ελλάδας.

Βασίλης 
Χουλιάρας 
Barilla  
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Οι Έλληνες CEOs θεωρούν την 
ευελιξία ως τον πιο σημαντικό 
παράγοντα ανάπτυξης
Σύμφωνα με το CEO Outlook της KPMG

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 
3 Ιουνίου η KPMG με αφορμή την παρουσίαση 
της 5ης έρευνας CEO Outlook, η οποία περι-
λαμβάνει για 2η φορά ελληνικά ευρήματα και 
τις απόψεις 50 Ελλήνων Διευθυνόντων Συμ-
βούλων (CEOs). Το CEO Outlook παρουσίασε 
ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG 
στην Ελλάδα και ανέδειξε τις προτεραιότητες, 
προκλήσεις αλλά και προσδοκίες 1 300 CEOs 
σε ορίζοντα τριών ετών σε ορισμένες από τις 11 
κύριες χώρες του κόσμου και 11 κλάδους. Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, τα 2/3 των CEOs παγκοσμίως 

υποστηρίζουν ότι η ευελιξία είναι το νέο νόμισμα μιας επιχείρησης, ενώ στην πλειονότητά 
τους (84%) πιστεύουν ότι απαιτείται κουλτούρα «ταχείας αποτυχίας». Αναφορικά με την 
Ελλάδα, τo 66% των ελλήνων CEOs εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα και 
το 58% εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Ταυτόχρονα, 
το 90% των ελλήνων CEOs δηλώνει ότι βλέπει την τεχνολογική αλλαγή περισσότερο ως 
ευκαιρία παρά ως απειλή, ενώ το 32% θεωρεί την ευελιξία ως τον πιο σημαντικό παράγοντα 
ανάπτυξης. Επιπλέον, το 68% στοχεύει να επεκταθεί σε αναπτυγμένες αγορές για τα επόμενα 
3 έτη, ενώ ένας στους δύο (56%) θεωρεί την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων ως 
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η ICAP ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands 
στην Ελλάδα (2019), ενώ αναδείχθηκε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συμβουλευ-
τικές Υπηρεσίες», όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσημης τελετής, στο Μέγαρο 
Μουσικής. Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου 
εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως Superbrand, και 
μάλιστα ως πρώτη στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή 
διάκριση, λαμβάνει μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν 
από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού 
κόσμου, από σημαντικές διεθνείς εταιρείες με παγκόσμιας εμβέλειας brands».

BAT HELLAS: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τις πρακτικές που ακολουθεί σχετικά με τους κανόνες ανταγωνισμού παρουσίασε 
η British American Tobacco Hellas σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ με 
θέμα το «ευ ανταγωνίζεσθαι στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων» και τον 
Πρακτικό Οδηγό του ΣΕΒ για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες 
του ανταγωνισμού. Η British American Tobacco ανέφερε ότι ακολουθεί πρακτικές 
που βασίζονται σε υψηλού επιπέδου διεθνείς προδιαγραφές, εφαρμόζοντας 
αυστηρή πολιτική και διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση. Η προσέγγισή 
της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων και 
συνεργατών. «Η στρατηγική του ομίλου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με ειδικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να ανανεώνεται διαρκώς η δέσμευση όλων των 
εργαζομένων με το ρυθμιστικό πλαίσιο», δήλωσε σχετικά ο Βασίλης Παΐζης, 
νομικός σύμβουλος της British American Tobacco για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την 
Κύπρο και το Ισραήλ. Η εκδήλωση, όπου συμμετείχε η Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, Βασιλική Θάνου, εστίασε στην ενημέρωση εταιρειών και στελεχών 
για τις βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού.

Άγγελος Πατσιάς
Ο Άγγελος Πατσιάς γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και 
μεγάλωσε στην πόλη της 
Δράμας, σε μια ήσυχη 
γειτονιά παρέα με ένα 
ποδήλατο, λάσπες, μου-
σική και καλούς φίλους. 
Τελείωσε το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-

δευσης στην Αλεξανδρούπολη και δούλεψε ως 
εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο για εφτά χρό-
νια, εκ των οποίων τα πέντε στο Δημοτικό Σχολείο 
Φουρφουρά στο ορεινό Ρέθυμνο. Εκεί παρέα με 
τρελούς οραματιστές δημιούργησαν ένα σχολείο 
που άλλαξε την καθημερινότητα του ελληνικού δη-
μόσιου σχολείου. Ένα χώρο μάθησης, δημιουργίας 
και δημοκρατίας. Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη μαζί 
με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του και εργάζεται 
ως εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης, στο 
Σχολείο της Φύσης, όπου μαζί με την Ελισάβετ Γε-
ωργιάδου θα υλοποιήσουν ένα από τα μεγαλύτερα 
εκπαιδευτικά όνειρα. Τη δημιουργία ενός νέου δη-
μοτικού σχολείου! Του Big Bang School!

“Έλληνες με παγκόσμιες  
διακρίσεις τιμήθηκαν στα  

Education Leaders Awards 2019”

Η Ν. ΜΑΛΛΕΡΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ 
ΤΟΝ GRANT CARDONE
Η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, Ιδρύτρια της Life Clinic 
Group, συνάντησε τον Grant Cardone, μεγιστάνα 
επενδυτή ακινήτων με χαρτοφυλάκιο 1,2 δις, 
ιδρυτή της Cardone Capital και συγγραφέα 5 best 
sellers βιβλίων σύμφωνα με τη λίστα των  New 
York Times. Ο ίδιος είναι διεθνώς αναγνωρισμέ-
νος ομιλητής σε θέματα ηγεσίας, επενδύσεων στο 
real estate, επιχειρηματικότητας, οικονομικών και 
social media. Μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πώς 
μπορεί κάποιος να συνεχίσει να αναπτύσσεται και 
να δημιουργεί τις δικές του συνθήκες επιτυχίας 
και ευτυχίας. Η Ν. Μαλλέρου δήλωσε: «Είναι 
εμπειρία ζωής να βλέπεις έναν τόσο απόλυτα 
πειθαρχημένο και ενεργητικό άνθρωπο να επι-
τρέπει στον εαυτό του να είναι συναισθηματικός, 
ευάλωτος και να μιλάει ανοιχτά για τις πιο σκο-
τεινές του στιγμές και για τη διαρκώς ανοδική 
του πορεία προς την κατάκτηση της επιτυχίας, 
του πλούτου, της οικογενειακής ευτυχίας και 
της προσωπικής βελτίωσης».



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

Χορηγοί

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 επιστρέφει, 
μετά από μια κρίσιμη χρονιά για την προ-
στασία των δεδομένων και την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και εξετάζει:
 
•  Τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των DPOs 

και των CISOs ένα χρόνο μετά την εφαρ-
μογή του GDPR, προδιαγραφές και πιστο-
ποιήσεις

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

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

•  Τι έπεται μετά από την εμπειρία εφαρμο-
γής του ενός έτους και ποιοι κανονισμοί 
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 ευρωπαϊκό 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 Πανεπιστήμιο, ΑΔΑΕ
 ▶  Σπύρος Τάσσης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση για την Προστασία των Προσωπι-

κών 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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Το περιοδικό ΗR Professional και το HR Newsletter εκδίδονται από την

Αρχισυντάκτρια
Αντωνία Κατσουλιέρη,  
akatsoulieri@boussias.com

Σύνταξη
Νάνσυ Βλαχάκη,  
avlachaki@boussias.com

Sponsorship & Advertising Manager
Λήδα Πλατή, lplati@boussias.com

Συνδρομές 
Αμαλία Ψιλούδη, apsiloudi@boussias.com  

Art Director
Γιώργος Τριχιάς

Creative Dpt
Γιώτα Χειλάκου, Αλέξανδρος Καρβουτζής, Γεωργία 
Σαντούση, Ελένη Μακρυκώστα, Νατάσσα Θεοδοσίου, 
Βίκυ Κουμπαρέλου, Παναγιώτης Κουρεμένος

Εκδότης Μιχάλης Μπούσιας

Διευθυντής Εκδόσεων  
Δημήτρης Κορδεράς

Διευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων 
Νικόλας Κονδάκης
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Διαβάστε στο τεύχος  
του HR Professional,  
Ιουνίου 2019, τεύχος 165

20  DIVERSITY CHARTER  
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ 
Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που 
προσχώρησε στην πρωτοβουλία, 
με επιχειρηματικούς και θεσμικούς 
φορείς να συνυπογράφουν τη Χάρτα 
στο Inaugural Conference on Diversity 
in Business.

26  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
Προτάσεις για την αλλαγή της 
προσέγγισης των εργοδοτών 
απέναντι στη διαδικασία προσλήψεων 
όπως έχει επικρατήσει να γίνεται 
σήμερα, προτείνει ο Peter Cappelli, 
Καθηγητής του Wharton School.

34  BUSINESS STUDIES 
Oι σπουδές, τα τυπικά προσόντα και 
οι δεξιότητες αποτελούν ασπίδες 
θωράκισης απέναντι στον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό που βιώνουν οι 
σύγχρονοι οργανισμοί, στην 
επιλογή και στην αξιολόγηση των 
εργαζομένων σε μια επιχείρηση.

46  PSYCHOMETRIC TOOLS 
Η σωστή αξιοποίηση των 
ψυχομετρικών εργαλείων 
και των αποτελεσμάτων που 
προσφέρουν μπορεί να αποτελέσει 
διαφοροποιητικό παράγοντα 
επιτυχίας. 

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BCA COLLEGE
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συναντήσεων και ανταλλαγών που προβλέπει 
η πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στις Ελβετικές Πανεπιστημιακές 
Σχολές και στο BCA College πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στο 
αμφιθέατρο του Κολεγίου. Μεταξύ άλλων, η Regional Director Southern Europe 
& MENA των Les Roches και Glion κα Vana Saade παρουσίασε τις τάσεις και τις 
προοπτικές του ξενοδοχειακού τομέα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η συνεργασία 
BCA College, Glion και Les Roches ανοίγει νέες προοπτικές για τους φοιτητές 
των Ξενοδοχειακών Σπουδών στην Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν πλέον την 
εναλλακτική να ολοκληρώσουν τον τελευταίο χρόνο σπουδών τους στην Ελβετία, 
ενώ θα μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή των σπουδών τους στο BCA College να 
μεταβαίνουν για «semester abroad» στην Ελβετία. 
Επιπλέον, το BCA College θα προσφέρει αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, 
τρία σεμιναριακά προγράμματα των Glion και Les Roches για στελέχη 
και επαγγελματίες: το «Ownership Transition» και το «Human Resources 
Management» από τον Νοέμβριο του 2019 και το «F&B Management» στις αρχές 
2020.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ ΜΕ ΤΗ SAMSUNG
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους διδασκαλίας για να προάγουν 
την καινοτομία στην Εκπαίδευση και να μεταδώσουν Γνώσεις και Ικανότητες 21ου αιώνα 
στους μαθητές τους μέσα από συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της Τεχνολογίας. Σκοπός είναι η διδασκαλία να γίνει πιο ενδιαφέρουσα μέσα από σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία και πρωτοποριακές μεθόδους, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν 
κίνητρο για μάθηση και να εμπλέκονται πιο ενεργά και δημιουργικά. Μία τέτοια συνεργασία 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την Samsung στο πλαίσιο διαθεματικής δράσης με θέμα 
«Η Ακρόπολη Όλων μας» για μαθητές Δ’ Δημοτικού. Για τις ανάγκες της δράσης αυτής 
χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας από την SAMSUNG και 
γυαλιά 3D από την MOPTIL.

Young Digital Leaders  
από την Google
Μετά τις εκπαιδεύσεις στην Αθήνα και τη Σπάρτη, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ψηφιακής 
αγωγής του πολίτη Young Digital Leaders, που σχεδιάστηκε από το ISD και τη Google και 
υλοποιείται από την Action Synergy, έρχεται στη Λέσβο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
ευρωπαϊκής εμβέλειας, που σχεδιάστηκε από τον Βρετανικό οργανισμό εναντίον του εξ-
τρεμισμού, Institute for Strategic Development και υποστηρίζεται από τη Google. Στόχος 
της είναι να ενδυναμώσει τους νέους, μέσω της «ψηφιακής υπηκοότητας», ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης και αλφαβητισμού στα ψηφιακά μέσα, προκειμένου να γίνουν οι ψηφιακοί 
ηγέτες του αύριο. Η Martina Colasante, Policy Analyst της Google για την Ελλάδα και την 
Ιταλία, δήλωσε: «Θέτουμε ως κορυφαία προτεραιότητα την online ασφάλεια για παιδιά και 
οικογένειες - γι’ αυτό με χαρά φέρνουμε στην Ελλάδα το Young Digital Leaders. Ελπίζουμε 
ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει μια ευκαιρία να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές και να 
εκπαιδεύσουμε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για το θέμα σε νέες 
δεξιότητες».

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

