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Συστ. Εργάνη: Περισσότερες θέσεις 
εργασίας το α’ τρίµηνο
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Ρεκόρ αύξησης θέσεων εργασίας από το 2001 καταγράφηκε το πρώτο τρίµηνο 
φέτος, καθώς το ισοζύγιο µισθωτής απασχόλησης διαµορφώνεται στις 40.876 νέες 
θέσεις εργασίας, έναντι των -8.838 ένα χρόνο πριν.  
Τον Μάρτιο σύµφωνα µε τα στοιχεία του «Εργάνη» καταγράφεται αύξηση της 
µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο 
προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 14.567 θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες 
πρόσληψης ανήλθαν σε 90.479, ενώ οι αποχωρήσεις σε 75.912 αντίστοιχα. Από τις 
75.912 συνολικά αποχωρήσεις, οι 37.083 προήλθαν από οικειοθελείς 
αποχωρήσεις και οι 38.829 από καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου ή 
λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο 
µηνών, Μάρτιος 2014 και Μάρτιος 2013, προκύπτει υψηλότερη θετική επίδοση για 

τον Μάρτιο 2014 (θετικό ισοζύγιο 14.567 νέων θέσεων) έναντι θετικού ισοζυγίου (8.950) το Μάρτιο του 2013. Εξέλιξη που, κυρίως, 
αποδίδεται στις (κατά 43.991) περισσότερες προσλήψεις που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο του 2014 έναντι του αντίστοιχου µήνα του 
προηγούµενου έτους. Επισηµαίνεται ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του µηνός Μαρτίου 2014 είναι η υψηλότερη καταγεγραµµένη 
επίδοση ισοζυγίου µηνός Μαρτίου από το 2001 µέχρι σήµερα. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριµήνου 
του 2014 είναι θετικό και διαµορφώνεται στις 40.876 νέες θέσεις εργασίας, συνιστώντας, µια ενθαρρυντική επίδοση, καθώς το εν λόγω 
επίπεδο είναι σηµαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του πρώτου τριµήνου του 2013, που ήταν αρνητικό κατά 8.838 (απώλειες 
θέσεων εργασίας), αλλά αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση πρώτου τριµήνου έτους από το 2001 µέχρι σήµερα.

ΠΝΟ-ΣΕΕΝ: Νέα συλλογική 
σύµβαση εργασίας

Νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µε 
µηδενικές αυξήσεις για το 2014, που 
καλύπτει όλους τους ναυτικούς που 
εργάζονται στα πλοία της ακτοπλοΐας και τα 
επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία διεθνών 
γραµµών, υπέγραψαν οι εκπρόσωποι της 
Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας και 
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).  
Η ισχύς της σύµβασης είναι από 1ης 
Ιανουαρίου του 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
του 2014.  
Ως θετική εξέλιξη για τους Έλληνες ναυτικούς 
και για τις επιχειρήσεις ενός «πληγωµένου» 
οικονοµικά κλάδου και κυρίως, για την 
εργασιακή και κοινωνική ειρήνη που όλοι 
επιζητούν, χαρακτήρισε την υπογραφή της 
νέας συλλογικής σύµβασης µεταξύ του 
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Επιβατηγού 
Ναυτιλίας και της ΠΝΟ, ο υπουργός 
Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης.

ΙΚΑ: Αύξηση εργαζοµένων µε µερική 
απασχόληση

Αύξηση κατά 35,36% των 
εργαζοµένων µε µερική 
απασχόληση µέσα σε ένα χρόνο 
(στις 404.363 από 298.738 που 
ήταν το 2012) και συνολική µείωση 
των µισθών για τους οποίους 
καταβάλλονται εισφορές κατά 
7,47% (και κατά 19,32% στα 
οικοδοµικοτεχνικά έργα) κατέγραψε 
το ΙΚΑ το Σεπτέµβριο του 2013. 
Σύµφωνα µε τα συγκριτικά στοιχεία, 
µεταξύ Σεπτεµβρίου 2012 και 
Σεπτεµβρίου 2013, ο αριθµός των 
ασφαλισµένων, ύστερα από τα 
χρόνια των συνεχών µειώσεων, 
αυξήθηκε κατά 11,88% (+7,60% µε 
πλήρη απασχόληση και +35,36% 
µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης) και µειώθηκε κατά 
7,08% µόνο στις κατασκευές. 
Συνολικά οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ 
έφτασαν το 1.671.632 (από 

1.500.869) και αριθµός των 
επιχειρήσεων τις 224.829 από 
215.113, αν και µείωση υπήρξε στις 
επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδων 
των οικοδοµικοτεχνικών έργων 
(στις 14.038 από 15.736).  
Ο µέσος µισθός για πλήρη 
απασχόληση έφτασε στα 1.246,10 
ευρώ, από 1.310, 24 ευρώ που 
ήταν το Σεπτέµβριο του 2012 και για 
τη µερική απασχόληση στα 450,36 
ευρώ, από 542,09 ευρώ.  
Ο µέσος µισθός στις κοινές 
επιχειρήσεις µειώθηκε κατά 7,47% 
και στα οικοδοµικοτεχνικά έργα 
κατά 19,32% και το µέσο 
ηµεροµίσθιο στα 54,38 ευρώ 
(25,91 ευρώ για µερική 
απασχόληση) από τα 55,99 ευρώ 
(28,78 ευρώ για τους µερικώς 
απασχολουµένους). 

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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Μετά την τεράστια επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, µε περισσότερους  
από 350 σύνεδρους και 45 case studies, το HR in Action  
επιστρέφει και πάλι! Για 3η συνεχόµενη χρονιά δίνουµε βήµα και φωνή  
στις καλές πρακτικές που εφαρµόζουν τα τµήµατα HR.

Θετική διάθεση, καινοτόµα επιχειρήµατα και εξωστρέφεια είναι αρκετά  
για να «διεκδικήσετε» επάξια µια θέση ανάµεσα στους οµιλητές µας!

Προετοιµαστείτε!

version 
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Συµµετοχές: Ειρήνη Φαφούτη, Τ: 210-6617777 εσωτ. 229, E: ifafouti@boussias.com 
Χορηγίες: Κωνσταντίνος Κίντζιος, T: 210-6617777 εσωτ. 119, Ε: kkintzios@boussias.com 
Περιεχόµενο: Aντωνία Κατσουλιέρη, T: 210-6617777 εσωτ. 321, Ε: akatsoulieri@boussias.com

Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ
Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Πρακτικές | Πολιτικές | Ενέργειες | Δράσεις | Πρωτοβουλίες

Τα καλύτερα case studies και inspirational presentations από τον 
κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού σε µια εκδήλωση όπου 
πρωταγωνιστές και αποδέκτες είναι τα ίδια τα στελέχη του HR. 

mailto:ifafouti@boussias.com
mailto:kkintzios@boussias.com
mailto:akatsoulieri@boussias.com
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Στα 857.448 άτοµα έφτασε το Φεβρουάριο το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, από αυτά 431.523 (50,33%) είναι εγγεγραµµένα 
στο µητρώο του για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών, και 
425.925 (49,67%) είναι εγγεγραµµένα για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 
µηνών. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων οι 356.855 είναι άνδρες 
(41,62%) και οι 500.593 είναι γυναίκες (58,38%). Στην ηλικιακή οµάδα «κάτω των 
30 ετών» το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 216.990 άτοµα 
(25,31%), στην ηλικιακή οµάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 538.564 
άτοµα (62,81%) και στην ηλικιακή οµάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 
101.894 άτοµα (11,88%). Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο 
των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 11.979 άτοµα (1,40%), στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυµνασίου)» ανήλθε σε 293.439 άτοµα 
(34,22%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθµια εκπαίδευση» ανήλθε σε 
418.557 άτοµα (48,81%) και στο αντίστοιχο «τριτοβάθµια εκπαίδευση» ανήλθε σε 
133.473 άτοµα (15,57%).

ΟΑΕ∆: Στους 1,062 εκατ.  
οι εγγεγραµµένοι άνεργοι 

Aύξηση των διακρίσεων µεταξύ  
των δύο φύλων στην εργασία

Την αύξηση κατά 25% το 2013 σε 
αναφορές σχετικές µε διακρίσεις φύλου 
στην εργασία και την απασχόληση, 
συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, 
ανακοίνωσε σε ειδική έκθεσή του ο 
Συνήγορος του Πολίτη, συµπληρώνοντας 
ωστόσο ότι σε απόλυτο αριθµό 
παραµένουν περιορισµένα τα 
καταγεγραµµένα συµβάντα, φτάνοντας τα 

327. Οι συνέπειες της κρίσης φαίνεται να αντανακλούν τόσο στο επίπεδο 
της εργασίας και της απασχόλησης των γυναικών, όσο και στο επίπεδο 
της αυξηµένης ανάγκης προστασίας της µητρότητας και της οικογένειας. 
Σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, κάθετη µείωση παρατηρείται σε 
ζητήµατα άνισης πρόσβασης στην απασχόληση, µε ποσοστό περίπου 
1%, από 18,64% το 2010, κάτι που συνδέεται µε τα ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των γυναικών. Η έκθεση συµπληρώνει ότι τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει σχετική αύξηση του ποσοστού των 
ανδρών που απευθύνονται στην ανεξάρτητη αρχή για θέµατα ίσης 
µεταχείρισης, καθώς παρουσιάζεται αδυναµία εναρµονισµού ορισµένων 
υπηρεσιών του δηµοσίου µε την ίση µεταχείριση των φύλων.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 26,7% η ανεργία 
τον Ιανουάριο

Στο 26,7% διαµορφώθηκε η ανεργία τον 
Iανουάριο σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. Tο ποσοστό 
παραµένει οριακά αυξηµένο σε ετήσια βάση, 
δηλαδή σε σχέση µε το 26,5% που είχε 
καταγραφεί τον Iανουάριο του 2013. Tα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της ανεργίας παραµένουν 
ιδιαίτερα ανησυχητικά, µε την ανεργία των νέων 
να κινείται στο 56,8%, χαµηλότερα πάντως από 
το 60,4% που είχε σηµειωθεί τον Iανουάριο του 
2014, ενώ υψηλά είναι τα ποσοστά στις πλέον 
παραγωγικές ηλικίες 25-44 ετών. O αριθµός των 
ανέργων διαµορφώθηκε σε 1.317.848 άτοµα, 
ενώ το σύνολο των απασχολούµενων εκτιµάται 
σε 3.613.826 άτοµα. Στις γυναίκες το ποσοστό 
ανεργίας ανήλθε σε 30,2% και παραµένει 
σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών 
(24,1%). Hλικιακά, η υψηλότερη ανεργία 
καταγράφεται στους νέους ηλικίας 15- 24 ετών µε 
ποσοστό 56,8% από 60,4% τον Iανουάριο 2013 
και ακολουθεί η πλέον παραγωγική οµάδα των 
25-34 ετών (35,5% από 34,3%). Έπονται, οι 
ηλικίες 35-44 ετών (23,7%), 45-54 ετών (20,5%), 
55-64 ετών (18,2%) και 65- 74 ετών (11,6%). Σε 
επίπεδο αποκεντρωµένων διοικήσεων της 
χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η 
Hπειρος-∆. Mακεδονία (28,6%), η Mακεδονία - 
Θράκη (28,1%)και η Aττική (27,3%). 

Υπ. Παιδείας: Αναγνώριση 
πτυχίων από κολέγια µόνο 
µε εξετάσεις

Αλλάζει ο τρόπος αναγνώρισης πτυχίων 
κολεγίων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Πλέον, 
οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του εξωτερικού θα 
περνάνε από εξετάσεις, όπως άλλωστε γίνεται 
σε κάποιες σχολές όπως είναι η νοµική. Με την 
αναγνώριση τα διπλώµατα του εξωτερικού 
γίνονται ισότιµα των ελληνικών πανεπιστηµίων, 
µε βάση τον πρόσφατο νόµο περί 
επαγγελµατικών προσόντων που εντάσσονται 
σε οκτώ επίπεδα εκπαίδευσης του υπουργείου 
Παιδείας. Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά 
ελαχιστοποιεί το φαινόµενο των πλαστών 
πτυχίων, µε τον υπουργό Παιδείας 
Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, να σχολιάζει 
ότι «Το Συµβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) έχει ήδη 
εκδώσει και σηµαντικό αριθµό θετικών 
πράξεων αναγνώρισης». Μάλιστα, το τελευταίο 
διάστηµα πληθαίνουν οι αιτήσεις αποφοίτων 
κολεγίων για επαγγελµατική αναγνώριση των 
πτυχίων τους.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης πρωτοπόρων επιχειρηµατιών µεταξύ των υπαλλήλων τους, µε 
σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα της Regus, 
το 26% των επιχειρηµατιών στην Ελλάδα πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία αποτελεί 
βασικό παράγοντα. ∆εδοµένης της αυξανόµενης σπουδαιότητας της ανάπτυξης 
της επιχειρηµατικότητας εντός της επιχείρησης στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε 
από τους ερωτηθέντες να εντοπίσουν τα µέτρα που θεωρούν βασικά στην 
εκπαίδευση των επονοµαζόµενων ενδοεπιχειρηµατιών. Περισσότερες από τις 
µισές ελληνικές εταιρείες επέλεξαν τα προγράµµατα ανάπτυξης ικανοτήτων (67%). 
Ακολούθησαν οι απαντήσεις για ανάµιξη προσωπικού διαφορετικών 
αρµοδιοτήτων (39%) και για επίσηµα προγράµµατα εκπαίδευσης (39%).  
Τέλος, το 33% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τα επίσηµα προγράµµατα 
καινοτοµίας αποτελούν βασικό κίνητρο καινοτοµίας.

Regus: Η ευέλικτη εργασία δηµιουργεί καινοτοµία
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http://www.eede.gr/content.asp?id=254&source=news
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Ψηφιακή 
Ακαδηµία εγκαινιάζουν 
Roche Hellas και ΟΠΑ

Η Roche Hellas και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
εγκαινιάζουν το πρόγραµµα #Roche-AUEB_Digital_Academy.  
Ένα πρόγραµµα 6µηνης εκπαίδευσης 25 στελεχών της Roche 

Hellas, σε ψηφιακά Μέσα, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό 
marketing. «Πρόκειται για µια καινοτόµο πρωτοβουλία, απαραίτητη 
για τον εκσυγχρονισµό του κλάδου και της αγοράς. Το πρόγραµµα 

υιοθετεί ένα µίγµα ακαδηµαϊκής και πρακτικής προσέγγισης µε 
στόχο την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξοικείωση των 
στελεχών µε τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρέχουν οι 
ψηφιακές τεχνολογίες στο χώρο του φαρµάκου σήµερα»,  

δήλωσε ο καθηγητής του ΟΠΑ και επιστηµονικός υπεύθυνος του 
προγράµµατος, ∆ρ. Σέργιος ∆ηµητριάδης. Σύµφωνα µε τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Roche Hellas, ∆ρ. Alexander 
Zehnder «Η Roche Hellas συµπράττει µε τον πιο καταξιωµένο 

φορέα εκπαίδευσης σε θέµατα µάρκετινγκ στην Ελλάδα, 
συµβάλλοντας στην αναβάθµιση όχι µόνο των 

εργαζοµένων της, αλλά γενικότερα  
των σύγχρονων επαγγελµατιών».

PepsiCo-Tasty Foods: Ανάµεσα στις εταιρείες µε το καλύτερο  
εργασιακό περιβάλλον 

Βραβευµένο εργασιακό περιβάλλον 
για την Edenred

Η Edenred συµµετείχε και φέτος στην έρευνα Best Workplaces, 
αποτιµώντας το εργασιακό της περιβάλλον και τις πρακτικές που 
εφαρµόζει και διακρίθηκε για την προσήλωσή της στους 
ανθρώπους της, ως µία από τις 4 εταιρείες µε το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στην κατηγορία 20 έως 49 εργαζόµενοι. 
Η αναγνώριση αυτή είναι πολύ σηµαντική για την εταιρεία, 
καθώς οι άνθρωποί της απέδειξαν για µία ακόµη φορά, πως µε 
αφοσίωση στους στόχους τους και πίστη στις δυνατότητές τους, 
µπορούν να αναπτύσσουν διαρκώς νέες λύσεις για τους 
συνεργάτες. Για την εταιρεία είναι ουσιαστικής σηµασίας η 
δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει 
ασφάλεια στους εργαζοµένους, στο οποίο κυριαρχεί το αίσθηµα 
δικαίου και το οποίο ευνοεί τη συµµετοχή, όσο και την ανάπτυξή 
τους, πάντοτε µέσα στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών της 
ίδιας. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, Ιωάννης 
Κολοβός δήλωσε σχετικά «Η συγκεκριµένη διάκριση για την 
Edenred γεµίζει όλους µας χαρά και αποτελεί το έναυσµα για να 
συνεχίσουµε ακόµα πιο δυναµικά. Βάση κάθε προσπάθειάς µας 
εξακολουθούν να αποτελούν οι άνθρωποί µας, αυτοί είναι το 
επίκεντρο ώστε να µπορούµε να αναπτύσσουµε καινοτόµες 
λύσεις, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των εταιρειών, ενώ 
ταυτόχρονα κάνουν καλύτερη τη ζωή των εργαζοµένων».

∆ιάκριση της Data Communication στο θεσµό Best Workplaces

Η Data Communication έλαβε ακόµη µια 
διάκριση στο θεσµό Best Workplaces, 
αφού βρίσκεται µεταξύ των 10 
κορυφαίων εταιριών µε 50-250 
εργαζοµένους. Η βράβευση αυτή 
αποτελεί την τέταρτη συνολικά για την 
εταιρεία και έρχεται να επιβεβαιώσει τόσο 
την επένδυση που πραγµατοποιεί 
καθηµερινά στα στελέχη της, όσο και την 
υπευθυνότητα που επιδεικνύει απέναντί 
τους. Καλλιεργώντας σταθερά στην 
εταιρική της κουλτούρα την αλληλεγγύη, 
τη συνεργασία, την επιβράβευση της 

επιτυχίας σε όλες τις βαθµίδες, καθώς 
επίσης και τη θεµελίωση ουσιαστικών και 
παραγωγικών σχέσεων, η διάκριση αυτή 
πιστοποιεί τη µέριµνα της για το 
ανθρώπινο στοιχείο της και ανταµείβει τις 
ενέργειες και τις πρακτικές της αναφορικά 
µε το έµψυχο υλικό της. Η Ζωή ∆ουζένη, 
Executive Vice president και υπεύθυνη σε 
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού δήλωσε 
σχετικά: «Η νέα διάκριση της Data 
Communication στο θεσµό Best 
Workplaces µας κάνει για µια ακόµη 
φορά υπερήφανους και δικαιώνει την 

επιλογή µας να στηρίζουµε καθηµερινά, 
27 χρόνια τώρα, το ανθρώπινο δυναµικό 
µας διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και 
διατήρηση ενός άρτιου εργασιακού 
περιβάλλοντος. Παρά τις δυσκολίες που 
επικρατούν στη χώρα µας, εµείς θα 
συνεχίσουµε σταθερά να επενδύουµε 
στους ανθρώπους µας παρέχοντας 
επαρκή εφόδια για την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους, ώστε να οδηγηθούν 
στην επίτευξη του καλύτερου 
προσωπικού και οµαδικού 
αποτελέσµατος».

Η PepsiCo-Tasty Foods ξεχώρισε για το καλό εργασιακό περιβάλλον 
της και διακρίθηκε µεταξύ των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα 
Best Workplaces 2014. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία διακρίθηκε για 7η 
φορά στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων, γεγονός που 
επιβεβαιώνει το σταθερό προσανατολισµό της στην ενσωµάτωση 
υπεύθυνων και βέλτιστων εργασιακών πρακτικών. Η βράβευση της 
PepsiCo-Tasty Foods οφείλεται στο ανθρωποκεντρικό σύστηµα αξιών 
της και στη δέσµευσή της για ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι 
εργαζόµενοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να δηµιουργήσουν 
και να νιώσουν ικανοποίηση και αναγνώριση. Σηµειώνεται ότι η 
αξιοποίηση, η ικανοποίηση και η προσωπική ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί βασικό πυλώνα του οράµατος του 
παγκόσµιου οµίλου της PepsiCo για «Απόδοση µε Σκοπό» 
(Performance with Purpose).  
Σχολιάζοντας τη διάκριση, η διευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Αναστασία Μακαριγάκη δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι και 
ενθουσιασµένοι για τη διάκριση µας στα Best Workplaces, καθώς αυτή 
αφορά τον πιο σηµαντικό τοµέα για µια επιχείρηση, τους Ανθρώπους 
της. Η διαρκής επένδυση στο Ανθρώπινο ∆υναµικό αποτελεί 
συνειδητή επιλογή µας, διότι αναγνωρίζουµε ότι οι άνθρωποι είναι 
εκείνοι που δίνουν ώθηση στην εταιρεία µας, που κάνουν πράξη τις 
αξίες µας και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων µας».
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ΙΣΝ: ∆ιεθνές συνέδριο για την ανεργία των νέων
Στις 3 και 4 Απριλίου 2014, το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία 
µε το Ινστιτούτο Peterson για τη ∆ιεθνή Οικονοµία (Peterson Institute 
for International Economics) διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη διεθνές 
συνέδριο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση και 
Ενίσχυση των Νέων, το οποίο εστίασε στο παγκόσµιο πρόβληµα της 
ανεργίας των νέων και την επιτακτική ανάγκη για συλλογική δράση. Το 
συνέδριο ήταν το πρώτο βήµα µετά την ανακοίνωση του Ιδρύµατος τον 
Οκτώβριο του 2013 για τη διάθεση €100 εκατοµµυρίων, επιπλέον των 
άλλων κοινωφελών δραστηριοτήτων του, µε σκοπό τη δηµιουργία 
ευκαιριών για τους νέους της χώρας, οι οποίοι έχουν πληγεί έντονα από 
το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ως απόρροια της τρέχουσας οικονοµικής 
κρίσης. Το συνέδριο αποτέλεσε διεθνές σηµείο συνάντησης και 
παραγωγικού διαλόγου, µέσα από τον οποίο οι περισσότεροι από 40 

συµµετέχοντες συζήτησαν και ανέλυσαν καινοτόµες 
πρωτοβουλίες και προγράµµατα ικανά να οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη και να προσφέρουν ευκαιρίες 
απασχόλησης σε παγκόσµια κλίµακα. Ειδικότερα, µέλη 
της διεθνούς ακαδηµαϊκής κοινότητας, φορείς 
διαµόρφωσης πολιτικής, εκπρόσωποι ελληνικών και 
διεθνών ερευνητικών ιδρυµάτων, µη κυβερνητικοί 
οργανισµοί, καθώς και κυβερνητικά και επιχειρηµατικά 
στελέχη είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις 
και εµπειρίες µε απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση συγκεκριµένων 
προτάσεων για την ενεργό συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου, ιδιωτικού 
και κοινωφελούς τοµέα, καθώς και την αντιµετώπιση του παγκόσµιου 
προβλήµατος της νεανικής ανεργίας. 

To ALBA Graduate Business School at The American College 
of Greece υποστηρίζει ενεργά το TEDx University of Piraeus 
2014 µε θέµα «Time Voyagers» προσφέροντας µια πλήρη 
και µία µερική υποτροφία (50%), για το Professional 
Diploma in Digital Marketing. Όλοι οι συµµετέχοντες του 
TEDxUniversity of Piraeus, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 
στις 26 Απριλίου, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά, µπορούν 
να κάνουν αίτηση για τη συγκεκριµένη υποτροφία. Το 
καινοτόµο αυτό πρόγραµµα κατάρτισης, διάρκειας 30 
ωρών, απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να εξοικειωθούν 
µε τα νέα δεδοµένα και τις προκλήσεις της αγοράς, και να 
µάθουν να σχεδιάζουν αποτελεσµατικές στρατηγικές στα 
Ψηφιακά Μέσα. Το πρόγραµµα προσφέρεται σε 
συνεργασία µε τη socialab και φέρει την πιστοποίηση του 
Digital Marketing Institute. Πληροφορίες:  
www.tedxuniversityofpiraeus.com/index.php/tickets.

Το ALBA στηρίζει το 
TEDxUniversity of Piraeus 2014

ΙΒΜ: Επενδύει στο ανθρώπινο  
δυναµικό της Ελλάδας
Στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό της χώρας επενδύει από τον 
χώρο της πληροφορικής η ΙΒΜ, καθώς ανακοίνωσε τη δηµιουργία στην 
Ελλάδα ενός κέντρου εξειδίκευσης (center of competence) στον τοµέα της 
ανάλυσης µεγάλου όγκου επιχειρησιακών δεδοµένων (big data και 
business analytics). Η δηµιουργία του κέντρου ήταν πάντως ένα από τα 
θέµατα που είχαν συζητήσει τον περασµένο Αύγουστο ο πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαµαράς και η διευθύνουσα σύµβουλος της ΙΒΜ, Τζίνι Ροµέτι, 
σε συνάντηση που είχαν. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρεί σε 
συνεργασίες µε ελληνικά πανεπιστήµια όσον αφορά τον συγκεκριµένο 
τοµέα. Ειδικότερα, συνεργάζεται µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο για τη 
διοργάνωση διαλέξεων, την παρουσίαση σχετικών έργων και τη 
διεξαγωγή εργαστηρίων. Επιπλέον, θα συνεργαστεί µε το Πανεπιστήµιο 
Πειραιώς για την ανάπτυξη και σχεδίαση µαθηµάτων εξάσκησης 
πρακτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ενοτήτων Business Intelligence/
Business Analytics των προγραµµάτων MBA του πανεπιστηµίου.

http://www.sepe.gr
http://www.tedxuniversityofpiraeus.com/index.php/tickets
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Ψηφιακή Συµµαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση

Μία νέα, στρατηγική πρωτοβουλία, µε τίτλο 
«Ψηφιακή Συµµαχία για τη Γυναικεία 
Απασχόληση» παρουσιάστηκε από τη 
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, σε 
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις 
Γυναίκες και την Τεχνολογία (ECWT). Όπως 
ανέφερε η γενική γραµµατέας Ισότητας των 
Φύλων του υπουργείου Εσωτερικών, Βάσω 
Κόλλια, πρόκειται για µία ισχυρή σύµπραξη, 
που ξεκίνησε στην Ελλάδα, µε πρωτοβουλία 
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 
και επισήµανε ότι η «Ψηφιακή Συµµαχία» 
αποτελεί µία συµφωνία σε επίπεδο αρχών 
στη βάση συγκεκριµένου πρωτόκολλου 
συνεργασίας ανάµεσα σε 21 εταίρους, µε 
τριετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης. 

«Πιστεύουµε ότι οι νέες τεχνολογίες 
αποτελούν τον τοµέα που θα “αναθερµάνει” 
τις µηχανές της ανάπτυξης» τόνισε η ίδια και, 
επικαλούµενη πρόσφατη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι ο 
τοµέας των νέων τεχνολογιών συνεισφέρει 
στο ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
από 7% έως 9%. «Για τα επόµενα τρία 
χρόνια, οι φορείς του δηµοσίου, που 
συµµετέχουν στη Συµµαχία, θα σχεδιάζουν 
και θα εφαρµόζουν πολιτικές δράσεις µε 
επίγνωση της δέσµευσης που έχουν 
αναλάβει. Αντίστοιχα, παράγοντες της 
οικονοµίας, της αγοράς εργασίας και της 
πληροφορικής, αλλά και βασικοί 
επαγγελµατικοί και κοινωνικοί εταίροι, θα 

δρουν από κοινού µε φορείς πολιτικού 
σχεδιασµού» διευκρίνισε. Από την πλευρά 
του, ο Τοµέας Ανάπτυξης Γυναικών 
Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΤΟΓΜΕ) της 
ΕΕ∆Ε, εκπροσωπούµενος από την πρόεδρο 
της διοικούσας επιτροπής, Αναστασία 
Μάνου, κατέθεσε τις προτάσεις που έχει 
επεξεργαστεί για την αντιµετώπιση του 
γυναικείου ψηφιακού αναλφαβητισµού και 
την προστασία της εργαζόµενης µητέρας. 
Όπως είπε, πρόσφατες µελέτες της ΕΕ 
εκτιµούν ότι η προσέλκυση περισσότερων 
γυναικών σε ψηφιακά επαγγέλµατα θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του 
ετήσιου ΑΕΠ κατά 9 δισ. ευρώ σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ελληνική Πρωτοβουλία: 
«Fellowship for a New Economy»

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The 
Hellenic Initiative) ανακοίνωσε 
την έναρξη του νέου 
προγράµµατος «Fellowship for a 

New Economy». Το πρόγραµµα 
επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένης 
γνώσης και τη διαµόρφωση των δεξιοτήτων 

που χρειάζονται για τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς 
στελεχών και επιχειρηµατιών, ικανών να οδηγήσουν 
την Ελλάδα σε µια βιώσιµη λύση βασισµένη στη 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Μέσα από το 
πρόγραµµα, νέοι και έµπειροι Έλληνες επαγγελµατίες 
θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για 12 µήνες σε 
κορυφαίες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. και να 
ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, συµβάλλοντας στην 
ανάπτυξη στρατηγικών για την εθνική οικονοµία 
τοµέων. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα περιλαµβάνουν πολυεθνικές εταιρείες, 
όπως είναι η Coca-Cola, η Dow Chemical, o Όµιλος 
Libra και η IBM, καθώς και κορυφαίες εταιρείες των 
Η.Π.Α., όπως η Hostess, η Pabst, η Huffington Post, 
η R&R Partners, η Suffolk Construction, η Gristedes, 
η Admirals Bank, η Res-Tech Plastic Molding και η 
Metanautix. Συνολικά, πάνω από 20 επιχειρήσεις 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα και θα συνεργαστούν 
για ένα έτος µε έναν ή περισσότερους υπότροφους. 
Η επιλογή των τελικών Υποτρόφων θα γίνει βάσει 
µιας διαδικασίας, όπου θα αξιολογηθεί η ικανότητά 
τους να επιλύουν προβλήµατα, οι δεξιότητες 
ανάλυσης που διαθέτουν, καθώς και οι έως τώρα 
ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές επιδόσεις τους. 
Μέσω του προγράµµατος, παρέχονται δύο ειδών 
Yποτροφίες, µία υποτροφία επιπέδου Intern και µία 
επιπέδου Trainee.

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MSc  
in Tourism Management
Το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 
παρουσιάζει το νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα MSc in Tourism Management. 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη δηµιουργίας και ανάπτυξης επαγγελµατιών που θα 
στελεχώσουν το χώρο του τουρισµού, δηµιούργησε ένα πρόγραµµα που θα 
καλύψει τις ανάγκες εξέλιξης στον συγκεκριµένο τοµέα. To πρόγραµµα 
συνδυάζει τις απαιτούµενες θεωρητικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές γνώσεις 
και δεξιότητες, µε την ανάπτυξη προηγµένων διοικητικών ικανοτήτων, 
προκειµένου να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά στελεχών του τουρισµού. Τα 
ακαδηµαϊκά µαθήµατα σε συνδυασµό µε εξειδικευµένα workshops από 
κορυφαίους ειδικούς του κλάδου είναι διαµορφωµένα, έτσι ώστε να καλύψουν 
τις υπαρκτές τεχνολογικές και διαχειριστικές προκλήσεις σε σχέση µε τα ταξίδια, 
την κρουαζιέρα, τις εκδηλώσεις, τα συνέδρια, τη διαχείριση της ψυχαγωγίας, του 
ταξιδιωτικού προορισµού και των ακινήτων. Τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν τον 
Οκτώβριο του 2014, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι και τα µέσα 
Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/academic/tourism.

Τελικός Ελλάδας του Global 
Management Challenge
Μετά από διάστηµα τριών µηνών, οι 8 καλύτερες οµάδες Ελλήνων φοιτητών 
που συµµετείχαν στο διαγωνισµό Global Management Challenge και που 
κατάφεραν να διοικήσουν πιο αποδοτικά τις εικονικές επιχειρήσεις τους, 
προκρίθηκαν στον 9ο Τελικό Ελλάδας που θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 28 
Απριλίου στις εγκαταστάσεις της OTE Academy. Οι φιναλίστ Bonds, Ηeroics, 
MadMen, Finalists, Engineers, 440Hz, Innovators και Thesfato θα 
αναµετρηθούν σε ένα ζωντανό τελικό για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση και 
το πολύτιµο εισιτήριο στο ∆ιεθνή Τελικό της Ρωσίας το Σεπτέµβριο του 2014. 
Συνολικά συµµετείχαν 275 οµάδες φοιτητών από όλα τα Πανεπιστήµια της 
Ελλάδας, καθώς και φοιτητές από Πανεπιστήµια της Κύπρου και Έλληνες 
φοιτητές του εξωτερικού, προσπαθώντας να διοικήσουν µε τον καλύτερο 
τρόπο τις εικονικές επιχειρήσεις τους. Σε διάστηµα τριών µηνών, οι φοιτητές 
εργάστηκαν σε απαιτητικά επιχειρηµατικά σενάρια και έλαβαν αποφάσεις για 
θέµατα επιχειρηµατικότητας, στρατηγικής και διοίκησης. Τελικά, έπειτα από µια 
«µάχη» σε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού, φτάνουν στον Τελικό 
Ελλάδας 8 οµάδες φοιτητών µε διαφορετικά προφίλ, δεδοµένου ότι 
προέρχονται από διαφορετικές βαθµίδες εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας.

http://www.www.alba.edu.gr/academic/tourism
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Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα µαζί µε το ALBA Graduate Business School at the 
American College of Greece και την Metavallon προσφέρουν ένα µαζικό, ανοιχτό, 
διαδικτυακό µάθηµα (Massive Open Online Course - MOOC) από την πλατφόρµα Coursera 
που για πρώτη φορά θα έχει υλικό ειδικά σχεδιασµένο για το ελληνικό κοινό. Το µάθηµα 
διοργανώνεται από το καθηγητή Michael Goldberg του Case Western Reserve University 
και θα διαρκέσει από 28 Απριλίου 2014 µέχρι 9 Ιουνίου 2014. Το διαδικατυακό µάθηµα 
αφορά στο πώς αναπτύσσονται τα επιχειρηµατικά οικοσυστήµατα εν καιρώ κρίσης και σε 
οικονοµίες σε µετάβαση. Το µάθηµα προσφέρει απλές, πρακτικές συµβουλές και 
πληροφορίες για το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, την ανεύρεση κεφαλαίου και την 
αξιοποίηση ενδιάµεσων υποστηρικτικών δοµών. Για τη δηµιουργία του ελληνικού 
εκπαιδευτικού υλικού συνολικά βιντεοσκοπήθηκαν 36 συνεντεύξεις, στις οποίες 
συµµετέχουν έλληνες επιχειρηµατίες, ειδικοί επί της χρηµατοδότησης, εκπρόσωποι 
οργανισµών και κρατικών φορέων. Το µάθηµα είναι δωρεάν και ανοιχτό σε όλους. Πέρα 
από τις εβδοµαδιαίες διαδικτυακές διαλέξεις, θα γίνουν συναντήσεις (meet-ups) σε 4 
διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους συµµετέχουν να 
συζητήσουν τις θεµατικές ενότητες του µαθήµατος, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να 
γνωριστούν. Οι συναντήσεις θα γίνουν στην Αθήνα (30/4), τη Θεσσαλονίκη (13/5), το 
Ηράκλειο (21/5)και τα Ιωάννινα (29/5), ενώ θα περιλαµβάνουν πρόσθετο εκπαιδευτικό 
υλικό από τις ελληνικές συνεντεύξεις. 

Beyond Silicon Valley: Entrepreneurship  
in Transitioning Economies – The Greek Story

Νέα συνεργασία
Optimal Business Action  
µε την Gi Group SpA

Υπογράφηκε η νέα συνεργασία της 
Optimal Business Action µε την 
πολυεθνική Gi Group SpA για την 
παρουσία των δύο εταιρειών στην 
Ελλάδα και τα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα.  
Ο Μενέλαος Κυριακόπουλος, 
Πρόεδρος της Optimal Business 
Action ΑΕΠΑ, ανέφερε σχετικά: «Η 
συνεργασία µας µε την GI Group 
δίνει µια νέα πνοή στην εταιρεία 
µας, καθώς αυτή εξελίσσεται από 
µια εταιρεία µε παρουσία στην 
Ελληνική, Ρουµανική και Αραβική 
αγορά, σε µια εταιρεία µέλος ενός 
οργανισµού παγκόσµιας 
εµβέλειας. Η συνεργασία αυτή 
εµπλουτίζει σηµαντικά µε νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες το 
χαρτοφυλάκιο µας και ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητά µας, 
διαφοροποιώντας µας στην 
Ελλάδα και στις αγορές της Μ. 
Ανατολής. Παράλληλα µπορούµε 
να αξιοποιήσουµε την 
τεχνογνωσία και τα µεθοδολογικά 
εργαλεία από τις εφαρµογές σε 
έργα στις υπόλοιπες 30 χώρες». 
«Είµαστε πάρα πολύ χαρούµενοι 
που επιτύχαµε αύτη τη συµφωνία 
συνεργασίας» υπογράµµισε ο 
Stefano Colli-Lanzi, CEO της Gi 
Group, λέγοντας: «Η συνεργασία 
µας µε την Optimal Business Action 
επιτρέπει στην Gi Group να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 
δυο χώρες µε πολύ µεγάλες 
προοπτικές, όπως η Ελλάδα και τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.  
Αυτή η συµφωνία, θα έχει 
αµοιβαία οφέλη και είναι µια win-
win συνεργασία για όλους τους 
εµπλεκόµενους».

Global Randstad Award 2014: 
Οι 5 κορυφαίες υποψηφιότητες

Το Global Randstad Award 2014 αποτελεί το 
επιστέγασµα της έρευνας Randstad Award, µίας 
ανεξάρτητης έρευνας employer branding που 
πραγµατοποιείται παγκοσµίως. Η έρευνα που 
διενεργείται για τους σκοπούς του Randstad Award 
αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες BMW, The Coca-Cola 

Company, GE, Samsung και Sony συγκαταλέγονται στις 5 επικρατέστερες 
εταιρείες για το Global Randstad Award 2014 και βρίσκονται στην τελική ευθεία 
της διαδικασίας ανάδειξης του ελκυστικότερου εργοδότη παγκοσµίως. Οι νικητές 
του Global Randstad Award θα είναι 3 (Χρυσός, Ασηµένιος και Χάλκινος) και θα 
ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2014. Η έρευνα Randstad Award διεξάγεται από την 
εταιρεία ερευνών ICMA σε 23 χώρες, καλύπτοντας το 75% της παγκόσµιας 
οικονοµίας και συλλέγοντας στοιχεία από σχεδόν 200.000 ερωτηθέντες. Τα 
εθνικά βραβεία της Randstad παραδίδονται στους ελκυστικότερους εργοδότες 
των χώρων που συµµετέχουν στην έρευνα τα τελευταία 14 χρόνια. Επί του 
παρόντος, 23 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αµερική, λαµβάνουν µέρος 
στην έρευνα αυτή, ενώ οι 150 µεγαλύτερες εταιρείες κάθε χώρας είναι υποψήφιες 
για το τοπικό βραβείο Randstad Award. Ο νικητής του βραβείου Global Randstad 
Award αναδεικνύεται µέσα από τη λίστα µε τις 50 κορυφαίες εταιρείες 
παγκοσµίως στη βάση µιας σειράς αντικειµενικών κριτηρίων.

Ιταλία: Πρόγραµµα για την απασχόληση 900.000 νέων 
Ένα νέο σχέδιο για την καταπολέµηση της 
ανεργίας των νέων επεξεργάζεται η 
κυβέρνηση του ιταλού πρωθυπουργού 
Ματέο Ρέντσι. Ο νέος υπουργός εργασίας 
της Ιταλίας, Τζουλιάνο Πολέτι, 
υποσχέθηκε ένα σχέδιο για την εργασία 
900.000 νέων. Το πρόγραµµα πρόκειται να 
ξεκινήσει την 1η Μαΐου και θα προσφέρει 

σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους µέχρι 25 
ετών τη δυνατότητα επαγγελµατικής 
κατάρτισης και πρόσληψης σε επιχειρήσεις 
που καλύπτουν όλο το παραγωγικό 
φάσµα. Ο στόχος είναι να µπορέσουν να 
δουλέψουν, µέσα στα επόµενα δυο χρόνια, 
σχεδόν ένα εκατοµµύριο νέοι. Σηµειώνεται 
ότι η ανεργία των νέων ξεπερνά, σήµερα, 

το 42%. «Πρόκειται για δραµατική 
κατάσταση, πρέπει να δράσουµε άµεσα» 
δήλωσε ο ιταλός πρωθυπουργός. 
Παράλληλα, για τους πολίτες που 
καλύπτονται από το ταµείο ανεργίας,  
η κυβέρνηση µελετά τη δυνατότητα να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους σε 
εθελοντικές οργανώσεις.
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Τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής πλατφόρµας για τη βελτίωση της συνεργασίας σε 
επίπεδο ΕΕ µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης 
εργασίας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, η πλατφόρµα θα 
φέρει σε επαφή διάφορους εθνικούς φορείς επιβολής του νόµου που συµµετέχουν 
στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, ένα φαινόµενο που έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, τον θεµιτό ανταγωνισµό και τους κρατικούς 
προϋπολογισµούς. «Η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζοµένους την κοινωνική 
προστασία, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και υποβαθµίζει τα 
πρότυπα εργασίας. Υπονοµεύει επίσης τον θεµιτό ανταγωνισµό για τις επιχειρήσεις και 
απειλεί τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Στο τέλος, όλοι ζηµιώνονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή είναι απόλυτα 
αποφασισµένη να στηρίξει τα κράτη µέλη στην αντιµετώπιση αυτής της µάστιγας, έτσι 
ώστε να µπορούµε να προστατεύουµε των εργαζοµένους, να εξασφαλίζουµε ισότιµους 
όρους ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις και να διαφυλάσσουµε τα φορολογικά 
έσοδα», δήλωσε επίτροπος αρµόδιος για θέµατα απασχόλησης, κοινωνικών 
υποθέσεων και ένταξης Λάσλο Άντορ. Όπως σηµειώθηκε, η πλατφόρµα αναµένεται να 
φέρει σε επαφή όλους τους φορείς επιβολής του νόµου που ασχολούνται µε την 
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι 
επιθεωρήσεις κοινωνικής ασφάλισης, οι φορολογικές και µεταναστευτικές αρχές, 
καθώς και άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς (π.χ., σε επίπεδο ΕΕ, εκπρόσωποι των 
εργοδοτών και των εργαζοµένων). Η πρόταση προβλέπει τη συµµετοχή όλων των 
κρατών µελών στην πλατφόρµα, εφόσον η αδήλωτη εργασία τα επηρεάζει στο σύνολό 
τους και η κοινή συµµετοχή όλων των χωρών της ΕΕ είναι καθοριστική για την 
αντιµετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων.

Κοµισιόν: Μέτρα για την πρόληψη και 
αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Εκατοντάδες εργαζόµενοι συµµετέχουν, σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα της Daily Mail, σε ένα πειραµατικό πρόγραµµα 
που θέλει τους εργαζόµενους να απασχολούνται µόλις έξι 
ώρες την ηµέρα, ελπίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα 

µειωθούν οι αναρρωτικές άδειες και η χώρα θα εξικονοµήσει χρήµατα. Οι υπάλληλοι 
ενός κυβερνητικού οργανισµού στο Γκέτεµποργκ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα 
δουλεύουν έξι ώρες µε κανονικό µισθό, ενώ κάποιοι άλλοι θα συνεχίζουν να 
εργάζονται κανονικά πλήρες ωράριο επτά ωρών. Ο Mats Pilhem, αντιδήµαρχος του 
Γκέτεµποργκ, ελπίζει ότι το προσωπικό που θα εργάζεται έξι ώρες την ηµέρα θα 
καταλήξει να παίρνει λιγότερες µέρες αναρρωτικής άδειας και θα έχουν καλύτερη 
σωµατική και ψυχική υγεία. Ο ίδιος ανέφερε ότι «Πιστεύουµε ότι έχει έρθει η ώρα να το 
δοκιµάσουµε αυτό στη Σουηδία. Θα συγκρίνουµε τις δύο οµάδες και θα δούµε ποιες 
διαφορές να ανακύψουν. Ελπίζουµε να καταφέρουµε να µειωθούν οι αναρρωτικές 
άδειες που παίρνει το προσωπικό και να αισθάνονται καλύτερα τόσο σωµατικά, όσο και 
ψυχικά όσοι θα εργάζονται λιγότερες ώρες». 

Εξάωρο θα δουλεύουν 
υπάλληλοι στη Σουηδία

Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional,  
Απρίλιος 2014, τεύχος 108

σελ. 40. Team Building
Μία συνεκτική οµάδα 
µε στοχευµένο 
προσανατολισµό και 
όραµα αποτελεί ισχυρό 
εργαλείο στα χέρια 
των επιχειρήσεων 
που επιθυµούν να 
παρουσιάζουν υψηλή 
παραγωγικότητα και 
θετικά αποτελέσµατα. 
Το Team Building 
αποτελεί µία διαδικασία 
για την ενδυνάµωση και διαµόρφωση 
δηµιουργικών οµάδων, ενώ θέτει ως 
στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

σελ. 50. Talent Management
Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι 
εταιρείες συνεχίζουν να αναφέρουν 
αδυναµία κάλυψης κρίσιµων 
θέσεων εργασίας, ενώ έρχονται 
συχνά αντιµέτωπες µε την «έλλειψη 
ταλέντου». Το Talent Management 
βρίσκεται πολύ υψηλά στην ατζέντα 
των επιχειρήσεων διαχρονικά, ενώ 
φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.

σελ. 58. HR Metrics
Η απόδοση και παραγωγικότητα των 
εργαζοµένων, οι αµοιβές και παροχές, 
η ανάπτυξη και φυσικά η διακράτηση 
των ανθρώπων αποτελούν βασικά 
ζητούµενα των σύγχρονων 
οργανισµών. Οι µετρήσεις αυτών 
αποδεικνύονται χρήσιµα εργαλεία 
για την εξαγωγή συµπερασµάτων και 
τα HR Metrics γίνονται το µέσο για 
επιτυχηµένη συλλογή δεδοµένων. 
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