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ΕΚ: Έγκριση 500 εκατ. ευρώ  
για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ 

για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Το ποσό απο-

τελεί μέρος της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την 

περίοδο 2017-2020. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 

άρχισε το 2013 με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων, ηλικίας κάτω των 

25 ετών, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κα-

τάρτιση και ζουν σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων ήταν υψηλότε-

ρη από 25% το 2012. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων έχει παράσχει άμεση 

στήριξη σε περισσότερους από 1,4 εκατ. νέους (στοιχεία Οκτωβρίου 

2016). Ο εισηγητής Jens Geier δήλωσε μεταξύ άλλων: «Παρά τα πρό-

σφατα θετικά νέα για τις οικονομίες της ΕΕ, ο αριθμός των  νέων ανέρ-

γων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλός. Το ποσοστό ανεργίας 

των ατόμων ηλικίας 16 έως 25 ετών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου 

όρου σε πολλές χώρες της ΕΕ. Πάνω από το ένα τρίτο των νέων στην 

Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα εξακολουθούν να μην βρίσκονται 

σε εκπαίδευση ή κατάρτιση ούτε να έχουν εργασία. Αυτά τα επιπλέον  

500 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, πρακτικής άσκησης και περαιτέρω εκπαίδευσης για αυτούς 

που το έχουν ανάγκη».

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, όπως δόθηκαν στην 

δημοσιότητα, η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 

0,8% το β’ τρίμηνο του 2017. Αντίστοιχα, η απασχόληση 

στην ευρωζώνη και στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,4%. 

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016, η απασχόληση 

στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,6% και στην ΕΕ κατά 

1,5%. Ανάλογα, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, η 

απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6%. 

Τέλος, την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ 

το δεύτερο τρίμηνο του 2017 κατέγραψαν η Μάλτα (1%), 

η Ισπανία (0.9%) και η Ελλάδα και η Πολωνία (0,8%). 

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης 

κατέγραψαν η Κροατία (0,8%), η Λετονία (0,7%), η 

Ρουμανία (0,6%) και η Εσθονία (0,5%).

ΕΛΣΤΑΤ: +0,6% Το μιΣθοΛογικο 
κοΣΤοΣ Το β’ Τριμηνο

Αύξηση 0,6% κα-

τέγραψε στο δεύ-

τερο τρίμηνο και 

σε ετήσια βάση ο 

δείκτης μισθολο-

γικού κόστους στο 

σύνολο της οικονο-

μίας (με εξαίρεση 

τον πρωτογενή το-

μέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών) χωρίς καμία 

διόρθωση έναντι αύξησης 4,1% που είχε καταγράψει την 

αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα 

η ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χω-

ρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, 

παρουσίασε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

δείκτη του β’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 4,6% κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015. 

ΕργΑνη: ΑρνηΤικο ιΣοζυγιο  
Τον ΑυγουΣΤο
Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων κατά 14.402 

θέσεις εργασίας κατέγραψε τον Αύγουστο το σύστημα Εργά-

νη. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, όταν το 

αρνητικό ισοζύγιο ήταν στις 16.128 θέσεις εργασίας, προκύ-

πτει μικρή βελτίωση το 2017 κατά 1.726 θέσεις. Ειδικότερα, 

καταγράφεται αύξηση των προσλήψεων κατά 15.918 άτομα. 

Ταυτόχρονα, όμως, αυξήθηκαν κατά 14.192 και οι απολύσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το ισοζύγιο προ-

σλήψεων και απολύσεων ήταν πιο αρνητικό στους άνδρες 

(10.357 θέσεις εργασίας), σε σχέση με τις γυναίκες (4.045 

αντίστοιχα). Ανά ηλικιακή ομάδα, διαπιστώνεται αρνητικό 

ισοζύγιο στην κατηγορία 15 – 24 ετών. Αντίθετα, καταγρά-

φηκε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων στην 

ηλικιακή κατηγορία 45 – 64 ετών. Οι δραστηριότητες στις 

υπηρεσίες εστίασης είχαν το πιο αρνητικό ισοζύγιο (12.724). 

Ακολουθούν τα καταλύματα (4.252), η βιομηχανία τροφίμων 

(1.234), οι αθλητικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας (696) και τα έργα πολιτικού μη-

χανικού (374). Αντίθετα, το πιο θετικό ισοζύγιο προσλήψεων 

και απολύσεων καταγράφηκε στον τομέα της εκπαίδευσης 

(5.251) και ακολουθεί το χονδρικό εμπόριο (3.079).

Eurostat: +0,8% η ΑπΑΣχοΛηΣη 
ΣΤην ΕΛΛΑδΑ Το β’ Τριμηνο
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www.hrawards.gr

4 ημέρες ακόμη  
για να υποβάλλετε τη δική σας υποψηφιότητα!

http://www.hrawards.gr
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Τελική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 22 Σεπτεμβρίου
Τελετή Απονομής των Βραβείων: Οκτώβριος

Πληροφορίες: Μαίρη Καλλιφείδα, T: 210 661 77 77 (εσ. 115), Ε: mkalifida@boussias.com

Με την 
Υποστήριξη 

I  N T E R N A T I  O N A L

AS S OCI ATION
Labor     Management     Consultants

GREECE BRANCH MEMBER

Για 3η χρονιά η Boussias Communications και το περιοδικό HR Professional, 
διοργανώνουν τα HR Awards, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις 
πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τις πολιτικές εκείνες που θέτουν  στο επίκεντρο τον ίδιο 
τον άνθρωπο, μέσα από τις ενέργειες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Δρ. Βενετία 
Κουσία 
Επιτροπή 
Απασχόλησης, 
AMCHAM

Gilles Gambade 
Hellenic  
Coaching  
Association / 
EMCC Greece

Δρ. Αναστασία Π.  
Rush 
Ελληνικό Παράρτημα 
Employee Assistance 
Professionals Associa-
tion (EAPA)

Δρ. Κωνσταντίνος 
Κρεμαλής 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Κωνσταντίνος 
Αγραπιδάς 
Διεύθυνση Αμοιβής 
της Εργασίας, 
Υπουργείο Εργασίας 
Διδάκτωρ Παντείου 
Πανεπιστημίου

Νικήτας 
Κωνσταντέλλος 
Εταιρία  
Ανωτάτων Στελεχών 
Επιχειρήσεων

Δρ. Νάνσυ 
Μαλλέρου  
International Coach 
Federation (ICF)

Ελεάννα 
Γαλανάκη 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Αντώνης 
Γκορτζής 
Ελληνικό 
Ινστιτούτο 
Επιχειρηματικής 
Ηθικής (EBEN)

Άννα  
Μαμαλάκη  
ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ

Θεόδωρος Τόλλης 
Ένωση Ιδιωτικών 
Εταιρειών Απασχόλησης 
(ΕΝΙΔΕΑ)

Δρ. Διονύσης 
Διονυσίου  
ALBA Graduate 
Business School 
at The American 
College of Greece

Ολυμπία 
Καμινιώτη 
Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας & 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Richard E. Boyatzis, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

Κριτική Επιτροπή www.hrawards.gr

Χορηγοί
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ΣυνΑνΤηΣη 
γνωΣηΣ Απο Τον 
ΣδΑδΕ ΣΤιΣ 27 
ΣΕπΤΕμβριου
Ο Σύνδεσμος Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, στο 
πλαίσιο των Συναντήσεων 
Γνώσης, διοργανώνει την 
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 18:30-21:00, στα γραφεία 
του, με τη συνδρομή της Δρ. 
Σοφία Πρωτόπαπα, Κοινωνικής 
Επιστήμονα & Συγγραφέα 
- Διευθύντριας Γραφείου 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης & 
Σταδιοδρομίας, Hellenic American 
College, ενημερωτική εκδήλωση 
συμβουλευτικής διαχείρισης 
σταδιοδρομίας για γονείς εφήβων 
με θέμα: «Είστε ο καλύτερος 
σύμβουλος σταδιοδρομίας για το 
παιδί σας;». Σκοπός της εκδήλωσης 
είναι να δώσει  πληροφορίες για 
την υποστηρικτική στάση του γονέα 
στη διαχείριση των εκπαιδευτικών-
επαγγελματικών επιλογών 
ενός εφήβου και να απαντήσει 
σε ερωτήματα που τα παιδιά 
κατά καιρούς θέτουν. Δηλώσεις 
συμμετοχής έως την Παρασκευή 22 
Σεπτεμβρίου, gpma@otenet.gr.

ΣΕμινΑριΑ ΣυμβουΛΕυΤικηΣ Απο Τον δημο ΑθηνΑιων
Ο δήμος Αθηναίων συνδιοργανώνει με τον Eθελοντικό Φορέα Κοινωνικής Συμβουλευτικής 
«Κοινωνία Ενεργών Πολιτών», δωρεάν σεμινάρια συμβουλευτικής για ενήλικες με θέμα:  «Συ-

νέντευξη Εργασίας – Interview». Ειδικότερα, η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ανοιχτά Σχολεία, με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το εν λόγω πρόγραμμα με-

τατρέπει 25 σχολικά κτίρια σε κέντρα πολιτισμού τα οποία, τα απογεύματα και τα Σαββατοκύρια-

κα, φιλοξενούν δωρεάν δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης και ψυχαγωγίας 

για άτομα όλων των ηλικιών. Δήλωση συμμετοχής:  athensopenschools.gr.

Expat Insider 2017: Χαμηλά  
η Ελλάδα στη βαθμολογία κατάταξης
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Expat Insider του InterNations, δικτύου με 2,8 εκατ. αλλοδα-

πούς εργαζομένους και βάση το Μόναχο της Γερμανίας, η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία 

θέση (65η) του καταλόγου με τις καλύτερες χώρες για αλλοδαπούς εργαζομένους. Συγκεκρι-

μένα, στην έρευνα έλαβαν μέρος σχεδόν 13.000 μετανάστες από 166 χώρες, δηλαδή στελέχη 

επιχειρήσεων που εργάζονται στο εξωτερικό, εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση, φοιτητές 

και συνταξιούχοι. Όπως, μεταξύ άλλων, προέκυψε, τα βασικά αίτια για την εν λόγω κατάταξη 

της Ελλάδας είναι η χαμηλή ή πολύ χαμηλή βαθμολογία στις κατηγορίες «εργασία στο εξω-

τερικό», «προσωπικά οικονομικά», «οικογενειακή ζωή», «ποιότητα ζωής», «κόστος ζωής» και 

«ευκολία εγκατάστασης». Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατέταξαν την Ελ-

λάδα 10η στο ερώτημα κατά πόσο νιώθουν άνετα με την κουλτούρα της χώρας όπου ζουν. 

Σε αντιδιαστολή, η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση (65η) στην κατηγορία «εργασία στο 

εξωτερικό», έχοντας την τελευταία θέση στις υποκατηγορίες «εργασία και καριέρα», «εργα-

σιακή ασφάλεια» και την 63η θέση στην υποκατηγορία «ισορροπία εργασίας-προσωπικής 

ζωής». Παράλληλα, την τελευταία θέση κατέλαβε η Ελλάδα και στην κατηγορία «προσωπικά 

οικονομικά» ενώ προηγούνται Ισραήλ και Ιταλία, και την 46η στην κατηγορία «κόστος ζωής». 

Το 50% των συμμετασχόντων στην έρευνα δήλωσε πως το εισόδημά του δεν επαρκεί ώστε να 

καλύψει τα καθημερινά έσοδα στην Ελλάδα (36% στην Ιταλία,  45% στο Ισραήλ). Παγκοσμίως, 

το 19% των εργαζομένων που ζουν σε ξένη χώρα δήλωσε δυσαρεστημένο με την κατάστα-

ση στην οποία βρίσκονται τα προσωπικά του οικονομικά, ωστόσο το ποσοστό φτάνει το 51% 

για όσους ζουν στην Ελλάδα. Τέλος, σημειώνεται πολύ σημαντική υποχώρηση της Βρετανίας 

κατά 21 θέσεις (σε σχέση με πέρυσι), στην 54η, και των ΗΠΑ κατά 17 θέσεις, στην 43η θέση.

Πώς εμφανίζονται οι Προοπτικές  
Απασχόλησης για το Δ’ Τρίμηνο 2017;

Διαβάστε τα αποτελέσματα για  
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

https://goo.gl/WVfN5M


Redefine HR to optimize workforce and workplace

18.10.2017

Με το digitization των εταιρειών να αποτελεί μονόδρομο, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να γίνει  
ο ηγέτης του νέου ψηφιακού οργανισμού. Αυτό σημαίνει την ψηφιοποίηση των λειτουργιών του HR αλλά, κυρίως, την ανάπτυ-
ξη ενός digital workplace και digital workforce, που θα ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις και θα 
επιτρέψουν στην εταιρεία να θριαμβεύσει στην ψηφιακή οικονομία.  

INTERNATIONAL SPEAKERS_

Jonathan Ferrar 
HR analytics exprert, 
Founder & Managing 
Director, OchreRock, εξηγεί 
την επιχειρηματική αξία των 
people analytics, καθώς και 
ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
για μία επιτυχημένη 
υλοποίηση.

Barry Flack
HR Consultant, HR Tech 
Advisor, αναλύει με ποιο 
τρόπο μπορεί να ενισχυθεί 
η συνεργατικότητα και η 
αποδοτικότητα στο σύγχρονο, 
μεταβαλλόμενο κόσμο της 
εργασίας.

Andy Spence 
HR and Workforce advisor, 
writer, coach, trainer and 
speaker, αναλύει τις ευκαιρίες 
που αναδύονται από την 
αυτοματοποίηση του HR.

Erik van Vulpen 
HR Analytics Expert, 
Συγγραφέας, εξηγεί πώς 
οι ψηφιακές τεχνολογίες 
επιδρούν στον τρόπο  
που εργαζόμαστε.

www.digihr.gr

Περιεχόμενο: Αγγελική Κορρέ, T: 210-6617777 (εσ. 321), Ε: aggeliki.korre@gmail.com
Χορηγiες: Λήδα Πλατή, Τ: 210-6617777 (εσ. 271)  E: lplati@boussias.com, Συμμετοχές: Μαίρη Καλλιφείδα, T: 210 661 77 77 (εσ. 115), Ε: mkalifida@boussias.com

Μεγάλος Χορηγός Υποστηρικτής Conference  
Experience Sponsor

Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ

One2One Sessions 
«Προσωπική» καθοδήγηση -Εποικοδομητικό networking
Η εμπειρία του συνεδρίου δεν εξαντλείται στις ex cathedras παρουσιάσεις των ομιλητών. Αγοράστε τη συμμετοχή σας  
στο συνέδριο και κλείστε ραντεβού με έναν από τους διεθνείς ομιλητές, για εξειδικευμένες και στοχευμένες συμβουλές.

*Οι συναντήσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. EARLY BIRD
-15% ΜΕΧΡΙ 18/09
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Η εταιρεία Jumbo Trading LTD που εδρεύ-

ει στην Κύπρο, επέλεξε την εφαρμογή 

Human Capital Management (HCM) της 

SingularLogic, η οποία περιλαμβάνει τις 

εφαρμογές Μισθοδοσίας και Ωρομέτρησης. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από την ομάδα των 

εξειδικευμένων σε θέματα μισθοδοσίας συμ-

βούλων της SingularLogic, σε συνεργασία με 

την SingularLogic Cyprus. Η απόφαση της 

JUMBO TRADING LTD να εγκαταστήσει το 

Human Capital Management, βασίζεται στην 

επιτυχημένη λειτουργία του στην JUMBO 

ΑΕ στην Ελλάδα, όπου μέσω αυτού, από το 

2005, μισθοδοτούνται χιλιάδες εργαζόμενοι. 

Αρχικός στόχος της εταιρείας είναι να παρα-

κολουθεί τους 600 εργαζόμενους που απα-

σχολεί στα πέντε καταστήματα που διαθέτει 

στην Κύπρο και να υπολογίζει μισθοδοσία. 

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας την εκτεταμένη 

λειτουργικότητα, τις ειδικές διαδικασίες του 

HCM και το σύστημα αναφορών, προσδοκά 

αφενός αύξηση της παραγωγικότητας των 

τελικών χρηστών και αφετέρου πληροφόρη-

ση προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η Jumbo Trading συνεργάζεται με την SingularLogic

1 Day solution FocusED coaching 
Απο Την trEasurE lab
Την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, στο Faculty Lounge του Deree College, η 
Treasure Lab διοργανώνει workshop αναφορικά με την πρακτική του 
Solution Focused Coaching. 
Πρόκειται για ένα μονοήμερο που έχει σχεδιαστεί για Managers, 
οι οποίοι επιθυμούν να εξερευνήσουν το coaching με στόχο την 

προσωπική τους ανάπτυξη, την καλύτερη διοίκηση των ομάδων τους 
και τη διαχείριση όλων των επαγγελματικών τους σχέσεων. Μάλιστα, η 
εταιρεία εξασφάλισε τον Peter Szabo, Master Certified Coach - MCC, 
διεθνή ομιλητή, ιδρυτή της Solution Surfers International, συγγραφέα 
& icf assessor τα τελευταία 8 χρόνια, ως guest facilitator για το εν 
λόγω workshop. Μαζί με την Κρύστα Τζελέπη, Professional Certified 
Coach - PCC, ιδρύτρια και Managing Partner της Treasure Lab Ltd. θα 
εισάγουν τους συμμετέχοντες στην πρακτική του Coaching.

Μία επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία!
Επισκέψεις στα εργοστάσιά μας γίνονται πολλές, κάποιες όμως έχουν 
μια πιο ιδιαίτερη σημασία. Η επίσκεψη των μαθητών του Ειδικού 
Επαγγελματικού Λυκείου Ιλίου τον Απρίλιο στο εργοστάσιο των Οινοφύτων 
ήταν μία από αυτές, καθώς μας έκανε να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και 
μας δημιούργησε συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας. 

την ευκαιρία σε αυτούς τους μαθητές 

να εκτεθούν σε ένα τόσο διαφορετι-

κό περιβάλλον και να νιώσουν μέρος 

του, να επισκεφθούν τις γραμμές πα-

ραγωγής του καφέ με τη βοήθεια των 

συνοδών τους και να γευτούν από κο-

ντά τη μαγεία ενός εργοστασίου. 

H εκδήλωσε ξεκίνησε με μία σύντομη 

παρουσίαση σε θέματα ασφαλείας και 

ακολούθησε μία συζήτηση με το Δι-

ευθυντή του εργοστασίου, ο οποίος 

αναφέρθηκε στην ιστορία του εργο-

στασίου και του καφέ. Στη συνέχεια 

οι επισκέπτες (μαθητές και συνοδοί) 

φόρεσαν τις ειδικές στολές που απαι-

τούνται για να επισκεφθούν το χώρο 

παραγωγής (καπέλο ασφαλείας, προ-

στατευτικά γυαλιά, ειδική ρόμπα και 

γιλέκο, παπούτσια για τον χώρο πα-

ραγωγής, ωτοασπίδες και γάντια μιας 

χρήσης). Μέσα από αυτή τη διαδικα-

σία προετοιμασίας οι μαθητές βίωσαν 

Για μία εταιρεία 

με παρουσία σε 

191 χώρες και 

328.000 εργαζό-

μενους από κάθε γωνιά του πλανήτη, 

η διαφορετικότητα είναι εκ των πραγ-

μάτων τρόπος ζωής. Έτσι, στόχος μας 

είναι να ενισχύουμε την επιχειρημα-

τική μας κουλτούρα με ένα περιβάλ-

λον που παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες  

σε όλους.

Η θερμή φιλοξενία των μαθητών του 

σχολείου και η φροντίδα με την οποία 

διεξήχθη όλη η εκδήλωση είχαν ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές και οι συνο-

δοί τους να αισθανθούν κατά τη δι-

άρκεια της επίσκεψης ασφάλεια και 

σιγουριά. Ήταν η πρώτη φορά που το 

αίτημα αυτού του σχολείου για μία 

τόσο ιδιαίτερη επίσκεψη έγινε απο-

δεκτό από κάποια εταιρεία και είμα-

στε ιδιαίτερα περήφανοι που δώσαμε 

την σημαντικότητα της ασφάλειας και 

της υγιεινής στο χώρο εργασίας και πιο 

συγκεκριμένα σε έναν χώρο παρασκευ-

ής τροφίμων. Όπως μας μετέφεραν, 

ήταν μία πρωτόγνωρη και εντυπωσια-

κή εμπειρία για εκείνους, που τους έκα-

νε να νιώσουν πραγματικά ξεχωριστοί.

Η αξία που προσθέτει μία τέτοια ενέρ-

γεια είναι αμφίδρομη καθώς ήταν ιδι-

αίτερα ωφέλιμο και για όλους τους συ-

ναδέλφους που πήραν μέρος και είχαν 

την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δου-

λειά τους και το χώρο εργασίας τους σε 

μία διαφορετική ομάδα ανθρώπων που 

ζει καθημερινά ανάμεσά μας.

Η επίσκεψη αυτή ήταν μόνο η αρχή και 

ενθαρρύνουμε από πλευράς μας όλους 

τους οργανισμούς να διοργανώσουν 

παρόμοιες ενέργειες και να αγκαλιά-

ζουν τη διαφορετικότητα απ’ όπου κι 

αν προέρχεται.
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Η Σχολή Επιχειρηματικότητας επιστρέφει 
για 3η χρονιά
Η Σχολή Επιχειρηματικότητας, ένας θεσμός που έχει βοηθήσει περισσότερους από 300 νέ-
ους να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, επιστρέ-
φει για 3η συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, και ταξιδεύει στην Αθήνα, το Βόλο, την Θεσσα-
λονίκη και τη Πάτρα (2017-2018). Η φετινή  Σχολή στην Αθήνα, που θα φιλοξενηθεί στο The 
Cube Athens, είναι αφιερωμένη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και διοργανώνεται στο 
πλαίσιο του The New York Times Athens Democracy Forum, το οποίο έλαβε χώρα από τις 13 
έως 15 Σεπτέμβρη στο Ζάππειο. Διοργανωτής της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η διεθνής μη 
κερδοσκοπική οργάνωση ThinkYoung, η οποία έχει υλοποιήσει περισσότερες από 30 Σχολές 
παγκοσμίως. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Σχολές ταξιδεύουν στην Ελλάδα με την χρηματο-
δότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola και της Coca-Cola στην Ελλάδα, που έχει δεσμευτεί 
να επενδύει σε προγράμματα που δημιουργούν επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της 
χώρας μας. Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: www.entrepreneurshipschool.com.

ΞΕκινηΣΑν οι ΑιΤηΣΕιΣ  
γιΑ Την «Εικονικη ΕπιχΕιρηΣη»

Οι αιτήσεις (εγγραφές) στο Σωματείο 
Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement 
Greece για τη σχολική χρονιά 2017-2018 
ξεκίνησαν την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, για το 
πρόγραμμα μαθητική «Εικονική Επιχείρηση». 
Η συμμετοχή στο εν λόγω εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα δεν έχει κανένα κόστος για τα 
σχολεία και τα παιδιά. Σύμφωνα με στατιστικές 

του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement Worldwide –μέλος του οποίου είναι το 
ΣΕΝ/Junior Achievement Greece-  η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» 
αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών κατά 40%. Τα παιδιά έχουν 143% περισσότερες 
πιθανότητες να γίνουν επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας, 
ενώ το 62% των αποφοίτων φθάνει σε διευθυντικές θέσεις. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Εικονική Επιχείρηση» αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά 
την περυσινή σχολική χρονιά, δημιούργησαν τη δική τους μαθητική εταιρεία 120 σχολεία σε 
όλη την Ελλάδα από αστικές περιοχές αλλά και την ελληνική ύπαιθρο.

5οΣ κυκΛοΣ 
rEgEnEration
Το ReGeneration ανοίγει ξανά τις «πόρ-

τες» του και αγκαλιάζει ταλαντούχους 

πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων που 

ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους 

επαγγελματικά βήματα στην Ελλάδα. Ο 

5ος κύκλος ReGeneration άρχισε στις 15 

Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 

Οκτωβρίου, προσκαλώντας όλους τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλε-

κτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσε-

λίδα του προγράμματος. 

Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος 

έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από  

320 πτυχιούχοι σε 100 συμμετέχουσες 

εταιρείες, οι οποίες δείχνουν έμπρακτα 

ότι στηρίζουν την επόμενη γενιά αλλά 

και ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο αν-

θρώπινο δυναμικό τους, αφού το ποσο-

στό των συνεργασιών που ανανεώνονται 

ανέρχεται στο 82%. 

Παράλληλα, και στο πλαίσιο της νέας 

στρατηγικής και ένταξης καινοτόμων 

πυλώνων στο πρόγραμμα και σε συνερ-

γασία με το kariera.gr, ξεκίνησε πιλο-

τικά το ReGeneration Coding School, το 

πρώτο πρόγραμμα εκμάθησης Java προ-

γραμματισμού στην Ελλάδα, για junior 

developers, που συνδέει άμεσα τους 

συμμετέχοντες με την αγορά εργασίας, 

επιχειρώντας έτσι να δημιουργήσει προ-

σφορά στην ήδη αυξημένη υπάρχουσα 

ζήτηση. 

Οι υποψήφιοι που αναδείχθηκαν μέσω 

της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλο-

γής του ReGeneration, θα απολαύσουν 

περισσότερες από 260 ώρες hands-on 

JAVA Training, σε διάστημα 2 μηνών (4 

Σεπτεμβρίου έως και 27 Οκτωβρίου). 

Το ReGeneration Coding School powered 

by kariera.gr αποτελεί μέρος ενός ευρύ-

τερου πλάνου για στοχευμένη εκπαίδευ-

ση σε τομείς της ελληνικής οικονομίας 

όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ δια-

θέσιμων θέσεων και κατάλληλα καταρτι-

σμένων υποψηφίων.

Payroll outsourcing
Oι οργανισμοί οφείλουν να γνωρίζουν εις βάθος 
τη διαδικασία μισθοδοσίας και τις παραμέτρους 
πουν την ορίζουν, οι οποίες όμως μεταβάλλονται 
δυναμικά. Η λύση payroll outsourcing 
καθίστανται ολοένα και πιο σημαντική για κάθε 
εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη πόσο επιτακτική 
είναι η βελτιστοποίηση κάθε επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και η εκ παραλλήλου μείωση 
δαπανών. Η ανάληψη, λοιπόν, της συγκεκριμένης 
διαδικασίας από εξωτερικούς συνεργάτες δεν 
μπορεί παρά να αποφέρει οφέλη αλλά και να 
διασφαλίσει την ορθή πραγματοποίηση των 
διαδικασιών. 
Τo αφιέρωμα του HR Professional σκιαγραφεί, 
μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά των 
μισθοδοτικών προγραμμάτων, τα μετρήσιμα 
οφέλη που προκύπτουν για τα τμήματα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ καταγράφει τις 
μελλοντικές τάσεις στην αγορά μισθοδοτικών 
προγραμμάτων σε Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς. 
Παράλληλα, στελέχη της αγοράς καταθέτουν τις 
απόψεις τους και παρουσιάζουν τις πρακτικές 
που υλοποιούν με επιτυχία στο εν λόγω θέμα.

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το αφιέρωμα θα φιλοξενηθεί  
στο τεύχος Οκτωβρίου.
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«Γειτονιά Αλληλεγγύης» από την Ελαΐς -Unilever Hellas
για 6η χρονιά

Για έκτη χρονιά, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν 

τα σχολεία, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Γειτονιά Αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι της 

Ελαΐς -Unilever Hellas μοίρασαν σχολικά είδη 

UNICEF σε μικρούς μαθητές. Πρόκειται για 

μια καθιερωμένη πια πρωτοβουλία με στόχο 

τη συμβολική στήριξη οικογενειών σε περι-

οχές οι οποίες γειτνιάζουν με τα εργοστάσια 

και τις αποθήκες της εταιρείας. Μέσα στα 

χρόνια αυτά περισσότεροι από 20.000 μαθη-

τές Δημοτικών σχολείων έχουν λάβει αυτό 

το δώρο, που υπογραμμίζει τη δέσμευση της 

ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS για κοινωνική 

προσφορά. Επιπλέον, επαναλαμβάνοντας 

ακόμη μια συστηματική πρωτοβουλία, η 

εταιρεία προσέφερε σε περισσότερα από 60 

σχολεία του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη, προϊόντα 

της για να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότη-

τας και προσωπικής υγιεινής για τους πρώτες 

μήνες λειτουργίας.  «Η Γειτονιά Αλληλεγγύ-

ης είναι ένας από τους αγαπημένους μας θε-

σμούς, ακριβώς επειδή μας φέρνει σε επαφή 

με τους ανθρώπους που μπορεί να περνούν 

καθημερινά δίπλα μας. Στόχος μας είναι να 

τους προσφέρουμε μικρές, απλές λύσεις σε 

προβλήματα που, με την κρίση, έχουν δυ-

στυχώς πολλαπλασιαστεί. Το χαμόγελο των 

παιδιών, των γονιών και των δασκάλων τους 

είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, για όλους τους 

εθελοντές συναδέλφους, που αποτελούν την 

καρδιά αυτής της δράσης», ανέφερε η Διευ-

θύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 

εταιρείας, Μίνα Βαλαβάνη.

διπΛη διΑκριΣη γιΑ Τη VoDaFonE
H Vodafone βραβεύθηκε και φέτος από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR για τα προγράμματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, λαμβάνοντας για τρίτη 
συνεχή χρονιά την διάκριση Platinum και για όγδοη φορά 
τη διάκριση Gold. Το Platinum Social Environmental Ethical 
Governance Award απονεμήθηκε στην Vodafone για τις πολιτικές 
και τα προγράμματα που εφαρμόζει για την Ενδυνάμωση των 
Γυναικών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει 16 εβδομάδες πλήρους 
αμειβόμενης άδειας, για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην 
εταιρεία, επιπλέον της νόμιμης άδειας λοχείας που προσφέρει 
η ελληνική νομοθεσία. Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε την 
υλοποίηση του προγράμματος ReConnect που σχεδιάστηκε για να 

προσελκύσει ταλαντούχες γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει την 
αγορά εργασίας από 1 έως 5 χρόνια και θα ήθελαν να επιστρέψουν 
στην εργασία, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή σε ευέλικτη 
βάση. Το Gold Social Environmental Ethical Governance Award 
απονεμήθηκε στην Vodafone για την εφαρμογή πολιτικών και 
προγραμμάτων που διέπουν το σύνολο της επιχειρηματικής 
της λειτουργίας και διασφαλίζουν την υπεύθυνη λειτουργία 
της. Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone Ελλάδας, 
δήλωσε ενδεικτικά: «Αποτελεί στρατηγική επιλογή η υιοθέτηση 
πολιτικών ίσων ευκαιριών και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες που 
εργάζονται στην εταιρεία, στηρίζοντας παράλληλα διεθνείς και 
τοπικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την 
εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία».

EXECUTIVE SEMINAR

www.peoplemanagement.gr

Session 3:  Transformative and “Retooled” HR: Ηow HR can truly transform 
organization effectiveness through evidence-based change 

Αντλώντας από το βιβλίο του “Transformative HR” και βασισμένος σε διεθνή case studies εταιρειών με τις οποίες 

έχει συνεργαστεί (IBM, Shanda, Deutsche Telekom, Royal Bank of Canada), ο J. Boudreau θα παρουσιάσει στην 

πράξη πώς το HR μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης με τη 

βοήθεια 5 βασικών «όπλων»: Logic Based Analytics, Segmentation, Risk Leverage, Synergy, Optimization.  Επιπλέον, 

θα αναλύσει τη στρατηγική HR που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε επιχειρήσεις όπως οι McDonald’s, Starbucks και 

ΙΒΜ (και παρουσιάζεται στο ανατρεπτικό best-seller του “Retooling HR”), με την οποία το παραδοσιακό HR μπορεί 

να αναδιαμορφώσει το ρόλο του και να ενεργοποιήσει non-HR leaders, αξιοποιώντας έξυπνα τα δικά τους 

«εργαλεία» (π.χ. inventory optimization, portfolio risk optimization, engineering performance analysis). 

ΣυμμετοχεΣ: Μαίρη Καλλιφείδα, T: 210-6617777 (εσ. 115) ε: mkalifida@boussias.com
χορηγιεΣ: Λήδα Πλατή, T: 210-6617777 (εσ. 271) ε: lplati@boussias.com

Early Bird -10% until 30/09/ 2017

Divani Apollon Palace & Thalasso

BeyonD HR

21/11/2017

http://www.peoplemanagement.gr
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FIND US ON:

30. RecRuitment & ResouRcing
Οι εργοδότες πρέπει να είναι σε θέση να 
αναπτύξουν, να προσλάβουν και να διατηρήσουν 
ένα ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει τις 
απαραίτητες δεξιότητες, την εμπειρία και την 
ικανότητα να εξελίσσεται γρήγορα.

38. Business studies
Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες 
αλλαγές στη γνώση, στις αξίες, στις 
συμπεριφορές και στον τρόπο ζωής προκειμένου 
να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η σταθερότητα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελούν πολύτιμο 
σύμμαχο για τα στελέχη και τον ίδιο τον 
οργανισμό.

44. WoRkplace moBility
Η επανάσταση που συντελείται με τη διάδοση 
των έξυπνων φορητών συσκευών και την εξέλιξη 
των mobile τεχνολογιών, επαναπροσδιορίζει το 
σύγχρονο workplace και καθορίζει την εργασιακή 
εμπειρία.

48. csR και ΕθΕλοντισμoσ 
Η ΕΚΕ καλείται να αποτελέσει αναπόσπαστο 
κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής και να 
ενσωματωθεί στο σύνολο των λειτουργιών και 
την κουλτούρα της εταιρείας.

Διαβάστε στο τρέχον τεύχος  
του HR Professional,  
Σεπτέμβριος 2017, Τεύχος 145

Διαβάστε στο τρέχον τεύχος  
του HR Professional,  
Μάιος 2017, Τεύχος 142
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ΕΛΛηνοΑμΕρικΑνικη ΕνωΣη:  
νΕοΣ κυκΛοΣ businEss English
Στις 11 Οκτωβρίου ξεκινάει ο 43ος κύκλος του προγράμματος English for International 

Business Communication της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Το πρόγραμμα βοηθά-

ει τους συμμετέχοντες να ξαναθυμηθούν τα Αγγλικά τους και να έρθουν σε επαφή με 

current business language για συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις, τηλεφω-

νική επικοινωνία, γραπτά κείμενα, συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις.  Σημειώνε-

ται ότι εγγραφές γίνονται ως την κάλυψη των 13 θέσεων ανά τμήμα.

δρΑΣΕιΣ Του Egg γιΑ ΕνιΣχυΣη ΤηΣ ΕΞωΣΤρΕφΕιΑΣ Του
Με μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής του, το 

Πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας egg – enter-grow-go πραγματοποίη-

σε ενημερωτικές συναντήσεις με προσωπικότητες της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότη-

τας. Συγκεκριμένα, το egg υποδέχθηκε φέτος τον Σεπτέμβριο την Πρύτανη της G. Raymond 

Chang School of Continuing Education at Ryerson University in Toronto, πρώην Υπουργό Με-

ταναστευτικής Πολιτικής/Ontario Government, Dr. Marie Bountrogianni, η οποία ξεναγή-

θηκε στις εγκαταστάσεις του και συνάντησε 13 επιχειρηματικές ομάδες και Residents του 

5ου κύκλου του Προγράμματος που είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην Δρ. Μπου-

ντρογιάννη τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συ-

ναντήσεων, 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το University of Washington με έδρα το Seattle, 

συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους, Dick Moxon, επισκέφθηκαν το egg και είχαν την 

ευκαιρία να συναντηθούν με περισσότερες από 10 start-up εταιρείες του.

ΕκδοθηκΕ η πρωΤη ΕκθΕΣη ΕΤΑιρικηΣ 
υπΕυθυνοΤηΤΑΣ ΤηΣ μΕΛιΣΣΑ κικιζΑΣ
Ολοκληρώνοντας το 2017 μια πορεία 70 ετών, η Μέλισσα Κίκιζας εκδίδει την πρώτη της 

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας , με σκοπό να αποτυπώσει τη στρατηγική και την έντονη 

δράση που επιδεικνύει σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές πρωτοβουλίες και 

πρακτικές. Mε γνώμονα την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, το ήθος και τη συνέπεια, η 

εταιρεία κατάφερε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όχι μόνο να μην μειώσει τη συνει-

σφορά της στην κοινωνία, αλλά να την εντείνει, μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ και Κοινωνικά 

Παντοπωλεία και με δράσεις εθελοντισμού των εργαζομένων. Μάλιστα, η εταιρεία, πριν 

από 2 χρόνια, ανέλαβε μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία με σκοπό να βελτιώσει και 

να εκσυγχρονίσει την αγροτική παραγωγή, μέσα από την ίδρυση της Ακαδημία Σίτου Μέ-

λισσα Κίκιζας. Η  Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες 

του Global Reporting Initiative (GRI) και συγκεκριμένα στην έκδοση G4.

Νέες συνεργασίες για την CollegeLink
Δύο ακόμη εταιρείες εμπιστεύθηκαν την CollegeLink για την κάλυψη των Entry Level αναγκών 

τους σε ανθρώπινο δυναμικό. «Τόσο η Eurobank όσο και η Plaisio Computers επιβεβαιώνουν τη 

διάθεσή τους να επενδύσουν σε νέους χωρίς ιδιαίτερη εργασιακή εμπειρία και να τους δώσουν 

την ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν οργανισμό με εξαιρετικές προοπτικές», 

επισημαίνει η CollegeLink στη σχετική ανακοίνωση. Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί σημα-

ντικό άνοιγμα της CollegeLink τόσο στον κλάδο του retail όσο και στον τραπεζικό τομέα.

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

