
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, Γιώργος 
Καββαθάς, μετά το τέλος της 
συνάντησης που πραγματοποίησε 
το προεδρείο της Συνομοσπονδίας 
με τον υπουργό Εργασίας Πάνο 
Σκουρλέτη, δήλωσε ότι συμφωνεί 
με τη σταδιακή αύξηση του 

κατώτατου μισθού, τονίζοντας ότι «δεν είναι απαραίτητο η αύξηση 
να γίνει σε δύο χρόνια, μπορεί να γίνει σε βάθος τριετίας». 
Επιπρόσθετα, ο ίδιος επισήμανε με έμφαση ότι θα πρέπει να 
επανέλθει ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της 
επεκτασιμότητας και επανέλαβε τη θέση της ΓΣΕΒΕΕ, ότι ο 
προσδιορισμός της κατώτατης αμοιβής θα πρέπει να γίνει μέσα από 
το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και όχι με 
κυβερνητική απόφαση. Στο θέμα του βαρύτατου προστίμου για την 
αδήλωτη εργασία αναφέρθηκε εκ νέου ο Γ. Καββαθάς, 
υπογραμμίζοντας ότι η  ΓΣΕΒΕΕ είναι κάθετα αντίθετη στην αδήλωτη 
εργασία διότι συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά από την άλλη το 
πρόστιμο των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, 
ουσιαστικά για τις ΜμΕ είναι εξοντωτικό. Τέλος, το Προεδρείο της 
ΓΣΕΒΕΕ συμφώνησε να συμμετάσχει με συγκεκριμένες προτάσεις 
και ενέργειες στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
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Σταθερό το ποσοστό ανεργίας 
τον Νοέμβριο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σταθερό στο 25,8% παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας τον 
Νοέμβριο του 2014 σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους, ενώ τον Νοέμβριο του 2013 ήταν στο 27,7%. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον Νοέμβριο  οι άνεργοι 
ανήλθαν σε 1.229.367, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων 
ήταν 3.538.308 αντίστοιχα. Στις γυναίκες, το ποσοστό 
ανεργίας ανήλθε στο 29,3%,  παραμένοντας σημαντικά 
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (23%). 
Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες, η υψηλότερη ανεργία 
καταγράφεται στις ηλικίες 15- 24 ετών (50,6% τον Νοέμβριο 
2014 από 57% τον Νοέμβριο 2013) και 25- 34 ετών (33% 
από37,3%), ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (22,1% ), 
45- 54 ετών (19,7%) και 55- 64 ετών (16,9%). Τέλος, η 
περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας τον 
Νοέμβριο του 2014 ήταν η Αττική, με ποσοστό 26,8% και 
ακολούθησε η Μακεδονία-Θράκη με 26,5%, η Θεσσαλία-
Στερεά Ελλάδα με 26% και η Ήπειρος - ∆. Μακεδονία με 
25,9%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι είναι η πρώτη φορά τα 
τελευταία χρόνια που η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην 
κορυφή της ανεργίας.

Μείωση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο
Σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη

Αρνητικό κατά 9.273 είναι το ισοζύγιο των ροών της μισθωτής απασχόλησης τον Ιανουάριο 
του 2015, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, από τη 
σύγκριση προκύπτει για τον Ιανουάριο 2015 αρνητικό ισοζύγιο 9.273 θέσεων εργασίας, 
έναντι θετικού ισοζυγίου (6.397) το 2014. Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο μήνα, οι 
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 91.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 101.260 από τις οποίες 
οι 46.354 ήταν οικειοθελείς και οι 54.906 αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου 
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οι κλάδοι στους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες προσλήψεις ήταν η εκπαίδευση, η επισκευή και 
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω 
αγωγών και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Αντίθετα, το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων- 
απολύσεων τον περασμένο μήνα, εμφανίζουν τα καταλύματα, οι δραστηριότητες των υπηρεσιών εστίασης, οι διοικητικές 
δραστηριότητες γραφείου, η γραμματειακή υποστήριξη και το λιανικό εμπόριο. Τέλος, σε ό,τι αφορά το είδος των προσλήψεων, το 
50,23% των συμβάσεων ήταν πλήρους απασχόλησης και το 49,77% μερικής και εκ περιτροπής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, από 
αυτές το 34,73% είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και το 15,04% εκ περιτροπής εργασίας.

«Ναι» στη σταδιακή αύξηση 
του κατώτατου μισθού
Σε βάθος 3ετίας από την ΓΣΕΒΕ

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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Τα Bonus ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των επιχειρήσεων
Σύμφωνα με διεθνή έρευνα της AON Hewiit

BAT Hellas: Καλύτερος Εργτοδότης 
στην Ευρώπη 2015
Σύμφωνα με το Top Employer Institute  

Τη διάκριση του «Καλύτερου Εργοδότη στην Ευρώπη 2015» κατέκτησε η British 
American Tobacco Hellas για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που 
εφαρμόζει που αξιολογήθηκε ως κορυφαία σε διεθνές επίπεδο από το Top 
Employer Institute. Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλλαν στη διάκριση 
αυτή είναι οι επενδύσεις της εταιρείας στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
και στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων της, καθώς και στην προοπτική 
βελτίωσης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Σημειώνεται ότι μόνο τα 2 
τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει αφιερώσει πάνω από 6.000 ώρες εκπαίδευσης 
των εργαζομένων της, το 100% των διευθυντικών στελεχών έχει συμμετάσχει 
σε σεμινάρια coaching και το 70% των εργαζομένων έχει αναπτυχθεί μέσα από 
προγράμματα εξέλιξης και εσωτερικής μετακίνησης. Η Φωτεινή Φέβρη, 
∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναμικού της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Η 
βράβευση της British American Tobacco Hellas μεταξύ των κορυφαίων 
εργοδοτών της Ευρώπης αλλά και οι διακρίσεις της εταιρείας στην Ελλάδα τα 
τελευταία 4 χρόνια, αποδεικνύουν στην πράξη το εξαιρετικό εργασιακό 
περιβάλλον της εταιρείας μας και την εφαρμογή υψηλών προτύπων που 
αναγνωρίζονται τόσο από εξωτερικούς φορείς όσο και από τους ίδιους τους 
εργαζομένους».

To 77% των επιχειρήσεων, κατάφερε να επιτύχει ή ακόμα και να 
ξεπεράσει τους στόχους του εφαρμόζοντας πολιτικές βραχυπρόθεσμων 
κινήτρων (bonus) για τους εργαζομένους του, σύμφωνα με τη διεθνή 
έρευνα της Aon Hewitt που πραγματοποιήθηκε σε 15 ευρωπαϊκές 
χώρες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα αναφορικά με τα κριτήρια 
ένταξης των  εργαζομένων σε μία πολιτική bonus, το 32% των 
εταιρειών καθορίζει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα 
με βάση τη βαρύτητα και τις αρμοδιότητες των ρόλων, ενώ συγχρόνως 
το 28% του δείγματος περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους του 
οργανισμού στην πολιτική bonus και μόνο το 11% εφαρμόζει την 
πολιτική αυτή αποκλειστικά σε στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες 
(managers). Μέσα από την εφαρμογή συστημάτων bonus, το 32% των 
εταιρειών αποσκοπεί στην αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
ενώ το 21% στη βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τις συμπεριφορές 
των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των συστημάτων 
bonus δείχνει να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι τα 
συστήματα αυτά βοήθησαν το σύνολο των εταιρειών στην επικοινωνία 
των εταιρικών στόχων και στην εναρμόνισή τους με τους ατομικούς 
στόχους κάθε εργαζομένου.

Τα Marks & Spencer 
επιλέγουν το Exelsys HCM
Τα Marks and Spencer επέλεξαν το EXELSYS 
Human Capital Management και την DCW 
Software Hellas για την ορθολογική 
∆ιαχείριση του Ανθρώπινου δυναμικού τους, 
στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το Exelsys HCM, 
αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση ∆ιαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων που προσφέρεται ως 
υπηρεσία (Software-as-a-Service), χωρίς να 
απαιτεί την προμήθεια λογισμικού ή τη χρήση 
εξοπλισμού του πελάτη. Με την υπηρεσία 
αυτή, τα Marks & Spencer δίνουν τη 
δυνατότητα σε εκατοντάδες εργαζόμενους σε 7 
χώρες να μπορούν με ασφάλεια, ταχύτητα, και 
αξιοπιστία, να διαχειρίζονται διαδικασίες του 
τομέα ανθρωπίνου δυναμικού όπως άδειες, 
απουσίες, εκπαιδεύσεις κ.ά. Επιπλέον, όλες οι 
σχετικές διαδικασίες αιτήσεων και εγκρίσεων 
πραγματοποιούνται μέσα από την εφαρμογή, 
από τον κάθε ενδιαφερόμενο, καταργώντας τα 
χαρτιά και μειώνοντας δραστικά τη σχετική 
γραφειοκρατία. 

Στην Παπαστράτος 
απένειμε τον τίτλο 
«Κορυφαίος 
Εργοδότης» στην 
Ελλάδα, το Top 
Employer Institute, το 
οποίο ανέφερε 
σχετικά: «Η έρευνά 
μας έδειξε ότι η 
Παπαστράτος διασφαλίζει εξαιρετικές εργασιακές 
συνθήκες, προωθεί και αναπτύσσει τα ταλέντα σε όλα 
τα επίπεδα της επιχείρησης και κατέχει ηγετική θέση 
όσον αφορά το περιβάλλον Ανθρώπινων Πόρων, 
καταβάλλοντας διαρκείς και συνειδητές προσπάθειες 
για τη βελτιστοποίηση των εργασιακών πρακτικών και 
την ανάπτυξη των εργαζομένων της». Από την πλευρά 
του, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της 
Παπαστράτος, Νικήτας Θεοφιλόπουλος, δήλωσε: 
«Για όλους εμάς έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ένας 
διεθνούς κύρους οργανισμός μάς βραβεύει για το 
εργασιακό μας περιβάλλον. Παρά την οικονομική 
κρίση, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές 
αποδοχές, να εστιάζουμε στην ανάπτυξη των 
εργαζομένων μας, να αναγνωρίζουμε και να 
ανταμείβουμε την αριστεία, να προσφέρουμε 
ευκαιρίες για διεθνή σταδιοδρομία και να 
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε ένα 
εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας».

Παπαστράτος: «Κορυφαίος 
Εργοδότης» στην Ελλάδα
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H RSM Greece, μέλος της 
RSM International, του 7ου 
μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων 
Επιχειρήσεων στον κόσμο, αλλά και 
κύριος χορηγός και υποστηρικτής των 
European Business Awards για 8η 
συνεχή χρονιά, ανακοινώνει σήμερα τα 
αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης του 
διαγωνισμού κατά την οποία διακρίθηκαν 
οι 110 καλύτερες επιχειρήσεις την 
Ευρώπης με τον τιμητικό τίτλο «Ruban d’ 
Honneur». Ανάμεσα στις 110 κορυφαίες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται 
7 ελληνικές!
Η διάκριση αυτή αποτελεί πολύ 
σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας και 
την ελληνική επιχειρηματικότητα καθώς 
ο θεσμός είναι ένας πολύ ποιοτικός 
διαγωνισμός επιχειρηματικότητας με 
αυστηρά κριτήρια που διεξάγεται σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 7 ελληνικές 
εταιρίες παίρνουν το εισιτήριο για τον 
τελικό στον οποίο θα διαγωνιστούν 
για να διεκδικήσουν το βραβείο της 
καλύτερης επιχείρησης της Ευρώπης στην 
κατηγορία που συμμετέχουν.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
Ελλάδα το ότι για όγδοη συνεχή 
χρονιά καταφέρνει να μπει στην ελίτ 
των καλύτερων επιχειρήσεων της 
Ευρώπης. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
της RSM Greece, Κύριος Άθως 
Στυλιανού, δήλωσε «Συγχαρητήρια 
και στις 7 ελληνικές επιχειρήσεις που 

κέρδισαν αυτή την τόσο σημαντική 
και τιμητική διάκριση. Παρόλο που 
η χώρα μας δοκιμάζεται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις καταφέρνουν κάθε χρόνο 
να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 110 
καλύτερες των European Business 
Awards αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες 
επιχειρηματίες δεν το βάζουν κάτω. Όλοι 
εμείς στην RSM Greece θα συνεχίσουμε 
με τον ίδιο ζήλο να στηρίζουμε την 
ελληνική επιχειρηματικότητα και να την 
προβάλλουμε μέσω του θεσμού των 
European Business Awards στην Ευρώπη 
και στον κόσμο γενικότερα. Αξίζει σε 
όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 
από την χώρα μας ένα μεγάλο μπράβο! 
Ευχόμαστε στους 7 «Ruban d’Honneur 
Recipients» καλή επιτυχία για τον 
τελικό!»
Παράλληλα, συνεχίζεται και η 
ψηφοφορία του κοινού η οποία θα 
αναδείξει τον National Public Champion, 
δηλαδή την εταιρία από τους National 
Champions της κάθε χώρας που θα 
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής 
θα ανακοινωθούν στις 3 Μαρτίου και 
οι National Public Champions της κάθε 
χώρας θα παραμείνουν στην διαδικασία 
ψηφοφορίας η οποία θα συνεχιστεί πλέον 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάδειξη 
του European Public Champion. Τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την 
ανάδειξη του European Public Champion 

θα ανακοινωθούν στον τελικό τον Ιούνιο.
Τα European Business Awards είναι 
τα μοναδικά επιχειρηματικά βραβεία 
που αναδεικνύουν την αριστεία και τις 
καλές πρακτικές των επιχειρήσεων της 
Ευρώπης. Επίσημος Patron των βραβείων 
είναι ο Karel de Gucht, Ευρωπαίος 
Επίτροπος Εμπορίου. Η RSM Greece 
επιλέγει και προσεγγίζει κάθε χρόνο 
κατόπιν έρευνας ένα συγκεκριμένο 
αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν καινοτόμες επιχειρηματικές 
πρακτικές και επιτυγχάνουν σημαντικά 
αποτελέσματα στον τομέα τους, με σκοπό 
να τις ενθαρρύνει να συμμετάσχουν 
στο διαγωνισμό και τις υποστηρίζει 
αφιλοκερδώς σε όλα τα στάδιά του. 
Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η 
ανάδειξη και προβολή της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και στο 
εξωτερικό γενικότερα.
Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 
σημαντικούς Ευρωπαίους επιχειρηματίες, 
ακαδημαϊκούς και opinion leaders, 
ξεχώρισε τις 110 καλύτερες εταιρίες 
όχι μόνο για τις επιχειρηματικές τους 
διακρίσεις, αλλά και για το δυναμισμό, 
τη φιλοσοφία και την κουλτούρα τους. Οι 
εταιρίες αυτές εκλέχθηκαν με βάση ενός 
βίντεο το οποίο ετοίμασαν οι επιχειρήσεις 
και ανέβηκε μετέπειτα στην ιστοσελίδα 
των European Business Awards 
καθώς και των γραπτών απαντήσεων 
που έδωσαν στην πρώτη φάση του 
διαγωνισμού.
Στην επόμενη και τελική φάση του 
διαγωνισμού η κριτική επιτροπή θα 
επιλέξει μέσω συνεντεύξεων την 
καλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην 
κάθε μία από τις δέκα κατηγορίες, στις 
οποίες θα απονεμηθεί το European 
Business Award τον Ιούνιο του 2015 
στο Gala απονομής που θα γίνει φέτος 
για πρώτη φορά στο Λονδίνο.

7 Ελληνικές εταιρίες στην ελίτ των European Business 
Awards 2014-2015, sponsored by RSM

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των «Ruban d’Honneur Recipients» 

Οι 7 ελληνικές επιχειρήσεις ανάμεσα σε στους 110 «Ruban d’ Honneur 
Recipients» που προκρίνονται στον τελικό είναι οι εξής:

GREEN - GREEK ENVIRONMENTAL 

& ENERGY NETWORK SA

The Business of the Year Award with Turnover of €26-150m

AB Vassilopoulos The Award for Environmental & Corporate Sustainability

ONEX The RSM Entrepreneur of the Year Award

Coffee Island The Growth Strategy of the Year Award

PHARMATHEN The Growth Strategy of the Year Award

Genisis Pharma The Chairman’s Selection

Spetses Mini Marathon The Chairman’s Selection
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26. Outplacement
Σε μία εποχή όπου τα 
«πάντα ρει και ουδέν 
μένει» όπως υποστήριζε 
και ο αρχαίος φιλόσοφος 
Ηράκλειτος, πολλές 
εταιρείες έχουν προχωρήσει 
σε αναδιαρθρώσεις 
και περικοπές θέσεων 
εργασίας. Η παροχή 
προγραμμάτων 
Outplacement στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης των οργανισμών, 
προετοιμάζει τα στελέχη για την επόμενη 
μέρα, επιδεικνύοντας αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στο σημαντικότερο κεφάλαιο, 
τους ανθρώπους τους.

40. E-Learning
Η τρέχουσα ταχύτητα των αλλαγών στο 
εργασιακό περιβάλλον σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι χρειάζεται να εκπαιδεύονται 
συνεχώς προκειμένου οι εταιρείες 
να αποφεύγουν κινδύνους όπως να 
μείνουν πίσω στις εξελίξεις αλλά και 
να ξεπεραστούν από τον ανταγωνισμό. 
Μια στρατηγική που μεγιστοποιεί 
την εκπαίδευση των ανθρώπων που 
σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται μέσω 
e-learning αποτελεί έναν εξαιρετικό 
τρόπο να επιτευχθούν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.

48. Ομαδικές Ασφαλίσεις
Σύμφωνα με μελέτες τα προγράμματα 
ομαδικών ασφαλίσεων καταλαμβάνουν τις 
πρώτες θέσεις αναφορικά με τις επιθυμητές 
«μη χρηματικές» αμοιβές, τόσο από την 
πλευρά των εργαζομένων όσο και από την 
πλευρά των επιχειρήσεων. ∆εδομένων 
των ελλείψεων που παρουσιάζει σήμερα 
η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, 
τα προγράμματα αυτά είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ενώ 
ταυτόχρονα λειτουργούν και ως μία έμμεση 
αμοιβή του ανθρώπινου δυναμικού.

ς εταιρικής 
ώ
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Η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και του δικτύου 
κοινωνικής ασφάλειας για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της κρίσης στην ανεργία 
και οι κοινωνικές επιπτώσεις της, η περαιτέρω κατάργηση των εμποδίων στον 
ανταγωνισμό, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος και η μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης είναι οι βασικές συστάσεις μεταρρυθμίσεων που απευθύνει 
στην Ελλάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με την 
έκθεση «Going for Growth 2015» που δημοσίευσε. Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ προτείνει 
για την Ελλάδα: «Αυξήστε την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών στην 
αγορά εργασίας και του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας», καθώς καλά σχεδιασμένες 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και η έγκαιρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια είναι αναγκαίες για τη μείωση της μακροχρόνιας 
ανεργίας. Επιπρόσθετα, προτείνει τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς η 
αναποτελεσματικότητα σε αυτόν τον τομέα επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεπώς τη συσσώρευση 
ανθρώπινου κεφαλαίου και την παραγωγικότητα, σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Έτσι, προτείνει 
την ταχεία πρόοδο όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
των καθηγητών, να γίνουν περισσότερο αυτόνομα και υπεύθυνα τα σχολεία, την 
εφαρμογή των νόμων του 2012 και την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης 
εξωτερικής αξιολόγησης των ανώτατων ιδρυμάτων.

ΟΟΣΑ: Έκθεση «Going for Growth 2015»
Μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να προωθήσει η Ελλάδα

Την ώρα που η συζήτηση περί ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από τη 
ζώνη του ευρώ έχει αναζωπυρωθεί, αρκετοί είναι οι αναλυτές που 
προειδοποιούν για τους κινδύνους που συνεπάγεται ένα «Grexit». Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας στη 
Γερμανία, εκτιμά η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO). «Η γερμανική 
οικονομία θα έχανε περίπου 80.000 έως 150.000 θέσεις απασχόλησης σε 
διάστημα δύο ετών», δήλωσε ο Έκεχαρντ Ερνστ, ειδικός σε ζητήματα που 
αφορούν την αγορά εργασίας. Μία τέτοια απώλεια θα αντιστοιχούσε σε 
ποσοστιαία αύξηση του δείκτη ανεργίας κατά 0,2% έως 0,3%. «Στην 
περίπτωση αυτή μιλάμε μόνο για ένα πιθανό σενάριο», διευκρίνισε ο 
Γερμανός οικονομολόγος. Τέλος, όπως εκτιμά ο ίδιος, ενδεχόμενη έξοδος 
της Ελλάδας από τη ζώνη του κοινού νομίσματος, θα προκαλούσε σαφείς 
αβεβαιότητες, μεταξύ άλλων και στη Γερμανία. Ως εκ τούτου, αυτό θα 
δυσχέραινε τις δυνατότητες των γερμανικών επιχειρήσεων να δανείζονται 
χρήματα που θα προορίζονταν για νέες επενδύσεις.

Απώλεια θέσεων εργασίας στη Γερμανία 
από ενδεχόμενο Grexit
Σύμφωνα με εκτίμηση του ILO

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

