
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑλλΑγeς ςτο Δς του ςΔΑΔΕ
Σύμφωνα με ανακοίνωση το Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελλάδος, η Άννα Μαμαλάκη, Οικονομικός 
Έφορος στο ΔΣ του Συνδέσμου υπέβαλε προσφάτως την 
παραίτησή της, καθώς λόγω εργασιακής δραστηριοποίησής 
και ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της στο 
εξωτερικό, καθίστανται αδύνατη η ενεργή παρουσία της στον 
Σύνδεσμο. Τη θέση του Οικονομικού Εφόρου αναλαμβάνει, με 
απόφαση του ΔΣ της 14ης Φεβρουαρίου, ο Πέτρος Νικάκης, 
μέχρι σήμερα Έφορος Μελών. Ακολούθως, τη θέση του Εφόρου 
Μελών καταλαμβάνει η Μαρία-Μυρτώ Πηγαδιώτη, επόμενη 
επιλαχούσα κατά σειρά ψήφων μετά τον 1ο επιλαχόντα, 
Γρηγόρη Λεμονή, ο οποίος δεν μπορεί να αναλάβει λόγω του 
ότι δραστηριοποιείται πια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Η Ε. ςτΑυροπουλου,  
νΕΑ HR DiRectoR ςτΗν KosmocaR 

Η Έφη Σταυροπούλου ανέλαβε 
καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην Kosmocar.  
Η Ε. Σταυροπούλου διαθέτει πολυετή 
εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού, σε διευθυντικές θέσεις σε 
ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, σε 
διάφορους κλάδους. Ενδεικτικά, έχει 

διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στο βιομηχανικό, τραπεζικό, 
φαρμακευτικό κλάδο, καθώς και στον χώρο των αεροπορικών 
μεταφορών, με τομείς ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Η ίδια είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εργασιακή Ψυχολογία, από το 
Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.

Προγραμμα 2ης εΠιχειρηματικης ευκαιριας ανεργων
Άρχισε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, η υπο-
βολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφε-
ρομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχει-
ρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην 
αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανέ-
νταξή τους στην αγορά εργασίας» από τον Ορ-
γανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ). Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής 

αίτησης έχουν μόνο όσοι είχαν στο παρελθόν 
επιχειρηματική δραστηριότητα  και την έχουν 
διακόψει από 01/01/2012 έως 06/08/2018. Από 
το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται 
οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατεί-
ται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το 
αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των 
οφειλών τους. Η διάρκεια της επιχορήγησης 

ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση 
και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 
12 μήνες. Τέλος, το ποσό επιχορήγησης ανέρ-
χεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα κα-
ταβληθεί σε τρεις δόσεις, ενώ η πιθανή, μετά 
από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του 
προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό 
των 36.000 ευρώ.
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Εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη  
της επιχειρηματικότητας

ReGeneration: Αιτήσεις συμμετοχής για τον όγδοο 
κύκλο έως 1 Μαρτίου

Το «Learning for Life» έρχεται στην Ελλάδα

Σουρωτή: Επιμορφωτικό πρόγραμμα  
για το ανθρώπινο δυναμικό της

Μήπως η επιχείρησή σας είναι τοξική; 

Διαβάστε...

NEWSLETTER

ΟΑΕΔ: Αυξήθηκαν  
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι  
τον Ιανουάριο
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Ιανουάριο του 2019, ανήλθε σε 957.532 άτομα από 935.449 άτομα, τον Δεκέμβριο του 2018 (2,36%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον Ιανουάριο 2019. Από αυτά, 486.016 (50,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 471.516 (49,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 364.801(38,10%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 592.731 (61,90%). Παράλληλα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2019, ανήλθε σε 169.557 άτομα. Από αυτά, 54.880 (32,37%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 114.677 (67,63%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.666 (36,96%) και οι γυναίκες σε 106.891 (63,04%). Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων επίσης, για τον μήνα Ιανουάριο 2019, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 198.712 άτομα, από τα οποία οι 101.299 (50,98%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 97.413 (49,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 87.625 (44,10%) και οι γυναίκες σε 111.087 (55,90%). Τέλος, από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 78.803 (39,66%) είναι κοινοί, 2.371 (1,19%) είναι οικοδόμοι, 97.413 (49,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 19.429 (9,78%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 470 (0,24%) είναι εκπαιδευτικοί και 226 (0,11%) είναι λοιποί.
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Oι ραγδαίες αλλαγές και η εντατικοποίηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού μετασχηματίζουν  

τις πρακτικές και προσεγγίσεις γύρω από το Performance Management.  

Τι αλλάζει στον τρόπο που οι εταιρείες αξιολογούν και μετρούν την απόδοση;  

Ποιες πρακτικές αποδίδουν πραγματικά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
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Αμφιθέατρο Maroussi Plaza
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Αναλύει πώς το HR μπορεί να 
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον 
οποίο βλέπει και διαχειρίζεται την 
απόδοση και θα παράσχει πρακτικά 
παραδείγματα, ιδέες και εργαλεία για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

Θα μοιραστεί πολύτιμα και 
αξιοποιήσιμα διδάγματα που έχει 
αποκομίσει στην 20ετή και πλέον 
καριέρα του σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση και την ενίσχυση της 
ατομικής, ομαδικής και εταιρικής 
αποδοτικότητας. 

Eξηγεί γιατί τα παραδοσιακά 
ετήσια appraisals δεν είναι 
πλέον κατάλληλα για τους 
σκοπούς των σύγχρονων χώρων 
εργασίας και προτείνει νέες, 
επιτυχημένες προσεγγίσεις για 
το performance management.

Θα παρουσιάσει τι μπορεί να μας 
διδάξει το τσουνάμι στον Ινδικό 
Ωκεανό το 2004 σε ό,τι αφορά 
την ανθρώπινη κινητοποίηση, την 
συνεργατικότητα και τελικά την 
αποδοτικότητα.

KEYNOTE SPEAKERS

Stuart Hearn  
Performance 
Management 
Expert | 
Ιδρυτής & CEO 
Clear Review

Shakil Butt  
HR Hero | HR 
and Leadership 
Consultant

Scott D.  
McArthur  
Speaker | Writer | 
Mentor | Facilitator

Michelle 
Mills-Porter 
speaker | author | 
trainer

Conference  
Experience Sponsor
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Πληροφορίες-ΥΠοψηφίοτητες: Μαίρη Καλλιφείδα, Τ: 6936 533318,  
Ε: mkalifida@boussias.com

Panorama of Best Practices 
in Greek Education

www.educationleadersawards.gr

Το πανόραμα με όλες τις δράσεις 

που δημιουργεί η εκπαιδευτική 

κοινότητα της χώρας μας, σε κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα και σε κάθε 

βαθμίδα εκπαίδευσης, επιστρέφει για 

4η συνεχόμενη χρονιά. 

Δωρέαν η 1η υποψηφιότητα για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Ε ν η μ Ε ρ ω θ Ε ί τ Ε  γ ί α  τ ί ς  κ ατ η γο ρ ί Ε ς  β ρα β Ε υ ς η ς  
κ α ί  π ρ ο Ε τ ο ί μ α ς τ Ε  τ ί ς  υ π ο ψ η φ ί ο τ η τ Ε ς  ς α ς !

Διοργάνωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019
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Εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη  
της επιχειρηματικότητας
από ΣΕΒ και Alba

η NN Hellas «Top employer 2019»

Παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
η κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΕΒ 
και του Alba, με τίτλο: «Μαζί στη γνώση», που 
περιλαμβάνει σειρά δράσεων τριετούς διάρκει-
ας, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες 
και από όλο το φάσμα των ελληνικών επιχει-
ρήσεων. Στη συνέντευξη Τύπου που πραγμα-
τοποιήθηκε, τοποθετήθηκαν ο Αντιπρόεδρος 
και μέλος του ΔΣ του Alba, Κωνσταντίνος 
Μπίτσιος, ο Πρύτανης Κωνσταντίνος Αξαρ-
λόγλου, ο Δ/ντής του Κέντρου Αριστείας του 
ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, Καθηγητής 
Xαράλαμπος Μαινεμελής, ενώ παρέμβαση 
έκανε και ο Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής 
και Πρόεδρος της Upstream, Πρόεδρος ΣΕΝ/

JA Greece. Το περιεχόμενο της συνεργασίας 
αφορά τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης για 
την ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων και των 
ηγετικών χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, 
περιλαμβάνει την παρουσία εμπειρογνωμόνων 
και στελεχών στα ακαδημαϊκά προγράμματα 
του Alba, πρόγραμμα υποτροφιών για στελέχη 
επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, εξειδικευμέ-
να σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα 
και θεματικές ημερίδες, καθώς και την ίδρυση 
ενός πρωτοπόρου Κέντρου Αριστείας στη Δη-
μιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in 
Creative Leadership). Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, 
Κ. Μπίτσιος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στον 
ΣΕΒ, με την αρωγή του Alba, φιλοδοξούμε να 
συμβάλουμε στο να αλλάξουμε εποχή. Να 

προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις μας και να 
συνδιαμορφώσουμε το παρόν και το μέλλον με 
σύγχρονους όρους. Για εμάς η επένδυση στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο συνιστά τη μόνη ασφαλή 
και αξιόπιστη επένδυση για τις επιχειρήσεις 
και τις κοινωνίες που θέλουν να έχουν μέλ-
λον». Από τη μεριά του, ο Πρύτανης του Alba, 
Κ. Αξαρλόγλου, υπογράμμισε ενδεικτικά: «Ο 
ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The 
American College of Greece, ενώνουμε τις δυ-
νάμεις μας σε μια “συμμαχία γνώσης”, δημιουρ-
γώντας ένα νέο “οικοσύστημα γνώσης”, για να 
βοηθήσουμε τα στελέχη και την επιχειρηματι-
κή κοινότητα να μαθαίνουν συνεχώς και να δια-
χειρίζονται με επιτυχία τις νέες επιχειρηματι-
κές προκλήσεις».

Η NN Hellas απέσπασε για πρώτη φορά τον τίτλο του Κορυφαίου Εργοδότη από το παγκοσμί-
ου φήμης Top Employers Institute, για τις βέλτιστες πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού που 
εφαρμόζει. «Ως Διοικητική Ομάδα της NN Hellas, είμαστε υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη 
διαπίστευση, η οποία επισφραγίζει τις προσπάθειές μας, ώστε η εταιρεία να αποτελεί έναν 
εργοδότη πρότυπο. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να παρέχουμε στους ανθρώπους μας ένα 
εργασιακό περιβάλλον που διέπεται από αξιοκρατία, ομαδικότητα και τις αξίες μας "Νοια-
ζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε"» δήλωσε σχετικά η Μαριάννα Πολιτοπούλου, 
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas. Από την πλευρά της, η Λώρα Αναστα-
σοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, ανέφερε ότι: «Η ανα-
γνώριση της NN Hellas ως Top Employer μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, καθώς υιοθετούμε 
εξελιγμένα συστήματα και πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο να βελτιωνόμαστε συ-
νεχώς. Ενισχύουμε τον αλληλοσεβασμό και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 
εργαζόμενοι μας να αναδεικνύουν  και να εμπλουτίζουν τα ταλέντα τους». Σημειώνεται ότι ο 
Όμιλος ΝΝ, βραβεύτηκε και στο σύνολο του, αποκτώντας τη συγκεκριμένη πιστοποίηση σε 
10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της NN Hellas.

reGeNeraTioN: αιτHςεις 
ςυμμετοχHς για τον oγδοο 
kyκλο eως 1 μαρτiου
ςυνεχiζεται και το 
reGeNeraTioN academy of .NeT

Το 2019 άρχισε δυναμικά για το 
ReGeneration το οποίο για 8η φορά καλεί 
τους νέους που θέλουν να κάνουν ένα 
δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα τους, 
να δηλώσουν συμμετοχή. Ο 8ος γενικός 
κύκλος αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτός 
από τις 20 Φεβρουαρίου έως και την 
1η Μαρτίου και απευθύνεται σε νέους 
έως 29 ετών, με πτυχίο σε οποιοδήποτε 
γνωστικό πεδίο και 0-3 έτη προϋπηρεσία 
και με συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές 
δραστηριότητες. Παράλληλα, και 
για το ίδιο διάστημα, υποψήφιοι που 
έχουν πάθος με τον προγραμματισμό 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 
ReGeneration Academy of .NET powered 
by Coding School|kariera.gr και να 
παρακολουθήσουν 80 ώρες δωρεάν. 
Ειδικότερα, το ReGeneration Academy 
ενώνει για δεύτερη φορά τις δυνάμεις 
του με το Coding School, πρωτοβουλία 
του kariera.gr, και μαζί δημιουργούν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει 
να εφοδιάσει τους υποψηφίους με την 
απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση που θα 
τους δώσει το εισιτήριο για την ένταξή 
τους σε θέσεις του αναπτυσσόμενου 
και σε υψηλή ζήτηση τομέα του 
προγραμματισμού. Σήμερα, μέσω του 
ReGeneration σχεδόν 800 νέοι έχουν βρει 
θέση εργασίας στις 300 συνεργαζόμενες 
με το πρόγραμμα εταιρείες. Παράλληλα, 
έχουν παρακολουθήσει συνολικά 
περισσότερες από 100.000 ώρες 
εκπαίδευσης σε soft και hard skills, ενώ 
έχουν προσφέρει συνολικά πάνω από 
15.000 ώρες εθελοντικής εργασίας.

http://www.educationleadersawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Η Diageo υλοποιεί για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα την πρωτοβουλία Learning for Life σε 
συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση 
Praksis. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βο-
ηθήσει τους νέους να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας και συγκεκριμένα στους κλάδους Του-
ρισμού και Ψυχαγωγίας, μέσω της εκπαίδευσης 
και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Το εν 
λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Diageo, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Αθηναίων. Ειδικότερα, ξεκίνησε πιλοτικά στις 

18 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια 7 εβδομά-
δων. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-35 ετών 
που ανήκουν σε εργασιακά ευάλωτες ομάδες 
και περιλαμβάνει δύο στάδια: βασική εκπαί-
δευση (διάρκειας 3 εβδομάδων) και πρακτική 
άσκηση (διάρκειας 4 εβδομάδων). Στο πρώτο 
στάδιο, οι 18 μαθητευόμενοι συμμετέχουν σε 
δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμ-
βάνει την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων από 
επαγγελματίες barista, bartenders, ειδικούς στο 
κρασί και την μπίρα, καθώς και σεμινάρια για 
την ενδυνάμωση της προσωπικότητας και των 

διαπροσωπικών τους ικανοτήτων (life skills). 
Στο δεύτερο στάδιο, παρέχεται στους συμμε-
τέχοντες πρακτική άσκηση με απώτερο στόχο 
την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργα-
σίας και τη δημιουργία μελλοντικών ευκαιριών 
απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρό-
γραμμα αυτό ξεκίνησε το 2008 από τη Λατινι-
κή Αμερική και την Καραϊβική και πλέον έχει 
αναπτυχθεί σε πάνω από 40 χώρες. Πάνω από 
90 τέτοια προγράμματα έχουν πραγματοποιη-
θεί παγκοσμίως με πάνω από 160.000 νέους να 
έχουν εκπαιδευτεί μέσω της πρωτοβουλίας.

Το «Learning for Life» έρχεται στην Ελλάδα
Από την Diageo

Διοργάνωση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ντάνος Τσάκαλος T: 210 6617 777 (εσωτ.151), E: dtsakalos@boussias.com ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Άννα Γυπαράκη T: 210 6617 777 (εσωτ.152),  
E: agyparaki@boussias.com ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Βασίλης Κουτσαβλής T: 210 6617 777 (εσωτ.129) E: vkoutsavlis@boussias.com

www.csrconference.gr

The Keynote: “Putting real purpose to work”

Thomas Kolster, Mr. Goodvertising, marketing activist, author, speaker

Marketer, πρωτοπόρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εμπνευστής του όρου Goodvertising, συγγραφέας 

του ομώνυμου βιβλίου, και τακτικός ομιλητής στα σπουδαιότερα events του κόσμου: Ο Thomas Kolster 

έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει τα βήματα που μπορούν να κάνουν τα brands ώστε να βρουν  

την ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος και την αειφορία. 

Αυτοί που νοιάζονται, μοιράζονται! 

στην Πράξη, VI

EταιρικΗ
ΥπεΥθΥνΟτΗτα

Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

27.02.2019 Τετάρτη
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η rdc iNformaTics ςτηριζει 
τα educaTioN leaders 
awards 2019
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Η RDC Informatics ανέλαβε τη χορηγία τίτλου 
στα βραβεία Education Leaders Awards 2019 για 
3η συνεχή χρονιά. Τα Education Leaders Awards 
διοργανώνονται με στόχο να επιβραβεύσουν τους 
Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και τους Φορείς που 
συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν ώστε το 
ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας να αποδώσει στην 
κοινωνία το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ταλέντων που οδηγούν στην καινοτομία 
και την πρόοδο. Έχοντας ως στόχο τον «ψηφιακό» 
μετασχηματισμό παραδοσιακών εκπαιδευτικών 
διαδικασιών μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, η RDC Informatics στηρίζει δυναμικά 
κάθε πρωτοβουλία που προάγει την αριστεία και 
αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές στην Εκπαίδευση. 

ολοκληρωθηκε το code scHool της deloiTTe
με την Προςληψη 15 ςυμμετεχοντων

Η Deloitte Ελλάδος διοργάνωσε το πρώτο Deloitte Code School διάρκειας τεσσάρων 
εβδομάδων στη Θεσσαλονίκη, για απόφοιτους πληροφορικής και νέους προγραμμα-
τιστές. Μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας, 15 
από τους 22 συνολικά συμμετέχοντες προσλήφθηκαν στο δυναμικό της εταιρείας. 
Οι συμμετέχοντες στο Deloitte Alexander Competence Center’s Code School, είχαν 
την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολιστική εικόνα σχετικά με διάφορες γλώσσες προ-
γραμματισμού και frameworks, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις με μία 
πρακτική εμπειρία προσημείωσης επαγγελματικού επιπέδου. Περισσότεροι από 10 
διαφορετικού επαγγελματικού και ακαδημαϊκού background εκπαιδευτές, στελέχη 
πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και 6 βασικοί 
ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθοδήγησαν τους μαθητευόμενους για 
τρεις εβδομάδες, προετοιμάζοντάς τους για την τέταρτη εβδομάδα του Code School, 
κατά την οποία οι συμμετέχοντες, κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα 
project προσομοίωσης σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Μεταξύ άλλων, ως εκ-
παιδευτές και ομιλητές, συμμετείχαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Sheffield 
International Faculty και του City College Ελευθεράκης, ο Βαγγέλης Γκορίλας Δι-
ευθυντής Λύσεων Εταιρικών πελατών στην Vodafone Ελλάδας, ο Κώστας Βασιλεί-
ου Πρόεδρος της eduACT, διοργανωτής της πρόκλησης της NASA στην Ελλάδα και 
σύμβουλος της Deloitte, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν και Salesforce experts από 
την Deloitte Digital της Ιταλίας.

http://www.csrconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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HelleNic respoNsible 
busiNess awards 2019
Απονεμήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά τα 
βραβεία των Hellenic Responsible Business 
Awards, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, στο 
Anais Club Βαρυμπόμπη. Ο θεσμός των 
Responsible Business Awards απαντά στην 
ανάγκη της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
να αναδείξει πρότυπα μοντέλα συνεργασίας, 
που μεταμορφώνουν το πρόσωπο της 
σύγχρονης βιώσιμης επιχειρηματικότητας, 
με στόχο το κοινό καλό. Περισσότεροι από 
300 παρευρισκόμενοι, Θεσμικοί Εκπρόσωποι, 
υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων παρακολούθησαν 
τις απονομές που πραγματοποιήθηκαν για 
τα έργα που διακρίθηκαν στον τομέα των 
επενδύσεων για την βιώσιμη και την κοινωνική 
ανάπτυξη. Τον θεσμό χαιρέτισε ο Πρόεδρος 
της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων γιώργος 
Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και 
Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος 
τόνισε ότι «οι υπεύθυνες επιχειρήσεις 
οφείλουν να έχουν καταλυτικό ρόλο προς την 
κατεύθυνση της διασύνδεσης, της οικονομίας, 
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος». Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν 
επίσης από τον Δημήτρη Μαύρο, Managing 
Director της MRB Hellas τα αποτελέσματα της 
ετήσιας έρευνας της διαΝΕΟσις «Τι Πιστεύουν 
οι Έλληνες», με τίτλο «Υπευθυνότητα, 
Λαϊκισμός και Ηγεσία». Σημειώνεται ότι τα 
βραβεία διοργανώνονται για τέταρτη συνεχή 
χρονιά από το περιοδικό Marketing Week και 
την Boussias Communications.

Σουρωτή: Επιμορφωτικό πρόγραμμα  
για το ανθρώπινο δυναμικό της
Το πεντάωρο πρόγραμμα με θέμα «Διασφάλιση 
Ποιότητας Προϊόντων και Διαδικασιών» του 
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παρακολούθη-
σαν οι 53 εργαζόμενοι της εταιρείας «Σουρωτή 
Α.Ε». Ο Ιωάννης Νικολαΐδης αναπληρωτής 
καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πλη-
ροφορικής και εισηγητής του συγκεκριμένου 

προγράμματος, στο πλαίσιο επιστημονικής συ-
νεργασίας με την «Σουρωτή Α.Ε» έχει προχω-
ρήσει σε πληθώρα επιμορφωτικών προγραμμά-
των και σεμιναρίων για το ανθρώπινο δυναμικό 
της εταιρείας. Η επιμορφωτική αυτή ενέργεια 
της «Σουρωτή Α.Ε» εντάσσεται στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων που επι-
κεντρώνεται στην αναβάθμιση της λειτουργίας 
και εκσυγχρονισμού των εσωτερικών διαδικα-
σιών για την ανάδειξη των ανώτερων χαρακτη-
ριστικών ποιότητας, διαμέσου ενός πλήρους 
προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών. 

ανακοινωθηκαν οι fiNalisTs του youNG 
eNTrepreNeurs proGramme
Στο πλαίσιο της επέκτασης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Reload Greece με έδρα το Λονδίνο πραγ-
ματοποιήθηκαν 14 workshops υπό το Young Entrepreneurs Programme (RG YEP) σε Η.Β., Γερμανία, 
Ολλανδία, Ελλάδα και ένα πιλοτικό στις ΗΠΑ. Κατα τη διάρκεια της πρώτης IGNITE φάσης του 
επιταχυντή (pre-accelerator προγράμματος) του Reload Greece έλαβαν χώρα παρουσιάσεις από κατα-
ξιωμένους ομιλητές και mentoring από έμπειρους μέντορες που υποστήριξαν τους νέους επιχειρη-
ματίες στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους ιδεών. Πάνω από 500 επίδοξοι 
νέοι συμμετείχαν στα workshops και συνολικά παρουσιάστηκαν 110 καινοτόμες επιχειρηματικές 
ιδέες. Το Reload Greece παρατήρησε μια αύξηση στον αριθμό των ιδεών που στοχεύουν στη βιωσιμό-
τητα, σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, στο ποσοστό των γυναικών ιδρυτών και στην 
ποιότητα και διαφορετικότητα των ιδεών σε τομείς όπως ο Τουρισμός, το FinTech, MedTech, Κατα-
σκευαστικά υλικά και EduTech. Οι 14 φιναλίστ του RG YEP που επιλέχθηκαν ώστε να αναπτύξουν 
τις ιδέες τους στην επόμενη φάση του προγράμματος με εντατικό 1:1 mentoring και masterclasses 
ανακοινώθηκαν στο Mentor- Mentee Matching Event που έγινε στο London Business School το Σάβ-
βατο 9 Φεβρουαρίου 2019. Οι 14 ομάδες- φιναλίστ προέρχονται συγκεκριμένα από τους κλάδους των 
MedTech, FinTech, AgriTech, GreenTech, Social Impact, BioTech, Μηχανικής Υλικών και Τουρισμού.

Δείτε πώς θα πετύχετε στην επιχείρησή σας: 
Αύξηση αποδοτικότητας, Βελτίωση λειτουργικότητας, Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Keep up with trends and new technologies  
on the FM discipline

ΑνΑλyοντΑι:

ΣυμμετοχεΣ: Ειρήνη Λιβανού, τ: 210 6617777 (εσωτ. 119) E: ilivanou@boussias.com

•   Διαχείριση εγκαταστάσεων και ακίνητης 
περιουσίας

•   FMaaService & Διαχείριση ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών

•   Διαχείριση και βελτιστοποίηση 
ενεργειακής & περιβαλλοντικής 
απόδοσης

•   Υποστήριξη συστημάτων υποδομών & 
εγκαταστάσεων

•   Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων 

- Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
•   Διαχείριση αποβλήτων - Υποστήριξη 

συστημάτων βιολογικού καθαρισμού
•   Τεχνολογικές καινοτομίες στις υπηρεσίες 

FM / Corporate Real Estate Management
•   Key learnings από την αξιοποίηση 

εξωτερικών υπηρεσιών FM / Corporate 
Real Estate Management 

•   Νομικό πλαίσιο
www.facilitymanagement.gr

Διοργάνωση Τετάρτη 20/3/2019,  

NEW VENUE:  Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

η ΠαΠαςτρατος διευρυνει τη διοικητικη της ομαδα
Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο διεύρυνσης της διοικητικής της ομάδας ως αποτέλεσμα του μεγάλου 
μετασχηματισμού της τα τελευταία δυο χρόνια, καλωσορίζει στη θέση της Γενικής Διευθύντριας 
Ψηφιακών Μέσων τη Σοφία Γκουζιώτη, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον τομέα του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και των τεχνολογικών λύσεων. Μέχρι τις αρχές του 2019, η Σ. Γκουζιώτη εργαζόταν 
ως Managing Director στην Isobar. Νωρίτερα, είχε ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού πολλών 
εταιρειών, όπως της L'Oréal και της Vodafone, τόσο από την πλευρά του πελάτη, όσο και του agency.

sofT skills developmeNT 
academy αΠo το colleGeliNk
Το CollegeLink διοργανώνει το 1ο Soft Skills 
Development Academy, ένα σεμινάριο τριών εβδο-
μάδων το οποίο θα εστιάσει σε 3 βασικούς τομείς: (i) 
Ανάπτυξη των 8 βασικών εργασιακών (και όχι μόνο) 
πτυχών της ανθρώπινης προσωπικότητας, (ii) Προ-
ετοιμασία για αναζήτηση εργασίας από τους επαγ-
γελματίες συμβούλους καριέρας και (iii) πραγματική 
προσομοίωση συνεντεύξεων από επαγγελματίες του 
κλάδου. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν 
πώς να φτιάχνουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Στο 
σεμινάριο θα συμμετέχουν επαγγελματίες του κλά-
δου από το Ο.Π.Α και τις εταιρείες KPMG, Owiwi.

http://www.facilitymanagement.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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https://www.stream-education.site/ti-einai


το περιοδικό ΗR Professional και το HR Newsletter εκδίδονται από την

αρχισυντάκτρια
αντωνία Κατσουλιέρη,  
akatsoulieri@boussias.com

ςύνταξη
Νάνσυ Βλαχάκη,  
avlachaki@boussias.com

sponsorship & advertising manager
Λήδα Πλατή, lplati@boussias.com

ςυνδρομές 
αμαλία Ψιλούδη, apsiloudi@boussias.com  

art director
Γιώργος τριχιάς

creative dpt
Γιώτα Χειλάκου, αλέξανδρος Καρβουτζής, Γεωργία 
Σαντούση, ελένη Μακρυκώστα, Νατάσσα Θεοδοσίου, 
Βίκυ Κουμπαρέλου, Παναγιώτης Κουρεμένος

εκδότης Μιχάλης Μπούσιας

διευθυντής εκδόσεων  
δημήτρης Κορδεράς

διευθυντής ςυνεδρίων και Βραβείων 
Νικόλας Κονδάκης

www.hrpro.gr
www.boussias.com

fiNd us oN:

Μήπως η επιχείρησή σας  
είναι τοξική; 
Σύμφωνα με τον daniel coyle, συγγραφέα του βιβλίου «The Culture Code», η κουλτούρα 
αποτελεί ένα σύνολο ζωντανών και διαρκώς εξελισσόμενων σχέσεων που αναπτύσσονται 
για ένα κοινό σκοπό. Δεν ορίζεται από το τι είσαι, αλλά από το τι κάνεις. Κάθε επιχείρηση 
διαθέτει κουλτούρα, συχνά όμως οι ηγέτες του οργανισμού δεν συνειδητοποιούν την 
ποιότητα της κουλτούρας αυτής και κυρίως, τον δικό τους δραστικό ρόλο στη διαμόρφωσή 
της. Καλώς ή κακώς, τα ανώτερα στελέχη, είτε πρόκειται για τον CEO είτε για τους 
επικεφαλής business units και διευθύνσεων, έχουν τεράστια επιρροή στους κατωτέρους 
τους. Η δική τους συμπεριφορά δίνει το μήνυμα για το τι είναι αποδεκτό μέσα στην 
επιχείρηση και τι όχι- η συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με τις πολιτικές/πρακτικές που 
υιοθετούν, συνθέτουν την κουλτούρα της επιχείρησης. Πολλά ηγετικά στελέχη, όμως, δεν 
αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα που έχει αυτή η ευθύνη, αλλά και τις συνέπειές της για όλο 
τον οργανισμό. Παράλληλα, σε πρόσφατο άρθρο του στο Harvard Business Review, ο 
ron carucci, συγγραφέας και CEO συμβουλευτικής εταιρείας σε θέματα οργανωσιακής 
αλλαγής, καταλήγει σύμφωνα με την 30ετη εμπειρία του σε τρεις βασικές συμπεριφορές 
των ανωτέρων στελεχών, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία τοξικής κουλτούρας μέσα 
στην επιχείρηση. Ποιες είναι αυτές καθώς επίσης και ποια τα 10 συνήθη χαρακτηριστικά 
ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο του HR 
Professional: http://bit.ly/toxic_culture.

δευτερα 25 | 02 | 2019

9

Διαβάστε στο τεύχος  
του HR Professional,  
Φεβρουάριος 2019, Τεύχος 161

10 ΜΗπΩς Η ΕπΙΧΕΙρΗςΗ ςΑς 
ΕΙνΑΙ τοΞΙΚΗ;
Ποια είναι άραγε τα βασικά χαρακτηριστικά 
μιας τοξικής κουλτούρας και πώς το top 
management συμβάλλει δραστικά στη 
δημιουργία αλλά και στην ανατροπή της;

16 coacHiNG & meNtoRiNG
Το coaching αλλά και το mentoring 
αποτελούν πλέον δύο αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικές πρακτικές που βοηθούν 
τον άνθρωπο να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί 
και να έρθει πιο κοντά με τον εαυτό του, 
αφήνοντας πίσω του όσα τον «φρενάρουν».

38 ReDesiGNiNG  
tHe WoRKPLace
Για τις περισσότερες εταιρείες 
αναδεικνύεται η επείγουσα ανάγκη 
να ανασχεδιάσουν τον χώρο εργασίας 
προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται 
στις πολύπλοκες ανάγκες της εποχής. 
Ωστόσο, πρόκειται για ένα δύσκολο έργο.

46 που «ΑΦΙΕρΩνΕτΕ»  
τΗν ΕνΕργΕΙΑ ςΑς;
Πολλές φορές γίνεται λόγος για τη 
σωστή διαχείριση του χρόνου στην 
εργασιακή καθημερινότητά μας και όχι 
μόνο. Είναι, όμως, αυτό το ζητούμενο για 
να είμαστε αποδοτικοί, παραγωγικοί και 
δημιουργικοί;

«ολοι μαζι μΠορουμε»: νεος κυκλος εκμαθηςης 
υΠολογιςτων για ατομα 3ης ηλικιας
Σήμερα, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, αρχίζει ο τρίτος εκπαιδευτικός κύκλος εκμάθησης 
υπολογιστών σε άτομα 3ης ηλικίας, του «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Συγκεκριμένα, η Αστι-
κή μη κερδοσκοπική εταιρεία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» με το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερ-
νοασφάλειας - CSI Institute, και με την εκπαιδευτική αρωγή του του ΙΕΚ Ακμή και του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, προσφέρουν τη δυνατότητα σε άτομα τρίτης ηλικίας, να 
εκπαιδευτούν δωρεάν στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασφαλούς πλοήγησης 
στο διαδίκτυο. Στον τρίτο εκπαιδευτικό κύκλο, που θα διαρκέσει έως τις 21 Μαρτίου, θα 
συμμετέχουν 18 Δήμοι. Για δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοι-
νωνήσουν με τον εκάστοτε Δήμο.

ο ομιλος εταιρειων melloN εΠιλεγει λυςεις  
της daTa commuNicaTioN
O πολυεθνικός Όμιλος Εταιρειών Mellon εμπιστεύτηκε την Data Communication για την 
ανάπτυξη και την ψηφιακή του αναβάθμιση. Με γραφεία σε 11 χώρες στην Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Κύπρο, και την Αλγερία, προχώρησε στον συνολικό επα-
νασχεδιασμό και την αναβάθμιση του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
που διατηρούσε τα τελευταία χρόνια, στην version 17 του Microsoft Dynamics NAV. Με 
την ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης, τα-
χύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών του Ομίλου, καθώς και μείωση των 
λειτουργικών δαπανών του, λόγω της άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την 
ενοποιημένη διαχείριση των εργασιών του στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

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

