Χτίζουμε Όραμα
Δημιουργούμε Αξία
Πετυχαίνουμε Στόχους

Μήνυμα του Προέδρου
Η ΕΑΣΕ, ως φορέας ανάπτυξης, δημιουργίας και συνεργασίας εκφράζει κι εκπροσωπεί το ανώτατο
επαγγελματικό μάνατζμεντ της χώρας από το 1986 έως σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται μεθοδικά
για τη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου εργασίας των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και,
παράλληλα, με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τις θέσεις που διατυπώνει, επιχειρεί να συμβάλει
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την ίδρυση της ΕΑΣΕ. Είναι μια σημαντική επέτειος για τον Οργανισμό μας,
που προσπαθεί κι αναπτύσσεται διαρκώς, συγκεντρώνοντας στους κόλπους της ένα αξιόλογο δυναμικό
διευθυντικών στελεχών, με μεγάλη σημασία κι επιρροή στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι του τόπου.
Σκοπός μας αυτή την τριετία, είναι με υπευθυνότητα και δυναμισμό, να οικοδομήσουμε έναν νέο, ακόμη πιο
δημιουργικό κύκλο δραστηριοτήτων και ενεργειών, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, πρωτοβουλίες
εταιρικής υπευθυνότητας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και των
κοινωνικών ομάδων, έχοντας ως στόχο να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στα μέλη μας σε κάθε επίπεδο:
γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και κοινωνική δικτύωση.
Ως Πρόεδρος, εκφράζοντας και τη βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύομαι να καταβάλλουμε κάθε
προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών και του οράματος της ΕΑΣΕ και των μελών της, να επιδιώκουμε πάντα
να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, να καινοτομούμε, να καλλιεργούμε τον προβληματισμό, να διευκολύνουμε
τη δικτύωση και συνεργασία των μελών μας, δυναμώνοντας περαιτέρω την οικογένεια της ΕΑΣΕ.
Η δύναμη της ΕΑΣΕ είναι οι άνθρωποί της. Είναι τα μέλη της, οι συνεργάτες, οι φίλοι, το ανθρώπινο δυναμικό.
Όλοι μαζί, οικοδομούμε το σήμερα και το αύριο αυτού του Οργανισμού.
Χρόνια πολλά, δημιουργικά, καινοτόμα και παραγωγικά στην οικογένεια της ΕΑΣΕ.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΔΣ

το ΟΡΑΜΑ μας
Σκοπός μας στην ΕΑΣΕ είναι, να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του επιπέδου του
ανώτατου μάνατζμεντ της χώρας μας και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Με τις στοχευμένες δράσεις μας, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στα μέλη μας
σε κάθε επίπεδο: γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και κοινωνική δικτύωση.
Παράλληλα, με τις προτάσεις μας προωθούμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τις
πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς
όφελος της οικονομίας και των κοινωνικών ομάδων.

1.
2.

οι ΣΤΟΧΟΙ μας
Να προάγουμε και να προβάλλουμε την αποστολή και το έργο των
επαγγελματιών ανωτάτων στελεχών. Να προασπίσουμε το κύρος και να
υποβοηθήσουμε συλλογικά στην άσκηση των καθηκόντων των μελών, διαμορφώνοντας
και υποβάλλοντας προτάσεις που αφορούν στο οικονομικό, φορολογικό και νομικό
πλαίσιο εντός των οποίων τα ανώτατα στελέχη καλούμαστε να λειτουργήσουμε.
Να βελτιώσουμε το ποιοτικό επίπεδο της εργασίας των μελών μας ώστε να επιτυγχάνουν
τους στόχους τους. Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και προώθηση κάθε γενικότερου
θέματος σχετικού με τη βελτίωση του επαγγελματικού μάνατζμεντ, στον Ιδιωτικό αλλά
και στον Δημόσιο τομέα.

3.

Να επεκτείνουμε την επικοινωνία και να διευρύνουμε την συνεργασία μεταξύ των
μελών μας. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην επιμόρφωση δια βίου μάθησής των
μελών μας.

4.

Να είμαστε παραγοντικοί συνομιλητές της Κυβέρνησης, των αρμοδίων
κρατικών φορέων και άλλων Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών.
Έτσι υποστηρίζουμε ευρύτερα στην πράξη την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας,

5.

Να προάγουμε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της
Επιχειρηματικής Ηθικής. Πραγματοποιώντας Δράσεις Κοινωνικής
Προσφοράς που θα βοηθούν τους Εργαζόμενους στις Επιχειρήσεις,
τη Νεολαία και τις Τοπικές Κοινωνίες να εμποτιστούν με εκείνες τις
Αξίες που οδηγούν στην πρόοδο και στην ευημερία.

οι ΠΥΛΩΝΕΣ
της ΔΡΑΣΗΣ μας
Α. Στήριξη και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
m Βιώσιμη ανάπτυξη
o Ψηφιακός Μετασχηματισμός
m Τεχνολογία και Καινοτομία
o Εταιρική Διακυβέρνηση
m Επιχειρηματικότητα με έμφαση στους Νέους
o Βελτίωση σχέσης ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα προς όφελος
της Οικονομίας και της Κοινωνίας
m Διασφάλιση ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας

Β. Εξέλιξη και πρόσθετη αξία για τα μέλη μας
o Δικτύωση
m Κύκλοι γνώσης και εκπαιδευτικά προγράμματα
o Προγράμματα και προσφορές
m Mentoring
o Sharing Best Practices
m Αθλητισμός
o Have fun

Γ. Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
m Mentoring και μοίρασμα εμπειρίας και γνώσης στους νέους
o Σύνδεση με Πανεπιστήμια, σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς
με στόχο την προσφορά γνώσης
m Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και στήριξης ευπαθών ομάδων

