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ΟΑΕ∆: Αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων

Τρία νέα στοχευµένα προγράµµατα για 27.713 ανέργους
Τρία νέα στοχευµένα προγράµµατα 
απασχόλησης για ανέργους, τίθενται άµεσα 
σε εφαρµογή µε ισάριθµες αποφάσεις του 
υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση. 
«Αξιοποιούµε κάθε διαθέσιµο πόρο, 
ευρωπαϊκό και εθνικό, προκειµένου να 
καταπολεµήσουµε την ανεργία µε σύγχρονα 
και καινοτόµα εργαλεία, εντάσσοντας όλο 
και περισσότερες οµάδες πληθυσµού στην 
αγορά εργασίας», δήλωσε µε αφορµή την 
έναρξη της υλοποίησης των προγραµµάτων 
ο ίδιος. Τα νέα προγράµµατα υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του «Ολοκληρωµένου Σχεδίου 
∆ράσης για την Απασχόληση και την 
Καταπολέµηση της Ανεργίας», και το οποίο 
δίνει ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας 
σε 443.474 ανέργους και είναι συνολικού 
προϋπολογισµού 1.527.642.069 ευρώ. Τα 
τρία προγράµµατα που ξεκινούν µετά την 
υπογραφή των σχετικών υπουργικών 
αποφάσεων είναι τα εξής: α) «Πρόγραµµα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 

πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 
30-66 ετών», που αφορά πρόσληψη 
µε πλήρη µισθό και ασφάλιση, 
διάρκειας ενός χρόνου και συνολικής 
δαπάνης 54.000.000 ευρώ.  
β) «Πρόγραµµα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
10.000 ωφελούµενων των δράσεων 
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 
για ευάλωτες οµάδες - ΤοπΕΚΟ», µέσω 
του οποίου θα τοποθετούνται σε θέσεις 
απασχόλησης άνεργοι όλων των ηλικιών 
που συµµετείχαν σε τοπικά σχέδια. Το ποσό 
επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του 
µισθολογικού κόστους µε συνολική διάρκεια 
τους 4 µήνες και το συνολικό κόστος της 
παρέµβασης στα 17.000.000 ευρώ.  
γ) «Παρεµβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες (ΕΚΟ)», το οποίο αφορά συνεκτικές 

δράσεις για κοινωνική ενσωµάτωση και 
ένταξη στην αγορά εργασίας για 7.713 
ανεργους από ευπαθείς οµάδες (άτοµα µε 
αναπηρία, οροθετικοί κ.ά.), µε τη συνολική 
δαπάνη του προγράµµατος να ανέρχεται στα 
79.560.000 ευρώ. Τα δύο πρώτα 
προγράµµατα θα υλοποιηθούν από τον 
ΟΑΕ∆ και το τρίτο από τη Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων 
του υπουργείου Εργασίας.

Στα 1.069.341 άτοµα ανήλθε το σύνολο των 
εγγεγραµµένων ανέργων - 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 
αναζητούν και αυτών που δεν αναζητούν 
εργασία - τον ∆εκέµβριο του 2013, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΕ∆. Πιο 
αναλυτικά, το σύνολο των εγγεγραµµένων 
ανέργων, οι οποίοι αναζητούν εργασία, 
αυξήθηκε κατά 0,06% σε µηνιαία βάση στα 
859.408 άτοµα, εκ των οποίων οι 353.491 
είναι άνδρες (ποσοστό 41,13%) και οι 
505.917 είναι γυναίκες (58,87%). Από 
αυτούς, οι 420.850 (48,97%) είναι 
εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για 
χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 
12 µηνών, και 438.558 (51,03%) είναι 
εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. 
Στην ηλικιακή οµάδα «κάτω των 30 ετών» το 

σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε 
σε 223.084 άτοµα (25,96%), στην ηλικιακή 
οµάδα 30 - 54 ετών» ανήλθε σε 539.542 
άτοµα (62,78%) και στην ηλικιακή οµάδα 
«από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 96.782 
άτοµα (11,26%). 
Το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών, που 
δεν αναζητούν εργασία, αυξήθηκε κατά 
1,63% σε 209.933 άτοµα, εκ των οποίων οι 
85.629 είναι άνδρες (40,79%) και οι 124.304 
είναι γυναίκες (59,21%). Από αυτά, τα 58.880 
άτοµα (28,05%) είναι εγγεγραµµένα στο 
µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο 
ή και περισσότερο των 12 µηνών, και 151.053 
(71,95%) εγγεγραµµένα στο µητρώο του 
ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 
12 µηνών. Τέλος, όσον αφορά στο σύνολο 
των επιδοτούµενων ανέργων για τον µήνα 
∆εκέµβριο 2013 αυξήθηκαν κατά 29,69%.

 

Υποχρεωτικά, έως τις 28 Μαρτίου, 
όλοι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά 
ταµεία θα πρέπει να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων τις 
βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, 
αµοιβών από ελεύθερα επαγγέλµατα 
και εµπορικές επιχειρήσεις. Αυτό 
προβλέπει απόφαση του γενικού 
γραµµατέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, 
στο πλαίσιο της πολιτικής 
διασταυρώσεων που πραγµατοποιεί η 
ΓΓΠΣ, αλλά και προκειµένου να 
ξεκινήσει η πρώτη φάση των 
προσυµπληρωµένων µε εισοδήµατα 
δηλώσεων που θα αφορά τους 
συνταξιούχους. 

Έως τις 28 Μαρτίου  
οι βεβαιώσεις αποδοχών 

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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Νέο ρεκόρ κατέρριψε το εποχικά 
διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον 
Νοέμβριο του 2013, φτάνοντας το 
28,0% έναντι 26,3% το Νοέμβριο του 
2012 και 27,7% τον Οκτώβριο του 
2013, σύμφωνα με την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Οι άνεργοι ανήλθαν 
σε 1.382.062 άτομα, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 78.041 άτομα σε σχέση 
με το Νοέμβριο του 2012 (+6,0%) και 
κατά 5.698 άτομα σε σχέση με τον 
Οκτώβριο του 2013 (+0,4%). Οι 
απασχολούμενοι, από την άλλη, 
εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 3.550.679 
άτομα, μειωμένοι κατά 112.752 άτομα 
σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 
(-3,1%) και κατά 35.726 άτομα σε 
σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 
(-1,0%). Ο οικονομικά μη ενεργός 
πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα που δεν 
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, 
διαμορφώθηκε σε 3.376.643 άτομα. 
Καταγράφηκε, δηλαδή, αύξηση κατά 
36.448 άτομα σε σχέση με το 
Νοέμβριο του 2012 (+1,1%) και κατά 
6.331 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 
του 2013 (+0,2%). Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τα 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας 
παρατηρούνται στους νέους ηλικίας 
15-24 ετών, όπου το ποσοστό 
σκαρφάλωσε στο 61,4% από 
61% που ήταν το Νοέμβριο 
του 2012. Ακολουθεί η ηλικιακή 
ομάδα 25-34, όπου το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε σε 38,4% 
από 35,8%.

ΕΛΣΤΑΤ: Νέο ρεκόρ 
ανεργίας στο 28% 
τον Νοέμβριο

Στα 10.839.987 ευρώ 
ανέρχονται τα 
πρόστιμα που 
επιβλήθηκαν για 
αδήλωτη εργασία από 
τις 15 Σεπτεμβρίου 
2013 έως 31 
Ιανουαρίου 2014, 
σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ειδικού Επιχειρησιακού 
Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ». Σε ποσοστό 8,68% 
ανέρχεται το ποσοστό των εταιρειών που 
εντοπίστηκαν να απασχολούν 

ανασφάλιστους εργαζόμενους, δηλαδή 1 
στις 20 εταιρείες. Στο πλαίσιο του σχεδίου 
Αρτεμις έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε 
όλους τους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας αλλά και στοχευμένοι σε 
τομείς που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα 
ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας. 
Αυτοί είναι: Επισιτιστικά επαγγέλματα, 
Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία 
Αυτοκινήτων, Λιανικό εμπόριο, 
Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξενία, 
Υπηρεσίες Ασφαλείας κ.λπ. Με αφορμή την 

ανακοίνωση των στοιχείων ο υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι η 
οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια 
του υπουργείου για την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ανέφερε 
ακόμη ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι της 
ανασφάλιστης εργασίας συνεχίζονται να 
διεξάγονται από μικτά κλιμάκια της 
Επιθεώρησης Εργασίας και της ΕΥΠΕΑ του 
ΙΚΑ κατά βάση σε κλάδους και 
δραστηριότητες υψηλής παραβατικότητας.

Ο επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού 
Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) Κλάους 
Ρέγκλινγκ, 

αναφέρει πως η Ελλάδα κάνει 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις από 
οποιοδήποτε άλλο κράτος- μέλος του 
ΟΟΣΑ κι εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη, αρκεί να συνεχιστούν. Σε 
συνέντευξή του στη Sueddeutsche 
Zeitung, ο ίδιος επισημαίνει ακόμη ότι ο 
ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων 
είναι καλύτερος από ποτέ. «Στην αρχή οι 
Έλληνες δεν έκαναν τίποτα. Όμως πλέον 

κάνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις από 
οποιοδήποτε άλλο κράτος από τα 36 του 
ΟΟΣΑ. ∆εν έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε 
στην οικονομική ιστορία να μην έχουν 
οδηγήσει τέτοιες μεταρρυθμίσεις στην 
ανάπτυξη. Αλλά φυσικά θα πρέπει να 
συνεχιστούν, όπως έχει αποφασιστεί», 
δηλώνει και θεωρεί λογικό οι Έλληνες να 
μην μπορούν να νιώσουν ακόμη την 
πρόοδο που έχει γίνει. 
«Η αγορά εργασίας βελτιώνεται πάντα στο 
τέλος μιας τέτοιας διαδικασίας. Γι’ αυτό 
εγώ βλέπω πάντα την ανταγωνιστικότητα, 
η οποία έχει βελτιωθεί στην Ελλάδα πολύ 
σημαντικά. Και τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα, όμως, έχουν μειωθεί 
δραστικά, από το 15% στο 2%».

Κ. Ρέγκλινγκ: «Πρωταθλήτρια» 
των μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα

Aνασφάλιστους εργαζόμενους εξακολουθούν να απασχολούν οι 4 στις 10 επιχειρήσεις 
παρά τον κίνδυνο επιβολής του υψηλού προστίμου, που, όπως προκύπτει από τους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΣEΠE και του IKA, περιόρισε τον Iανουάριο την 
ανασφάλιστη εργασία στο 24,76% από 39,04% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2013. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ελέγχου της εισφοροδιαφυγής «Aρτεμις» που 
ανακοίνωσε ο υπουργός Eργασίας Γιάννης Bρούτσης, τον Iανουάριο ελέγχθηκαν 1.880 
επιχειρήσεις κλάδων με υψηλή παραβατικότητα και σε σύνολο 5.839 απασχολουμένων 
βρέθηκαν στις 763 από αυτές (ποσοστό 40,59%) συνολικά 1.446 ανασφάλιστοι (24,76%), 
574 αλλοδαποί (38,14% σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αλλοδαπών εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν) και 872 Eλληνες (20,12%). Στις επιχειρήσεις 
επιβλήθηκαν πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 
Iανουαρίου 2014 τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία σε 
684 επιχειρήσεις από τις 7.878 οι οποίες ελέγχθηκαν, έφτασαν τα 10,8 εκατ ευρώ. 

ΣΕΠΕ: Aνασφάλιστους απασχολούν 
οι 4 στις 10 επιχειρήσεις 

Γ. Βρούτσης: Πρόστιμα 10,8 εκατ. ευρώ για την «μαύρη» εργασία 
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Την πεποίθησή ότι ο θεσμός της μαθητείας είναι μεταξύ των πολιτικών που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στην ανεργία των νέων ανέφερε στην 
ομιλία του ο προέδρου ΚΕΕ και ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στην ημερίδα του ΟΑΕ∆ για τη μαθητεία με τίτλο «ο θεσμός της Μαθητείας ως 
μέσο επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων». 
Σύμφωνα με τον ίδιο το μέλλον της Ευρώπης και της κάθε χώρας ξεχωριστά, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο 
καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων τους και κυρίως των μελών της νέας γενιάς. «Στον τομέα αυτό 
υπάρχει σήμερα μια εμφανής αδυναμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 
2013, περισσότεροι από 5,5 εκατ. νέοι άνθρωποι ήταν άνεργοι. Περίπου 7,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 15 έως 24 ετών βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης». Ο θεσμός της μαθητείας είναι μεταξύ των πολιτικών που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στο 
πρόβλημα αυτό. Στην Ελλάδα ωστόσο το σύστημα της μαθητείας εφαρμόζεται μέχρι τώρα από τον ΟΑΕ∆, ενώ σε αντίστοιχη λογική κινείται και 
το πρόγραμμα που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας για τους αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης. 

Κ. Μίχαλος: «H μαθητεία μπορεί να προσφέρει λύσεις στην ανεργία των νέων»

Απόφοιτοι πανεπιστημίου το 40% των νέων αγροτών

Μεταβάλλεται σταδιακά το προφίλ του 
Έλληνα αγρότη, ο οποίος από απλός 
γεωργός, που απλά παραδίδει τη σοδειά του 
σε κάποιον μεσάζοντα ή σε κάποια 
βιομηχανία, τώρα αρχίζει να αποκτά 
βαθμιαία επιχειρηματική κουλτούρα 
επαγγελματία, ενώ δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή αγροτοδιατροφικών προϊόντων. 
Η καινούργια αυτή πραγματικότητα, η οποία 
συνοδεύεται και από την είσοδο νέων 
ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή, δεν 
είναι βέβαια ένα χαρακτηριστικό, το οποίο 
συναντάται σε όλες τις περιοχές της χώρας, 
ενώ δεν αφορά όλων των ειδών τις 
καλλιέργειες και τα προϊόντα. Όμως μία 

πρόσφατη έρευνα της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής σε ένα πολύ μεγάλο 
δείγμα 10.000 αγροτικών νοικοκυριών στο 
ανατολικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης, 
αποκαλύπτει αυτή την αλλαγή της 
νοοτροπίας του αγροτικού κόσμου. «Σε 
έρευνα που κάναμε το 2013, ο μέσος όρος 
ηλικίας του αγρότη της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, είναι 52 χρονών, όταν στο 
υπόλοιπο της χώρας είναι στα 68 έτη. Το 
40% των αγροτών αυτής της περιοχής είναι 
απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ το 87% των 
απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα είναι 
χρήστες του διαδικτύου και θέλουν να 
ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης, 
καλύπτοντας 
μάλιστα με δικούς τους πόρους τα σχετικά 
έξοδα», τονίζει ο Βαγγέλης Βέργος, 
∆ιευθυντής του Κέντρου Αγροδιατροφικής 
Επιχειρηματικότητας της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. «Απαιτείται να γίνει 
κατανοητό πως ο αγροτικός κόσμος έχει 
αρχίσει να σκέπτεται επιχειρηματικά. Πολλές 
εκατοντάδες άτομα καθημερινά έρχονται στη 
Σχολή μας, για να επιμορφωθούν, 
πληρώνοντας από την τσέπη τους», 
προσθέτει ο ίδιος.

Metron Analysis:  Τρεις στους 4 άνεργοι ψάχνουν 2,5 χρόνια για δουλειά

Έρευνα για την ανεργία στην Ελλάδα, 
πραγματοποίησε η Metron Analysis τα 
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν 
σε εκδήλωση με θέμα «Οι όψεις της ανεργίας 
και το στοίχημα της επιχειρηματικότητας» που 
διοργάνωσαν το Ινστιτούτο ∆ημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, το Ίδρυμα 
Hanns Seidel και το Centre for European 
Studies. Σύμφωνα με την έρευνα 
χαρακτηριστικό της κατάστασης που 
επικρατεί στην αγορά εργασίας είναι ότι το 

72% των ανέργων δηλώνει ότι θα δεχόταν 
μια θέση κατώτερη των προσδοκιών τους και 
χαμηλότερη των προσόντων τους. Σημαντικές 
φαίνεται να είναι οι επιπτώσεις στην 
κοινωνική συνοχή. Με κριτήρια την 
κοινωνική εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη 
στο πολιτικό σύστημα η έρευνα διαπιστώνει 
ότι ενώ η κοινωνική εμπιστοσύνη παραμένει 
σχετικά σταθερή από την αρχή της κρίσης η 
εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα 
εμφανίζει φθίνουσα πορεία κυρίως μεταξύ 
των ανέργων. Ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό 
των ανέργων (32%) θεωρεί ότι θα είναι σε 
καλύτερη κατάσταση αν η Ελλάδα βγει από 
την ευρωζώνη. Απαντώντας στην ερώτηση 
για το αν θεωρούν τη ζωή τους καλύτερη ή 
χειρότερη από εκείνη των γονιών τους το 
44% των ερωτηθέντων απαντά ότι τη θεωρεί 
χειρότερη, το 36% καλύτερη και το 18% ίδια 
ενώ οι πιο απαισιόδοξοι φαίνεται να είναι στις 

ηλικίες από 24 έως 34 ετών και οι 
περισσότερο αισιόδοξοι άνω των 65 ετών. Σε 
ό,τι αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις της 
ανεργίας οι 9 στους 10 ανέργους αισθάνονται 
ανασφάλεια και φόβο οι 6 στους 10 
αισθήματα επιθετικότητας οι 4 στους 10 
διαπιστώνουν προβλήματα στις 
διαπροσωπικές σχέσεις και μόλις 2 στους 10 
δηλώνουν ότι η κατάσταση αυτή τους κάνει 
πιο μαχητικούς. Το 74% των ανέργων 
δηλώνει ότι βρίσκει στήριγμα στην 
οικογένεια, το 18% ότι στηρίζει την επιβίωσή 
του στο επίδομα ανεργίας και το 7% στα 
κοινωφελή προγράμματα (συσσίτια κ.λπ.). 
Ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο 
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 
Σάββας Ρομπόλης, υποστήριξε ότι από το 
28% της ανεργίας στη χώρα μας το 17% 
οφείλεται σε διαρθρωτικά προβλήματα της 
αγοράς εργασίας.
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Το ρεκόρ σε αριθμό υπαλλήλων σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης κατέχει η 
ελληνική Βουλή με 1.993 μόνιμους και έκτακτους εργαζόμενους. Αρνητική είναι και η πρωτιά 
στη διαδικασία των προσλήψεων μέσω ρουσφετολογικών μηχανισμών- καθώς και στα 
προνόμια που απολαύουν. Υπεράριθμοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους 
και προνομιούχοι σε σχέση με όλους τους άλλους εργαζομένους είναι οι υπάλληλοι του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι περισσότεροι δε από τους 1.993 υπαλλήλους της Βουλής 
(μόνιμοι και έκτακτοι) είναι διορισμένοι όχι με τις πλέον αξιοκρατικές διαδικασίες. 
Σημειώνεται ότι το 1993 οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν υπερέβαιναν τους 700, αλλά ο αριθμός 
τους άρχισε να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Ρεκόρ σε προνόμια για την ελληνική Βουλή

ΟΟΣΑ: Πάνω από τον μέσο όρο 
η ανεργία στην Ευρωζώνη 
Πτώση σημείωσε η μακροχρόνια ανεργία στις ανεπτυγμένες οικονομίες τον ∆εκέμβριο, 
παρουσιάζοντας, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών, ενώ το 
ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε πολύ πάνω από τον μέσο όρο, σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο μέσος όρος ανεργίας 
στα 34 μέλη του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε στο 7,6% του εργατικού δυναμικού κάτι που 
σημαίνει ότι 46,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. Οι άνεργοι 
είναι κατά 11,5 εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι ήταν κατά την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης στα μέσα του 2008, αναφέρει ο ΟΟΣΑ στο μηνιαίο δελτίο του για την ανεργία. Η 
Ιαπωνία σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, 3,7%, παρουσιάζοντας μείωση 0,3 
ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στις ΗΠΑ η ανεργία μειώθηκε κατά τρεις μονάδες στο 6,7%. 
Ωστόσο, στην Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας τον ∆εκέμβριο παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο 
με τον Νοέμβριο, στο 12,0%, με πολλές διαφορές ανάμεσα στα κράτη - μέλη. Το 
ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία παρέμεινε σταθερό στο 10,8%, στη Γερμανία στο 5,1%, 
ενώ στην Ισπανία το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή πτώση στο 25,8%. Στην Ιρλανδία 
που εξήλθε από το σχέδιο διάσωσης, η ανεργία υποχώρησε κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες, στο 12,1%, ενώ στην Ιταλία μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 12,7%.

Prime Insurance:
Βράβευση των 
κορυφαίων συνεργατών

Στην Αίγλη Ζαππείου η Prime Insurance, 
παρουσίασε στο ∆ίκτυο των 
Συνεργατών της, τα παραγωγικά και 
εταιρικά αποτελέσματα του 2013, 
βράβευσε τους κορυφαίους Συνεργάτες 
της και ανακοίνωσε τους στρατηγικούς 
στόχους της νέας χρονιάς. Τα τελευταία 
χρόνια, η Prime Insurance κατακτά 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 
και εμφανίζει μία άνοδο που ξεπερνά 
το 200%, την τελευταία τριετία. 
Στρατηγικός στόχος της είναι η 
ανάπτυξη και ενίσχυση του ∆ικτύου 
Πωλήσεων με συνεχείς εκπαιδεύσεις 
και νέα προϊόντα, με ανταγωνιστικά 
τιμολόγια σε όλους τους Κλάδους, με 
εξειδικευμένο Marketing κ.ά. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης ο Μιχάλης 
Μιχαηλίδης, ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
της Εταιρείας, έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχήθηκε σε 
όλους τους Συνεργάτες και Στελέχη μια 
καλή παραγωγική χρονιά».
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ΟΠΑ: Negotiating Strategically 
Στο πλαίσιο του ετήσιου βιωματικού προγράμματος Diploma in Negotiations (DIN) και υπό την 
αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)  διοργανώνεται η εκδήλωση 
Negotiating Strategically, το Σάββατο 29 Μαρτίου (10:00-17:00) στο Radisson Blu Park Hotel. 
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθεί η φιλοσοφία της Ελληνικής σχολής σκέψης που 
αναπτύσσεται στο ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθεί ακτινογραφία μίας διαπραγμάτευσης, θα 
παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες διαχείρισης συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων καθώς 
και οι τακτικές διαπραγμάτευσης από εξειδικευμένους συμβούλους διαπραγμάτευσης και 
διδάσκοντες στο ΟΠΑ και τέλος, θα γίνει μια άσκηση διαπραγμάτευσης (Role Playing). Το 
σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ιδιωτικού και ∆ημοσίου 
τομέα και η παρακολούθησή του θα είναι δωρεάν (μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα δοθεί 
Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες). Οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Μαρίου και στη θα εξετασθούν για να επιλεγούν 100 
συμμετέχοντες. Πληροφορίες: http://www.din.aueb.gr/index.php/application

«Digital Marketing» από το ALBA 
και τη socialab Digital Marketing Agency

Το ALBA Graduate Business School at 
the American College of Greece σε 
συνεργασία με τη socialab Digital 
Marketing Agency, διοργανώνει ανοιχτό 
σεμινάριο με θέμα «Digital Marketing». 
To σεμινάριο (συνολικής διάρκειας 30 
ωρών) απευθύνεται σε επαγγελματίες 
που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα 
νέα δεδομένα και τις προκλήσεις της 

αγοράς, και να μάθουν να σχεδιάζουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές στα 
Ψηφιακά Μέσα. Μέσα από δυναμικές 
διαλέξεις, case studies και δημιουργικό 
διάλογο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις 
νέες τάσεις και τις καλύτερες πρακτικές 
της ψηφιακής επικοινωνίας, τις ευκαιρίες 
και δυνατότητες που προσφέρει ο 
σχεδιασμός μιας άρτιας και 
ανταγωνιστικής ψηφιακής στρατηγικής, 
ενώ θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία και 
τις απαραίτητες τεχνικές για να δομήσουν, 
να εφαρμόσουν και να μετρήσουν σωστά 
την αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής 
Digital Marketing. Πληροφορίες: www.
alba.edu.gr/exeddigitalmarketing.

The CEO Challenge® 2014 Athens Event:
Το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί το βασικό 
ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
σήμερα οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Αυτό 
είναι το βασικό συμπέρασμα τη έρευνας που 
διενήργησε ο οργανισμός The Conference 
Board -με τη συνεργασία της ΕΕ∆Ε για την 
Ελλάδα- και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕ∆Ε. 
Πέραν του ρυθμιστικού πλαισίου οι 
επικεφαλής των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα για την Ελλάδα 
έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης προκλήσεις 
που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις με τους 
πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό, το ρευστό 

διεθνές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, την 
επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία, τη 
βιωσιμότητα, την εμπιστοσύνη στην 
επιχειρηματικότητα, το εταιρικό brand και τη 
φήμη, και τέλος την παγκόσμια ανάπτυξη. 
Όλα αυτά τη στιγμή που σε παγκόσμιο 
επίπεδο οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 
ιεραρχούν τις πρωτεύουσες προκλήσεις για 
τη λειτουργία τους ως εξής: ανθρώπινο 
δυναμικό, σχέσεις με τους πελάτες, 
καινοτομία, επιχειρησιακή αριστεία, εταιρικό 
brand και φήμη παγκόσμιος 
οικονομικοπολιτικός κίνδυνος, ρυθμιστικό 
πλαίσιο, βιωσιμότητα και εμπιστοσύνη στην 
επιχειρηματικότητα. Ποια είναι όμως τα 

καυτά θέματα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τα διευθυντικά στελέχη στη 
χώρα μας εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης; 
Καταρχάς η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, 
οι εργασιακές σχέσεις και η αστάθεια στην 
ενεργειακή αγορά. 
Αντίθετα σε παγκόσμιο επίπεδο οι 
επιχειρήσεις αναδεικνύουν ως καυτά θέματα 
την ανάλυση των δεδομένων μεγάλου 
όγκου (big data analytics) και την οικονομική 
ύφεση στην Ευρώπη. Στα χαρακτηριστικά και 
τις συμπεριφορές της ηγεσίας πρωτεύοντα 
ρόλο για τους Έλληνες παίζουν το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η διατύπωση 
οράματος.

Συνεργασία της Data 
Communication 
με την Lanakam S.A. 
H Data Communication ανέλαβε την 
υλοποίηση ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος στη 
LANAKAM SA για την κάλυψη των 
αναγκών οικονομικής διαχείρισης, 
αποθήκης, αγορών, χονδρικών – 
λιανικών πωλήσεων, επιχειρηματικής 
πληροφόρησης (ΒΙ) και μισθοδοσίας. 
Σημειώνεται πως πρώτη η Data 
Communication υλοποιεί έργα 
πληροφορικής με την τελευταία 
έκδοση του Microsoft Dynamics NAV - 
2013 R2 αξιοποιώντας τις σημαντικές 
δυνατότητες που αυτή προσφέρει. 
Μέσω του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος ERP, η 
LANAKAM SA. θα έχει τη δυνατότητα 
oλοκληρωμένης οικονομικής 
διαχείρισης (πάγια, 
χρηματοοικονομική διαχείριση, cash 
flow forecast, αναλυτική λογιστική 
κ.ά.), πλήρους ελέγχου πωλήσεων & 
εισπράξεων καθώς και  αγορών & 
πληρωμών, παρακολούθησης της 
αποθήκης με ταυτόχρονη διαχείριση 
παραγγελιών από και προς το 
εξωτερικό, διαχείρισης καταστημάτων 
λιανικής μέσω online σύνδεσης, 
άριστης οργάνωσης και λειτουργίας 
του τμήματος Ανθρώπινου 
∆υναμικού, με τη λύση Premium 
HRM - Human Resources 
Management System.
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Η εταιρεία Randstad, υποστηρίζει τη 
νεανική επιχειρηματικότητα μέσω της 
πρωτοβουλίας Orange Grove. Το Orange 
Grove είναι ένας ευέλικτος χώρος εργασίας, 
μέσα στον οποίο νέοι Έλληνες και Ολλανδοί 

επιχειρηματίες μπορούν να εργαστούν για 
τις επιχειρήσεις τους, να δικτυωθούν και να 
μάθουν. Το Orange Grove αποτελεί μία 
πρωτοβουλία της Ολλανδικής πρεσβείας 
στην Αθήνα με την υποστήριξη Ελλήνων και 
Ολλανδών εταίρων. Στόχος του είναι να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τη διαρροή πνευματικού 
κεφαλαίου, καθώς και από την ανεργία των 
νέων στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή 
φιλοδοξεί να παρακινήσει ταλαντούχους, 
νέους Έλληνες και Ολλανδούς να 
παραμείνουν στην Ελλάδα προκειμένου να 
δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να 

επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες στη χώρα μας, 
προσφέροντάς τους παράλληλα κατάλληλα 
εφόδια όπως δίκτυο, εμπειρία και γνώση. 
Η Randstad συμμετέχει ενεργά στην 
πρωτοβουλία Orange Grove με στόχο να 
υποστηρίξει τα ταλέντα των νέων 
ανθρώπων και να ενισχύσει το 
επιχειρηματικό τους πνεύμα. Η Randstad 
αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο 
υπηρεσιών στελέχωσης και προσφοράς 
τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανθρώπινου 
δυναμικού για τους συμμετέχοντες του 
Orange Grove.

Ενημερωτική Εκδήλωση 
για τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 

To ALBA διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για υποψήφιους 
φοιτητές για τα προγράμματα που προσφέρει, στις 
εγκαταστάσεις του στην Αθήνα (Ξενίας 6-8, πλατεία Μαβίλη) 
την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30. Η εκδήλωση θα 
καλύψει σφαιρικά τα θέματα που συνθέτουν την 
ολοκληρωμένη εμπειρία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον 
τομέα της διοίκησης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα: «6 Steps to Simplify Your 
Job Search». Η διευθύντρια του τμήματος Καριέρας και 
Αποφοίτων του ALBA, Μαρία Μωραγιάννη θα παρουσιάσει 
τα 6 βήματα που θα οδηγήσουν στην απλοποίηση της 
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και θα μοιραστεί με τους 
συμμετέχοντες συμβουλές για καριέρα και προσωπική 
ανάπτυξη. Καθηγητές και στελέχη του ALBA θα 
παρευρίσκονται στην εκδήλωση για να ανταποκριθούν σε 
τυχόν ερωτήματα των υποψήφιων φοιτητών σχετικά με το 
ALBA, τα προγράμματα που προσφέρει, τις διαθέσιμες 
υποτροφίες, καθώς και να συζητήσουν τα ζητήματα που τους 
απασχολούν σχετικά με τη σωστή επιλογή μεταπτυχιακού 
προγράμματος. Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/infosessions.

Η Randstad υποστηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα 

EΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 Ένα πανόραμα δράσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα

www.csrconference.gr 

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Eurobank: Ξεκίνησε 
ο β’ κύκλος του egg
Την προσπάθεια ενίσχυσης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας συνεχίζει η Eurobank, η οποία, σε 
συνεργασία με το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου 
Αθηνά, ανακοίνωσε την έναρξη του β’ κύκλου του egg 
(enter-grow-go), ενός προγράμματος στον α’ κύκλο του 
οποίου 21 ομάδες έχουν ξεκινήσει να μετασχηματίζουν 
μία ιδέα τους σε επιχείρηση. «Το egg συνέβαλε στην 
ευρύτερη αναζήτηση για ένα νέο αξιακό και παραγωγικό 
μοντέλο για τη χώρα μας, παρακινώντας και 
ενεργοποιώντας παράλληλα και άλλους φορείς και 
οργανισμούς να προβούν σε αντίστοιχες προσπάθειες», 
σημείωσε κατά τη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης 
Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Χρήστος 
Μεγάλου. Οι ενδιαφερόμενοι -ηλικίας 18 έως 40 ετών- 
που έχουν μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και 
επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο egg θα 
πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 4 Απριλίου 2014. Φέτος, θα 
επιλεγούν περίπου 25 ομάδες που θα έχουν στη διάθεσή 
τους, για έναν χρόνο, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
επιχειρηματικής επώασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας, 
καθώς και συμβουλές mentoring.

http://www.csrconference.gr
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Accelerated NLP Seminars in Athens
A seminar for excellence, fully accredited by International NLP regulatory body, the ABNLP.

Accelerated NLP Practitioner Certification© Seminar 
(In 2 Parts with extensive Pre-Study)

Part 1: 10th – 12th May 2014
Part 2: 12th – 15th July 2014

Crowne Plaza Athens City Centre

Early Booking Investment: £1000 before 10th March 2014
Standard £1250

Discounted corporate rates for multiple bookings
LAEK support available

Accelerated NLP Master Practitioner Certification© Seminar
(In 2 Parts with extensive Pre-Study)

Part 1: 4th – 6th October 2014
Part 2: 1st – 4th November 2014
Crowne Plaza Athens City Centre

Investment: £1600
LAEK support available

Open to participants who hold an NLP Practitioner Certificate

See more at www.qfscoaching.co.uk
Call to speak to your trainer on 0044 (0)845 467 3039

e-mail enquiries@qfscoaching.co.uk

http://www.qfscoaching.co.uk


13

∆ευτέρα
24Ι02Ι14

Κοινοτικά κονδύλια ύψους 128 εκατ. ευρώ αναμένει να λάβει η Κροατία, στο πλαίσιο της δράσης υπό τον τίτλο «Εγγύηση για τη Νεολαία» που 
υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά έχουν δεσμευθεί 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Στόχος της δράσης είναι να εξασφαλίσει ότι 
όλοι οι νέοι κάτω των 25, είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι, θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά, 
εντός τεσσάρων μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά 
εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου.

Κροατία: Κοινοτικά κονδύλια 128 εκατ. κατά της ανεργίας των νέων

Ελβετία: Οι εργοδότες ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις

Με μία άκρως οριακή πλειοψηφία και 
ποσοστό της τάξης του 50,3% οι Ελβετοί 
είπαν «ναι» στον περιορισμό της εισροής 
μεταναστών στη χώρα τους. Το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος προβλέπει την 
ουσιαστική άρση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των ατόμων, που προέβλεπε 
διμερής συμφωνία της Ελβετίας με την Ε.Ε. 
Ως εκ τούτου, περιορίζεται το δικαίωμα των 

πολιτών της Ε.Ε. να εγκαθίστανται και να 
εργάζονται ελεύθερα σε ελβετικό έδαφος. Η 
εφαρμογή του μέτρου ελέγχου της εισροής 
μεταναστών προβλέπει τον καθορισμό 
ανώτατου αριθμού μεταναστών ετησίως, 
καθώς και την εισαγωγή ποσόστωσης για 
την εγκατάσταση και εργασία των 
αλλοδαπών στην Ελβετία. Το νέο μέτρο 
αφορά, βεβαίως, και τους περίπου 300.000 
Γερμανούς που ζουν και εργάζονται στη 
γειτονική τους χώρα. Την ίδια ώρα, η 
παρουσία των αλλοδαπών εργαζομένων 
φαίνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας για την 
ελβετική αγορά εργασίας, ειδικά στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης. Την άποψη 
αυτή συμμερίζεται και ο Ελβετικός 
Σύνδεσμος Εργοδοτών, που δεν χάρηκε με 
την έκβαση του δημοψηφίσματος. O 
επιχειρηματίας και μέλος του συνδέσμου 

Φίλιπ Μίσιμαν αναγνωρίζει ότι το ποσοστό 
μεταναστών, που ανέρχεται σε 23%, είναι 
σχετικά υψηλό, υπογραμμίζει ωστόσο, όπως 
δήλωσε στην DW: «Η Ελβετία είναι πολύ 
μικρή για να μπορέσει να βρει τους 
εργαζόμενους που χρειάζεται αποκλειστικά 
εντός των συνόρων. Πάρτε, για παράδειγμα, 
τον κλάδο της γαστρονομίας και των 
ξενοδοχείων ή το νοσηλευτικό προσωπικό 
και τους εργαζόμενους στην περίθαλψη. ∆εν 
μπορούσαν να λειτουργήσουν τα 
νοσοκομεία χωρίς τους ξένους 
εργαζόμενους. Το ίδιο ισχύει και για τον 
τομέα των κατασκευών» ενώ χαρακτηρίζει 
«καταστροφική» την απόφαση των 
συμπατριωτών του, επισημαίνοντας ότι θα 
προκαλέσει. αύξηση των επιχειρησιακών 
δαπανών προς αναζήτηση κατάλληλων 
εργαζομένων στο εξωτερικό.

Απρίλιος 2014Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

http://www.tourismawards.gr
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http://www.kpmg.com/gr
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Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional, 
Φεβρουάριος 2014, τεύχος 106

σελ. 32. Outplacement
Η ύφεση της αγοράς 
έχει οδηγήσει σε 
δραματική μείωση των 
θέσεων εργασίας, ενώ 
η κίνηση στον τομέα 
των προσλήψεων 
χαρακτηρίζεται 
τουλάχιστον υποτονική. 
Η επανατοποθέτηση των 
εργαζομένων σε μία 
ρευστή αγορά εργασίας 
και η επαναφορά 
των ισορροπιών μετά τις αλλαγές 
που πραγματοποιούνται, αποτελούν 
τους βασικότερους στόχους του 
Outplacement, με τα αμφίπλευρα οφέλη 
του να είναι διακριτά σε κάθε επίπεδο. 

σελ. 46. E-Learning
Σε μια επιχειρηματική πραγματικότητα 
όπου κάθε ευρώ αλλά και κάθε λεπτό 
μετράει, η βέλτιστη απόδοση του 
ανθρώπινου δυναμικού έχει μεγάλη 
σημασία και κάνει τη διαφορά. Η 
εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη και 
δεν είναι λίγοι οι οργανισμοί που, για 
ποικίλους λόγους, επιλέγουν τη μέθοδο 
του e-Learning. 

σελ. 52. Ομαδικές Ασφαλίσεις
Οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα 
ανθρωποκεντρικό εργαλείο στα χέρια 
των επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις μέρες 
μας που το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
φαίνεται να διανύει μία από τις πιο 
κρίσιμες περιόδους, με τις υπηρεσίες 
του να λαμβάνουν συνεχώς όλο και 
περισσότερες αρνητικές κριτικές. 
Η ανασφάλεια σε αυτόν τον τομέα 
αγγίζει το σύνολο των εργαζομένων, 
ενώ η εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτόν 
θεωρείται πλεονέκτημα.

Aρχισυντάκτρια:
Αντωνία Κατσουλιέρη 
e-mail: akatsoulieri@boussias.com

Commercial Relationship Manager:
Κωνσταντίνος Κίντζιος
e-mail: kkintzios@boussias.com

Καλλιτεχνική Επιμέλεια:
Θεοδώρα Τουτζιαράκη

Ατελιέ: 
Μαρία Πετροπούλου

Συνδρομές:
Μαίρη Καλλιφείδα
e-mail: mkalifida@boussias.com 
Τ: 2106617777 (εσωτ. 115)

∆ιεύθυνση: 
Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας 
Τ:210-6617777, F:210-6617778 
web site: www.boussias.com 
e-mail: info@boussias.com

N E W S L E T T E R

Το περιοδικό ΗR Professional και το HR Newsletter εκδίδονται από την

Τα γερμανικά συνδικάτα που 
εκπροσωπούν τους δημόσιους 
υπαλλήλους δήλωσαν ότι σκοπεύουν 
να ζητήσουν αύξηση των αποδοχών 
τους κατά 3,5% και επιπλέον 100 ευρώ 
το μήνα για περίπου 2,1 εκατομμύρια 
ομοσπονδιακούς και δημοτικούς 
εργαζομένους του δημόσιου τομέα, 
αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Τα 
συνδικάτα Verdi και dbb αναμένεται να 
ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με 
τους εργοδότες γύρω από το 

μισθολόγιο στις 13 Μαρτίου. Ο 
πρόεδρος του συνδικάτου Verdi, 
Φρανκ Μπσιρσκ, δήλωσε ότι αυτό θα 
ισοδυναμούσε με συνολική αύξηση της 
τάξης του 6,7% και πρόσθεσε ότι ο 
φορέας δεν έχει παρατηρήσει οι 
μισθολογικές αυξήσεις να 
συμβαδίζουν, τα τελευταία χρόνια, με 
άλλους τομείς. Ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τόμας ντε Μεζιέρ, 
χαρακτήρισε το αίτημα ως 
«υπερβολικό». Το περασμένο έτος, 
πολλοί Γερμανοί εργαζόμενοι 
εξασφάλισαν μεγάλες αυξήσεις στις 
αποδοχές τους, με τους περιφερειακούς 
δημόσιους υπαλλήλους να έχουν 
κερδίσει αύξηση στους μισθούς τους 
της τάξης του 5,6 % μέσα σε δύο 
χρόνια, αναφέρει το πρακτορείο 
σχετικά.

Γερμανία: Αυξήσεις ως 6,7% φέτος 
ζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι 

Barclays: Αυξάνει τα μπόνους 
αλλά συνεχίζει τις απολύσεις 
Σε 12.000 απολύσεις θα προχωρήσει φέτος η Barclays, προκειμένου να 
εξοικονομηθούν χρήματα όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τρίτης 
μεγαλύτερης βρετανικής τράπεζας, Άντονι Τζέκινς. Μεταξύ των 
απολυμένων θα είναι τουλάχιστον οκτακόσια υψηλόβαθμα στελέχη. 
Πέρυσι η τράπεζα προχώρησε σε 7.650 απολύσεις, περιορίζοντας το 
προσωπικό της στους 139.600 υπαλλήλους. Στις αποφάσεις αυτές 
οδήγησαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου, κυρίως εξαιτίας της 
ζημίας που καταγράφηκε στην επενδυτική τραπεζική. Η διοίκηση της 
τράπεζας, όμως, αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που θα διατεθεί για 
μπόνους στα στελέχη του τμήματος, από 1,39 σε 1,57 δισ. λίρες -πάνω από 
60.000 λίρες (72.500 ευρώ) ανά υπάλληλο. Συνολικά η τράπεζα θα 
διαθέσει 2,4 δισ. λίρες (2,9 δισ. ευρώ) για μπόνους το 2013, από 2,17 δισ. 
λίρες το 2012. Οι μέτοχοι της τράπεζας θα αρκεστούν, αντιθέτως, να 
λάβουν μέρισμα ίσο σχεδόν με το ένα τρίτο του ποσού αυτού (859 εκατ. 
λίρες). Ο Α. Τζέκινς δικαιολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι τα μπόνους 
δίνονται ώστε η τράπεζα να προσελκύει το καλύτερο προσωπικό «από τη 
Σιγκαπούρη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο».

https://www.facebook.com/hrprofessional
http://www.youtube.com/boussiascomm
http://www.linkedin.com/groups/HR-Professional-Boussias-Communications-3973823?trk=my_groups-b-grp-v


16

∆ευτέρα
24Ι02Ι14

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) σε συνεργασία με την Boussias Communications, 
διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά τα Sales Excellence Awards, τα βραβεία που 

αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων σε όλους τους 
επιχειρηματικούς κλάδους.

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο 

www.salesexcellenceawards.gr

http://www.salesexcellenceawards.gr
mailto:vcharalambous@boussias.com

