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NEWSLET TER

ΕΛΣΤΑΤ: ΣΤο 20,8%  
η ΑνΕργiΑ Τον ΦΕβρουaριο
Στο 20,8% διαμ

ΣτΕ: ΣυνταξιοδoτηΣη χωρiΣ oριο ηλικiαΣ για τραπΕζοϋπαλλhλουΣ
δικαίωμα συνταξιοδότησης σε τραπεζοϋπαλλήλους χωρίς όριο ηλικίας, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων κάθε φορά ετών ασφάλισης, έδωσε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την ομοσπονδία τραπεζοϋπαλλήλων (οτοΕ), η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνει υπουργική απόφαση και ανοίγει την πόρτα εξόδου στους τραπεζοϋπαλλήλους των πρώην Εμπορικής, Alpha Bank και Attica Bank με μόνη προϋπόθεση την συμπλήρωση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης. αφορά όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής έως τις 12 Μαΐου 2016. Ειδικότερα, η ομοσπονδία επισημαίνει πως έγιναν δεκτά τα επιχειρήματα των ασφαλισμένων σύμφωνα με τα οποία ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών του τΕαπΕτΕ (πρώην Εμπορικής τράπεζας), του ταπτπ (ALPhA BANK) και του λακ (Attica Bank) που ορίζουν ρητά ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτούνται ταυτοχρόνως ούτε η συμπλήρωση του προβλεπόμενου σχετικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ούτε η αποχώρηση από την υπηρεσία. τέλος, η οτοΕ σημείωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει έναντι όλων και δεσμεύει το υπουργείο Εργασίας το οποίο πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Στους νέους διδάκτορες εστίασε η νέα μελέ-

τη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 

«Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που 

αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015», 

παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα 

στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυνα-

μικό της χώρας. Στη μελέτη παρουσιάζονται 

στατιστικά δεδομένα που αφορούν όσους ανα-

γορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2015, έχο-

ντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά 

πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τη μελέτη λοιπόν, 

το 2015 αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτο-

ρες από ελληνικά ΑΕΙ. Οι περισσότεροι απέ-

κτησαν τον προηγούμενο ακαδημαϊκό τίτλο 

σπουδών τους (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) στην 

Ελλάδα (86%), ενώ αρκετοί (14%) επέστρεψαν 

μετά από σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

στην Ιταλία και στις ΗΠΑ. Το 2015, το ΕΚΠΑ 

και το ΑΠΘ αποτελούν τα πανεπιστήμια στα 

οποία εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτο-

ρικές διατριβές (28% και 18% αντίστοιχα), ενώ 

ακολουθούν το ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πα-

τρών, Κρήτης και Θεσσαλίας. Αναφορικά με το 

φύλο των νέων διδακτόρων, το 2015 καταγρά-

φεται σχεδόν απόλυτη ισοκατανομή ως προς 

τον αριθμό των ανδρών (50,7%) και γυναικών 

(49,3%). Όσον αφορά στην ηλικία, οι περισσό-

τεροι από τους νέους διδάκτορες είναι έως 35 

ετών (46,6%), ενώ έπεται η ηλικιακή ομάδα 

35-44 έτη (38,1%). Τέλος, σύμφωνα με την πο-

σοστιαία κατανομή του κύριου επιστημονικού 

πεδίου της διδακτορικής διατριβής, οι περισ-

σότερες εξ αυτών αφορούν στην Ιατρική και 

στις Επιστήμες Υγείας (31,6%), ενώ ακολου-

θούν οι Φυσικές Επιστήμες (24,3%) και οι Κοι-

νωνικές Επιστήμες (23%). Χαμηλότερα ποσο-

στά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού 

και Τεχνολογίας, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

και οι Γεωργικές Επιστήμες.

Σε ΕΚΠΑ και ΑΠΘ εκπονήθηκαν οι περισσότερες 
διδακτορικές διατριβές
Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΤ

οαΕδ: ξΕκiνηΣΕ η υποβολh 
αιτhΣΕων για θeΣΕιΣ 
κοινωφΕλοyΣ ΕργαΣiαΣ
ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η υποβολή 
ηλεκτρονικών αιτήσεων για 5.066 θέσεις 
πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 
οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος 
κοινωφελούς χαρακτήρα για την αντιπυρική 
προστασία των δασών, με την προθεσμία να 
εκπνέει στις 31 Μαΐου. το εν λόγω πρόγραμμα 
υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του οαΕδ 
και του πράσινου ταμείου και σχεδιάστηκε από 
κοινού από το υπουργείο Εργασίας, κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης και 
το υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας. οι 
ωφελούμενοι θα εργάζονται στην προστασία των 
δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά 
και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών 
προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. 
Επιπλέον, με την επίβλεψη των δασαρχείων θα 
εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της 
βιοποικιλότητας των δασών με σκοπό την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και 
οικοσυστημάτων.
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Αληθινά σενάρια!

Πρακτικές, στρατηγικές και εμπειρίες 
στο ετήσιο πολυαναμενόμενο  sequel! 

Το μεγαλύτερο Πανόραμα 
Δράσεων της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 
για 7η συνεχόμενη χρονιά! 

Βασίλης Ιωαννίδης 
ELAIS UNILEVER 
HELLAS AEBE

Ιωάννης Πετρίδης 
Dust and Cream

Δέσποινα Σίσκου
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Μάρκος Σκευοφύλαξ
Bizerba

Λάρα Κάλφα
Media Markt Hellas

Κλειώ Σταυρίδου
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Δημήτρης 
Σταυρόπουλος
Public

Σοφία Κάντα
Coca-Cola Τρία 
Έψιλον

Αιμιλία Στελιάρου
Όμιλος ΟΠΑΠ

Δήμητρα Καραχάλιου
Temenos Hellas

Βαγγέλης Ταρταράκης
Novibet

Κάτια Λαμπροπούλου
DHL Express (Hellas)

Χρίστος Τσιάκας
Praktiker Hellas

Άννα Τσακανίκα
Όμιλος OTE

Αλεξάνδρα Λέκκου
WIND

Μελίσσα Φραγκίσκη
Vodafone

Ντόρα Οικονόμου
Όμιλος ΟΠΑΠ

04/07/2018
Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Χορηγοί

Conference 
Experience 

Sponsor

Επιστημονικός 
ΣυνεργάτηςΥποστηρικτής

Early Bird 
-15% έως 31/05
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ΣΕΒ: Οι εργασιακές σχέσεις ανάμεσα 
στις προτεινόμενες παρεμβάσεις  
για ανάπτυξη
Η ολοκλήρωση τριών αξιολογήσεων σε λιγότερο από ένα χρόνο αποτελεί μια πολύ θετική 
εξέλιξη καθώς μεταφέρει μηνύματα σταθερότητας στις αγορές, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο 
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα. 
Παράλληλα, εκτιμάται ότι «η ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης με fast-track διαδικασίες 
μαρτυρά τη βούληση κυβέρνησης και θεσμών για έγκαιρη ολοκλήρωση και έξοδο 
αμφότερων από το 3ο μνημόνιο». Κατά τον ΣΕΒ, οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην οικονομία 
που θα εξασφαλίσουν συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης με εκτίναξη των επενδύσεων και 
απογείωση της εξωστρέφειας είναι:
(α)  στις εργασιακές σχέσεις: αλλαγή στη λειτουργία της διαιτησίας, σύνδεση των μισθών με 

την παραγωγικότητα και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις,
(β)  στον ανταγωνισμό: απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, ολοκλήρωση 

των ιδιωτικοποιήσεων, άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών χωροθέτησης και 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων,

(γ)  στη φορολογία: σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών στην εργασία και το 
κεφάλαιο, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών,

(δ)  στη δημόσια διοίκηση: πλήρης ψηφιοποίηση της λειτουργίας της και εκχώρηση 
δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing).

Η έρευνα της Deloitte, στην οποία συμμετεί-

χαν 10.455 γεννημένοι μεταξύ του 1983 και του 

Δεκεμβρίου του 1994 από 36 χώρες, ανακάλυψε 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που 

κρατούν τους εργαζόμενους «πιστούς» και ποιες 

είναι οι εταιρείες που αποθαρρύνουν τους υπαλ-

λήλους τους να μείνουν και να εξελιχθούν, ωθώ-

ντας τους να αναζητήσουν απασχόληση κάπου 

αλλού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 

43% των millennials σχεδιάζει να εγκαταλείψει 

την τρέχουσα εργασία του εντός δύο ετών και μόνο 

το 28% σχεδιάζει να παραμείνει σε αυτή για μεγα-

λύτερο διάστημα από τα πέντε έτη. Αν και ο μισθός 

θα ήταν η αναμενόμενη εξήγηση σε αυτή τη συ-

χνή αλλαγή απασχόλησης, αποδεικνύεται ότι και 

άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

λήψη τέτοιων αποφάσεων. Με βάση την έρευνα, 

οι millennials που εργάζονται σε μεγάλες, ιδιωτι-

κές επιχειρήσεις έχουν πάψει να πιστεύουν ότι τα 

διευθυντικά στελέχη ακολουθούν τους κανόνες 

δεοντολογίας. Και αυτή τους η πίστη προκύπτει 

από το γεγονός ότι θέλουν να εργάζονται για μια 

επιχείρηση που βελτιώνει την κοινωνία. Συμπε-

ρασματικά λοιπόν, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να 

διατηρήσει στο δυναμικό της κάποιον millennial, 

καλείται να επιδείξει ανεκτικότητα, να εστιάσει 

στην αμοιβή και την κουλτούρα της εργασίας.

το 43% των miLLeNNiALs ΣχΕδιαζΕι να αλλAξΕι δουλΕιA ΕντoΣ διΕτiαΣ

Manager as Career Coach 
New leadership program by 
Right Management, ManpowerGroup 
Career Conversations is the secret Behind Successful Managers 

and Engaged Employees. Experience 1 day training and get ready 

to Drive Business Results through Effective Career Conversations.

Join our all day training 28th of June 
@ ManpowerGroup premises

Cost: 450€ | Laek funding
Early Bird 10% until 15.06.18 | Express your interest

HRforward

Το Αναπτυξιακό Coaching 
παράγει θετικά αποτελέσματα 

που διαρκούν

αγγελος 
Δερλωπας
Positivity Coaching

www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=6993
https://mailchi.mp/6bba80aeabdc/managerascareercoach


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

GROUP OF COMPANIES

Management Consultants
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ManpowerGroup Ελλάδας: Ένταξη 
στην επιχειρησιακή περιφέρεια 
της Μεσογείου του Ομίλου
Η ManpowerGroup Ελλάδος 
ανακοίνωσε την ένταξή της 
στην επιχειρησιακή περιφέρεια 
της Μεσογείου του ομίλου 
ManpowerGroup, ενισχύοντας 
τη θέση του εμπορικού σήματος 
με διεθνή εμβέλεια στον τομέα 
των υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού. 
Σε συνέχεια της μετάβασης 
στη νέα περιφέρεια, η φανή 
κλειδά αποχωρεί από τη 
ManpowerGroup Ελλάδας, ενώ 
με στόχο την ηγετική θέση της 
εταιρείας στην Ελληνική αγορά 
θα ορισθεί ένα νέο στέλεχος 

για τη διεύθυνση της τοπικής 
εταιρείας το οποίο θα πλαισιώσει 
την καταξιωμένη ομάδα 
διοίκησης. 
Παράλληλα, ο Μπάμπης 
καζαντζίδης αναλαμβάνει τον 
ρόλο του Γενικού Εμπορικού 
Διευθυντή και θα η γηθεί όλου 
του πλαισίου της στρατηγικής 
πωλήσεων της ManpowerGroup 
Ελλάδας, προκειμένου να 
προσφέρει πιο καινοτόμες λύσεις 
στους πελάτες της εταιρείας 
συνδυαστικά με τα καθήκοντα του 
ως Διευθυντής Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών της Manpower.

νeοΣ γΕνικoΣ  
διΕυθυντhΣ Στην ΕΕδΕ  
o α. ροδoπουλοΣ
τη γενική διεύθυνση της Ελληνικής 
Εταιρίας διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕδΕ) 
αναλαμβάνει ο από ετών συνεργάτης της 
εταιρείας, αναστάσιος ροδόπουλος. ο νέος 
γενικός διευθυντής θα μετέχει και στο 
διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕδΕ ως Μέλος. 
πρόκειται για στέλεχος με 30ετή εμπειρία 
ως Finance and operations Director 
και CFo σε πολυεθνικές και ελληνικές 
εταιρείες, KPmG, Atlas Copco, Beiersdorf, 
Antenna, emπΕδοΣ, mamidoil- Jetoil Ae, 
eCm Business solutions Ltd. Είναι τακτικό 
μέλος της ΕΕδΕ από το 1992, ενώ κατά 
τις περιόδους 1999-2005 και 2010-2017 
ήταν πρόεδρος της δΕ του Ελληνικού 
ινστιτούτου οικονομικής διοικήσεως 
(Ειοδ) και Μέλος του δΣ της ΕΕδΕ.

http://www.treasurelab.net
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ΕπΑνΑπροΣδιοριΣμoΣ 
ΤηΣ ΕπιχΕiρηΣηΣ ωΣΤΕ 
νΑ ΑνΤΑποκρινΕΤΑι ΣΤιΣ 
ΑνΑγκΕΣ Των Millennials

HRforward

Digi workplace με το HR 
πάντα σε εγρήγορση

Κωνσταντινοσ 
Καλλιγασ

 Χρυσός Οδηγός

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε κεντρι-
κό ξενοδοχείο που πραγματοποίησε την Τετάρτη 
23 Μαΐου, η KPMG παρουσίασε τα αποτελέσμα-
τα του 4ου CEO Outlook, το οποίο για πρώτη 
φορά περιέχει ελληνικά ευρήματα. Σύμφωνα 
με τα σημαντικότερα ευρήματα, παρότι οι Διευ-
θύνοντες Σύμβουλοι ανά τον κόσμο ήταν μέχρι 
πρότινος σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά στην 
ευρύτερη οικονομία, αλλά και στις συνολικές 
προοπτικές της χώρας τους, η αισιοδοξία τους 
αυτή έχει μετριαστεί από μια υγιή δόση ρεαλι-
σμού, με περισσότερους από τους μισούς (55%) 
να αναμένουν συγκρατημένους ρυθμούς ανά-
πτυξης του κύκλου εργασιών της επιχείρησής 
τους. Οι περισσότεροι από τους μισούς CEOs 
(52%) δηλώνουν ότι πρέπει πρώτα να πιάσουν 
τους στόχους της ανάπτυξης και έπειτα να προ-
χωρήσουν σε προσλήψεις. Ταυτόχρονα, οι CEOs 
προσπαθούν να αναπτύξουν την επιχείρησή 
τους υπό συνθήκες σημαντικών δημογραφικών 
μεταβολών, γεωπολιτικής αστάθειας και -κατά 
γενική ομολογία- αναπόφευκτων μελλοντικών 
κυβερνοεπιθέσεων, με το 59% να δηλώνει ότι 
νιώθει προσωπικά υπεύθυνο για την προστασία 
των δεδομένων των πελατών του. Επίσης, ο επα-
ναπροσδιορισμός της επιχείρησης προκειμένου 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Millennials 
αποτελεί προτεραιότητα για το 38% των CEOs. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα, καταγράφει 
τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις αλλά και τις 
προσδοκίες 1.300 CEOs για διάστημα τριών ετών 
σε ορισμένες από τις 11 κύριες χώρες του κόσμου 
και 11 κλάδους.

ο δηΜητρηΣ αΣπρουληΣ Ceo For oNe moNth 2018 
Στην Ελλαδα

Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας, μετά 
από διαδικασία αξιολόγησης 
περισσότερων των 1.500 αιτήσεων, 
επέλεξε τον υποψήφιο που θα 
αναλάβει τον ρόλο του CEO for 
One Month 2018. Ο Δημήτρης 
Ασπρούλης επιλέχθηκε ανάμεσα 
από 4 υποψηφίους που έφτασαν 
στο τελικό στάδιο της επιλογής, το 
Κέντρο Αξιολόγησης, ενώ θα είναι 
ένας από τους 48 CEOs for One 

Month που θα επιλεγούν σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
στη χώρα διαμονής τους. Ο Δημήτρης θα εργαστεί για ένα μήνα στο πλευρό 
της διοίκησης του ομίλου Adecco Ελλάδας και του ίδιου του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, κωνσταντίνου Μυλωνά, αποκτώντας προσωπική εμπειρία 
και γνώση για την εταιρεία στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Θα δει από 
κοντά πώς λειτουργούν τμήματα όπως αυτά του Ανθρώπινου Δυναμικού, της 
Διοίκησης, των Οικονομικών και του Marketing, και στη συνέχεια, θα έχει και την 
ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση του Global CEO for One Month και να εργαστεί 
δίπλα στον CEO του Ομίλου παγκοσμίως, Alain Dehaze. Σημειώνεται ότι το 
πρόγραμμα «CEO for One Month» αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας 
«Adecco Way to Work» του Ομίλου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει 
υποψηφίους στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας.

Μ. Χατζηπαύλου: Η ψηφιακή 
κουλτούρα αυξάνει τη δημιουργικότητα 

«για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα “ταλέντα” 
που κρύβει κάθε γενιά, οι εταιρείες χρειάζεται 
να αναπτύξουν μία ελκυστική κουλτούρα, ικανή 
να ενδυναμώνει και να εμπνέει κάθε άνθρωπο 
να καταφέρνει περισσότερα, αξιοποιώντας 
το ταλέντο και τις δυνατότητές του» ανέφερε 
η Ματίνα χατζηπαύλου, hr Director της 
microsoft για την Ελλάδα, την κύπρο και τη 
Μάλτα σε αποκλειστική της συνέντευξη στο hr 
Professional που κυκλοφορεί. η ίδια μίλησε 
για τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που 
πραγματοποίησε η microsoft σε συνεργασία 
με τον καθηγητή michael Perke του London 

school of economics & Political science και τη συμμετοχή 20.000 στελεχών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με την έρευνα οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα 
με ισχυρή ψηφιακή κουλτούρα αισθάνονται αρκετά δημιουργικοί, σε ποσοστό 
25%, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά σε εταιρείες με αδύναμη ψηφιακή κουλτούρα 
κυμαίνονται στο 14%. αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά που σχετίζονται με την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων. παράλληλα, ενώ κατά μέσο όρο μόνο το 12% 
των εργαζομένων νιώθει παραγωγικό, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά 
(22%) για τους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα με ισχυρή ψηφιακή κουλτούρα. 
Είναι μάλιστα εντυπωσιακό ότι στις επιχειρήσεις με ισχυρή κουλτούρα, ο αριθμός 
των εργαζομένων που αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά είναι 
πενταπλάσιος, σε σύγκριση με τις εταιρείες που δεν ενθαρρύνουν τη χρήση της 
τεχνολογίας. διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο τεύχος Μαΐου. 
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http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=6997
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http://www.icap.gr/Default.aspx?id=10627&nt=19&lang=1


HRforward

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
και employee experience

Λαρα  
ΚαΛφα

Media Markt Hellas

5ο Business Day από την WIND
Μια διαφορετική εμπειρία είχαν 25 φοιτητές και φοιτήτριες του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων Πολυτεχνικών σχολών καθώς πέρασαν 
μια ολόκληρη μέρα μαζί με μηχανικούς δικτύου της WIND. Πιο συγκεκριμένα, η 
ομάδα των φοιτητών επισκέφθηκε το Τεχνικό Κέντρο της WIND στη Λεωφόρο 
Αθηνών και ως υποψήφιοι μηχανικοί, είχαν την ευκαιρία να μάθουν στην πράξη 
πώς αξιοποιείται η τεχνολογία των οπτικών ινών στις τηλεπικοινωνίες καθώς 
ο Γενικός Διευθυντής Δικτύου της WIND, νίκος πανόπουλος, τους μίλησε 
αναλυτικά για το δίκτυο οπτικών ινών που κατασκευάζει η εταιρεία σε όλη 
την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία της δράσης αυτής ανήκει στον τέως καθηγητή 
της ΑΣΟΕΕ, ιορδάνη λαδόπουλο που διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανόραμα 
Επιχειρηματικότητας, ένα τριήμερο αφιερωμένο στους φοιτητές που θέλουν να 
έρθουν σε επαφή με μεγάλες εταιρείες της ελληνικής αγοράς και στελέχη του 
επιχειρηματικού κόσμου. «Στο πλαίσιο του Πανοράματος, οι μεγάλες εταιρείες 
που είναι χορηγοί μας, όπως η WIND, οργανώνουν τα λεγόμενα Business 
Days όπου φιλοξενούν για μία ημέρα στις εγκαταστάσεις τους επιλεγμένους 
φοιτητές και τους δίνουν μια πρώτη γεύση της αγοράς εργασίας. Το φετινό 
Business Day της WIND ήταν αφιερωμένο στην τεχνολογία των οπτικών 
ινών και γι’ αυτό συμμετείχαν αριστούχοι φοιτητές από πολυτεχνικές σχολές» 
δήλωσε σχετικά ο καθηγητής. 

υποτροφια FPower ΣΕ ΣυνΕργαΣια  
ΜΕ το ALBA GrADuAte BusiNess sChooL
To FPower προσφέρει μια μερική υποτροφία για ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece που θα ξεκινήσει την επόμενη 

διδακτική περίοδο 2018/19. Η υποτροφία συμπληρώνει τις υπόλοιπες δράσεις του οργανισμού και 

στοχεύει στην υποστήριξη της ηγεσίας στις γυναίκες, δίνοντας πρόσβαση σε γνώσεις και δεξιότητες. 

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενη από την κοινότητα του FPower που φιλοδοξεί να κατακτήσει 

θέσεις ηγεσίας και να επιφέρει καινοτόμες λύσεις στην καριέρα και στο κοινωνικό σύνολο, ενώ δεν 

υπάρχει ηλικιακό όριο ή συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ. Η υποτροφία καλύπτει το 50% των 

διδάκτρων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υπο-

τροφία έχει ορισθεί η Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή θα γίνει ανάμεσα 

στις ενδιαφερόμενες που έχουν επιτυχώς αξιολογηθεί ακαδημαϊκά, από κοινή επιτροπή του FPower 

και του ALBA Graduate Business School με βάση τον τρόπο που θα αναδείξει καλύτερα τον εαυτό της 

μέσα από το ερωτηματολόγιο αλλά και την απάντηση στη σχετική ερώτηση για το πώς θα επωφεληθεί 

από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και πως θα την βοηθήσει να κατακτήσει τους στόχους της.

«χρυΣη» διακριΣη  
για το reGeNerAtioN
Το reGeneration, το πρόγραμμα 
αμειβόμενης απασχόλησης και 
επαγγελματικής και προσωπικής 
ανάπτυξης, ξεχώρισε στην 
ενότητα «Εκπαίδευση» και την 
κατηγορία «Δια βίου μάθηση», 
αποσπώντας το χρυσό βραβείο στα 
education Leaders Awards 2018 
powered by rDC informatics. 
Το πρόγραμμα έχει σημειώσει 
έως σήμερα 490 προσλήψεις, έχει 
180 συνεργαζόμενες εταιρείες, 
13.000 ώρες εκπαίδευσης, 35.000 
ώρες εθελοντικής προσφοράς 
και πάνω από 80% ανανέωση 
συμβολαίων πέραν του εξαμήνου. 
Το ReGeneration, μια ενέργεια 
των Global Shapers Athens 
Hub (πρωτοβουλία του World 
Economic Forum) δημιουργήθηκε 
για να καλύψει το κενό μεταξύ 
ταλαντούχων νέων πτυχιούχων και 
εταιρειών που δυσκολεύονται να 
βρουν στους σημερινούς αποφοίτους 
τις δεξιότητες που θεωρούν 
απαραίτητες. Το χρυσό βραβείο 
για το ReGeneration παρέλαβαν η 
κατερίνα κυπραίου, Senior Project 
Manager και η τέτα καραμπίνη, 
Business Development & Academic 
Affairs Manager.
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απαραιτητη η ΣυνΕργαΣια mArKetiNG και hr 
Τόσο το τμήμα HR όσο και το τμήμα marketing αναγνωρίζουν τα οφέλη συνεργασίας 
τους όμως ακόμη αναζητούν τον συνδυασμό της διαφορετικής φιλοσοφίας και στόχου 
που διαθέτουν. Εταιρείες όπως η Google και η Starbucks έχουν καταφέρει εκτός από 
επιτυχημένα brands να παραμένουν employers of choice για έναν και μοναδικό λόγο: 
επειδή έχουν ευθυγραμμίσει το εσωτερικό με το εξωτερικό brand που διαθέτουν, με όχημα 
της επιτυχίας τους τη συνεργασία των τμημάτων HR και Marketing όπως αναφέρει σε 
πρόσφατο άρθρο στο hr magazine, η heather stern, Chief Marketing and Talent Officer, 
Lippincott. Όπως η ίδια σημειώνει, η συνεργασία μεταξύ των δύο τμημάτων θα πρέπει να 
είναι συνεχής και να παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από τη 
δημιουργία ενός ενιαίου brand τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς 
πελάτες. Άλλωστε μέχρι τώρα και οι δύο ομάδες διέθεταν την ίδια επιδίωξη απευθυνόμενες 
σε διαφορετικό κοινό: τη δημιουργία σύνδεσης και awareness σε υπάρχοντες ή υποψήφιους 
πελάτες. Η μεταξύ τους συνεργασία λοιπόν, θα διαμορφώσει εκείνο το περιβάλλον που θα 
εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό και ταυτόχρονα θα ενισχύει την εταιρική φήμη, με απτά 
αποτελέσματα σε επίπεδο οργανισμού.  

η ΣυνΕχΕια Στο 2ο ΜΕροΣ

http://hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=6998

