
N E W S L E T T E R
24Ι03Ι14

∆ευτέρα

1

ΙΟΒΕ: H αξιοποίηση του Ελληνικού µε 35.000 νέες θέσεις εργασίας

H αξιοποίηση της περιοχής του πρώην 
αεροδροµίου του Ελληνικού αναµένεται να 
συµβάλει στη δηµιουργία σταδιακά 35.000 
νέων θέσεων εργασίας την περίοδο 2014- 
2025, χωρίς να συνυπολογίζονται οι θέσεις 
εργασίας που θα δηµιουργηθούν από τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων σε µεσο- 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα, σύµφωνα 
µε σχετική µελέτη του ΙΟΒΕ. 
Παράλληλα, το Ίδρυµα εκτιµά ότι σε 
όλη την περίοδο κατασκευής του 
έργου θα παρατηρηθεί σηµαντική 
επιτάχυνση της οικονοµικής 
δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα, στο 
τέλος της περιόδου εκτίµησης (2025) 
το ΑΕΠ να είναι κατά 1,2% υψηλότερο 
από αυτό που θα ήταν αν δεν είχε 
παραχωρηθεί και αξιοποιηθεί η 
περιοχή. Ειδικότερα, η µελέτη, µε 
τίτλο: «Η παραχώρηση και αξιοποίηση 

της περιοχής του Ελληνικού ως µοχλός 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία, µία 
αποτίµηση των µακροοικονοµικών 
επιπτώσεων», που διενεργήθηκε για 
λογαριασµό του ΤΑΙΠΕ∆, επικεντρώνεται 
στην αποτίµηση των αναπτυξιακών και 
δηµοσιονοµικών επιδράσεων στην ελληνική 

οικονοµία από την παραχώρηση και την 
προτεινόµενη αξιοποίηση της περιοχής του 
Ελληνικού. Όπως τονίζεται σε αυτήν, η 
περιοχή του πρώην αεροδροµίου του 
Ελληνικού, τόσο από άποψη µεγέθους της 
ελεύθερης διαθέσιµης έκτασης, όσο και λόγω 
της εγγύτητάς της µε το κέντρο των Αθηνών, 
αποτελεί ένα εξαιρετικά προνοµιακό αλλά και 
σπάνιο περιουσιακό στοιχείο που δύσκολα, 
πλέον, συναντά κανείς στα µητροπολιτικά 
κέντρα του ανεπτυγµένου κόσµου. 
Η αξιοποίηση της περιοχής θα έχει 
πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην εγχώρια 
οικονοµία: αναπτυξιακές, δηµοσιονοµικές 
αλλά και ευρύτερες κοινωνικές και 
πολιτιστικές, που θα συµβάλουν 
αποφασιστικά στη γενικότερη αναβάθµιση της 
αστικής περιοχής της Αττικής, δίνοντας 
παράλληλα µία σηµαντική αναπτυξιακή 
ώθηση στην ελληνική οικονοµία.

Παρουσία του πρωθυπουργού, 
Αντώνη Σαµαρά, υπεγράφη στο λιµάνι 
του Πειραιά η συµφωνία συνεργασίας 
µεταξύ της COSCO και της κινεζικής 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
ZTE για τη δηµιουργία 
διαµετακοµιστικού κέντρου των 

προϊόντων της. Ο Α. Σαµαράς εκτίµησε ότι µέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
θα δηµιουργηθούν περίπου 600 θέσεις εργασίας. Όπως γνωστοποίησε, οι 
επόµενες φάσεις της επένδυσης περιλαµβάνουν την κατασκευή κέντρου 
επισκευών και επιστροφών για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και την µετεξέλιξη αργότερα αυτού του κέντρου σε γραµµή 
συναρµολόγησης. Παράλληλα, επεσήµανε ότι το λιµάνι του Πειραιά έχει γίνει 
ένας πολύ σηµαντικός παγκόσµιος κόµβος δικτύου µεταφορών και αποτελεί 
ένα όχηµα ισχυρής ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα. «Είναι», πρόσθεσε, 
«µια βασική πύλη εισόδου, ένα διεθνές διαµετακοµιστικό κέντρο, συνδεδεµένο 
πια µε τις σιδηροδροµικές υποδοµές της Χώρας και εποµένως, µε την 
Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη». 

Επένδυση της ZTE δηµιουργεί  
600 νέες θέσεις εργασίας

ΟΤΕ και ∆ΕΗ: Προσλήψεις 
1.100 υπαλλήλων

Με 600 τακτικούς υπαλλήλους θα 
ενισχύσει το ανθρώπινο δυναµικό της η 
∆ΕΗ έξι χρόνια µετά την τελευταία 
προκήρυξή της µέσω ΑΣΕΠ, ενώ σε 500 και 
πλέον προσλήψεις θα προχωρήσει και ο 
ΟΤΕ έως το τέλος του έτους. Οι δύο µεγάλοι 
οργανισµοί θα προσλάβουν κυρίως τεχνικό 
προσωπικό, µηχανικούς, ειδικούς 
επιστήµονες αλλά και διοικητικούς, σε µια 
προσπάθεια να καλύψουν τα κενά που 
προκαλούν οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις 
των τελευταίων ετών. Ήδη στον ΟΤΕ 
βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη 
πρόσληψης 14 Τηλεπικοινωνιακών 
Μηχανικών, ενώ το αίτηµα της ∆ΕΗ για 
ενίσχυση του προσωπικού της σε ορυχεία 
και σταθµούς βρίσκεται ήδη στο υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, αναµένοντας 
την έγκρισή του.

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. 
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Μειωμένοι μισθοί για την πρόσληψη 
μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο από 29,30 ευρώ έως 87,90 ευρώ 
(ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους) θα 
«κοστίζουν», κάθε μήνα, οι μακροχρόνια 
άνεργοι που θα προσλαμβάνονται στις 
επιχειρήσεις. H μείωση των νομοθετημένων 
κατώτατων ορίων των μισθών για τους 
μακροχρόνια άνεργους «κλείδωσε» στις 
διαπραγματεύσεις της ηγεσίας του 
υπουργείου Eργασίας με την τρόικα και θα 
γίνει διά νόμου, μέσω «κουρέματος» κατά 
50% των προσαυξήσεων των τριετιών, υπό 
τη μορφή κινήτρου για την υποβοήθηση των 
προσλήψεων και της επανένταξής τους στην 
αγορά εργασίας. Xωρίς, δηλαδή, να 
συμπαρασύρει ή να θέσει υπό αμφισβήτηση 
(όπως αρχικώς ζητούσε η τρόικα) τη 
συνέχιση καταβολής των τριετιών σε όλους 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό τομέα, που θα ισχύουν έως τα τέλη 
του 2016 με βάση την προϋπηρεσία την 
οποία είχαν συμπληρωμένη έως τις 
14/2/2012 (σύμφωνα με τους μνημονιακούς 
νόμους 4093/12 και 4172/13 δεν 
χορηγούνται νέες τριετίες έως ότου η ανεργία 
πέσει κάτω από το 10%, ενώ από την 
1/1/2017 θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής 
μόνο του κατώτατου μισθού, χωρίς τριετίες, 
αν δεν αλλάξει κάτι).
Mε τη νομοθέτηση της προσαύξησης του 
5%, οι νέοι κατώτατοι μισθοί για πρόσληψη 
υπαλλήλων που προέρχονται από τις 
επίσημες λίστες των μακροχρόνια ανέργων 
του OAE∆ (483.548 άτομα ήταν τον 
Iανουάριο) θα είναι 586,08 ευρώ (χωρίς 
προϋπηρεσία), 615,38 ευρώ για όσους είχαν 
προϋπηρεσία 3-6 ετών (αντί των 644,69 

ευρώ), 644,68 
ευρώ για 
προϋπηρεσία 
6-9 ετών (αντί 
των 703,30 
ευρώ) και θα 
φτάνουν τα 
673,98 ευρώ (αντί των 761,90 ευρώ) για 
όσους είχαν συμπληρώσει έως τις 14 
Φεβρουαρίου του 2012 πάνω από εννέα 
χρόνια προϋπηρεσίας. Tο «κούρεμα» των 
προσαυξήσεων των τριετιών δεν θα ισχύει 
για τους εργατοτεχνίτες. Ωστόσο, με τη 
μείωση της προσαύξησης, από το 10% στο 
5%, «ευθυγραμμίζεται» το κόστος των 
τριετιών των νέων υπαλλήλων - πρώην 
μακροχρόνια ανέργων με τα ήδη ισχύοντα 
για τους εργατοτεχνίτες.

Με κλειδάριθμο και υποβάλλοντας ηλεκτρονικές αιτήσεις από τις 21 Μαρτίου στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΕ∆, μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης 450 
ευρώ κατ’ άτομο και για διάστημα ενός χρόνου, για την πρόσληψη συνολικά 10.000 ανέργων 
σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 54 
εκατ. ευρώ, έχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μειώσει το τελευταίο τρίμηνο το 
προσωπικό τους και δεν προτίθενται να το περιορίσουν, ούτε και να αλλάξουν τις συμβάσεις 
από πλήρους σε μερικής και εκ περιτροπής εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι άνεργοι θα 
πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι ηλικίας 30-66 ετών και να έχουν 
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις 
για την πρόσληψη ανέργων Samsung: Στους 

«Top Employers» 
Ελλάδας και Ευρώπης

Η Samsung Electronics Hellas 
αναγνωρίστηκε με την πιστοποίηση 
«Top Employers Greece 2014», καθώς 
και την πιστοποίηση «Top Employers 
Europe 2014». Η ετήσια διεθνής 
έρευνα, που πραγματοποιείται από το 
Ινστιτούτο «Top Employers», 
αναγνωρίζει τους  εργοδότες που 
παρέχουν ιδανικές συνθήκες 
εργασίας, επενδύουν σε ταλέντα και 
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού τους και προσπαθούν 
συνεχώς να βελτιστοποιούν τις 
πρακτικές απασχόλησης. Απαραίτητο 
για τη διαδικασία αναγνώρισης ως 
κορυφαίος εργοδότης είναι οι 
συμμετέχουσες εταιρείες να πληρούν 
τα απαιτούμενα, από την έρευνα, 
υψηλά πρότυπα, προκειμένου να 
επιτύχουν την πιστοποίηση. 
Παράλληλα, μόνο οι εταιρείες που 
επιτυγχάνουν την πιστοποίηση σε 
τουλάχιστον πέντε χώρες, λαμβάνουν 
την ιδιαίτερη αναγνώριση Top 
Employers Europe 2014.

Την απόσυρση της διάταξης που καταργεί το Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναμικού, ανακοίνωσε στην 

Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
διαπιστώνοντας πως δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία προκειμένου να 
υπερψηφιστεί. Η συγκεκριμένη διάταξη, που συμπεριλαμβανόταν στο νομοσχέδιο για την 
κατάργηση 23 φορέων του ∆ημοσίου, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των 
κοινωνικών φορέων (εργοδοσίας και εργαζομένων), τις οποίες είχαν εκφράσει και κατά την 
επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Στο παραπάνω 
πλαίσιο, ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης δήλωσε πως αποσύρει το επίμαχο 
άρθρο 8, «με τη δέσμευση πως θα υπάρξει επαναξιολόγηση του ΕΙΑΕ∆ στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να επανακατατεθεί σχετική διάταξη 
το συντομότερο δυνατόν, και αφού θα έχει ολοκληρωθεί άλλη μία εργασία αξιολόγησης 
για ένα Ινστιτούτο, που επιτελεί έναν ρόλο που κάλλιστα μπορεί να καλυφθεί από τις 
υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και απ’ τον ΟΕΑ∆».

Κ. Μητσοτάκης: ∆εν καταργείται 
το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
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∆ημόσιο: Εξαιρούνται οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη 
και νέες μητέρες από την απόλυση 

Εξαιρούνται με τροπολογία οι γυναίκες 
που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή σε 
λοχεία (18 μήνες μετά τον τοκετό) από τη 
διάταξη που ορίζει την αυτοδίκαιη 

απόλυση όλων των εργαζομένων με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, που εργάζονταν στους 
καταργούμενους 23 φορείς του 
∆ημοσίου. Επίσης, με άλλες τροπολογίες 
που έγιναν δέκτες από τον υπουργό 
∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης μειώνεται σε 
πέντε από δέκα χρόνια η υποχρεωτική 
παραμονή υπαλλήλων που διορίζονται, 
μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε 
παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή, 
και παράλληλα χορηγείται σε όσους 
υπαλλήλους έχουν διανύσει το μισό του 

υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στην 
υπηρεσία διορισμού τους, το δικαίωμα 
μετάταξης σε παραμεθόριο ή 
προβληματική περιοχή που υπηρετεί ο 
σύζυγος ή η σύζυγός τους. Ακόμα με 
άλλη τροπολογία το ∆ημόσιο 
αναλαμβάνει τις περιουσιακού 
χαρακτήρα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών 
Βιβλίων, (το οποίο συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους υπό κατάργηση φορείς 
του ∆ημοσίου) και συνεχίζει εκ μέρους 
του τις εκκρεμείς δίκες.

WIND: Παράδειγμα επιτυχημένης αλλαγής κουλτούρας 

Για την επιτυχημένη αλλαγή της λειτουργίας και της κουλτούρας του οργανισμού της βραβεύτηκε η 
Wind, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου Συμποσίου Ανθρώπινου ∆υναμικού και των Βραβείων 
Ανθρώπινου ∆υναμικού της KPMG. Το βραβείο «∆ιαχείρισης της Αλλαγής» αποδόθηκε στη Wind 
αναγνωρίζοντας τον μετασχηματισμό του οργανισμού της και την εγκαθίδρυση μιας νέας επιχειρησιακής 
κουλτούρας η οποία την καθιστά πιο ανταγωνιστική στην αγορά και δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Σύμφωνα με την Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου 
∆υναμικού της WIND, που παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της εταιρείας: «Η προσπάθεια που κάναμε να 
μετασχηματίσουμε την WIND στην καλύτερη δυνατή εκδοχή της, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά της, να διεκδικήσουμε με τόλμη μια νέα 
θέση στην αγορά, και τελικά να αγκαλιάσουμε μια νέα κουλτούρα αλλάζοντας τους ίδιους τους εαυτούς μας στην εργασιακή μας καθημερινότητα, 
είναι μοναδική. Για άλλη μια φορά η κοινή στόχευση, η ομαδικότητα, η τεχνική κατάρτιση, η δημιουργικότητα, αλλά και η «ψυχή» έφεραν ένα 
εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το βραβείο αυτό ανήκει σε καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί στην WIND».

∆ιάκριση για την British American Tobacco Hellas 

Η British American Tobacco Hellas 
διακρίθηκε για το καλό εργασιακό της 
περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αποσπώντας την κορυφαία πιστοποίηση 
«Top Employer Europe 2014» από το Top 
Employers Institute. 
Το διεθνώς αναγνωρισμένο Top Employers 
Institute επιβραβεύει τους εργοδότες που 
παρέχουν άριστες συνθήκες εργασίας 
στους εργαζομένους, επιδιώκουν την 
ενσωμάτωση υπεύθυνων εργασιακών 
πρακτικών και υλοποιούν βέλτιστες 
πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 
Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την 
αφοσίωση και τη δέσμευση της εταιρείας 
να αναπτύσσει τους εργαζομένους της και 
να τους προσφέρει ένα ιδανικό εργασιακό 
περιβάλλον. Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο 
Matthieu Juery, Πρόεδρος ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύμβουλος της British 
American Tobacco Ελλάδας, Μάλτας, 
Κύπρου & Ισραήλ, δήλωσε: «Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι κι ενθουσιασμένοι 
που αποτελούμε μέρος της αποκλειστικής 
και διεθνούς φήμης κοινότητας “Top 
Employers in Europe”. 
Η διάκριση μας ως μία από τις εταιρείες με 
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ευρώπη επιβεβαιώνει με τον καλύτερο 
τρόπο ότι οι πρακτικές που υιοθετούμε 
στην εργασιακή μας καθημερινότητα είναι 
ορθές και έχουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Η διαρκής επένδυση στο 
Ανθρώπινο ∆υναμικό αποτελεί συνειδητή 
επιλογή για εμάς, διότι αναγνωρίζουμε ότι 
η επιχειρηματική επιτυχία και η μελλοντική 
ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται στους 
ανθρώπους μας». 

mailto: info@pdault.gr
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Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η Citi 
Ελλάδος αποσπώντας το βραβείο 
Ανθρώπινου ∆υναμικού της KPMG στην 
κατηγορία «∆ιακράτηση Προσωπικού», 
συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο θεσμό 
αυτό. H ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού 
της Citi Ελλάδος βραβεύθηκε για την 
υιοθέτηση του πρωτοποριακού 
προγράμματος «Our Life at Citi», ενός 
προγράμματος δέσμευσης και ικανοποίησης 
των εργαζομένων, με στόχο τη δημιουργία 
ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. 
Μια ομάδα εργαζομένων, οι VOE (Voice Of 
the Employee) Ambassadors, αποτέλεσε την 
κινητήριο δύναμη, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και υλοποιώντας εσωτερικά 
ενέργειες γύρω από τέσσερις βασικούς 

πυλώνες, την Αναγνώριση και Ανταμοιβή, τη 
∆ιαφάνεια και Αξιοκρατία, την Εξέλιξη και 
Aνάπτυξη και την Καινοτομία. Οι VOE 
Ambassadors στήριξαν το έργο και τις 
δράσεις τους, λειτουργώντας 
συμπληρωματικά με τη ∆ιεύθυνση 
Ανθρώπινου ∆υναμικού και αξιοποιώντας 
ποικίλα κανάλια επικοινωνίας με τους 
εργαζόμενους. Με αφορμή τη βράβευση, ο 
Κώστας Τσαλίκης, Αναπλ. ∆ιευθυντής 
Ανθρώπινου ∆υναμικού της Citi Ελλάδος και 
∆ιευθυντής Υπηρεσιών Ανθρώπινου 
∆υναμικού ∆υτικής Ευρώπης, Citi, δήλωσε: 
«Οι άνθρωποί μας είναι η πηγή έμπνευσης 
για όλα όσα σχεδιάζουμε. ∆εσμευθήκαμε να 
κάνουμε κάτι για το προσωπικό μας 
δημιουργώντας ένα ακόμη καλύτερο 

περιβάλλον εργασίας. Μια τέτοια 
διάκριση μας κάνει να αισθανόμαστε 
υπερήφανοι και αποτελεί έμπρακτη 
επιβράβευση των προσπαθειών μας». Η 
απονομή έγινε στο πλαίσιο του 17ου 
Συμποσίου Ανθρώπινου ∆υναμικού της 
KPMG, που πραγματοποιήθηκε στις 25 
Φεβρουαρίου 2014. 

Citi Ελλάδος: Βράβευση για το «Our Life at Citi»

Η Επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργανώνει το ετήσιο WIB Forum 2014 με 
θέμα «The Workplace Through the Eyes of Generation Y», τη ∆ευτέρα 31 Μαρτίου 2014, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Στην 
εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που έχει διεξάγει η KPMG, με θέμα «Ο χώρος εργασίας μέσα από την οπτική 
της νέας γενιάς». Η έρευνα αφορά στους νέους και πως αυτοί αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της ζωής τους στον εργασιακό χώρο, 
ενώ επίσης δίνει με τρόπο ρεαλιστικό την οπτική των CEOs για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ένταξη αυτής της γενιάς στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν 620 νέοι, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους στίγμα σε αυτό που ονομάζουμε καριέρα, 
εξέλιξη στην ιεραρχία, «work life balance», επανατροφοδότηση (feedback), εταιρικό αποτέλεσμα και εταιρικές αξίες. 

Το ALBA υποστηρίζει το Youth to Business Forum

To ALBA υποστηρίζει έμπρακτα τη 
διοργάνωση του Youth to Business Forum 
με θέμα «Youth is the Turning Point for 
Greece», από το φοιτητικό οργανισμό 
ΑIESEC Ελλάδος και πλαισιώνει την 
εκδήλωση με ένα ενδιαφέρον και 
διαδραστικό Business Game με τίτλο 
«Interview Preparation: Sharpen The Saw* 
Optimize your Chances of Landing a Job in 
Today’s Adverse Climate».  
Μέσα από ένα ζωντανό case study, με τη 
βοήθεια της Μαρίας Μωραγιάννη, 
∆ιευθύντριας του ALBA Career & Alumni 
Office, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να βιώσουν μια συνέντευξη και 
από τις δύο πλευρές, αναλαμβάνοντας 
ρόλους και έτσι εμβαθύνοντας ουσιαστικά 
στο πώς πρέπει να συμπεριφερθούν ώστε 
να μπορέσουν να ξεχωρίσουν. Στα πλαίσια 
του Forum το ALBA σε συνεργασία με την 
ΑIESEC Ελλάδος θα προσφέρει επίσης, δύο 

υποτροφίες. Μια μερική υποτροφία της 
τάξεως του 40% για το πρόγραμμα MSc in 
International Business and Μanagement, 
ανοιχτή σε αριστούχους αποφοίτους μέλη 
της ΑIESEC Ελλάδος που πληρούν τα 
κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, και μια 
∆ιεθνή υποτροφία για πρόγραμμα MSc 
επιλογής του υποψηφίου. Η δεύτερη αυτή 
υποτροφία καλύπτει το 40% των διδάκτρων 
και τα έξοδα διαμονής και  απευθύνεται σε 
αριστούχους, διεθνή μέλη της AIESEC τα 
οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα στα πλαίσια 
του εθελοντικού προγράμματος και του 
προγράμματος πρακτικής άσκησης, και θα 
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο 
πρόγραμμα της επιλογής τους, όπως αυτά 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ALBA 
(www.alba.edu.gr). Η ημερομηνία 
διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι η 31η 
Μαρτίου 2014 και θα πραγματοποιηθεί 
στο Ξενοδοχείο King Saron.

WIB Forum 2014 με θέμα την Generation Y

mailto: vmakris@pdault.gr
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BCA College: Diploma in Digital Marketing
Το Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών BCA College, μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου 
κύκλου μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση του Diploma in Digital Marketing, ξεκινάει 
δεύτερο κύκλο στις 28 Μαρτίου 2014. Συνδιοργανωτής και πάλι είναι ο όμιλος εταιρειών της 
Think Digital και ολόκληρο το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του IAB. Στόχος του, είναι η 
παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα στελέχη που ασχολούνται με το Marketing, ώστε να 
μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, στην 
κοινωνία της ψηφιακής πληροφορίας. Πληροφορίες: www.bca.gr, admissions@bca.edu.gr.

Linkage Ελλάδος: Η καινοτομία από 
την πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα
Η Linkage Ελλάδος διοργάνωσε δύο workshops με θέμα: «Creating an innovation-
Capable organization». Σε αυτά συμμετείχαν περισσότερα από 50 στελέχη 
εκπροσωπώντας τις εταιρείες Alcon, BIC, Duty Free Shops, Frigoglass, G4S, General 
Electric, Groupama, HSBC, Johnson & Johnson, Krocus, PWC, Singular Logic, 
Stantonchase, Titan, Toyota, Tupperware, Vivartia. Εισηγητής ήταν ο Ron Porter, 
Executive Vice President & Innovation Practice της Linkage, USA. Το εκπαιδευτικό υλικό 
βασίστηκε στην έρευνα και αποκλειστική συνεργασία της Linkage με τον guru του 
innovation Steven Saphiro. Κατά τη διάρκεια του workshop, αναλύθηκε το θέμα της 
καινοτομίας από την πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν 
σε ομάδες με στόχο να κατανοήσουν τη σημασία της ανθρώπινης προσωπικότητας στα 
διάφορα στάδια της επίτευξης της καινοτομίας. 

Όμιλος Adecco: Έρευνα 
με θέμα Social Recruiting

Ο Όμιλος Adecco, διενεργεί έρευνα με 
τίτλο «Social Recruiting». Στόχος της 
έρευνας είναι η σκιαγράφηση της 
σύγχρονης αγοράς σε μία εποχή κατά την 
οποία τα Social Media έχουν καθοριστικές 
επιδράσεις τόσο στην κοινωνία και τη 
ζωή, όσο και στην ίδια την αγορά 
εργασίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
έρευνας, αναπτύχθηκαν δύο 
ερωτηματολόγια. Το πρώτο απευθύνεται 
σε υποψηφίους και επιδιώκει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σε σχέση με τη 
συμπεριφορά των χρηστών των Social 
Media όσον αφορά στην αξιοποίηση τους 
για αναζήτηση εργασίας. Το δεύτερο 
απευθύνεται σε στελέχη που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
επιλογής προσωπικού και στόχο έχει την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το 
κατά πόσο ο κλάδος του HR στην Ελλάδα 
αξιοποιεί τα Social Media κατά τη 
διαδικασία επιλογής προσωπικού. Η 
έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 23 
χώρες (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερμανία Ισπανία, Ολλανδία, 
Ιταλία, Ελλάδα, Ρωσία, Βουλγαρία, 
Ουκρανία, Σλοβακία, Πολωνία, Τουρκία, 
Σλοβενία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, 
Τυνησία, Μέση Ανατολή, Μαρόκο, 
Κροατία και Σιγκαπούρη) και τα 
αποτελέσματα θα αναλυθούν ανά χώρα, 
ενώ θα υπάρξουν και συγκριτικές μελέτες 
μεταξύ των χωρών.

DIGITAL MEDIA AWARDS
Dime ‘14

M
ime‘ee 14

Ç õðïâïëÞ ôùí ÕðïøçöéïôÞôùí Ý÷åé îåêéíÞóåé

ÕðïâïëÞ ôùí ÕðïøçöéïôÞôùí Ýùò 30 ÁÐÑÉËIÏÕ 2014
ÔåëåôÞ ÁðïíïìÞò ôùí Âñáâåßùí: ÉÏYÍÉÏÓ 2014

saye the date

Ôá Digital Media Awards åßíáé ôá âñáâåßá ðïõ áíáãíùñßæïõí êáé åðéâñáâåýïõí ôéò âÝëôéóôåò ðñáêôéêÝò
óôï ÷þñï ôùí Øçöéáêþí Åêäüóåùí êáé êáëïýí ãéá óõììåôï÷Þ ôï óýíïëï ôùí ðáñü÷ùí ðåñéå÷ïìÝíïõ
ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôï ÷þñï ôùí äéáäéêôõáêþí åêäüóåùí áíåîáñôÞôùò ðëáôöüñìáò
(Web, Mobile, Tablets, Apps).

¶Äçëþóôå ôéò õðïøçöéüôçôÝò óáò ¶êáé äéåêäéêÞóôå ôçí äéÜêñéóç
& ôçí ðñïâïëÞ ðïõ óáò áîßæåé

www.digitalmediaawards.grg g

ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ Ðëçñïöïñßåò: ¢ííá ÃõðáñÜêç, Ô. 6958-476378, e-mail: agyparaki@boussias.com

Η εταιρεία Samsung Nanoradio Design Center υλοποίησε Scrum workshop στα 
γραφεία της SNDC στην Πάτρα με συμμετοχή 18 στελεχών της εταιρείας. Την 
υλοποίηση του Scrum workshop έκανε ο Θεοφάνης Γιώτης (CSM, PMP, P2P, MSc, 
Ph.D. C.), ∆ιευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ITEC Consulting (12PM Consulting) 
που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και consulting σε project management από το 
1988 και είναι ο πρώτος πιστοποιημένος οργανισμός του PMI στην Ελλάδα από το 
2003 (Project Management Institute Registered Educational Provider – PMI REP).

Scrum workshop για την Samsung Nanoradio

http://www.digitalmediaawards.gr
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Το δικαίωμα του βέτο άσκησε ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, 
Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα, για να μπλοκάρει ένα από τα μέτρα 
λιτότητας που περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του 2014, 
σχεδόν δύο μήνες πριν από την αναμενόμενη έξοδο της 
Πορτογαλίας από το πρόγραμμα στήριξης. Ο ίδιος ακύρωσε το 
μέτρο που προέβλεπε την αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές 
υγείας των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, για 
τρίτη φορά κατά σειρά, από 2,5% έως 3,5% επί των αποδοχών 
τους. Με αυτό το μέτρο που καταργείται με το προεδρικό βέτο η 
κυβέρνηση σκόπευε να καλύψει ένα έλλειμμα στον κρατικό 

προϋπολογισμό ύψους περίπου 133 εκατομ. ευρώ που είχε 
προκύψει. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας εξέφρασε αμφιβολίες 
για την αναγκαιότητα του μέτρου καθώς, όπως σημείωσε, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι έχουν κάνει ήδη 
«μεγάλες θυσίες» με τις μειώσεις στους μισθούς και τις 
συντάξεις τους, προκειμένου η Πορτογαλία να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στους όρους της δανειακής της σύμβασης. Ο 
πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Πάσος Κοέλιο θα 
αναγκαστεί τώρα να βρει νέα πηγή εσόδων ώστε να καλύψει το 
κενό στον προϋπολογισμό του 2014.

Πορτογαλία: Προεδρικό βέτο στην αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

ΟΟΣΑ: Στα 48 εκατ. οι άνεργοι στα κράτη - μέλη του 
Στα 48 εκατ. έφθασαν οι άνεργοι στα 34 κράτη – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με έκθεση 
του οργανισμού που δημοσιεύθηκε. Σημειώνεται ότι πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 15 εκατ. σε σύγκριση με τα επίπεδα που βρισκόταν η 
ανεργία το 2007. Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι οι προοπτικές απασχόλησης των νέων αλλά και των ανειδίκευτων εργαζομένων έχουν δυσκολέψει 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας σαφώς της κρίσης που πλήττει την παγκόσμια οικονομία. «Οι προοπτικές απασχόλησης επιδεινώθηκαν 
κυρίως για τους νέους και τους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι επλήγησαν λιγότερο αυτή τη φορά», υπογράμμισε 
η Μόνικα Κέισερ, επικεφαλής της υπηρεσίας κοινωνικών υποθέσεων του ΟΟΣΑ, κατά την παρουσίαση της έκθεσης. Η μείωση των δημοσίων 
δαπανών στην εκπαίδευση και την υγεία (κατ’ αναλογία με το ΑΕΠ) που καταγράφεται στις μισές χώρες του ΟΟΣΑ, μπορεί να προκαλέσει 
«λυπηρές κοινωνικές συνέπειες» μακροπρόθεσμα και να επιδεινώσει τις ανισότητες σύμφωνα με την έκθεση. 

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Working Group1 της TC258 του ISO 

Στο Λονδίνο, στο κτίριο του οργανισμού British 
Standards Institution (BSI) στις 3-7 Μαρτίου 
2014, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 
Working Group 1 (WG1) της τεχνικής επιτροπής 
TC 258 του ISO για «Project, Programme and 

Portfolio Management». Η τεχνική 
αυτή επιτροπή ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά της το 2007 σαν 
Technical Committee 236 (TC 236) 
και δημιούργησε το πρότυπο ISO 
21500 με τίτλο «Guidance on 
project management» που 
κυκλοφόρησε την 01/09/2012. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα 
το ISO 21500 είναι το 5ο στις 
πωλήσεις προτύπων του ISO 

παγκοσμίως. Μετά την κυκλοφορία του ISO 
21500 η επιτροπή TC 236 έγινε η μόνιμη 
επιτροπή TC 258 και ασχολείται με τη 
δημιουργία προτύπων για «Project, Programme 

and Portfolio Management». Στην επιτροπή 
αυτή συμμετέχουν 35 χώρες με δικαίωμα 
ψήφου και 9 χώρες ως παρατηρητές. Η Ελλάδα 
είναι μια από τις 35 χώρες που συμμετέχει στην 
επιτροπή του ISO δια μέσου του Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Στην 
συνάντηση του Λονδίνου, το working group 1 
(WG1) ασχολήθηκε με το πρότυπο ISO 21502 
«Guidance on project and programme portfolio 
management». Επικεφαλής του WG1 είναι ο 
Steve Fahrenkrog από τον ANSI, ενώ τον ΕΛΟΤ 
εκπροσωπεί στη μόνιμη επιτροπή του ISO TC 
258 ο Θεοφάνης Γιώτης Πρόεδρος του PMI-
GREECE και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της ITEC 
Consulting/12PM Consulting. 

http://www.socialmediaconference.gr
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Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional, 
Μάρτιος 2014, τεύχος 107

σελ. 36. Temporary Employment
Με την ανεργία να «χτυπάει κόκκινο» 
στη χώρα μας, οι «μόνιμες» θέσεις 
εργασίας σπανίζουν. 
Σε συνδυασμό με την 
ευελιξία που μπορεί 
να επιδιώκουν κάποιες 
κατηγορίες υποψηφίων 
εργαζόμενων 
η προσωρινή 
απασχόληση πολλές 
φορές αποτελεί τον 
προθάλαμο μιας 
σταθερής δουλειάς ή 
καλύπτει τις ανάγκες 
ανθρώπων που επιθυμούν να 
εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

σελ. 48. Coaching & Mentoring
Η υψηλή απόδοση και 
παραγωγικότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού αποτελεί τον πιο σημαντικό 
παράγοντα διαμόρφωσης των 
εταιρικών αποτελεσμάτων. Η θετική 
συμβολή των πρακτικών coaching 
και mentoring προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι ουσιαστική στη 
σύγχρονη εποχή.

σελ. 54. Diversity & Equality
Η ποικιλομορφία του ανθρώπινου 
δυναμικού προϋποθέτει την εξάλειψη 
οποιασδήποτε μορφής διάκριση που 
μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος 
σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Η 
διαφορετικότητα και η παροχή ίσων 
ευκαιριών είναι αναγκαίες για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
σήμερα, με τα οφέλη να είναι διακριτά 
σε κάθε επίπεδο.

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: 210-6617777 (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

Αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία κατά το τρίμηνο μέχρι τον 
Ιανουάριο, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας υποχώρησε 
περισσότερο απ’ ότι αναμενόταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,2%, επίπεδο στο 
οποίο ανήλθε κατά το τρίμηνο μέχρι το ∆εκέμβριο, όταν είχε καταγράψει την πρώτη 
αύξηση από τον Φεβρουάριο του 2013. Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν 
κατά 34.600, έναντι μείωσης 25.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Επιπρόσθετα, 
ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε νέο επίπεδο - ρεκόρ, μόλις κάτω από τα 
30,2 εκατομμύρια, χάρη στην αύξηση των αυτοαπασχολουμένων.

Σταθερή η ανεργία στη Βρετανία

Ελβετία: Κατώτατος μισθός στα 3.278 ευρώ 

Σε δημοψήφισμα θα προχωρήσουν οι Ελβετοί στις 18 Μαΐου προκειμένου να 
εγκρίνουν την υιοθέτηση κατώτατου μισθού. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν 
υπάρχει στη χώρα, εάν όμως υπερισχύσει το «ναι» στο δημοψήφισμα, η 
Ελβετία θα έχει τον υψηλότερο κατώτερο μισθό παγκοσμίως - 4.000 
φράγκα/μήνα (3.278 ευρώ) ή 22 φράγκα/ώρα (18 ευρώ). Ο μέσος μισθός 
στην Ελβετία είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τα 6.800 
φράγκα (5.600 ευρώ). Η ελβετική κυβέρνηση δηλώνει αντίθετη με την 
πρόταση, αλλά δεν μπορεί να εμποδίσει το δημοψήφισμα, καθώς έχει 
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών.

Porsche: Μπόνους 8.200 ευρώ 
στους υπαλλήλους της

Μπόνους 8.000 ευρώ θα δώσει στον 
κάθε εργαζόμενό της η 
αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών 
αυτοκινήτων Porsche, γιορτάζοντας μια 
χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων. Η 
εταιρεία, με έδρα τη Στουτγάρδη, 
ανέφερε για το 2013 λειτουργικά 

έσοδα 2.580.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6% συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, στα 162.145 αυτοκίνητα, οι παραδόσεις 
αυξήθηκαν κατά 15% από το 2012, ενώ τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 3% 
φτάνοντας τα 14,3 δισεκατομμύρια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Εξαιτίας της 
επιτυχίας αυτής, οι εργαζόμενοι της αυτοκινητοβιομηχανίας θα λάβουν μπόνους 
8.200 ευρώ έκαστος, μετά και τη συμφωνία μεταξύ του συμβουλίου της Porsche 
και του Εργατικού Κέντρου. Σημειώνεται, επίσης, ότι από αυτά, τα 600 ευρώ θα 
καταβληθούν ως ειδική συνταξιοδοτική εισφορά.
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