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Αρνητικό το ισοζύγιο απασχόλησης Σεπτεμβρίου

Οι αυξημένες κατά 65,85% αποχωρήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 
ταυτόχρονα με τη διακοπή της λειτουργίας 
των περισσότερων εποχικών επιχειρήσεων 
υπερκάλυψαν τις προσλήψεις εργαζομένων 
σε άλλες δραστηριότητες με αποτέλεσμα να 
εμφανιστεί αρνητικό, για πρώτη φορά μέσα 
στο 2014, το ισοζύγιο της μισθωτής 
απασχόλησης. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία των προσλήψεων και των 

αποχωρήσεων που αναγγέλθηκαν στην 
«Εργάνη», τον Σεπτέμβριο έγιναν μόλις 418 
προσλήψεις περισσότερες σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο περσινό μήνα (+0,25%), 
αλλά, 67.500 περισσότερες αποχωρήσεις 
(+65,85%) περιορίζοντας κατά 3.960 τις 
θέσεις μισθωτής εργασίας σε αντίθεση με το 
ισοζύγιο που πέρυσι ήταν θετικό κατά 
63.122 θέσεις τον ίδιο μήνα. Αυξημένες 
κατά 53,51% ήταν τον Σεπτέμβριο οι 
απολύσεις και κατά 83,1% οι οικειοθελείς 
αποχωρήσεις. Οι κλάδοι με τις 
περισσότερες αποχωρήσεις έναντι των 
προσλήψεων ήταν η εστίαση, τα 
καταλύματα, η βιομηχανία τροφίμων και το 
λιανικό εμπόριο και οι μεγαλύτερες 
απώλειες θέσεων εντοπίστηκαν στο Ν. 
Αιγαίο (-11.381), στην Κ. Μακεδονία 
(-5.761), στην Πελοπόννησο (-3.296), στην 
Κρήτη (-3.124), στα Ιόνια Νησιά (-4.956). 

Θετικό κατά 27. 414 θέσεις ήταν, ωστόσο, το 
ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων στην 
Αττική και, πανελλαδικά, στον κλάδο 
κυρίως της εκπαίδευσης, στις 
δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, 
στις μεταφορές, σε εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες καθώς 
και σε δημιουργικές δραστηριότητες. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι οι 6 στις 10 νέες 
προσλήψεις που έγιναν τον Σεπτέμβριο 
ήταν, ωστόσο, με μειωμένο ωράριο και 
αντίστοιχα μειωμένο μισθό. Το 42,25% 
ήταν με πλήρη απασχόληση, το 43,05% 
ήταν μερικής απασχόλησης και το 14,7% 
με συμφωνία για εκ περιτροπής εργασία. 
Η εικόνα τόσο του ισοζυγίου των 
προσλήψεων και των απολύσεων όσο και 
του είδους των συμβάσεων, παρά τα 
αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου, στο 
εννεάμηνο εμφανίζεται πιο βελτιωμένη.

Μεγάλες ανατροπές στο ∆ημόσιο 
τομέα αναμένεται να επιχειρήσει 
τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση με 
βασικό ζήτημα για συζήτηση τον βασικό μισθό. 
Πληροφορίες αναφέρουν μειώσεις από 2% έως 12% για 
περισσότερους από 600.000 δημοσίου υπαλλήλους με τον 
βασικό μισθό να πέφτει στα 680 ευρώ. 
Παράλληλα, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί, οι 
καθηγητές, οι δάσκαλοι και όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές θα περιμένουν την ανακοίνωση των νέων ειδικών 
μισθολογίων στα οποία θα υπαχθούν, για να δουν νέες 
αυξημένες αποδοχές. Η δεύτερη αλλαγή στο μισθολόγιο 
του δημοσίου είναι να αυξηθεί η διαφορά αποδοχών 
ανάμεσα στους απόφοιτους Λυκείου και τους υπαλλήλους 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις διοικητικές θέσεις, αλλά 
και σε καθηγητές, πανεπιστημιακούς, δάσκαλους και 
γιατρούς του ΕΣΥ, κάτι που αποτελεί οδηγία της Τρόικα. Για 
αυτό το λόγο, στο νέο ενιαίο μισθολόγιο θα προβλέπεται και 
μια πέμπτη κατηγορία προσωπικού, για κατόχους 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ειδικών γνώσεων.

∆ημόσιο: Συζήτηση 
για το βασικό μισθό

Συνήγορος του πολίτη για τη θέση 
της εργαζόμενης γυναίκας
Με τα μελανότερα χρώματα σκιαγράφησε τη θέση της 
εργαζόμενης γυναίκας στη σημερινή οικονομική συγκυρία, την 
οξύτατη κρίση που μαστίζει τη χώρα, η Συνήγορος του Πολίτη, 
Καλλιόπη Σπανού, μιλώντας σε συνέδριο της Γραμματείας 
Γυναικών της ΓΣΕΕ, με θέμα την προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στα συνδικάτα. Σύμφωνα με την ίδια, «η οικονομική 
κρίση χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης από τους εργοδότες προς 
όσους ήδη εργάζονται ή αναζητούν εργασία», ενώ σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι «οι γυναίκες, μάλιστα, είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, 
κινδυνεύουν με απόλυση ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης 
και της χρήσης άδειας μητρότητας, ενώ πιέζονται να δεχτούν 
ευέλικτες σχέσεις εργασίας». Τέλος η ίδια ανέφερε, σύμφωνα με 
έρευνα που πραγματοποίησε η αρχή, ότι οι πλέον ευάλωτοι 
κοινωνικά και οικονομικά προσφεύγουν σπανιότερα σε θεσμούς 
προστασίας των δικαιωμάτων τους (οι γυναίκες ακόμη σπανιότερα), 
ενώ πρόσθεσε ότι «οι αναφορές που εξέτασε το 2013 ο Συνήγορος 
του Πολίτη, για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
στην εργασία, εμφάνισαν αύξηση κατά 25% αν και σε απόλυτο 
αριθμό παραμένουν περιορισμένες (327 αναφορές).

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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«Καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει 
συστηματική αξιολόγηση των 
προγραμμάτων κατάρτισης» ανέφερε ο 
Χρήστος Γούλας, ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης στο Ινστιτούτο Εργασίας της 
ΓΣΕΕ και διευθυντής του ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ, 
σκιαγραφώντας μια σαφή εικόνα των 
διαχρονικών ελλειμμάτων σχεδιασμού σε 
αυτό το κρίσιμο μέτωπο της πολιτικής 
απασχόλησης. Στη μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
«Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική 
Πολιτική» σημειώνεται ότι τα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης χαρακτηρίζονται 
από «χαμηλή σύνδεση με τη σφαίρα της 
απασχόλησης, χαλαρή σχέση με τη 
διατήρηση εργασίας, ισχνό βαθμό 
συνάφειας μεταξύ απασχόλησης και 

γνωστικού αντικειμένου κατάρτισης». 
Σχετική αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση για την 
επανεκπαίδευση 1.013 ατόμων στην Αττική 
και την Κεντρική Μακεδονία, που εγκρίθηκε 
προ ημερών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και το οποίο περιλαμβάνει 
505 NEETs (νέους εκτός εργασίας, τυπικής 
εκπαίδευσης και προγραμμάτων 
κατάρτισης). «Οι NEETs, ξεκινούν ως 
φαινόμενο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της κρίσης», εξηγεί ο ∆ιευθυντής του 
ΚΑΝΕΠ. Σύμφωνα με έρευνα που 
εκπονήθηκε σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία νέων, τα τρία βασικά ζητούμενα 

είναι ασφάλιση, καλές αμοιβές και συνάφεια 
με το γνωστικό τους αντικείμενο. Ωστόσο, 
όπως σημείωσε ο ίδιος, στην ερώτηση αν 
θα δέχονταν μια δουλειά που δεν είχε 
κανένα από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, το 
99% των NEETs απάντησε καταφατικά.

Η SAP ολοκλήρωσε με επιτυχία το τετραήμερο εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για 
την υλοποίηση της πλατφόρμας στο χώρο των συστημάτων ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου 
∆υναμικού που βασίζονται στο Cloud, «SuccessFactors». Στο πλαίσιο αυτό, οι 
συνεργάτες υλοποίησης λύσεων της SAP σε Ελλάδα και Κύπρο ανταποκρίθηκαν ενεργά 
και έλαβαν μέρος στο σεμινάριο, με πάνω από 15 στελέχη τους τα οποία θα συνεχίσουν 
με περαιτέρω εις βάθος εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Deloitte, TEKA 
Systems και Real Consulting, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας με την 
SAP, υπέγραψαν την σχετική συμφωνία και είναι πλέον εξουσιοδοτημένοι να 
αναλαμβάνουν έργα υλοποίησης των λύσεων της SuccessFactors. 

SAP: Εκπαιδευτικό σεμινάριο
για την πλατφόρμα SuccessFactors

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του 
μητρώου της Η∆ΙΚΑ και των αρχείων της 
«Εργάνης» ξεκινά το υπουργείο Εργασίας 
προκειμένου να εντοπίσει τους συνταξιούχους 
που απασχολούνται χωρίς να το έχουν δηλώσει 
στο Ταμείο τους. Στόχος είναι η περικοπή των 
συντάξεων στους συγκεκριμένους 
συνταξιούχους, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Αναλυτικά, οι διασταυρώσεις θα γίνουν μέσω του μητρώου της H∆ΙΚΑ 
στο οποίο βρίσκονται οι περίπου 2.654.000 συνταξιούχοι όλων των Ταμείων και 
των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης», όπου καταγράφονται όλοι οι 
απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της 
καταβαλλόμενης αμοιβής. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα γίνουν και μεταξύ της Η∆ΙΚΑ και 
της Eνιαίας Aρχής Πληρωμών που τηρεί στοιχεία για τους μισθοδοτούμενους από 
το ∆ημόσιο. Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την 
απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που 
έλαβαν ή και να καταβάλουν μαζεμένα τα ασφάλιστρα (και τις προσαυξήσεις) στον 
OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν παράλληλα και σύνταξη και 
αμοιβή, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν και πρόστιμο, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμα και στην περίπτωση που το διάστημα 
εργασίας ή απασχόλησης ήταν μικρότερο.

∆ιασταυρώσεις του μητρώου της Η∆ΙΚΑ 
με στοιχεία της Εργάνη

Βελτίωση του δείκτη 
NGBI 500 τον Σεπτέμβριο

Αισθητή βελτίωση κατέγραψε το 
Σεπτέμβριο ο δείκτης Northern Greece 
Business Index 500 (NGBI 500), με 
αποτέλεσμα να σταματήσει η καθοδική 
πορεία του, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη 
τους τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία, ο NGBI 500 τον 
φετινό Σεπτέμβριο έφτασε στο -6, έναντι 
-12 τον Αύγουστο, -14 τον Ιούλιο και -23 
τον Σεπτέμβριο του 2013. Η ικανοποιητική 
βελτίωση του δείκτη σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα αποδίδεται στο ότι 
είναι πολύ καλύτερη η αποτίμηση της 
παρούσας κατάστασης των επιχειρήσεων 
και ελαφρώς βελτιωμένες οι προσδοκίες 
για το επόμενο εξάμηνο. 
Παράλληλα, καταγράφεται στατιστικά 
σημαντική βελτίωση και στο ερώτημα για 
τις προσλήψεις-απολύσεις με διψήφιο 
ποσοστό πρόθεσης προσλήψεων, ενώ 
χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 
κυμαίνεται ο τζίρος, σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, στο 
πεδίο της απασχόλησης, στο 12% 
διαμορφώνεται πλέον η τάση για 
προσλήψεις, έναντι 5% τον Αύγουστο του 
2014. Η πρόθεση απολύσεων 
διαμορφώνεται στο 7%, έναντι 6% τον 
Αύγουστο, ενώ η “μερίδα του λέοντος” 
των Βορειοελλαδικών επιχειρήσεων και 
συγκεκριμένα το 81%, επιλέγει να 
διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό του 
προσωπικού του.

Μελέτη: «Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική» 
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Το Great Place to Work® ανακοίνωσε την 4η ετήσια διεθνή λίστα World’s Best 
Multinational Workplaces ως αποτέλεσμα της πιο εκτεταμένης ετήσιας έρευνας 
παγκοσμίως όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον συμβάλλοντας στην αναγνώριση 
των ενεργειών και των πρακτικών των 25 καλύτερων πολυεθνικών. Η Google 
κατατάσσεται πρώτη, ακολουθούμενη από την SAS Institute και τη NetApp, συνθέτοντας 
την πρώτη τριάδα, ενώ σημειώνεται ότι 3 από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύτηκαν 
(Microsoft, Diageo, MARS) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα. Η σχετική 
λίστα  των 25 World’s Best Multinational Workplaces είναι η ακόλουθη:

Τη ∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Athenaeum 
Intercontinental πραγματοποιήθηκε η 
επίσημη τελετή απονομής των βραβείων 
HR Excellence Awards. Με 5 χρυσά, 9 
αργυρά, 10 χάλκινα και 2 τιμητικές 
διακρίσεις βραβεύθηκαν 22 επιχειρήσεις 
σε εννέα κατηγορίες, ενώ τιμητική 
διάκριση απέσπασαν και δύο εταιρείες 
συμβούλων για τη συνεισφορά τους στα 
προγράμματα που βραβεύθηκαν. Οι 
κατηγορίες στις οποίες διαγωνίσθηκαν και 
τα βραβεία που απέσπασαν οι επιχειρήσεις 
είναι οι εξής:
 Συστήματα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνου 
 ∆υναμικού 
•  Στελέχωση, ένταξη και ενσωμάτωση 

Αργυρό στη Media Saturn και Χάλκινο 

στις εταιρείες Public και Συστήματα 
Sunlight ΑΒΕΕ.

•  ∆ιοίκηση της Απόδοσης - Κουλτούρα 
υψηλής απόδοσης: Χρυσό στη Wind 
Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

 Καινοτομία 
•  Τεχνολογία στο HR: Χάλκινο στην Victus 

Networks ΑΕ και τιμητική διάκριση στην 
εταιρεία Talentia που ήταν η σύμβουλος 
του έργου. 

•  Καινοτομία στο HR: Τιμητική διάκριση 
στην Intrasoft International S.A. και 
Αργυρό στις εταιρείες Job-Pairs και Roche 
(Hellas) A.E., ενώ τιμητική διάκριση πήρε 
η ICAP για τη συμμετοχή της στη φάση 
επιλογής & αξιολόγησης των trainees στο 
πρόγραμμα της Roche.

 Ηγεσία 
•  ∆ιαχείριση Ταλέντων: Χρυσό στη 

Μινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων 
και Χάλκινο στην PepsiCo Greece ενώ 
τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην 
Being Essential για τη συνεισφορά της 
στην υλοποίηση του έργου.

•  Ψυχολογικά υγιές εργασιακό περιβάλλον  
•  Ευεξία & Ψυχική υγεία: Χρυσό στην 

Τράπεζα Πειραιώς και Αργυρό στην 
PepsiCo Greece. 

•  Ηγεσία και Αριστεία στο Ανθρώπινο 
∆υναμικό: Χρυσό στον Όμιλο Ελληνικά 
Πετρέλαια, Αργυρό στην Performance 
Technologies A.E., Χάλκινο στις Future 
Leaders, Hellenic Coaching Association, 
ISS Facility Services S.A. και Γέφυρα Α.Ε.  

•  ∆ιαχείριση αλλαγών. 
Επαναπροσδιορισμός κουλτούρας και 
εσωτερική επικοινωνία. Εξαγορές και 
συγχωνεύσεις: Αργυρό στις Qualco, 
OTE-Cosmote και Τράπεζα Πειραιώς.

•  Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Χρυσό στην 
Metro ΑΕΒΕ, Αργυρό στον Όμιλο 
Ελληνικά Πετρέλαια, Χάλκινο στις ISS 
Facility Services S.A και Performance 
Technologies A.E. και Τιμητική ∆ιάκριση 
στην Γευσήνους Α.Β.Ε.Ε.

World’s Best Multinational Workplaces Ημερίδα Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

To Women in 
Action διοργανώνει 
την Ημερίδα 
Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 
«Actually I Can», 

στις 2 Νοεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, με την αρωγή της 
Οργάνωσης Γη. Η ημερίδα θα 
περιλαμβάνει αφηγήσεις και ιστορίες 
διακεκριμένων ανθρώπων που έχουν 
διαγράψει τη δική τους επιτυχημένη 
πορεία, με επιδίωξη κάθε γυναίκα να 
εμπνευστεί, να διαμορφώσει τις 
επιλογές της και να καθορίσει το 
επόμενο, σταθερό βήμα της. Το 
Women in Action είναι η σύμπραξη 4 
γυναικών και 2 sites, του Jenny.gr με 
την υπογραφή της Τζένης 
Μπαλατσινού και του 4moms.gr των 
Αμαλία Κυπαρίσση, Βιβή Μπασινά και 
Βάσω Νικοπολίδη. 

22 εταιρείες βραβεύθηκαν στα HR Excellence Awards

Κατάταξη Επωνυμία

1 Google

2 SAS Institute

3 NetApp

4 W. L. Gore & Associates

5 Belcorp

6 Microsoft

7 Marriott

8 Monsanto

9 Cisco

10 American Express

11 Scotiabank

12 SC Johnson

13 Autodesk

Κατάταξη Επωνυμία

14 Telefónica

15 National Instruments

16 Fedex Corporation

17 Atento

18 EMC

19 Daimler Financial Services

20 Diageo

21 Hyatt

22 Mars

23 Accor

24 eBay

25  The Coca-Cola Company 

World’s Best Multinational Workplaces
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«∆ιοικώντας σε δύσκολους καιρούς»
Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το 35ο μάθημα ηγεσίας του Linkage Network 
με θέμα «∆ιοικώντας σε δύσκολους καιρούς».

ΠΠάνω από 110 στελέχη ελληνικών και 
πολυεθνικών εταιριών παρακολούθησαν 
το broadcast με την εμπνευσμένη ομιλία 
του Rudy Giuliani, πρώην δημάρχου της 
Νέας Υόρκης (1993-2001). Μετά την 
τρομοκρατική επίθεση στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη 
(11/9/2001), διακρίθηκε για την άμεση 
λήψη κρίσιμων αποφάσεων, τις ικανότητες 
διοίκησης και την ευαισθησία του στο 
πλαίσιο του δημαρχιακού του ρόλου.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
μάθουν τις 6 βασικές αρχές ηγεσίας που 
υιοθέτησε ο Giuliani και που προέρχονται 
από τη δική του εμπειρία σε μία πολύ 
δύσκολη περίοδο παγκοσμίως. 
Συγκεκριμένα υποστήριξε:
Να είσαι ξεκάθαρος για τα πιστεύω σου 

και να προσπαθείς να τα υποστηρίζεις 
στους άλλους. Η έκφραση της 
ιδεολογίας είναι ένα από τα πιο ισχυρά 
εργαλεία ενός ηγέτη.

Για να είσαι ηγέτης πρέπει να έχεις 
κουράγιο. Πρέπει να διαχειρίζεσαι το 
φόβο με έναν παραγωγικό τρόπο και να 
προσπαθείς να τον μετατρέπεις σε 
κουράγιο.

Η αισιοδοξία είναι ουσιαστική στο να 
διοικείς άλλους. Οι άνθρωποι 
ακολουθούν την ελπίδα.

Ποτέ δεν είσαι αρκετά προετοιμασμένος. 
Να προετοιμάζεσαι ανεξάντλητα, κυρίως 
σε περιόδους ηρεμίας, ώστε να μπορείς 
να αντιμετωπίσεις την κρίση πιο 
αποτελεσματικά.

Η ομαδική εργασία είναι ουσιαστική 
στην ανάπτυξη των οργανισμών.

Οι ηγέτες πρέπει να δείχνουν πίστη/
αφοσίωση στους άλλους εάν θέλουν να 
λάβουν αφοσίωση από τους 
ανθρώπους τους. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους 
του workshop, συντονιστής του οποίου 
ήταν ο Πρόεδρος της Linkage κ. 
∆ημήτρης Παπανικητόπουλος, 
δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον 
δυναμικών συζητήσεων, που σαν 
επίκεντρο είχε τις βασικές αρχές ηγεσίας 
του Giuliani. Οι ομάδες μέσα από 

πραγματικές επιχειρησιακές ιστορίες και 
παραδείγματα, κατέληξαν στα εξής 
συμπεράσματα, με την πλειοψηφία αυτών 
να επιλέγει την ομαδικότητα και την 
αισιοδοξία ως κινητήριες δυνάμεις ενός 
επιτυχημένου ηγέτη: 
Το θάρρος είναι αυτό που θα κάνει τον 

ηγέτη να πάρει την απόφαση. Το 
σύνθημα που πρέπει να κυριαρχήσει 
είναι «ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ».

Αν δεν έχεις υγιή αισιοδοξία δεν μπορεί 
να έχεις ούτε όραμα, ούτε ιδέες ούτε 
θάρρος. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία τότε 
ο πεσιμισμός οδηγεί στην απραξία. 

Ο leader πρέπει να δει τις αρετές του 
κάθε ατόμου που συνεργάζεται και να 
τον αξιοποιεί σύμφωνα με τις 
ικανότητες. ∆ιαφάνεια, ειλικρίνεια, 
δικαιοσύνη ενός leader ο οποίος πρέπει 
να νοιάζεται για τους ανθρώπους. Η 
επιχείρηση είναι οι άνθρωποι. Άλλωστε 
μία νίκη είναι πολύ μεγαλύτερη όταν 
είναι ομαδική ενώ μία ήττα γίνεται πολύ 
πιο διαχειρίσιμη.

Η ειλικρινής και αμφίδρομη επικοινωνία 
οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ενδεικτικά, συμμετείχαν στελέχη των 

εταιριών: HELLAS ON LINE, BIC, PIRAEUS 
BANK, ENERCON, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, 
MERCEDES BENZ, ORIFLAME, VESTAS, 
SHISEIDO SCHNEIDER ELECTRIC, 
INTERNATIONAL LIFE, BRITISH AMERICAN 
TOBACCO, IFCO, GLASSART, 
TUPPERWARE, SARACAKIS GROUP OF 
COMPANIES κ.α.

Η επόμενη συνάντηση του Linkage 
Network θα πραγματοποιηθεί στις 13 
Νοεμβρίου 2014 με το broadcast της 
ομιλίας της Liz Wiseman και θέμα 
Multipliers: How the best Leaders Make 
others Smarter”. 

Linkage Greece

Τζένη Πραγματοπούλου

T: 2108021179

S: www.linkagegreece.com
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Χορηγός

Yποστηρικτές

Conference 
Experience Sponsor

Χορηγός 
Επικοινωνίας

Regional Media 
Sponsors

Energy Analytics 
Sponsor

Χορηγoί Διαδικτυακής 
Επικοινωνίας

Χορηγός 
Εκτυπώσεων

Περιεχόμενο: Δημήτρης Κωνσταντέλλος, τηλ. 2106617777 (εσωτ. 261), dkonstantellos@boussias.com

Kατερίνα Δρόσου, τηλ. 2106617777 (εσωτ. 261), kdrossou@boussias.com

Xορηγίες: Μαρίνα Καφέζα, τηλ. 2106617777 (εσωτ. 252), mkafeza@boussias.com

Συμμετοχές: Aγγελική Κουτσουράδη, τηλ. 210 6617 777 (εσ. 268), akoutsouradi@boussias.com

ENERGY COMMODITIES 
CONFERENCE 2014

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014, Radisson Blu Park Hotel, Athens

Έλληνες και διεθνείς ειδικοί αναλύουν τις ευκαιρίες και τα οφέλη της ενεργειακής αγοράς, τον μηχανισμό με τον 

οποίο θα ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο όλων των εμπλεκομένων της ενεργειακής αλυσίδας, καθώς και τις προϋποθέσεις 

επιτυχίας του νέου θεσμού, στην 1η συνάντηση κύρους, στο Energy Commodities Conference 2014. 

Η επόμενη μέρα στην εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας: Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. 

Panel #1. Current Status and the way to implement

Panel#2. Regulatory Framework, Internal Electricity Market, EU Target Model

Αναστάσιος Γκαρής  
Λειτουργός της 

Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), 

Πρόεδρος και Δνων 

Σύμβουλος

Konstantin Lenz 
Nasdaq OMX 

Germany, Director

Μιλτιάδης 
Ασλάνογλου
ΡΑΕ, Αντιπρόεδρος

Αναλυτικά, στις τρεις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, μιλούν οι :

Έχουν προσκληθεί:

Παντελής Μπίσκας 
Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 

Επίκουρος  

Καθηγητής

Δημήτρης Κολαϊτης  
Μέλος ΔΣ ΕΒΙΚΕΝ, 

Energy Manager 

Hellenic Halyvourgia

Steffen Riediger 
European Energy 

Exchange,  

Senior Expert

Ηρόδοτος Αντωνόπουλος 
Σύνδεσμος Εμπόρων και 

Προμηθευτών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ),  

Μέλος ΔΣ, Managing 

Director SENTRADE

Αθηνών 

Ρυθμιστικού Πλαισίου 

Ανδρέας 
Μηταφίδης 
ΔΕΗ, 

Διευθυντής 

Ενέργειας

Γιώργος Σταμτσής* 
Σύνδεσμος 

Ανεξάρτητων 

Εταιρειών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΑΗ), 

Γενικός Δντης

Βασιλική 
Λαζαράκου 
Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς,  

Α’ Αντιπρόεδρος 

Panel#3. Future Status - Opportunities, Benefits & Lessons Learned

www.energycommodities.gr

Triggering Energy Commodity Market in Greece

* Αναμένεται να παραστεί

http://www.energycommodities.gr
mailto:dkostantellos@boussias.com
mailto:kdrossou@boussias.com
mailto:mkafeza@boussias.com
mailto:akoutsouradi@boussias.com
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Η έρευνα της Adecco με τίτλο:  «Η εργασία ως παράγοντας αυτοεκτίμησης» 
παρουσίασε σημαντικές διαπιστώσεις που σκιαγραφούν το σημερινό εργασιακό τοπίο 
καθώς και τους επιμέρους παράγοντες που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση των 
εργαζομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της η εργασία συμβάλλει σημαντικά στη 
διαμόρφωση της εικόνας που έχουν οι εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι για τον εαυτό 
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 64,8% δηλώνουν ότι η εργασία 
ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή τους και επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα που έχουν 
για τον εαυτό τους. 
Αντίθετα, η πλειοψηφία των ανέργων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι 
η ανεργία έχει αρνητική επίδραση στην αυτό-εικόνα τους (59,7%). Οι ερωτώμενοι 
απάντησαν ότι η δυνατότητα πλήρους ασφάλισης (65,5%), η κάλυψη των βασικών 
εξόδων διαβίωσης και των υποχρεώσεων απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες και 

πολιτεία (63,6%), αλλά και η ικανοποίηση και ολοκλήρωση που νιώθουν μέσα από την εργασία (63,4%) είναι οι κυριότεροι λόγοι 
για τους οποίους η εργασία επιδρά θετικά ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους. Αντίθετα, η ανεργία και τα επακόλουθα αυτής, όπως 
η αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων π.χ. πληρωμή δανείων και φόρων αλλά και η αδυναμία βιοπορισμού και κάλυψης βασικών 
αναγκών επιδρούν αρνητικά στην αυτοεκτίμηση των ανέργων. Τέλος, παρά τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς εργασίας στη 
σημερινή εποχή, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των εργαζομένων (8,3%) δήλωσε ότι η εργασία 
επιδρά αρνητικά στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του 
Workmonitor της Randstad για το 3ο 
τρίμηνο του 2014, το 62% των 
ερωτηθέντων στην Ελλάδα, δήλωσαν ότι 
αποδίδουν καλύτερα όταν εργάζονται 
μέσα σε ομάδα, απ’ ότι όταν εργάζονται 
ατομικά, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς 
(49%) απάντησαν ότι τώρα πια 
συνεργάζονται πολύ περισσότερο με 
συναδέλφους τους απ’ ότι έκαναν πέντε 
χρόνια πριν. Μόλις το 21% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι στην ειδικότητά 
τους η συνεργασία δεν είναι απαραίτητη. 
Αντίθετα, το 78% δήλωσε ότι η 
συνεργασία αποδίδει καλύτερα σε κατά 
πρόσωπο συναναστροφή απ’ ότι σε 
εικονικές ομάδες (virtual teams) όπου οι 

συνάδελφοι εργάζονται από διαφορετικές 
τοποθεσίες. Παρόλα αυτά περίπου 9 στους 
10 των ερωτηθέντων (89%) δηλώνουν ότι 
η εργασία μέσα σε ομάδα προϋποθέτει 
συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες με το 
61% να πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι 
συνεργατικοί από τη φύση τους, ενώ το 
64% δήλωσε ότι για την προώθηση της 
ομαδικής εργασίας οι εταιρείες πρέπει να 
θέσουν διαδικασίες και πρακτικές ώστε να 
προάγουν την συνεργατικότητα αντί της 
ατομικής εργασίας και ανταγωνιστικότητας. 
Από την άλλη πλευρά, μόλις το 45% των 
Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι η 
εταιρεία τους προσέφερε τα απαραίτητα 
εργαλεία και την εκπαίδευση που 
απαιτείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

εργάζονται σε ποικιλόμορφες ομάδες, τη 
στιγμή που το  92% δηλώνει ότι το να 
γνωρίζει κανείς τί κινητοποιεί τους 
συναδέλφους είναι σημαντικό για την 
προώθηση της συνεργατικότητας. Μόλις το 
53% δήλωσε ότι η συνεργατικότητα 
αναγνωρίζεται και ανταμείβεται από την 
εταιρεία τους, ωστόσο το 
62% δήλωσε ότι όσο η 
αξιολόγησή τους 
βασίζεται στην 
ατομική τους 
επίδοση δεν 
υπάρχει 
προστιθέμενη 
αξία στη 
συνεργασία. 

Randstad: Έρευνα Workmonitor

Ο ετήσιος ρυθμός πτώσης του ποσοστού της ανεργίας αυξάνεται. 
Ωστόσο το εν λόγω μέγεθος εξακολουθεί να παραμένει απαγορευτικό 
για την συρρίκνωση του αριθμού των ανέργων ως ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού σε επίπεδα τουλάχιστον μικρότερα του 20% και 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, παρατήρησε η Eurobank στην 
εβδομαδιαία ανάλυση της με τίτλο «7 ημέρες οικονομία». Οι μεταβολές 
στον αριθμό των ατόμων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, εκτός 
από δημογραφικές εξελίξεις (π.χ. γήρανση του πληθυσμού), δύναται να 
αντικατοπτρίζουν και τις προσδοκίες των οικονομικών φορέων 
(νοικοκυριών) για τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Η 
βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της περιόδου 2007-2013 οδήγησε 
αρκετούς Έλληνες πολίτες εκτός αγοράς εργασίας, είτε λόγω της 
μεγάλης μείωσης των μισθών είτε λόγω των δυσμενών προοπτικών της 

ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία εκτός από το πολύ υψηλό 
ποσοστό ανεργίας καλείται να αντιμετωπίσει και την πρόκληση της 
επανένταξης στην απασχόληση μεγάλου αριθμού μακροχρόνιων 
ανέργων. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που βρίσκονται αρκετό χρονικό 
διάστημα εκτός του συνόλου της απασχόλησης υφίστανται μια διαρκή 
μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους (απόσβεση δεξιοτήτων, μη 
υιοθέτηση νέας γνώσης ή ακόμα και ψυχολογική απογοήτευση) με 
συνέπεια να μειώνεται η παραγωγικότητα τους. Από την άλλη πλευρά, 
και για τις επιχειρήσεις η μακροχρόνια αποχή από την απασχόληση (από 
την πλευρά των νοικοκυριών) σηματοδοτεί προς αυτές την ύπαρξη 
μειωμένης παραγωγικότητας ή απόσβεσης δεξιοτήτων, συνεπώς 
μειώνονται τα κίνητρα τους για την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται 
στο υποσύνολο των μακροχρονίων ανέργων.

Eurobank: Η ανεργία «αγκάθι» για την οικονομία

Adecco: «Η εργασία ως παράγοντας αυτοεκτίμησης»
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Aρχισυντάκτρια:
Αντωνία Κατσουλιέρη 
e-mail: akatsoulieri@boussias.com

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

Ατελιέ: 
Μαρία Πετροπούλου, Κωνσταντίνα 
Σοφιανοπούλου, Γεωργία Σαντούση, 
Αλέξανδρος Καρβουτζής

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

Περισσότερο απαιτητική σε σχέση 
με κάποια χρόνια πριν έχει γίνει 
πλέον η δουλειά των ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών. Η πρόοδος 
της τεχνολογίας, η οικονομική 
κρίση αλλά και η ανάγκη επέκτασης 
των επιχειρήσεων σε νέες αγορές 
του εξωτερικού εκτός του ότι έχουν 
αυξήσει θεαματικά το φόρτο 
εργασίας καθιστούν το ρόλο των 
διευθυντών στελεχών ακόμη πιο 

σημαντικό. Επιπλέον, καλούνται πάρουν κρίσιμες αποφάσεις, σε ένα πολύ πιο 
σύνθετο και αντίξοο περιβάλλον, όπου οι αβεβαιότητες και το ρίσκο φαντάζει 
μεγαλύτερο από ποτέ. Σύμφωνα με έρευνα του ∆ιεθνούς Οργανισμού Επιλογής 
Στελεχών inac στον οποίο η εταιρεία ICAP συμμετέχει σε αποκλειστικότητα για την 
Ελλάδα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος στις μέρες μας πέραν των ηγετικών 
χαρακτηριστικών του, θα πρέπει να γνωρίζει πώς λειτουργούν οι νέες τεχνολογίες, να 
έχει «ομαδικό πνεύμα» και να είναι προσηλωμένος στο αποτέλεσμα. Απαραίτητο 
επίσης «προσόν» είναι να έχει όραμα για την επιχείρηση, να εμπνέει τους συνεργάτες 
και να τους εξηγεί τη σημασία που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία του ομίλου που 
εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ακέραιος αλλά και δίκαιος, ώστε όταν 
κάνει λάθος να είναι σε θέση να το παραδεχθεί και να επανορθώνει άμεσα. Επιπλέον, 
μετά το ξέσπασμα της κρίσης και τις αρνητικές συνέπειες της αναγκαία κρίνεται και η 
ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Το διευθυντικό στέλεχος του «σήμερα» θα πρέπει να 
έχει τις δυνατότητες να βγάλει την επιχείρηση από τη δύσκολη θέση και να την 
επαναφέρει σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτό προϋποθέτει, ότι έχει ευρεία γνώση όλων 
των λειτουργιών μιας επιχείρησης από την κατάρτιση του ισολογισμού και την 
άντληση χρηματοδότησης μέχρι την χάραξη στρατηγικής. Να μπορεί δηλαδή να 
παίξει το ρόλο του διευθυντή αναδιάρθρωσης (Chief Restructuring Officer-CRO). 

INAC: Παγκόσμια μελέτη 
για τα προσόντα των managers

Στη δημιουργία 1.000 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας στα κέντρα διανομής της στη 
Βρετανία προχωρά η Amazon, συνεχίζοντας την  επέκταση των δραστηριοτήτων της. Ο 
κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου ανακοίνωσε πως οι θέσεις αυτές θα προστεθούν 
«εντός των επόμενων μηνών» στις υπάρχουσες 6.000 θέσεις εργασίας στα κέντρα 
διανομής και εξυπηρέτησης πελατών. «Καθώς βλέπουμε μεγαλύτερη ζήτηση, είμαστε 
σε θέση να επεκτείνουμε ταχύτατα την ταλαντούχα ομάδα μας σε ολόκληρη τη 
Βρετανία», δήλωσε ο διευθυντής της Amazon στη Βρετανία, Τζον Ταγκάγουα, ενώ 
Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει αυτή τη στιγμή ήδη 8 κέντρα διανομής στη Βρετανία.

Amazon: ∆ημιουργεί 1.000 μόνιμες 
θέσεις εργασίας στη Βρετανία
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36. Employee Engagement
Οι επιχειρήσεις επιζητούν 
περισσότερο από ποτέ το 
ανθρώπινο δυναμικό τους 
να εμφανίζεται ενεργό 
και αφοσιωμένο στο 
στρατηγικό τους στόχο 
και σκοπό. Πότε όμως τα 
στελέχη στις τρέχουσες 
συνθήκες αγοράς 
επιδεικνύουν υψηλό 
αίσθημα δέσμευσης 
για την εταιρεία τους 
μεγιστοποιώντας την 
απόδοσή και την 
παραγωγικότητά τους 
σε δεύτερο χρόνο;

48. Stress Management
Πονοκέφαλος, ταχυκαρδία, εφίδρωση, 
ανεξήγητη κούραση, έλλειψη διάθεσης, 
ψυχολογικό τέλμα, πνευματικό κενό, 
αδιαθεσίες. Τα αναγνωρίζετε; Σας 
ακούγονται επικίνδυνα οικεία; Μπορείτε 
να ταυτιστείτε; Αν ναι σίγουρα δεν είστε 
οι μόνοι. Με το στρες να χαρακτηρίζεται 
συχνά ως η μάστιγα της εποχής τα 
παραπάνω συμπτώματα αποτελούν μια 
θλιβερή πραγματικότητα για ένα μεγάλο 
ποσοστό εργαζομένων.

56. Project Management
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, οι οργανισμοί βασίζουν 
τη λειτουργία τους σε πολλαπλά και 
άκρως απαιτητικά projects. Η υπέρβαση 
ενός έργου σε κόστος και χρόνο είναι 
απαγορευτική, με την ανάγκη για 
ενσωμάτωση πιστοποιημένων project 
managers στο ανθρώπινο δυναμικό μίας 
εταιρείας να αποτελεί εκείνη την επιλογή 
που εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
διαχείριση και την επιτυχημένη 
υλοποίηση των έργων. 
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