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Χρ. Σταϊκούρας: Μόνιμα ισοδύναμα αν ισχύσουν 
οι επιστροφές στα ειδικά μισθολόγια

Για το ενδεχόμενο να 
επιβληθούν μόνιμα 
δημοσιονομικά 
ισοδύναμα αν 
επιστραφούν οι 
περικοπές στα ειδικά 
μισθολόγια 
προειδοποίησε ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας με δηλώσεις του 
στους Financial Times έπειτα από την 
ομόφωνη διαπίστωση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
πως πρέπει να ακυρωθεί η υπουργική 
απόφαση που προβλέπει τις περικοπές 
στις αποδοχές των ένστολων, λόγω 
συνταγματικών προβλημάτων. Ο ίδιος 
σχολιάζοντας την απόφαση αυτή σχετικά 
με την ακύρωση των μισθολογικών 
περικοπών που είχαν επιβληθεί στους 
ένστολους το 2012 στο πλαίσιο του 

μνημονίου δανεισμού της Ελλάδας, 
τονίζει ότι αυτό ενδέχεται να εκτροχιάσει 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
2014 και να οδηγήσει σε παρόμοια 
αιτήματα από μέρους και άλλων ομάδων 
δημοσίων λειτουργών. Ακόμη, ο ίδιος 
ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν και κατά 
πόσον η απόφαση του ΣτΕ θα ισχύσει 
αποκλειστικά και μόνον για τα στελέχη 
των ενόπλων δυνάμεων και των 
υπηρεσιών ασφαλείας ή θα συμπεριλάβει 
και άλλους εργαζόμενους στο «ίδιο ειδικό 
μισθολογικό καθεστώς», όπως οι 
δικαστικοί και οι πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι. Εάν όλες αυτές οι ομάδες 
εργαζομένων ομαδοποιηθούν το κόστος 
για τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να 
υπερβεί το 1 δισεκ. ευρώ, ποσό που 
ισούται με το 0,5% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας, 
επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.

Β. Κεγκέρογλου: Μείωση της ανεργίας 
από τον Απρίλιο

Από τον Απρίλιο θα αρχίσει η μείωση της ανεργίας, 
δήλωσε o υφυπουργός Εργασίας Βασίλης 
Κεγκέρογλου, προσθέτοντας ότι «ο χειμώνας θα 
είναι δύσκολος». Παράλληλα, ο ίδιος εξήγγειλε 
πρόγραμμα για περίπου 80.000 νέους ανέργους 
μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Ο 
υφυπουργός Εργασίας χαρακτήρισε την ανεργία το 
υπ’αριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας, 
συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το υπουργείο από 
μόνο του δεν μπορεί να το λύσει ριζικά. 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 

εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 27,8%, έναντι 26,1% τον Οκτώβριο 
του 2012 και 27,7% το Σεπτέμβριο του 2013. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.387.520 άτομα, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 85.314 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012 (+6,6%) 
και μείωση κατά 1.111 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013 (-0,1%).

Ryanair: Νέες θέσεις 
εργασίας από τη 
δραστηριοποίηση σε 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Βάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
δημιουργεί από τον Απρίλιο η ιρλανδική 
αεροπορική εταιρεία Ryanair, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση στελεχών της. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα σταθμεύει 
δύο αεροσκάφη στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και ένα 
αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη 
δημιουργώντας περίπου 2.800 νέες 
θέσεις εργασίας, συνολικά. Σε ό,τι αφορά 
τη βάση της Αθήνας, τα δύο αεροσκάφη 
θα εκτελούν έξι δρομολόγια ενώ 
αναμένεται να μεταφέρουν, σε ετήσια 
βάση, πάνω από 1,2 εκατ. επιβάτες με 
περισσότερες από 150 πτήσεις 
εβδομαδιαίως, δημιουργώντας περίπου 
1.200 νέες θέσεις εργασίας. Αναφορικά 
με τη νέα βάση της στη Θεσσαλονίκη και 
με 212 πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση 
αναμένεται να εξυπηρετεί 1,6 εκατ. 
επιβάτες ετησίως, ενώ υπολογίζεται ότι 
θα δημιουργηθούν περισσότερες από 
1.600 θέσεις εργασίας. Για ψήφο 
εμπιστοσύνης των μεγάλων επενδυτών 
στην ελληνική οικονομία ανέφερε σχετικά 
με την ανακοίνωση ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου για την 
επένδυση από την αεροπορική εταιρεία, 
ενώ εκτίμησε ότι οι θετικές επενδυτικές 
ανακοινώσεις για την οικονομία θα 
συνεχιστούν περαιτέρω. «Άλλωστε, το 
2014 θα είναι μετά από πολλά δύσκολα 
χρόνια, η χρονιά της ανάπτυξης και των 
υγιών νέων θέσεων εργασίας», σχολίασε.

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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Έξοδος µε 35ετία  
χωρίς όριο ηλικίας

Παρά το γεγονός 
ότι από το 2014 τα 
όρια ηλικίας για 
συνταξιοδότηση 
πηγαίνουν 
αυστηρά στα 62 
έτη για µειωµένη 
σύνταξη και 

στα 67 για πλήρη, ωστόσο υπάρχουν 
χιλιάδες περιπτώσεις που έχουν εξασφαλίσει 
τη συνταξιοδότηση µε 35ετία. Κερδισµένοι 
είναι κυρίως οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι 
ασφαλισµένοι στα Ταµεία ∆ΕΚΟ και 
τραπεζών, που παρά τις αλλαγές στο 
ασφαλιστικό-διατηρούν το δικαίωµα 
συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου 
ηλικίας. Συγκεκριµένα, σε ∆ηµόσιο και 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (στα ειδικά Ταµεία) 
παραµένει σε ισχύ η διάταξη που επιτρέπει 
την «έξοδο» µε 35ετία ανεξαρτήτως ορίου 
ηλικίας. Στην περίπτωση που οι 
ασφαλισµένοι θέλουν να αποχωρήσουν µε 
25ετία, καθοριστικός παράγοντας είναι το 
έτος θεµελίωσης δικαιώµατος, καθώς 
υπάρχουν αποκλίσεις στα όρια ηλικίας. 
Ακόµα ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουν στο 
∆ηµόσιο για τις γυναίκες που είναι έγγαµες 
και έχουν ανήλικα τέκνα. 
Συγκεκριµένα, µπορούν να αποχωρήσουν 
µε 24 έτη και 6 µήνες ασφάλισης, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τέλος, όσον 
αφορά τους εκπαιδευτικούς που έχουν 
απασχοληθεί στο ∆ηµόσιο πριν από την  
1η Ιανουαρίου 1983, µπορούν να 
αξιοποιήσουν διάταξη για έξοδο µε  
30 έτη ασφάλισης κα τη συµπλήρωση  
του 55ου έτους της ηλικίας τους. 

∆ιεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του 
ΟΑΕΕ, µε την υποχρεωτική ασφάλιση στον 
Οργανισµό όλων των νέων (από την 
1/1/93 και µετά) ασφαλισµένων οι οποίοι 
έχουν παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ για 
λιγότερες από 25ηµέρες το µήνα καθώς 
και όσων κάνουν έναρξη επαγγέλµατος σε 
περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων αλλά 
ταυτόχρονα και «µπλόκο» στη δυνατότητα 
αυτασφάλισης για όσους έχουν χρέη και 
τη µηνιαία καταβολή των ασφαλίστρων 
(αντί της διµηνιαίας) για όλους, προβλέπει 
το τελικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας 

που αναµένεται να «κλειδώσει» σε 
συνεννόηση µε την τρόικα. Στόχος είναι να 
ασφαλιστούν περισσότεροι στον ΟΑΕΕ, να 
αυξηθεί η εισπραξιµότητα των εισφορών 
και να ενισχυθούν τα έσοδα του Ταµείου 
µετά την ακύρωση του µέτρου της 
επιβολής εισφοράς επί του τζίρου των 
επιχειρήσεων. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινείται και η εγκύκλιος που εξέδωσε ο 
ΟΑΕΕ για όσους ασφαλισµένους µε 
οφειλές σχεδίαζαν να συνεχίσουν 
προαιρετικά την ασφάλισή τους για να 
έχουν περίθαλψη ή να συµπληρώσουν τις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Με βάση 
την εγκύκλιο, θα πρέπει πρώτα να 
εξοφλήσουν τα οφειλόµενα εντός 1 µηνός 
(για χρέη πριν από τη διακοπή της 
δραστηριότητάς τους) ή 1 έτους (για χρέη 
που θα εντοπιστούν µετά τη διακοπή της 
δραστηριότητας). «Η προαιρετική 
ασφάλιση θα διακόπτεται αν ο 
ασφαλισµένος καθυστερήσει να 
καταβάλλει τη µηνιαία ασφαλιστική 
εισφορά περισσότερο από 1 χρόνο ή δεν 
εξοφλήσει, µέσα στο ίδιο διάστηµα, τις 
παλαιές οφειλές» αναφέρεται σχετικά. 

ΟΑΕΕ: Αλλαγές στην ασφάλιση και στις εισφορές 

 

Το πρόγραµµα «Business Analysis Certificate» οδηγεί στις πιστοποιήσεις 
CBAP ή CCBA του International Institute of Business Analysis (IIBA) µε 
συνολική διάρκεια 40 ωρών σε περίοδο 10 εβδοµάδων. 
Πραγµατοποιείται µία φορά την εβδοµάδα κάθε Τετάρτη απόγευµα 
17:30-21:30 και ηµεροµηνία έναρξης 29/1/2014. Επιπρόσθετα, 
παρέχεται Εγγύηση Πιστοποίησης 100% κατά CBAP ή CCBA ή 
επιστροφή του κόστους εκπαίδευσης. Πληροφορίες: info@12pm.gr, 
210-61.000.61 και www.12pm.gr.

Επαγγελµατική Πιστοποίηση σε Business Analysis  
κατά CBAP ή CCBA του IIBA 

on Talent Management & the New Workplace

See the post-event video by visiting the brand new 
Boussias Communications YouTube Channel!

χ

http://www.youtube.com/watch?v=uuv1qiT8IvA
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Η Data Communication ολοκλήρωσε 
επιτυχώς την εγκατάσταση της λύσης 
Pharma CRM Accelerator/e-ordering στην 
Pharmathen. Η λύση είναι βασισµένη στη 
διεθνή πλατφόρµα Microsoft Dynamics 
CRM και συµβάλλει στην 
αποτελεσµατικότερη διοίκηση των 
δραστηριοτήτων πωλήσεων και µάρκετιγκ 
της εταιρείας, καθώς οργανώνει το 
σύνολο των καθηµερινών εργασιών του 
δυναµικού πωλήσεων, προσφέρει πλήρη 
αυτοµατοποίηση δράσεων της εταιρείας, 
ενώ ταυτόχρονα είναι στενά συνδεδεµένη 
και διαλειτουργική µε τα υφιστάµενα 

back-office συστήµατα πληροφορικής. Η 
επιλογή της λύσης Pharma CRM 
Accelerator/e-ordering βασίστηκε στην 
ανάγκη της επιχείρησης για διαχείριση των 
πωλήσεων φαρµακείων και λοιπών 
σηµείων πώλησης, διαχείριση φορητής 
παραγγελιοληψίας, κατάρτιση του 
στρατηγικού σχεδιασµού του εκάστοτε 
κύκλου πώλησης βάσει λεπτοµερειακής 
χαρτογράφησης της αγοράς, 
χρονοδροµολόγηση και ευθυγράµµιση 
των δράσεων µε βάση το σχεδιασµό του 
µάρκετινγκ και των εκάστοτε 
προωθητικών ενεργειών. 

Pharmathen: Λύση e-Ordering της Data Communication

Η Entersoft εξαγοράζει  
την Alpha Software  
Solutions 

Η Entersoft A.E. ανακοίνωσε ότι 
υπεγράφη η εξαγορά του 100% της 
εταιρείας Alpha Software Solutions, σε 
υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του 
∆.Σ. της εταιρείας της 22 Ιανουαρίου 
2014. Η Alpha Software Solutions, 
δραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία 
στην πώληση συστηµάτων λογισµικού 
και υπηρεσιών για επιχειρήσεις και 
αποτελούσε το µεγαλύτερο µεταπωλητή 
προϊόντων της Entersoft µε έδρα στη 
Θεσσαλονίκη και υποκατάστηµα στην 
Αθήνα. ∆ιαθέτει περί τα 20 εξειδικευµένα 
στελέχη στο χώρο του λογισµικού και 
ευρύ πελατολόγιο εκατοντάδων 
εταιρειών. Με αυτήν την εξαγορά η 
Entersoft ενισχύει σηµαντικά τις 
υπηρεσίες της προς πελάτες και 
συνεργάτες και το πελατολόγιό της. 
Σηµειώνεται ότι η εξαγορά αυτή 
αναµένεται να επιδράσει θετικά στην 
ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά 
το τρέχον οικονοµικό έτος 2014.

Υποχρεωτικός ο συµψηφισµός φόρου  
µε οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία
Υποχρεωτικό συµψηφισµό των επιστροφών φόρου (ή ΦΠΑ) µε τις βεβαιωµένες 
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία από επιχειρήσεις που δεν έχουν µπει σε 
διαδικασία ρύθµισης, προβλέπει νοµοθετική ρύθµιση που προωθεί το υπουργείο 
Εργασίας, προκειµένου να αυξήσει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων. Στο 
µεταξύ, σε εφαρµογή του νόµου για τη δηµιουργία του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), µεταφέρθηκαν στο Κέντρο οφειλές περίπου 
270.000 ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
(ΟΑΕΕ), οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 5 δισ. ευρώ. 

4hr.gr: Εκτίµηση για την εξέλιξη των θέσεων εργασίας για στελέχη HR 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του 4hr.gr 
αναφορικά µε την εξέλιξη των θέσεων 
εργασίας για στελέχη HR, ο συνολικός 
αριθµός επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι θα 
µειώσουν τις θέσεις εργασίας ανερχόταν στο 
19% το 2013, µε την αντίστοιχη εκτίµηση για 
το 2014 να διαµορφώνεται στο 16%. Το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που θα 
κρατήσουν σταθερό τον αριθµό των θέσεων 
HR παραµένει αµετάβλητο στο 68% περίπου, 
ενώ ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις θέσεις  
παραµένει επίσης σταθερός για το 2014, στο 
12%. Το συνολικό ισοζύγιο (µειώσεις-

αυξήσεις θέσεων εργασίας HR) από το -7% 
το 2013 διαµορφώνεται στο -4% το 2014. 
Πιο συγκεκριµένα, στον κλάδο των 
Υπηρεσιών αναµένεται να αυξηθούν οι 
θέσεις εργασίας για στελέχη HR 
διαµορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό στο 
+19%, από +7% που ήταν το προηγούµενο 
έτος. Στον Τουρισµό/Υπηρεσίες Εστίασης για 
δεύτερη χρονιά παρουσιάζεται θετικό 
ισοζύγιο θέσεων HR σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της έρευνας, καθώς η διαφορά µεταξύ 
µειώσεων και αυξήσεων θέσεων εργασίας 
µειώνεται από το 6% στο 5%, όµως 
συνεχίζει να παραµένει θετική. Στον κλάδο 
των Φαρµακευτικών φαίνεται να 
αποτυπώνεται σταθεροποίηση αναφορικά µε 
τις θέσεις. Οι µειώσεις θέσεων σε αυτόν 
αφορούν το 6% των επιχειρήσεων για το 
2013 και το 2014, ενώ το 12% των 
ερωτηθέντων έναντι 6% το 2013, εκτιµά ότι 
θα προχωρήσει σε αυξήσεις θέσεων µέσα 
στο 2014 διαµορφώνοντας ένα τελικό θετικό 
ισοζύγιο. Για τον κλάδο της Υγείας, το 
ισοζύγιο θέσεων HR εξελίσσεται αρνητικά και 

ενώ το 2013 ήταν θετικό (+9%), το 2014 
γίνεται µηδενικό. Σηµαντική µεταβολή στο 
ισοζύγιο των θέσεων παρουσιάζεται στον 
κλάδο της Ενέργειας, µε το 8% των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν να αναφέρουν ότι θα προχωρήσουν σε 
περικοπές θέσεων HR (έναντι 42% το 2013),  
το 17% δήλωσε ότι θα αυξήσει τις 
αντίστοιχες θέσεις. Για τη Βιοµηχανία το 26% 
των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα µειώσει τις 
θέσεις HR (από 21% το 2013) ενώ για το 69% 
δεν θα δηµιουργηθεί καµία πρόσθετη θέση. 
Αντίθετα, στο Εµπόριο αναφέρεται µία µικρή 
αύξηση των θέσεων εργασίας για το 2014, 
ενώ για τις Τράπεζες/Χρηµατοασφαλιστικές 
υπηρεσίες το ισοζύγιο διαµορφώνεται σε 
αρνητικό επίπεδο και από -13% που ήταν το 
2013, επιδεινώνεται στο -27% για το τρέχον 
έτος. Τέλος, στις Τηλεπικοινωνίες εντοπίζεται 
µία µεγαλύτερη µείωση του αριθµού 
θέσεων εργασίας για το 2014, µε το 36% 
των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι θα 
µειώσουν τις θέσεις αυτές έναντι 27% που 
ήταν το 2013.
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Kosmocar A.E.–Audi: Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα 
για το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι 
θεσμικό καθήκον και ταυτόχρονα μια εθνική 
προσπάθεια για να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

της χώρας στις διαπραγματεύσεις με την 
Τρόικα και ενόψει του σχεδίου για την 
έξοδο στις αγορές, σημείωσε μεταξύ 
άλλων ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
Ευάγγελος Βενιζέλος, στην τελετή 
παραλαβής- παραχώρησης αυτοκινήτων 
Audi από τον Μέγα Χορηγό την Ελληνικής 
Προεδρίας, Kosmocar Α.Ε.- Audi. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, τις 
μετακινήσεις των ευρωπαίων πολιτικών με 
ασφάλεια, αξιοπιστία, άνεση, τεχνολογία 
αιχμής, ποιότητα κατασκευής, εγγυάται η 
ελληνική εταιρεία, με την παραχώρηση 
στόλου αυτοκινήτων Audi για την κάλυψη 
των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας. 

Η επιλογή της Kosmocar Α.Ε.- Audi έγινε 
ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος 
προσφοράς χορηγιών που απηύθυνε 
(τέλος Μαΐου 2013) το υπουργείο 
Εξωτερικών, για την κάλυψη των 
οργανωτικών αναγκών της Ελληνικής 
Προεδρίας. 
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο 
Ζάππειο, παραμονή της ανάληψης της 
Προεδρίας, η Kosmocar A.E.- Audi 
παραχώρησε στο υπουργείο Εξωτερικών 
45 συμβατικά αυτοκίνητα Audi Α6 και Α8 
τριών όγκων (τύπου λιμουζίνας) αλλά 
και κάποιες θωρακισμένες εκδόσεις 
των μοντέλων. 

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της 
ποιοτικής προσφερόμενης εξυπηρέτησης των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η Secret Key, 
αποκλειστική αντιπρόσωπος της βραβευμένης 
Αμερικάνικης Πολυεθνικής εταιρίας Porter 
Henry & Co (www.porterhenry.com) σε 
Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Τουρκία, 
διοργανώνει στην Αθήνα το 1ο μονοήμερο 
«∆ιεθνές Φεστιβάλ για την Εμπειρία του 
Πελάτη», την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, 
στο Ξενοδοχείο Πεντελικόν στην Κηφισιά. 
Το Athens Customer Experience Festival 
(ACEF 2014), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα 
του International Customer Service 
Association (ICSA- USA), θα αποτελέσει το 
εφαλτήριο για τη γνωστοποίηση και την 
ανταλλαγή κορυφαίων πρακτικών στη 

∆ιαχείριση της Εμπειρίας των Πελατών, από 
εκπροσώπους πολλών χωρών και ηπείρων. 
Θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, virtual retail tours σε 
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θετικές 
εκπλήξεις και ενεργοποίηση 
συναισθημάτων για το ακροατήριο του, 
καθώς και μέτρηση της ικανοποίησης του 
κοινού μέσα από live μετρήσεις ερευνητικής 
εταιρείας, που θα αναδείξει τους 
κορυφαίους ομιλητές. Επίσης, οι 
συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία να 
ακούσουν την Customer Service Strategist & 
Πρόεδρο του ICSA (USA), Kay Valenzuela, 
βραβευμένη διεθνή ομιλήτρια με το «Global 
Strategy Achievement Award», να μιλά για 
«Καινοτομία στο σχεδιασμό της εμπειρίας 

του πελάτη» . Παράλληλα, το ακροατήριο 
θα ξεναγηθεί μέσα από ένα «Virtual Retail 
Tour» στο Μιλάνο για να γνωρίσει ότι πιο 
καινοτόμο και αποτελεσματικό υπάρχει στην 
εμπειρία εξυπηρέτησης στην Ιταλική λιανική 
αγορά από καταξιωμενους Ιταλούς trend 
watchers & trend forecasters. Επίσης, 
τιμητική θα είναι η παρουσία της Marieke 
Van der Laan και του Johannes Van Der 
Water από τη Γαλλία, συγγραφέων του 
βιβλίου «You Make the Difference», οι 
οποίοι θα πραγματοποιήσουν ένα 
«Customer Delight Workshop». Τους 
διεθνείς συντελεστές θα πλαισιώσουν 10 
εγχώριες πρακτικές κορυφαίων ανά κλάδο 
Ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. 
Πληροφορίες: info@secretkey.gr.

Secret Key: Athens 1st Customer Experience Festival 

Credit Suisse: «Μη δουλεύετε τα Σάββατα» 
Η Credit Suisse προστέθηκε στον κατάλογο με τις διεθνείς επενδυτικές τράπεζες οι οποίες 
εισάγουν νέες εργασιακές οδηγίες για τους junior τραπεζίτες στην προσπάθειά τους να 
κρατήσουν τα «ταλέντα» σε μια εποχή που τα μπόνους έχουν μειωθεί ενώ ο ανταγωνισμός 
της Silicon Valley έχει αυξηθεί. Έτσι, ο τραπεζικός κολοσσός ζήτησε από τους junior bankers 
να μην προσέρχονται στα γραφεία τους τα Σάββατα, εκτός κι αν δουλεύουν πάνω σε κάποια 
«live» συμφωνία, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα ανώτατου διοικητικού στελέχους της 
επενδυτικής τράπεζας. Κι άλλες διεθνείς τράπεζες, όπως η Bank of America, η Goldman Sachs και η JPMorgan, έχουν πάρει 
ανάλογα μέτρα, για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας της νέας γενιάς τραπεζιτών. Οι επενδυτικές τράπεζες, έχοντας χάσει 
εξαιτίας της ύφεσης κάποια από τα μεγάλα πλεονεκτήματα στην παροχή αμοιβών και παροχών, ανταγωνίζονται σήμερα για να 
προσελκύσουν τους υψηλών αξιώσεων αποφοίτους, με ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες.
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σελ. 28. HRMS
Με επίκεντρο την αύξηση 
της παραγωγικότητας και 
την αξία που προσφέρει 
ο ανθρώπινος 
παράγοντας, 
οι ∆ιευθύνσεις 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 
καλούνται να εντείνουν 
τη στρατηγική συµβολή 
τους στα εταιρικά 
αποτελέσµατα. Για 
να γίνει αυτό θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα 
εργαλεία τεχνολογίας ώστε να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε έγκαιρες 
και ακριβείς πληροφορίες.

σελ. 44. Executive Search
Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός της 
αγοράς φαίνεται να επιβάλλει ορθές 
αποφάσεις και χειρισµούς ακριβείας 
από τα ανώτερα στελέχη µιας 
εταιρείας. Η προσεκτική επιλογή των 
στελεχών αυτών θεωρείται καίρια για 
τη διασφάλιση ευθυγραµµισµένων 
αποτελεσµάτων µε το στρατηγικό 
στόχο. 

σελ. 52.  EAP
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία 
το 51% των ευρωπαίων εργαζοµένων 
πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος 
αποτελεί σύνηθες φαινόµενο στο 
χώρο εργασίας του. Η αντιµετώπιση 
και η πρόληψη προβληµάτων που 
επηρεάζουν την απόδοση, την υγεία 
και την ευεξία των στελεχών θεωρείται 
επιτακτική, µε τα EAP να αποτελούν 
ένα ισχυρό εργαλείο στη φαρέτρα των 
επιχειρήσεων. 

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

Μεγάλη υποχώρηση κατέγραψε την περίοδο Σεπτεµβρίου-
Νοεµβρίου η ανεργία στη Βρετανία, υποχωρώντας στο 7,1% 
από 7,4% την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Σε απόλυτα 
µεγέθη η ανεργία µειώθηκε κατά 167.000 ανθρώπους, στη 
µεγαλύτερη υποχώρηση από το 1997. Η δε αύξηση της 
απασχόλησης έφτασε τις 280.000 θέσεις, τον υψηλότερο 

αριθµό που έχει ανακοινωθεί από το 1971. Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει θέσει ως στόχο την 
υποχώρηση της ανεργίας στο 7%, προκειµένου να ξεκινήσει την αύξηση των επιτοκίων 
από τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Στελέχη της διοίκησης της τράπεζας υποστήριζαν όµως, 
ότι δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν τα επιτόκια στην παρούσα φάση. Ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Βρετανίας κατά της δυνατότητας 
απαγόρευσης του short-selling από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιόδους έκτακτης 
ανάγκης. Η Ένωση Βρετανικών Τραπεζών κάλεσε, όµως, την κυβέρνηση να ενισχύσει τις 
σχέσεις µε την Ε.Ε. και τους πόρους που διαθέτει η χώρα σε αυτές.

Βρετανία: Μεγάλη υποχώρηση της ανεργίας 

Φρανσουά Ολάντ: «Κάνετε προσλήψεις  
για να πάρετε φοροαπαλλαγές» 

Ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ φαίνεται να 
προσπαθεί να εξισορροπήσει τα µέτρα στήριξης των 
επιχειρήσεων µε ρυθµίσεις υπέρ των εργαζοµένων. 
Στο πλαίσιο αυτό, συνδέει τώρα την υπόσχεσή του 
να µειώσει το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων 
κατά 30 δισ. ευρώ έως το 2017 (µέσω του δραστικού 

περιορισµού των εργοδοτικών εισφορών) µε την ετοιµότητα των εταιρειών να 
επενδύσουν στη Γαλλία και να προχωρήσουν σε προσλήψεις, όχι µόνο νέων 
εργαζοµένων αλλά και µεγαλύτερης ηλικίας, που πλήττονται περισσότερο από 
την ανεργία. Σε οµιλία του σε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου και των 
συνδικάτων, κατά την οποία παρουσίασε αυτό που αποκαλεί «Σύµφωνο 
υπευθυνότητας» για την αναζωογόνηση της γαλλικής οικονοµίας, ο ίδιος κάλεσε 
τις επιχειρήσεις να δεσµευθούν να επενδύσουν περισσότερο στη Γαλλία και να 
επαναπατρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες. Το σχέδιο θα 
συγκεκριµενοποιηθεί, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις της κυβέρνησης µε 
τους κοινωνικούς εταίρους. Συνεργάτες του προέδρου ωστόσο, ανέφεραν ότι δεν 
θα τεθούν συνολικοί στόχοι για τις προσλήψεις, προσθέτοντας ότι για ορισµένους 
κλάδους (όπως οι λιανοπωλητές) ίσως υπάρξουν ποσοτικά κριτήρια, ενώ άλλοι 
κλάδοι, όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία, που είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι στον 
διεθνή ανταγωνισµό, θα εξαιρεθούν. Ο Πιερ Γκατάζ, πρόεδρος της εργοδοτικής 
οργάνωσης Medef δήλωσε ότι ο ιδιωτικός τοµέας της χώρας µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα εκατοµµύριο νέες θέσεις εργασίας χάρη στις εξαγγελθείσες 
φοροαπαλλαγές, επέµεινε ωστόσο ότι δεν είναι ρεαλιστικό να τεθούν 
δεσµευτικοί στόχοι για προσλήψεις εργαζοµένων σε συγκεκριµένους κλάδους.

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