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Με τη νέα νοµοθεσία και τις δηµογραφικές αλλαγές, ο µέσος όρος ηλικίας του 
ανθρώπινου δυναµικού διεθνώς ολοένα και αυξάνεται. Αν και πολλές επιχειρήσεις τους 
αντιµετωπίζουν µε προκατάληψη, η συµβολή των µεγαλύτερων εργαζοµένων είναι πολύ 
σηµαντική για να αγνοηθεί: µεταφέρουν γνώση και εµπειρία µεταξύ γενεών, 
µεταλαµπαδεύουν τις αξίες της επιχείρησης στους νεοεισερχόµενους, µπορούν να γίνουν 
εξαιρετικοί µέντορες και είναι σε θέση να στελεχώσουν άµεσα, έκτακτα projects. Από την 
άλλη πλευρά, η αποτελεσµατική διοίκησή τους αποτελεί πρόκληση, αφού πολύ συχνά 
αναφέρονται σε νεότερους µάνατζερ. Σε αυτούς τους επίκαιρους προβληµατισµούς 
έρχεται να δώσει απαντήσεις ο Peter Cappelli, κεντρικός οµιλητής του 9ου People 
Management Executive Seminar, στη 2η ενότητα του συνεδρίου µε τίτλο 
«Managing the older worker: how to prepare for the new organizational 
order». Σε µία ανατρεπτική οµιλία, ο P. Cappelli καταρρίπτει τους µύθους για 
τους µεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόµενους, παρουσιάζει τους τοµείς στους οποίους ξεχωρίζουν, 
αναλύει τις διαφορετικές ανάγκες και τους τρόπους παρακίνησής τους και δίνει συγκεκριµένες λύσεις για την αποτελεσµατική  
διοίκηση και αξιοποίησή τους από την επιχείρηση. Για να µάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το site www.peoplemanagement.gr. 

Managing the older worker: how to prepare for the new  
organizational order

Η KPMG στο Μαραθώνιο κοντά στα παιδιά  
της ΕΛΕΠΑΠ

Για 3η συνεχόµενη χρονιά η KPMG πιστή στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, ως µέρος των αξιών της εταιρείας, έτρεξε µε την οµάδα της ΕΛΕΠΑΠ 
στο πλαίσιο του 31ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Οι 50 δροµείς της 
KPMG έτρεξαν µε ενθουσιασµό στους αγώνες δρόµου 5km και 10km καθώς και 
στην κλασική διαδροµή του Μαραθωνίου. Όλοι οι συµµετέχοντες τερµάτισαν και 
συνέβαλαν στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ για στήριξη στα παιδιά µε αναπηρία 
δηλώνοντας ότι ήταν µια εξαιρετική εµπειρία. Η Σιάνα Κυριάκου, Γενική 
∆ιευθύντρια και υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της KPMG δήλωσε 
«Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που αρκετοί συνάδερφοι συµµερίστηκαν τη διάθεση 
της εταιρείας να στηρίξει αυτό το σηµαντικό σκοπό και συµµετείχαν µε αγάπη και 
κέφι στο φετινό Μαραθώνιο. Τους ευχαριστούµε θερµά όλους. Ως KPMG 
επιθυµούµε να συνεχίσουµε να είµαστε αρωγοί στο δύσκολο έργο της ΕΛΕΠΑΠ».

Μετακινήσεις
  Ο Γιώργος Παστίδης στην Ericsson
  Καθήκοντα Regional Learning & 

Development Consultant στην 
Ericsson έχει αναλάβει ο Γιώργος 
Παστίδης, προερχόµενος από την 
ICAP Group. Συγκεκριµένα, έχει 
αναλάβει την ευθύνη του Sales 
Training για 25 χώρες στην περιοχή 
της Μεσογείου, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
Ελλάδας. 

 

  Η Λία Βασιλάκη  
στην Intracom Holdings

  Από 1η Νοεµβρίου ανέλαβε η Λία 
Βασιλάκη καθήκοντα Chief Human 
Resources Officer στην Intracom 
Holdings, µε αρµοδιότητες τη 
χάραξη στρατηγικής και 
υλοποίησης βέλτιστων 
πρακτικών και 
αξιοποίησης του 
ανθρώπινου δυναµικού 
των εταιρειών του 
Οµίλου.

Ο Peter Cappelli δίνει απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα

Athenaeum InterContinental
Τετάρτη, 11 ∆εκεµβρίου 2013

Για τα µέλη του Κυπριακού Συνδέσµου 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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Conferences

on Talent Management 
& the New Workplace
“The best talent guy worldwide!”
HR Magazine

One of the Top 5 International Thinkers* 
among Rosabeth Moss Kanter, Chris Argyris, 
Henry Mintzberg and Jeffrey Pfeffer.
*HR Most Influential 2012

IN ASSOCIATION WITH

�������, 11 ���������� 2013, Athenaeum InterContinental

��������: ������������ ��������, T: 210-6617777 ����. 119, �: kkintzios@boussias.com
����������: ������ �������, T: 210-6617777 ����. 229, �: ifafouti@boussias.com 
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THE EVOLUTION OF LEADERSHIP

Director, Center for Human Resources, The Wharton School

� �������� ��������� ��� HR ���������� ��� ����� ���� ��� �������� ������� �������� ���� ����� ��� Talent Management, 
Professor Peter Cappelli. ����������� ��� �� ���������� ��� ��� ���� ��� HR, � Cappelli �������� ������� ���������� ����
��� ��������� ������������� �������� �� ������������ ��� ����������� ��� �� ������ ��������� �����������.

�� ��� ����������� executive seminar, �� senior decision makers �� ����� �� �������� ��������:

• �� ���������� ��� ���������� ��� �������������� �� ������������ ���� ������ ���� ����� ��� talent management, 
��� performance management ��� ��� ���������� �������

• �� �������� ������������� ������ ��� ��� ������������ ����, ���

• �� ��������� ��� ����������� ��� �� ���� ���������� �� �������������� ����������������� ����.
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www.peoplemanagement.gr
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Σύστηµα Εργάνη: Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων τον Οκτώβριο

Λιγότερες κατά 34.999 θέσεις µισθωτής 
εργασίας, λόγω της λήξης της 
λειτουργίας των εποχικών επιχειρήσεων, 
και περισσότερες (6 στις 10) προσλήψεις 
µε «ευέλικτες» συµβάσεις (µερικής και 
εκ περιτροπής εργασίας) καθώς και 
µειωµένους έως 50% µισθούς, κατά 

µέσο όρο σε σχέση µε τα κατώτατα 
νοµοθετηµένα όρια, κατέγραψε το 
υπουργείο Εργασίας τον Οκτώβριο. Το 
αρνητικό ισοζύγιο στην απασχόληση και 
την αξιοποίηση των «ευέλικτων» µισθών 
και των συµβάσεων από τις 
περισσότερες επιχειρήσεις, για τη 
συµπίεση του κόστους εργασίας και υπό 
τον φόβο της επιβολής του προστίµου 
των 10.550 ευρώ για κάθε αδήλωτο 
εργαζόµενο, αποτυπώνουν τα στοιχεία 
του συστήµατος «Εργάνη» που έδωσε 
στη δηµοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. 
Με βάση τα στοιχεία, µολονότι τον 
Οκτώβριο αυξήθηκαν οι προσλήψεις 
που δηλώθηκαν (138.408 αναγγελίες, 
έναντι 92.007 τον περασµένο 
Οκτώβριο), το 57% των προσλήψεων 
που έγινε ήταν µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης (61.546) και εκ 
περιτροπής εργασίας (17.299) σε 
αντίθεση µε τις συµβάσεις πλήρους 

απασχόλησης που αποτέλεσαν τη 
µειοψηφία (59.563). 
Στη διάρκεια του Οκτωβρίου έγιναν, 
ακόµη, 6.393 µετατροπές συµβάσεων 
από πλήρους σε µερικής και εκ 
περιτροπής εργασίας, ενώ οι κλάδοι µε 
τις περισσότερες προσλήψεις τον 
Οκτώβριο ήταν η Εκπαίδευση (+23.833), 
τα γραφεία απασχόλησης (+2.825), η 
ψυχαγωγία (+2.133), οι φορείς 
κοινωνικής φροντίδας (+1.678) και το 
εµπόριο (+1.460). 
Οι απώλειες των θέσεων µισθωτής 
εργασίας έφτασαν τις 173.407 λόγω των 
αυξηµένων κατά 12,5% απολύσεων και 
των οικειοθελών αποχωρήσεων (41.208 
από 24.906). Ως αποτέλεσµα των 
παραπάνω, το ισοζύγιο της µισθωτής 
εργασίας «γύρισε» αρνητικά (-34.999 
θέσεις), αλλά, ήταν µικρότερο κατά 
περίπου 30% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
αρνητικό του Οκτωβρίου 2012. 

Στους 853.896 ανήλθαν τον 
Σεπτέµβριο οι εγγεγραµµένοι 
άνεργοι που αναζητούσαν δουλειά, 
µειωµένοι κατά 0,86% σε σχέση µε 
τον Αύγουστο, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ΟΑΕ∆. Από τους 
αναζητούντες εργασία το 46,82% 
είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο 
του Οργανισµού για χρονικό 
διάστηµα ίσο ή και περισσότερο 
των 12 µηνών και το 53,18% για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 

12 µηνών. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων το 
40,39% είναι άνδρες και το 59,61% είναι γυναίκες. Στην 
ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 ετών ανήκει το 26,84%, στην 
ηλικιακή οµάδα από 30 έως και 54 ετών το 62,57% και στην 
ηλικιακή οµάδα από 55 ετών και άνω το 10,59%. Σύµφωνα 
επίσης µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, το σύνολο των 
επιδοτούµενων ανέργων ανήλθε τον Σεπτέµβριο σε 138.350 
άτοµα, µειωµένα κατά 5,15% σε σχέση µε τον Αύγουστο. Από 
το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων το 44,03% είναι 
άνδρες και το 55,97% είναι γυναίκες. Τέλος, στην ηλικιακή 
οµάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των επιδοτούµενων 
ανέργων ανήλθε σε 28.112 άτοµα (ποσοστό 20,32%), στην 
ηλικιακή οµάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 101.629 
άτοµα (ποσοστό 73,46%) και στην ηλικιακή οµάδα από 55 
ετών και άνω ανήλθε σε 8.609 άτοµα (ποσοστό 6,22%).

ΟΑΕ∆: Μικρή µείωση των 
εγγεγραµµένων για τον Σεπτέµβριο

http://bit.ly/1cvPEMC
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Στα επίπεδα του 2009 επανέρχεται σταδιακά η 
απασχόληση στο λιανεµπόριο τροφίµων, η 
οποία δείχνει σηµάδια ανάκαµψης το 
τελευταίο διάστηµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η απασχόληση στο 
λιανεµπόριο τροφίµων αυξήθηκε κατά 3,61% 
στο πρώτο εξάµηνο του 2013 σε σχέση µε το 
πρώτο εξάµηνο του 2012, αύξηση που 
µεταφράζεται σε δηµιουργία 6.700 νέων 
θέσεων εργασίας. Όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το ΙΕΛΚΑ, η αύξηση της 
απασχόλησης στο λιανεµπόριο τροφίµων είναι 
αποτέλεσµα δύο κυρίως παραγόντων: της 

ανάπτυξης και εξυγίανσης των δικτύων του 
κλάδου του λιανεµπορίου τροφίµων (κυρίως 
νέα καταστήµατα σούπερ µάρκετ από τις 
µεγάλες αλυσίδες του κλάδου) και από την 
απελευθέρωση των καναλιών πώλησης 
συγκεκριµένων προϊοντικών οµάδων (π.χ. 
απελευθέρωση της αγοράς βρεφικού 
γάλακτος, καπνού και Τύπου, νέα υγειονοµική 
διάταξη), η οποία δηµιούργησε αυξηµένες 
ανάγκες απασχόλησης για προσωπικό στις 
εταιρείες του κλάδου. Η θετική συνεισφορά 
των σούπερ µάρκετ στην απασχόληση 
αποτυπώνεται και σε άλλη έρευνα που 

διενήργησε το ΙΕΛΚΑ σε 
δείγµα 2.000 
καταναλωτών από όλη 
την Ελλάδα, σύµφωνα µε 
την οποία ποσοστό 70% 
θεωρεί ότι τα σούπερ µάρκετ προστατεύουν 
τις θέσεις εργασίας περισσότερο από τους 
άλλους κλάδους της οικονοµίας. Ακόµη 
µεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών 
(73%) θεωρεί ότι τα σούπερ µάρκετ λόγω των 
πανελλήνιων δικτύων καταστηµάτων που 
έχουν αναπτύξει συνεισφέρουν στην ενίσχυση 
της περιφέρειας και στην αποκέντρωση.

ΙΕΛΚΑ: Αυξήθηκε η απασχόληση στα µεγάλα σούπερ µάρκετ 

5

Υπoυργείο Εργασίας: Στο πλευρό των ατόµων µε αναπηρία 

Συνάντηση µε τον Jan Jarab, Περιφερειακό Αντιπρόσωπο για την Ευρώπη του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας και τον Γιάννη 
Βαρδακαστάνη, πρόεδρο της ΕΣΑµεΑ και του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για την αναπηρία είχε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης 
Κεγκέρογλου. Ο υφυπουργός µετέφερε τη δέσµευση του υπουργείου Εργασίας ότι παρά τις δυσκολίες θα συνεχίσει να καταβάλει 
προσπάθεια σχετικά µε τη στήριξη και προστασία των ατόµων µε αναπηρία, «ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την 
αξιοπρεπή διαβίωση και τη στήριξή τους, µε σκοπό την ένταξη και παραµονή τους στην αγορά εργασίας». Από την πλευρά του ο J. 
Jarab, αφού αναφέρθηκε σε θέµατα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικότερα στις ευάλωτες οµάδες του 
πληθυσµού, επικεντρώθηκε στα ζητήµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία.

Προθεσµία έως τις 31 Ιανουαρίου δίνει, µε απόφαση που 
υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, σε 18.900 
νέους ηλικίας έως 29 ετών για να ενεργοποιήσουν τα voucher – 
«επιταγές εισόδου» στην αγορά εργασίας που έµειναν αδιάθετα 
έως τις 31 Οκτωβρίου. Τις επιταγές δικαιούνται οι επιλαχόντες 
από τις λίστες των άνεργων νέων που είχαν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον συµµετοχής σε 2 προγράµµατα, για 35.000 θέσεις σε 
επιχειρήσεις (έµειναν αδιάθετα περίπου 8.900 voucher) καθώς 
και στον κλάδο του τουρισµού - επισιτισµού (10.000 θέσεις από 
τις οποίες απορροφήθηκαν 3.000). Με την ενεργοποίηση των 
επιταγών, οι νέοι αποκτούν δικαίωµα θεωρητικής και πρακτικής 
άσκησης και λαµβάνουν, µετά τη λήξη του προγράµµατος, 2.700 
ευρώ οι «άνεργοι νέοι ηλικίας µέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι 
Πανεπιστηµίων /ΤΕΙ» και 2.400 ευρώ οι «άνεργοι νέοι ηλικίας 
από 18 µέχρι 29 ετών - απόφοιτοι υποχρεωτικής, 
δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Αναφορικά µε τις αδιάθετες-αναξιοποίητες επιταγές εισόδου 
συνολικά 4.292 από τους 15.000 νέους αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 
διεγράφησαν, δηλαδή ποσοστό 28,16% ενώ στους αποφοίτους 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο συνολικός 
αριθµός των διαγραφέντων σε όλες τις περιφέρειες έφθασε τους 
4.627, ήτοι το 23,15%. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις περιφέρειες 
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου περίπου 1 στους 2 αποφοίτους 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν αξιοποίησε την «επιταγή 
εργασίας», ενώ αρκετά υψηλό ήταν το ποσοστό όσων 
διεγράφησαν σε Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία που 
ξεπέρασε τις 30 ποσοστιαίες µονάδες.

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται 
«επιταγές» ως 2.700 ευρώ 

http://bit.ly/1dyaPyR
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10.000 νέοι επιτυχόντες άνεργοι στον κλάδο του τουρισµού

Ανακοινώθηκαν οι 
10.000 νέοι 
επιτυχόντες που 
προέρχονται από τη 
λίστα των 
επιλαχόντων του 
προγράµµατος στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισµού ηλικίας 
έως 29 ετών» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» και από 1 Νοεµβρίου 2013, 
αναρτήθηκαν στην πλατφόρµα sete-voucher.gr. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για την πορεία της 
αίτησής τους καθώς και για τη ∆ιαδικασία Ενεργοποίησης του 

Voucher, από την πλατφόρµα. Οι ωφελούµενοι θα πρέπει µέχρι 
την 30η Ιανουαρίου 2014 (30/01/2014) να µεριµνήσουν και να 
ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. 
Υπενθυµίζεται ότι την υλοποίηση της δράσης του προγράµµατος 
αυτού, που χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) έχουν αναλάβει ο 
Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και 
η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), µε 
σκοπό την επίτευξη µιας δοµηµένης πορείας εισόδου των 
άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά 
καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άµεσα ή έµµεσα 
τον τουρισµό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. 
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Στην τελική ευθεία η εθελούσια στη Eurobank
Αισιοδοξία ότι η εθελούσια έξοδος που λήγει 
την Παρασκευή θα στεφθεί µε απόλυτη 
επιτυχία επικρατεί στη διοίκηση της Eurobank. 
Ως σήµερα οι δηλώσεις συµµετοχής στο 
πρόγραµµα περιορίζονται σε εργαζοµένους 
που είχαν ήδη αποφασίσει εδώ και καιρό να 
αποχωρήσουν για προσωπικούς λόγους από 
τον όµιλο, ωστόσο εκτιµάται ότι το τελευταίο 
τριήµερο, όπως συµβαίνει στις περισσότερες 
αντίστοιχες διαδικασίες, θα εκδηλωθεί το 
προσδοκώµενο ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των στελεχών του οµίλου που 

έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν την 
εθελούσια, θα αποχωρήσουν τελικώς από την 
τράπεζα περισσότερα από 700 άτοµα, 
ελαφρύνοντας σηµαντικά τις δαπάνες 
µισθοδοσίας της. Το τελικό κόστος της 
ελάφρυνσης θα εξαρτηθεί από το ποιοι θα 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, καθώς δεν 
αποκλείεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εκτός 
από εργαζόµενοι στο δίκτυο και ανώτερα 
στελέχη. Με βάση τις αποζηµιώσεις και τα 
έξτρα µπόνους αποχώρησης που έχουν 
ανακοινωθεί, υπολογίζεται ότι η αποµάκρυνση 

αυτού του αριθµού των εργαζοµένων θα 
κοστίσει περί τα 45 εκατ. ευρώ, δεδοµένου και 
του πλαφόν που έχει τεθεί στις 170.000 ευρώ. 
Υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στο 
πρόγραµµα έχουν όλοι οι εργαζόµενοι του 
διευρυµένου Οµίλου (Τράπεζα Eurobank και 
Θυγατρικές Ελλάδας, συµπεριλαµβανοµένης 
και της Νέας Proton Bank) µε συµβάσεις 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου και µε 
τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όµιλο πάνω 
από 18 µήνες κατά την 01/11/2013, όπως και οι 
δικηγόροι µε έµµισθη εντολή.

http://www.peoplemanagement.gr
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NGBI 500: Πιο αισιόδοξοι οι επιχειρηµατίες στη Β. Ελλάδα τον Οκτώβριο

Μικρή 
θετική 
µεταβολή 
κατέγραψε 
και τον 
Οκτώβριο 

ο δείκτης Northern Greece Business Index 
500 (NGBI 500), αποτυπώνοντας την 
αισιοδοξία µεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία 
είναι απότοκο της φετινής τουριστικής 
περιόδου, χωρίς βέβαια η άνοδός του να 
µπορεί να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή. Έτσι, 

ο δείκτης προσέγγισε για τον Οκτώβριο το  
-20, έναντι -23 τον Σεπτέµβριο, -32 τον 
Αύγουστο και -35 τον περσινό Οκτώβριο. 
Ειδικότερα, τον προηγούµενο µήνα οι 
επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 19% ότι η 
κατάστασή τους είναι καλή, έναντι 
αντίστοιχου ποσοστού 15% τον Σεπτέµβριο 
του 2013. Για το επόµενο εξάµηνο, 
προσεγγίζουν το 14% οι επιχειρήσεις που 
εκτιµούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάστασή 
τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17% τον 
Σεπτέµβριο. Στο πεδίο της απασχόλησης η 

τάση για προσλήψεις παραµένει αναιµική και 
ασφαλώς δεν είναι αρκετά ενθαρρυντική, 
ενόψει της χειµερινής περιόδου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η πρόθεση απολύσεων φτάνει στο 
21%, έναντι 20% του Σεπτεµβρίου, ενώ στο 
11% (έναντι ποσοστού 9% προηγούµενο 
µήνα) είναι η πιθανότητα για προσλήψεις. Η 
«µερίδα του λέοντος» των βορειοελλαδικών 
επιχειρήσεων και συγκεκριµένα το 68%, 
έναντι αντίστοιχου ποσοστού 71% τον 
Σεπτέµβριο, επιλέγει να διατηρήσει 
αµετάβλητο τον αριθµό του προσωπικού της. 

Ήλιος: Μηνιαία έκθεση Νοεµβρίου

Στα 2.687.227 άτοµα ανέρχεται ο αριθµός των 
συνταξιούχων, ενώ η συνολική µηνιαία δαπάνη για 
συντάξεις το µήνα Νοέµβριο ανέρχεται σε 
2.297.302.338,20 ευρώ. Όπως προκύπτει από την 
έκτη µηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήµατος Ελέγχου 
και Πληρωµών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για το µήνα 
Νοέµβριο 2013 το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από 
συντάξεις ανέρχεται στα 927,80 ευρώ. Με το 
συνολικό αριθµό των καταβαλλόµενων συντάξεων 
να ανέρχεται σε 4.431.864 εκ των οποίων οι 9.414 
καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών 
ολοκληρώνονται τα βασικά στοιχεία πληροφόρησης 
του συστήµατος για το µήνα αυτόν. 
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Managing the Older Worker and preparing for the New 
Organizational Order
� P. Cappelli �� �������� ���� ������ ��� �� ������������ ��������� �� ���������� ������������
�������� ������������ (������ ��� ��� �� �������� ������������� ��� ����� ��� ����������)
��� �� ��������� �� ������ ������� ������ �� ���� ������������, ���� �� ���������

�� ������� ������ ������������ ����.

Φεύγουν 5.000 υπάλληλοι δήµων

Περισσότεροι από 5.000 υπάλληλοι από το σύνολο των 83.000 που εργάζονται 
σε δήµους και περιφέρειες θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µέχρι τα τέλη 
του έτους όπως σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιώντας τόσο το µέτρο 
της εθελοντικής κινητικότητας όσο και την αξιολόγηση των ΟΤΑ βάσει 
αριθµοδεικτών όπου θα υπολογίζεται ο απαιτούµενος αριθµός εργαζοµένων 
στους δήµους µε βάση τον πληθυσµό τους. Παράλληλα προγραµµατίζονται 
«λουκέτα» σε ζηµιογόνες δηµοτικές επιχειρήσεις όπου θα σηµάνουν την απόλυση 
του προσωπικού που απασχολούν. Βασικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασµού 
αποτελεί η ένταξη των 5.000 δηµοτικών υπαλλήλων στο δεύτερο κύµα 
κινητικότητας συνολικά 12.500 εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο που πρέπει να 
ολοκληρωθεί µέχρι τον ∆εκέµβριο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης έχει ζητήσει από την τρόικα δίµηνη παράταση µέχρι 
τον Μάρτιο του 2014 προκειµένου να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των δοµών 
και του προσωπικού για το δεύτερο κύµα της διαθεσιµότητας, χωρίς όµως να έχει 
λάβει ακόµα σχετική απάντηση λόγω της διακοπής των διαπραγµατεύσεων.

http://www.peoplemanagement.gr
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ΕΚ∆ΑΑ: Προγράµµατα επιµόρφωσης για δηµόσιους 
υπαλλήλους που εντάσσονται στην κινητικότητα

Την υλοποίηση ταχύρρυθµων προγραµµάτων επιµόρφωσης των δηµόσιων υπαλλήλων 
που εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας, ανέθεσε το υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης- Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α). 
Στόχος των προγραµµάτων είναι η ενδυνάµωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
υπαλλήλων αυτών, ενώ η επιµόρφωσή τους περιλαµβάνει δύο κατηγορίες 
προγραµµάτων, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη φάση της αναζήτησης νέων 
οργανικών θέσεων και µετά την τοποθέτησή τους σε νέες οργανικές θέσεις. Όπως 
επισηµαίνεται από το υπουργείο, η συµµετοχή είναι προαιρετική για τους υπαλλήλους 
και δεν έχει καµία έννοµη συνέπεια για την τοποθέτησή τους στους φορείς υποδοχής.

Μειώσεις στο εφάπαξ  
των υπαλλήλων της Βουλής

Μειωµένο εφάπαξ θα παίρνουν οι υπάλληλοι 
της Βουλής που θα συνταξιοδοτούνται µετά 
την 1η Ιανουαρίου του 2014. Σύµφωνα µε 
έγγραφο του προέδρου του Ταµείου Αρωγής 
Υπαλλήλων Βουλής (ΤΑΥΒ), Αθανάσιου 
Θεοδωρόπουλου προς τους συναδέλφους 
του, αναφέρεται ότι έπειτα από την πρόσφατη 
αναλογιστική µελέτη και µε την τροποποίηση 
του σχετικού κανονισµού, για το εφάπαξ των 

υπαλλήλων της Βουλής από 1ης Ιανουαρίου 2014, θα ισχύσει µειωµένος 
συντελεστής αρωγής 1,8 από 2,5 που ισχύει σήµερα. Εκτιµάται ότι µε τη 
γνωστοποίηση της σχετικής τροποποίησης, αρκετοί θα είναι οι υπάλληλοι της 
Βουλής, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, 
που θα σπεύσουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους, προκειµένου 
να λάβουν το εφάπαξ τους πριν ισχύσει ο µειωµένος συντελεστής αρωγής.

Douleftaras.gr:  
Νέα πλατφόρµα 
αναζήτησης εργασίας

Ο douleutaras.gr είναι µία ελληνική 
online πλατφόρµα που φέρνει σε επαφή 
ανθρώπους µε διάφορες δεξιότητες και 
εµπειρία σε οποιοδήποτε αντικείµενο 
εργασίας, µε οποιονδήποτε ψάχνει τον 
κατάλληλο επαγγελµατία για 
προσωπικό ή εταιρικό project 
δεδοµένης χρονικής διάρκειας. Οι 
προσφερόµενες υπηρεσίες µπορούν να 
περιλαµβάνουν εργασίες εξ 
αποστάσεως, όπως web/graphic design, 
προγραµµατισµός, µεταφράσεις ή 
δηµόσιες σχέσεις, καθώς επίσης και 
εργασίες που απαιτούν φυσική 
παρουσία, όπως ιδιαίτερα µαθήµατα, 
τεχνικές εργασίες, personal trainers ή 
κηπουρική. ∆ηµιουργήθηκε από µία 
οµάδα νέων ανθρώπων από το χώρο 
της πληροφορικής, του design, του 
marketing και του business 
development, µε σκοπό να διευκολύνει 
την ανάληψη εργασίας χωρίς 
µεσάζοντες, δίνοντας την ευκαιρία στον 
κάθε πολίτη να αξιοποιήσει τις 

ικανότητές του, αλλά και να εντοπίσει 
άλλους χρήσιµους 

επαγγελµατίες, 
µε ευκολία και 
διαφάνεια.
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Στα 520 ευρώ θα είναι από το 2015 (µε συνυπολογισµό της βασικής και της αναλογικής σύνταξης) 
η κατώτατη σύνταξη στα Ταµεία για 15έτη ασφάλισης. Την εκτίµηση αυτή κάνει το ΙΚΑ 
διευκρινίζοντας ότι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ, όπως προβλέπει ο ν. 3863/10, αφορά στη 
σύνταξη που θα λαµβάνει, στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων, ο ανασφάλιστος υπερήλικας 
(όπως ισχύει και σήµερα) ενώ για κάθε έτος ασφάλισης το ποσό αυτό, το οποίο εγγυάται το 
κράτος, θα αυξάνεται µε αναδιανεµητικούς και ανταποδοτικούς όρους µε αποτέλεσµα το 
συνολικό ποσό της σύνταξης να διαµορφώνεται προς τα πάνω, ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης.

Ηµερίδα από το ALBA 
και τη Citi Ελλάδος

Με θέµα «Η Νεανική 
Απασχολησιµότητα στην Ελλάδα 
Σήµερα» Ηµερίδα για τη νεανική 
απασχολησιµότητα διοργανώνει το 
ALBA Graduate Business School at 
The American College of Greece και 
η Citi Ελλάδος στην Αθήνα στις 22 
Νοεµβρίου. Στην εκδήλωση θα 
ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα του 
ερευνητικού έργου Mobilize Youth 
Employability in Greece Initiative, µία 
πρωτοβουλία της Citi Ελλάδας, που 
χρηµατοδοτεί το Citi Foundation και 
υλοποιεί το Τµήµα Εφαρµοσµένης 
Έρευνας του ALBA. Θα 
παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα 
ερευνητικά στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά και τους παράγοντες 
διαµόρφωσης της νεανικής 
απασχολησιµότητας στην Ελλάδα 
σήµερα, καθώς και τα αποτελέσµατα 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών ερευνών. Η 
εκδήλωση θα αποτελέσει ένα 
φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και 
ιδεών από όλους τους 
εµπλεκόµενους για την ανάπτυξη των 
µελλοντικών προοπτικών 
απασχόλησης των νέων στη χώρα.

«Εκτός ΙΚΑ» όσες επιχειρήσεις χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές 
«Εκτός ΙΚΑ» τέθηκαν από 6 Νοεµβρίου, 
καθώς δεν θα µπορούν να υποβάλλουν 
Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις 
(ΑΠ∆) για την ασφάλιση του προσωπικού 
τους, όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές και 
δεν τις ρυθµίζουν εντός δέκα ηµερών από 
την παραλαβή των ηλεκτρονικών 
ειδοποιήσεων που άρχισε να αποστέλλει το 
Ταµείο. Τη «φραγή» στην ηλεκτρονική 
υποβολή των δηλώσεων των ασυνεπών 
εργοδοτών, τη διεκδίκηση των απλήρωτων 
εισφορών και τον ηλεκτρονικό έλεγχο, σε 
µηνιαία βάση, των υποβαλλόµενων ΑΠ∆ και 
των ποσών που αντιστοιχούν στις δηλώσεις 
των επιχειρήσεων, ανακοίνωσαν ο υπουργός 
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης και ο διοικητής 

του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Στο 
πλαίσιο της απόφασης για «χτύπηµα» της 
εισφοροδιαφυγής και «κάλυψη» µέρους του 
χρηµατοδοτικού κενού από τις απλήρωτες 
εισφορές, ανακοίνωσαν τέσσερα µέτρα 
άµεσης εφαρµογής:
α)  Θα γίνονται αυτόµατες διασταυρώσεις των 

υποβληθεισών µηνιαίων εισφορών σε 
σχέση µε τις καταβληθείσες. Σε περίπτωση 
απόκλισης, θα εκδίδεται µηχανογραφικά 
Πράξη Επιβολής Εισφορών, η οποία θα 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη 
και όσοι δεν εξοφλούν ή δεν ρυθµίζουν 
τις οφειλές θα χάνουν το δικαίωµα 
υποβολής µέσω διαδικτύου της ΑΠ∆ του 
επόµενου µήνα.

β)  Θα σταλούν περί τις 200.000 
ειδοποιητήρια σε όσους έχουν 
ληξιπρόθεσµες οφειλές από 
προηγούµενα χρόνια για να εξοφλήσουν 
ή να ρυθµίσουν τις οφειλές αφού δεν θα 
µπορούν να υποβάλλουν ΑΠ∆.

γ)  Επεκτείνεται ο έλεγχος των εισφορών των 
ΑΠ∆ µε τα στοιχεία που δηλώνονται στο 
σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» σε σχέση µε τα 
ακριβή στοιχεία των µονάδων αυτών στη 
δήλωση ασφάλισης µέσω των ΑΠ∆ και 

δ)  Από την 1η ∆εκεµβρίου 2013 εντάσσονται 
στο σύστηµα υποβολής της µηνιαίας ΑΠ∆ 
και οι εισφορές που αντιστοιχούν στο 
σύνολο των Ταµείων Επικουρικής 
Ασφάλισης και εφάπαξ.

ΙΚΑ: Στα 520 ευρώ η κατώτατη σύνταξη από το 2015

∆Ω∆ΩΝΗ: Πρόγραµµα προσλήψεων  
και δηµιουργία Ακαδηµίας 

Πρόγραµµα προσλήψεων ώστε να  ενισχυθεί  οργανωτικά 
υλοποιεί η ∆ωδώνη προχωρώντας παράλληλα και στη 
δηµιουργία της Ακαδηµίας ∆Ω∆ΩΝΗ, ένα καινοτόµο πρόγραµµα 
κατάρτισης προσωπικού. Ήδη η εταιρεία έχει εντάξει στο 
δυναµικό της στελέχη τόσο σε νεοσύστατες θέσεις στους τοµείς 

των οικονοµικών τµηµάτων καθώς και του τµήµατος πληροφοριακών συστηµάτων, όσο και 
σε κενές θέσεις όπως ο τοµέας της διαχείρισης της παραγωγής. Σηµαντική στήριξη στους 
εργαζοµένους της εταιρείας αποτελεί και η νέα πρωτοβουλία Ακαδηµία ∆Ω∆ΩΝΗ, που 
στόχο έχει την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας, προκειµένου να 
βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους, µέσω προγραµµάτων κατάρτισης, ώστε όλοι 
οι εργαζόµενοι να λάβουν εξειδικευµένες γνώσεις στους τοµείς εργασίας τους. 

Ο εξαετής κύκλος ύφεσης για την Ελλάδα φαίνεται να τελειώνει και το 2014 θα είναι έτος 
ανάκαµψης µε οριακή ανάπτυξη 0,6% που θα επιταχυνθεί στο 2,9% το 2015, µε όχηµα 
σηµαντική αύξηση των επενδύσεων, που θα συνδυαστεί µε υποχώρηση της ανεργίας, εκτιµά η 
Κοµισιόν. Σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κοµισιόν που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, 
στο κεφάλαιο για την Ελλάδα µε τίτλο «Είναι ορατή η οικονοµική ανάκαµψη», η Επιτροπή θεωρεί 
πως υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις που παραπέµπουν στο ότι η ύφεση στην Ελλάδα φαίνεται να 
υποχωρεί. Οι µισθοί ωστόσο θα συνεχίσουν να µειώνονται. Συνολικά η κατά κεφαλήν 
αποζηµίωση θα µειωθεί κατά 7% φέτος και κατά 1,5% τον επόµενο χρόνο.

Έκθεση Κοµισιόν: Επιστροφή  
στην ανάπτυξη και µείωση µισθών
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ΟΟΣΑ: Η κρίση στέρησε την ευηµερία από τους Έλληνες
Το µέσο ελληνικό νοικοκυριό επηρεάστηκε 
πολύ από την κρίση, σύµφωνα µε την 
έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την 
ευηµερία (Well Being) που µετρά το 
ανθρώπινο κόστος της κρίσης. Η έρευνα 
αναφέρει ότι σε ένα σύνολο 11 κριτηρίων 
που χρησιµοποιήθηκαν για να µετρηθεί η 
ευηµερία, η Ελλάδα βρισκόταν µόνο στα 
τρία από αυτά πάνω από το µέσο όρο των 
34 αναπτυγµένων χωρών του ΟΟΣΑ. 
Ειδικότερα, πάνω από το µέσο όρο ήταν 
όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας, 
στην ισορροπία µεταξύ εργασίας και ζωής 
και στην προσωπική ασφάλεια. 
Χαµηλότερα από το µέσο όρο ήταν όσον 

αφορά την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, το 
εισόδηµα και τον πλούτο, την ενασχόληση 
µε τα κοινά, τις θέσεις εργασίας και τις 
αποδοχές, τις κοινωνικές διασυνδέσεις, την 
κατοικία, την υποκειµενική ευηµερία και την 
ποιότητα του περιβάλλοντος. Η έκθεση του 
ΟΟΣΑ σηµειώνει ότι η Ελλάδα κατέγραψε 
µεταξύ του 2007 και του 2011 µία 
σωρευτική µείωση του πραγµατικού 
διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών 
κατά 23%, που ήταν η µεγαλύτερη µεταξύ 
των χωρών του Οργανισµού. Μεταξύ του 
2007 και του 2010, η ανισότητα στο 
εισόδηµα της αγοράς αυξήθηκε κατά 2%, 
πάνω από το µέσο όρο του Οργανισµού 
που ήταν 1,2%. Η µεγαλύτερη επίπτωση 

της κρίσης, αναφέρει η έκθεση, στην 
ευηµερία των πολιτών προέκυψε από τη 
µείωση της απασχόλησης και την 
επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά 
εργασίας. Το ποσοστό των Ελλήνων που 
δηλώνουν πολύ ικανοποιηµένοι από τη 
ζωή τους µειώθηκε από 59% το 2007 σε 
34% το 2011, το χαµηλότερο ποσοστό στον 
ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια της κρίσης 
µειώθηκε επίσης η εµπιστοσύνη των 
Ελλήνων στους θεσµούς και τον τρόπο που 
λειτουργεί η δηµοκρατία. Τέλος, 
διαπίστωσε ότι η Ελλάδα και η Εσθονία 
είναι οι µόνες χώρες της Ευρωζώνης που 
βρίσκονται στο 20% των χωρών µε τον 
χαµηλότερο δείκτη ευηµερίας.

Αυξήθηκαν κατά 1,2 
εκατ. οι άνεργοι στην 
Ιταλία από το 2007

Ο αριθµός των ανέργων στην Ιταλία 
αυξήθηκε από το 2007 ως σήµερα κατά 
1.200.000 πρόσωπα, σύµφωνα µε 
έρευνα του υπουργείου Εργασίας της 
χώρας η οποία δόθηκε στη δηµοσιότητα. 
«Το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι 
εργάζονται µειώθηκε σχεδόν κατά 2% τα 
τελευταία δυο χρόνια», ήταν ένα από τα 
σηµαντικότερα συµπεράσµατα της 
έρευνας. Το 2007 οι άνεργοι που 
αναζητούσαν εργασία επί δώδεκα και 
πλέον µήνες ήταν το 46,8% του ενεργού 
πληθυσµού, ενώ το 2012 είχαν φτάσει το 
52,5%. Από το 2007 ως σήµερα το 
ποσοστό απασχόλησης µειώθηκε κατά 
5,4% για τους Ιταλούς µε απολυτήριο 
γυµνασίου και κατά 3% για τους πολίτες 
που φοίτησαν µόνον σε δηµοτικό 
σχολείο. Κάτι που αποδεικνύει, τονίζουν 
οι παρατηρητές, ότι η ύφεση πλήττει 
πρώτα από όλα τα πιο αδύναµα 
κοινωνικά στρώµατα. Όσον αφορά την 
ανεργία των νέων, το υπουργείο Εργασίας 
της Ιταλίας υπογράµµισε ότι στις νότιες 
περιφέρειες της χώρας το ποσοστό της 
πλέον αγγίζει το 45%. Οι νέοι από 15 ως 
24 ετών που δεν δουλεύουν και δεν 
σπουδάζουν σε πανιταλική κλίµακα 
φθάνουν το 21%, ενώ στις κύριες 
περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρία, 
Σικελία, Καµπανία) το ποσοστό τους 
ξεπερνά το 30%.

ΕΕ: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων  
στην Ελλάδα για το 2014-2015   

Σε 160,24 εκατ. ευρώ ανέρχεται το καταρχήν ποσό που αντιστοιχεί για τη στήριξη της 
απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα το 2014 και το 2015, από τα κονδύλια της λεγόµενης 
«Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων», σύµφωνα µε ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα συνολικά κονδύλια από την εν λόγω Πρωτοβουλία 
ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ και θα διατεθούν σε προγράµµατα επιδοτούµενης 
απασχόλησης και µαθητείας σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπου η ανεργία των νέων 
ξεπερνά το 25%. Όλες οι ελληνικές περιφέρειες, πλην των Ιονίων Νησιών, είναι επιλέξιµες 
για να λάβουν χρηµατοδότηση. Τα κονδύλια από την Πρωτοβουλία θα είναι διαθέσιµα από 
1ης Ιανουαρίου 2014 και θα πρέπει να απορροφηθούν µέχρι το τέλος του 2015. Οι εθνικές 
κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλλουν τα προγράµµατά τους έως το τέλος του 2013. Στόχος, 
είναι η στήριξη αποκλειστικά νέων ανθρώπων, από 15 έως 25 ετών, οι οποίοι δεν 
σπουδάζουν, δεν εκπαιδεύονται ή δεν εργάζονται. Σηµειώνεται ότι τα συνολικά κονδύλια 
που προβλέπονται στο νέο πολυετή προϋπολογισµό της ΕΕ (2014-2020) για τη στήριξη 
των νέων, ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ. 

Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, το 
2008, µέχρι σήµερα, χάθηκε µία στις επτά 
θέσεις εργασίας στην Πορτογαλία, όπως 
ανακοίνωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(∆ΟΕ). Μάλιστα, τα δύο τρίτα εξ αυτών 
αφορούν την περίοδο αφότου τέθηκε σε ισχύ 
το πρόγραµµα διεθνούς χρηµατοοικονοµικής 
στήριξης της χώρας τον Μάιο του 2011. «Η 
αγορά εργασίας δεν γνώρισε καµιά βελτίωση 
µετά την έναρξη» του προγράµµατος στήριξης 
ανέφερε η ∆ΟΕ παρουσιάζοντας σχετική 
έκθεσή της στη Λισαβόνα. «Στην 
πραγµατικότητα η αύξηση της ανεργίας 
εντάθηκε τα δύο τελευταία χρόνια», και 

«ορισµένες ενδείξεις επιβράδυνσης δεν 
εµφανίστηκαν παρά µόλις τελευταία». Το 
ποσοστό της ανεργίας στην Πορτογαλία 
υποχώρησε το δεύτερο τρίµηνο στο 16,4% 
έναντι 17,7% που ήταν τους πρώτους τρεις 
µήνες της χρονιάς. Ωστόσο, η κυβέρνηση 
προβλέπει νέα άνοδο του ποσοστού της 
ανεργίας στο 17,7% το 2014. «Οι περικοπές 
στους µισθούς και στα κοινωνικά 
προγράµµατα, σε συνδυασµό µε τις αυξήσεις 
των φόρων, µείωσε τα εισοδήµατα των 
οικογενειών και την κατανάλωση», σχολίασε 
ο Ρέιµοντ Τόρες, διευθυντής του τµήµατος 
έρευνας της ∆ΟΕ.

Πορτογαλία: Χάθηκε µία στις επτά  
θέσεις εργασίας από το 2008
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Οι θέσεις ∆ιευθύνοντων Συµβούλων 
κατέχονται από άνδρες σε ποσοστό 97,6% 
ενώ στις συνθέσεις των διοικητικών 
συµβουλίων µόνο το 8,9% των µελών είναι 
γυναίκες, έτσι παρά τις εξαγγελίες και τις 
υποσχέσεις, οι γυναίκες φαίνεται να 
παραµένουν παραγκωνισµένες έναντι των 
ανδρών. Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας, που 
διενεργήθηκε από το ∆ιεθνές 
Πανεπιστήµιο Ελλάδος, για λογαριασµό 

του Τοµέα Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΤΟΓΜΕ) του τµήµατος Μακεδονίας της 
Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), στις µεγάλες επιχειρήσεις των χωρών 
µελών της Ευρώπης των 27, τις θέσεις διευθυνόντων συµβούλων, στη συντριπτική 
πλειοψηφία, κατέχονται από άνδρες (ποσοστό 97,6%), ενώ στις συνθέσεις των 
διοικητικών συµβουλίων µόνο το 8,9% των µελών είναι γυναίκες. Η αδικία σε βάρος των 
γυναικών αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τους πτυχιούχους τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε µεγάλες επιχειρήσεις, το 60% είναι γυναίκες και το 
40% άνδρες, το µέσο ηµεροµίσθιο των γυναικών ανέρχεται σε 26,390 ευρώ και των 
ανδρών 34,377 ευρώ και το ποσοστό απασχόλησης είναι 75,8% για τους άνδρες και 
62,5% για τις γυναίκες. Από την έρευνα επιβεβαιώνεται ακόµα, ότι οι άνδρες µε ανήλικα 
παιδιά, κάτω των 12 ετών, µπορούν να εργάζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα 
(απασχολείται το 90,3%), ενώ στους µερικώς απασχολούµενους το 75% είναι γυναίκες. 

Ανδροκρατούµενες οι µεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Gallup: Έρευνα για τους εργοδότες
Αν οι εργαζόµενοι έχουν την επιλογή µίας νέας δουλειάς, προτιµούν να έχουν ως 
εργοδότη τους άντρα και όχι γυναίκα, δείχνει µία νέα έρευνα που έγινε στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Συγκεκριµένα, το 35% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 
προτιµούν να έχουν άντρα εργοδότη σε σύγκριση µε το 23% που προτιµούν 
γυναίκα, στην έρευνα που πραγµατοποίησε η Gallup σε 2.059 άτοµα, ενώ οι 
υπόλοιποι απάντησαν ότι δεν έχει σηµασία το φύλο του αφεντικού τους. Το 63% 
των γυναικών εξέφρασε άποψη για το φύλο του εργοδότη τους σε σύγκριση µε το 
52% των αντρών. Παρότι συνεχίζει να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στους άντρες 
και τις γυναίκες, το ποσοστό των εργαζοµένων που προτιµά γυναίκα έχει αυξηθεί 
κατά 18% τις τελευταίες έξι δεκαετίες, ενώ κατά το αντίστοιχο διάστηµα έχει 
µειωθεί κατά 31% το ποσοστό αυτών που προτιµούν άντρα. Από τους 
ερωτηθέντες πάντως το 54% έχει άντρα εργοδότη, το 30% έχει γυναίκα και οι 
υπόλοιποι δεν έχουν εργοδότη. Τέλος, οι νεότεροι, από 18 έως 34, τείνουν να 
προτιµούν άντρα και οι µεγαλύτεροι, από 35 έως 54, γυναίκα.

Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional,  
Νοέµβριος 2013, τεύχος 103

σελ. 30. Payroll Outsourcing
Με συνεχείς νοµοθετικές 
αλλαγές στην αγορά 
εργασίας η επιλογή 
εξωτερικών συνεργατών 
στη διαδικασία της 
µισθοδοσίας θεωρείται 
πιο αναγκαία από ποτέ 
σε κάθε επίπεδο. Το 
payroll outsourcing 
αποτελεί ίσως και µία 
επιλογή στρατηγικής, 
διασφαλίζοντας µε τον καλύτερο 
τρόπο την πιο ορατή διαδικασία ενός 
οργανισµού. 

σελ. 52. NLP Training
Το NLP µελετά τη δοµή του πώς 
οι άνθρωποι σκέφτονται και πώς 
αντιλαµβάνονται τον κόσµο. 
Προφανώς, η δοµή για κάτι τόσο 
υποκειµενικό δεν επιδέχεται 
ακριβείς, στατιστικές φόρµουλες 
αλλά αντίθετα οδηγεί σε µοντέλα για 
το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. 
Με βάση αυτά τα µοντέλα, έχουν 
αναπτυχθεί τεχνικές για τη γρήγορη και 
αποτελεσµατική αλλαγή του τρόπου 
σκέψης, των συµπεριφορών και των 
πεποιθήσεων.

σελ. 68. Facility Management
Το Facility Management, αποτελεί 
σηµαντικό τοµέα για κάθε επιχείρηση. 
Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι νέες 
τάσεις που προκύπτουν από έρευνες 
αναδεικνύουν έναν κλάδο που φαίνεται 
να γνωρίζει σηµαντική ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια.
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