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Πάνελ διακεκριμένων στελεχών στο 10th People Management Executive Seminar
Πέμπτη, 4 ∆εκεμβρίου 2014, Athenaeum InterContinental

Για τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο HR και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να 
προσφέρει το HR Outsourcing στην αποτελεσματική διαχείρισή τους, θα συζητήσει πάνελ διακεκριμένων 
στελεχών στο πλαίσιο του 10th People Management Executive Seminar με τίτλο «HR 2020» που διεξάγεται 
στις 4 ∆εκεμβρίου 2014.

Στο πάνελ θα συμμετέχουν οι: Gordon Ash, ADP Vice President, HCM Area Product Leader EMEA - Global 
Enterprise Solutions, Εμμανουήλ Σκούρτης, CEO, Όμιλος ∆άβαρη, Γιώργος Βερύκιος, Γενικός ∆ιευθυντής, 
Sephora, Τζένη Τσιμικλή, HR Director, GSK, Παναγιώτης Εμμανουηλίδης, Head of HR&O, SouthEast Europe & 
SME Workforce Planning Region Mediterrenean, Ericsson, ∆ημήτρης Κουκουμπάνης, HRO Business Unit, 
Eurobank Business Services. Συντονιστής θα είναι ο ο ∆ρ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πληροφοριακών Συστημάτων & Αντιπρύτανης στο ALBA Graduate School at The American College of Greece. 

Πέρα από τη συμμετοχή του στο πάνελ, ο Gordon Ash, αντλώντας από την 27ετή εμπειρία στο χώρο της 
διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και της διοίκησης ταλέντων, θα εξηγήσει στην ομιλία του «The HR 
Conundrum: 5 Key Challenges» πώς το HR μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικός business partner. 
Και βέβαια, ο Καθηγητής, Executive Educator και Business Coach κορυφαίων επιχειρήσεων Richard Beatty, 
θα αναλύσει σε 4 θεματικές ενότητες τους τρόπους με τους οποίους το HR θα ενισχύσει ουσιαστικά το ρόλο του 
στο παρόν και το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.peoplemanagement.gr

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. 

http://www.peoplemanagement.gr
http://www.peoplemanagement.gr
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Θετικό πλεόνασμα κατά 
120.287 θέσεων εργασίας, 
εμφανίζουν οι ροές 
μισθωτής απασχόλησης στο 
δεκάμηνο Ιανουαρίου- 

Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του πληροφοριακού 

συστήματος «Εργάνη» του 
υπουργείου Εργασίας. Θετικό 

πρόσημο είχε και η περυσινή χρονιά με 
130.703 θέσεων εργασίας, αποτελώντας 
τις καλύτερες επιδόσεις αντίστοιχων 
δεκάμηνων από το 2001 μέχρι σήμερα. 

Αντίθετα, αρνητικές ήταν οι ροές 
απασχόλησης των Οκτώβριο, όπου 
χάθηκαν 66.636 θέσεις εργασίας, 
αποτέλεσμα, το οποίο σύμφωνα με το 
υπουργείο Εργασίας οφείλεται στη λήξη 
της τουριστικής περιόδου. «Η 
συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων 
στατιστικών στοιχείων και δεδομένων 
της απασχόλησης επιβεβαιώνει την 
εκτίμηση ότι, πέραν των εποχικών 
διακυμάνσεων, η αγορά εργασίας έχει 
πλέον σταθεροποιηθεί και η ανεργία 
έχει εισέλθει σε φάση σταδιακής 

αποκλιμάκωσης» δήλωσε με αφορμή τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 
συστήματος Εργάνη, ο υπουργός 
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. «Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ», σημείωσε ο 
υπουργός Εργασίας, «το ποσοστό 
ανεργίας συνεχίζει την καθοδική του 
πορεία και τον Αύγουστο του 2014 ήταν 
σημαντικά μειωμένο κατά 2,1% 
ποσοστιαίες μονάδες από το «υψηλό» 
του Σεπτεμβρίου 2013 και κατά 1,9% 
μονάδες από τον αντίστοιχο περσινό 
Αύγουστο».

Εργάνη: Θετικό ισοζύγιο σε επίπεδο 10μήνου

«Εκτός ρύθμισης» των οφειλών προς το ΙΚΑ 
τίθεται, με ειδική διευκρινιστική εγκύκλιο που 
εκδίδεται σήμερα, το πρόστιμο για την αδήλωτη 
- ανασφάλιστη εργασία (10.550 €). Τη ρητή 
εξαίρεση του προστίμου από τις ρυθμίσεις των 
οφειλών ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες από 
το ΙΚΑ, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης σε εφαρμογή του νόμου για τις ρυθμίσεις 
που προβλέπει για όσους μπαίνουν σε ρύθμιση μειώσεις από 20% - 100% στις 
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις δηλαδή πρόστιμα ληξιπρόθεσμα έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου τα οποία είχαν επιβληθεί μέχρι τις 31/12/12 (από 1/1/2013 επιβάλλεται 
τόκος). Το ερμηνευτικό κενό και τον κίνδυνο «κουρέματος» (έκπτωση 20% - 90% για 
αποπληρωμή οφειλής σε δόσεις) ή ακόμη και πλήρους απαλλαγής (έκπτωση 100%) 
προστίμων για όποιον εργοδότη ρύθμιζε ταυτόχρονα την οφειλή, εντόπισε ο 
πρόεδρος των εργαζομένων στο ΙΚΑ Γιώργος Κυριακόπουλος. Για παράδειγμα 
εργοδότης με οφειλή στο ΙΚΑ 5.000 ευρώ θα μπορούσε να «γλιτώσει» το πρόστιμο 
των 10.550€ για έναν αδήλωτο εργαζόμενο του αν εξοφλούσε εφάπαξ την οφειλή.

Εκτός της ρύθμισης των οφειλών 
τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

“Top 20 International Thinkers, HR Most Influential 2013”

Conferences

organized by in association with
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RICHARD BEATTY

ΟΑΕ∆: Στοιχεία Σεπτεμβρίου
Στους 832.618 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι, στα μητρώα 
του ΟΑΕ∆, άνεργοι το Σεπτέμβριο, ωστόσο το σύνολο 
των επιδοτούμενων ανήλθε σε 111.072 άτομα. Από 
τους 832.618, το 53,92% του συνόλου είναι 
εγγεγραμμένο στο μητρώο  του Οργανισμού για 
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 
μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων οι 325.205 
είναι άνδρες (39,06%) και οι 507.413 είναι γυναίκες 
(60,94%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά εγγεγραμμένων 
ανέργων ανά ηλικιακή ομάδα παρουσιάζονται σε 
αυτήν των 30-44 ετών (40,39), ενώ ακολουθεί η 
ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών (21,33%) και 25-29 ετών 
(14,61%). Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων 
ανέργων ανήλθε σε 1,81%, με υποχρεωτική 
εκπαίδευση ανήλθε σε 31,40%, δευτεροβάθμια 
48,66%, και με τριτοβάθμια εκπαίδευση 18,13%.

http://www.peoplemanagement.gr


4

∆ευτέρα
24Ι11Ι14

http://www.gpma.gr


5

∆ευτέρα
24Ι11Ι14

“Top 20 International Thinkers, HR Most Influential 2013”

Conferences

organized by in association with

3
rd Session

RICHARD BEATTY

Video CVs: Μια νέα τάση στα βιογραφικά σημειώματα
Την ιδέα της ανάπτυξης video CVs, η οποία αρχίζει να καθιερώνεται διεθνώς ως ένα νέο πρότυπο 
αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων, παρουσίασαν στους φοιτητές του Mediterranean College 
οι δημιουργοί ενός εξειδικευμένου start-up, του site www.ergazomenos.gr. Την καινοτόμα αυτή 
προσέγγιση στη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 13 
Νοεμβρίου στο Lecture Hall του Κολλεγίου, στο πλαίσιο του Employability Week. Οι ομιλητές 
έκαναν λόγο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του site όπου οι φοιτητές μπορούν να ανεβάζουν τα 
Video CVs, αναφέρθηκαν σε λάθη που πρέπει να αποφεύγονται, έδωσαν χρήσιμες συμβουλές για 
τη δημιουργία ενός Video CV υψηλής ποιότητας και εξήγησαν τεχνικές για την καλύτερη 
αξιοποίηση της νέας αυτής υπηρεσίας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με live demonstration, με τη 
συμμετοχή φοιτητών.

To ALBA Graduate Business School at the 
American College of Greece έχει θέσει το πρώτο 
Startup Safary Athens υπό την αιγίδα του και θα 
συμμετέχει ενεργά με την προβολή ενός 
μοναδικού ντοκιμαντέρ για την ελληνική 

επιχειρηματικότητα. Το ντοκιμαντέρ «Beyond Silicon 
Valley: Entrepreneurship in Transitioning Economies», 

θα προβληθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 στις 18:00 στο 
αμφιθέατρο του ALBA. Αποτελείται από εννέα μέρη, τα οποία και 
θα παρουσιασθούν για πρώτη φορά όλα μαζί με σκοπό να 
δώσουν μια εικόνα για την πραγματικότητα της 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Μέσα από συνεντεύξεις 
επιχειρηματιών, εκπροσώπων φορέων και επενδυτών, καλύπτει 
θέματα χρηματοδότησης, το ρόλο του κράτους και άλλων 
οργανισμών, τις ευκαιρίες σε αγροτικό και τουριστικό τομέα και 
πολλά άλλα που απασχολούν την καθημερινότητα των 
επιχειρηματιών. Σημειώνεται ότι τo Startup Safary Athens είναι ένα 
διήμερο κατά το οποίο ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό 
συνεργατικοί χώροι, θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, start-ups 
και εταιρείες τεχνολογίας, και μετά την επιτυχημένη ετήσια 
διοργάνωση στο Βερολίνο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην 
Αθήνα στις 22 & 23 Νοεμβρίου. 

ALBA: Συμμετοχή στο πρώτο Startup 
Safary Athens Υπ. Εργασίας: Τον Ιανουάριο το νέο 

πρόγραμμα για την ανεργία

Τον Ιανουάριο θα είναι έτοιμο το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
του υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ανεργίας στο οποίο έχει προβλεφθεί 
ειδικό κονδύλι 60 εκατ. ευρώ για ενέργειες της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη 
Πλακιωτάκη. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το πρόγραμμα 
αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τέλος του έτους, «οπότε 
μπορούμε να τρέξουμε δράσεις και ενέργειες από την αρχή 
του έτους». Ο υφυπουργός Εργασίας, παρατήρησε, ότι τα 
υφιστάμενα προγράμματα ανεργίας δεν αντιμετωπίζουν το 
τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, όμως μελέτες του ΕΚΚΕ 
(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), έχουν δείξει ότι ένα 
20% των ωφελούμενων από τις δράσεις voucher, τελικά 
βρίσκουν μόνιμη θέση απασχόλησης. Το επόμενο χρονικό 
διάστημα, συμπλήρωσε, «θα γίνουμε πολύ πιο 
στοχευμένοι, πολύ πιο εξειδικευμένοι, διότι και οι πόροι 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι περιορισμένοι 
άρα, χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι στη 
νέα προγραμματική περίοδο».

http://www.peoplemanagement.gr
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Beth Goodyear 
FMHS Consulting, BIFM 
Member Council, 40 under  
40 list of FM influencers 
(FMX Magazine)

“Raising the bar in 
FM – effective ways 
of improving service 
standards”
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Τη ∆ευτέρα 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η απονομή του 
3oυ Business unusual Award από το ALBA Graduate Business 
School at The American College of Greece στον Γεώργιο ∆αυίδ, 
σε τελετή που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, 
παρουσία 250 και πλέον προσωπικοτήτων από όλους τους 
κλάδους του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτή τη χρονιά το ALBA 
επέλεξε να αναδείξει την Επιχειρηματική Εξωστρέφεια των 
Ελλήνων Επιχειρηματιών, τιμώντας τον Γεώργιο ∆αυίδ, μία από 
τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες που μετουσιώνει με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έννοια της επιχειρηματικής 
εξωστρέφειας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων 
και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ο Γ. 
∆αυίδ έχει συμβάλει στην επιχειρηματική εξωστρέφεια με 
πρωτοβουλίες όπως το Hellenic Initiative, μια 
μη-κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στο 
να αντλήσει πόρους από την ευρύτερη Ελληνική ∆ιασπορά για 
να στηρίξει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης. 

Το 2014 διαφαίνεται πιο έντονα μια σταθεροποιητική τάση στις αποδοχές 
στον ιδιωτικό τομέα, η οποία προέρχεται τόσο από «πάγωμα» αυξήσεων, 
όσο και από τον σημαντικό περιορισμό των εταιρειών που προχώρησαν 
σε μειώσεις βασικών αποδοχών το 2014, σε σχέση με το 2013 σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών που 
ολοκλήρωσε η KPMG. Εξαίρεση σε αυτό φαίνεται να αποτελεί ο 
Φαρμακευτικός κλάδος όπου η πλειοψηφία των εταιρειών (82%) 
προχώρησε σε αυξήσεις σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων το 
2014. Στον Ασφαλιστικό κλάδο το 56% των εταιρειών του δείγματος 
έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2014 σε όλους τους εργαζομένους, ενώ το 
υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις για το σύνολο ή μέρος των 
εργαζομένων. Αντίστοιχα στον κλάδο Καταναλωτικών Προϊόντων το 
55% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις 
κατηγορίες των εργαζομένων και το 38% έδωσε αυξήσεις σε όλες ή 
τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων. Στον κλάδο του Λιανεμπορίου 
το 57% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες 
τις κατηγορίες των εργαζομένων.

3rd ALBA Business unusual 
Award

KPMG: Έρευνα Αποδοχών και 
Παροχών

Παγκόσμια Πρωτιά και Πιστοποίηση σε Ανώτατο Επίπεδο 
για το Coaching Diploma της 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του Coaching 
Diploma της Impact, αφού έγινε αποδεκτή από το Association for 

Coaching. Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε ως Accredited Advanced Diploma in Coach Training (AADCT), 
βαθμίδα η οποία είναι η 4η και ανώτατη που προσφέρεται. Η εκπαίδευση αξιοποιήθηκε σε επίπεδο πιλοτικού 
προγράμματος, ούτως ώστε να δοκιμαστεί πριν εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και σε άλλα 
προγράμματα, ως εκ τούτου η αναγνώριση αυτή αποτελεί παγκόσμια πρωτιά. Το πρόγραμμα ξεκινάει πάλι 
τον Απρίλιο του 2015 (σε Αθήνα και Λονδίνο από το Naos Institute) και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 
2016. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

THE EVOLUTION OF LEADERSHIP

ο Επίπεδο 

κού 

http://www.sap.com/greece/pc/tech/cloud/software/cloud-applications/hr.html
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Κωτσόβολος: Συμμετοχή στον 32ο Κλασικό Μαραθώνιο με την ομάδα του Make A Wish 

Για ακόμα μια χρονιά, η εταιρεία Κωτσόβολος και οι εργαζόμενοί της, συμμετείχαν στους αγώνες των 
5 χλμ., των 10 χλμ., αλλά και στη διαδρομή του 32ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Η Κωτσόβολος, θέλοντας να ενισχύσει τη 
προσπάθεια της ομάδας του Οργανισμού ώστε να εκπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
ευχές παιδιών του Make a Wish (Κάνε μία Ευχή Ελλάδος), πέρα από τη συνεισφορά που συνοδεύει 
τις συμμετοχές, προσέφερε επιπλέον 50 ευρώ για κάθε δρομέα της που συμμετείχε στο Μαραθώνιο 
και τους παράλληλους αγώνες δρόμου. Οι 66 δρομείς της εταιρείας έτρεξαν με την καλύτερη 
διάθεση και αγωνιστικό πνεύμα, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του Make A Wish. 

Η εταιρεία Alter Ego, μέλος 
του Ομίλου της 
Ευρωπαϊκής Πίστης, 
επέλεξε να ενσωματώσει 
στην εφαρμογή Premium 

HRM, της Data Communication τα modules 
Employee Portal & Άδειες – Απουσίες για τη 
δημιουργία ειδικού portal για τους εργαζομένους της. 
Συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση των modules, η 
Alter Ego δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους 
της, σε όλη την Ελλάδα, να συνδέονται στο Premium 
HRM Employee Portal και να υποβάλλουν αιτήσεις 
αδειών, καθώς επίσης να παραλουθούν και να 
εκτυπώνουν τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα 
μισθοδοσίας τους, απαλλάσσοντας με αυτόν τον 
τρόπο το τμήμα Μισθοδοσίας από τη χρονοβόρα 
διαδικασία. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους 
εργαζόμενους, να ελέγξουν και να εκτυπώσουν την 
Ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών τους, αλλά και να 
λαμβάνουν εταιρικά μηνύματα και ανακοινώσεις από 
τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού της εταιρείας.

Alter Ego: ∆ημιουργία 
Employee Portal

Accounting Solutions και Audit Services: 
Mέλη του δικτύου της Baker Tilly
Οι εταιρείες Accounting Solutions Α.Ε. και Audit Services Α.Ε. αποτελούν 
πλέον ανεξάρτητα μέλη του παγκόσμιου δικτύου της Baker Tilly 
International και του τοπικού της δικτύου Baker Tilly Greece. Η Baker Tilly 
επιβάλλει κοινές μεθοδολογίες, πρακτικές και πρότυπα για όλα τα μέλη 
της με στόχο την υψηλή ποιότητα και ομοιογένεια των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο, ενώ σημειώνεται ότι το 
παγκόσμιο δίκτυό της αποτελείται από 738 γραφεία έχοντας δυναμική 
παρουσία σε 137 χώρες. Μέσω της εν λόγω συνεργασίας οι Accounting 
Solutions Α.Ε. και Audit Services Α.Ε. διευρύνουν τις δυνατότητες 
παροχής, ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων HR/ Μισθοδοσίας.

“Top 20 International Thinkers, HR Most Influential 2013”

Conferences

organized by in association with

th Session

RICHARD BEATTY

Η TONIC A.E. έχει αναλάβει την προβολή και προώθηση των 
προγραμμάτων της ελληνικής καταγωγής Ιρλανδής Alex Panayotou, η οποία 
ειδικεύεται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη. Η A. 
Panayotou έχει δώσει ομιλίες και έχει πραγματοποιήσει εταιρικά 
προγράμματα σε πολλές πόλεις όπως Βαρκελώνη, Λονδίνο, Άμστερνταμ, 
∆ουβλίνο, Νέα Υόρκη κ.ά. ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες 
όπως Coca Cola, Danone, Telefonica, IESE Business School. 

Συνεργασία της TONIC με την Alex Panayotou

http://www.peoplemanagement.gr
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Σοφιανοπούλου, Γεωργία Σαντούση, 
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N E W S L E T T E R

Το περιοδικό ΗR Professional και το HR Newsletter εκδίδονται από την

Διαβάστε στο τρέχον τεύχος 
του HR Professional, 
Νοεμβρίου 2014, τεύχος 114

32. Payroll Outsourcing
Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα μία από τις 
πρώτες λειτουργίες 
των οργανισμών που 
επιλέγεται να ανατεθεί σε 
εξωτερικούς συνεργάτες 
είναι και η διαδικασία 
της μισθοδοσίας. Μέσω 
του payroll outsourcing 
οι επιχειρήσεις φαίνεται 
να διασφαλίζουν την 
επιτυχημένη διαχείριση 
της πιο ορατής 
τους διαδικασίας, 
μειώνοντας στο ελάχιστο τους ενδεχόμενους 
κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν 
ακόμη και τη φήμη τους. 

48. NLP Training
Ανάμεσα σε δεκάδες επιλογές εκπαίδευσης 
για το ανθρώπινο δυναμικό συγκαταλέγεται 
και ο νευρογλωσικός προγραμματισμός. 
Γνωστός στην ψυχοθεραπεία εδώ και 
αρκετές δεκαετίες τα τελευταία χρόνια 
κερδίζει έδαφος και στον κόσμο των 
επιχειρήσεων. «Υπόσχεται» θετικά και 
μόνιμα αποτελέσματα για τη βελτίωση της 
επαγγελματικής υπόστασης αλλά και πολλά 
οφέλη σε προσωπικό επίπεδο. 

56. Facility Management
Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων 
στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί 
τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη μετά 
τη μισθοδοσία. Η ορθή διαχείριση και 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
έγκειται στους τομείς υποστήριξης του 
facility management, ενώ σύμφωνα με τις 
σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο χώρο 
φαίνεται να συμβάλλουν πλέον ενεργά όχι 
μόνο στη μείωση του λειτουργικού κόστους, 
αλλά ταυτόχρονα και στη βελτίωση της 
απόδοσης των οργανισμών. 

τους ενδεχόμενους

Η επίσημη πανευρωπαϊκή έρευνα για τη 
συλλογή στοιχείων για τις καινοτομίες και τις 
καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Έρευνα για την 
Καινοτομία, πραγματοποιήθηκε για τη χώρα 
μας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε 
συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ. Στην Ελλάδα η 
έρευνα αφορά 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις 

ενώ σε αυτήν καταγράφονται όλοι οι «τύποι» καινοτομίας που μπορεί να αναπτύξει μια 
επιχείρηση: η παραγωγή ενός νέου για την επιχείρηση ή σημαντικά βελτιωμένου 
προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης 
διαδικασίας, η εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης οργανωσιακής μεθόδου ή 
μεθόδου μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, την τριετία 2010-2012, 
το 52,31% των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται καινοτόμες σε τουλάχιστον έναν 
από τους παραπάνω τύπους καινοτομίας. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι 
καινοτόμες στο μάρκετινγκ (36,79%) και στην οργάνωση της επιχείρησης (30,24%), ενώ 
καινοτομίες διαδικασίας αναπτύσσει το 25,58% των επιχειρήσεων, ενώ το 19,51% 
αναπτύσσει καινοτομίες σε προϊόντα, είτε αγαθά είτε υπηρεσίες. 

ΕΚΤ: Έρευνα Καινοτομίας 
των ελληνικών επιχειρήσεων

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Labor & Insurance, με 
τίτλο: «Απασχόληση και Ασφάλιση: ∆ύο 
Ζητήματα Εθνικής Προτεραιότητας Ζητούν 
Λύσεις», από το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο και υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ολοκληρώνοντας 
έτσι το πρώτο μέρος των εργασιών του για 
την Απασχόληση. Ανάμεσα στου ομιλητές ο 
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αντώνης 
Μπέζας, υποστήριξε ότι «Η σημερινή 
κατάσταση στο ασφαλιστικό δεν είναι μόνο 
αποτέλεσμα της κρίσης. Το σύστημα δέχεται 
οπωσδήποτε ισχυρές πιέσεις λόγω της 
ύφεσης και της υψηλής ανεργίας των 
τελευταίων χρόνων, ωστόσο το πρόβλημα 
ήταν γνωστό πολλά χρόνια νωρίτερα». 

Επεσήμανε ότι «Ως Υπουργείο Εργασίας 
επιδιώκουμε τον περαιτέρω εξορθολογισμό 
της λειτουργίας των ασφαλιστικών 
οργανισμών, την ταχύτερη και καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των 
συνταξιούχων, την αποτελεσματικότερη 
εποπτεία της διαχείρισής τους και συνολικά 
την εξοικονόμηση πολύτιμων δημόσιων 
πόρων. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
προωθείται η οριζόντια ενοποίηση βασικών 
λειτουργιών των ασφαλιστικών οργανισμών 
και συγκεκριμένα η ενοποίηση μέχρι το 
2017 των εισπρακτικών μηχανισμών, η 
ενοποίηση των μηχανισμών απονομής 
συντάξεων, η ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου σύγχρονου 
πληροφοριακού συστήματος ασφαλιστικής 
ιστορίας και ικανότητας, για όλους τους 
συνταξιούχους, κ.ά.

4ο Ετήσιο Συνέδριο Labor & Insurance

http://www.linkedin.com/groups/HR-Professional-Boussias-Communications-3973823?gid=3973823&trk=hb_side_g
https://www.youtube.com/channel/UCkEEYxyRyYpMLooPW2ESJDw
https://www.facebook.com/#!/hrprofessional

