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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Τ

ο 2010 η χώρα μας βρέθηκε στη δίνη της πρωτοφανούς παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και στη δεινή θέση να ζητεί την παρέμβαση και
στήριξη του ΔΝΤ για να αποφευχθούν τα χειρότερα... Ύφεση, τεράστιο
δημοσιονομικό έλλειμμα, αύξηση των δεικτών ανεργίας και μείωση της
ανταγωνιστικότητας, μνημόνιο και σκληρά κυβερνητικά μέτρα, συνέθεσαν το
σκηνικό της χρονιάς που πέρασε. Μιας δύσκολης χρονιάς για όλους.
Ως ΕΑΣΕ προσπαθήσαμε για το καλύτερο, με κύριο μέλημά μας την προσφορά στα μέλη. Αφουγκραστήκαμε τις αγωνίες και
τους προβληματισμούς τους για την πορεία της οικονομίας και τα εργασιακά θέματα και δουλέψαμε μεθοδικά για την παραγωγή
ουσιαστικού έργου, με γνώμονα τις ανάγκες και επιθυμίες των μελών όπως καταγράφηκαν στην έρευνα που διεξήγαγε για
λογαριασμό μας η Millward Brown RI (πρώην Research International), τα αποτελέσματά της οποίας παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Γι’ αυτό, δώσαμε προτεραιότητα σε προγράμματα εργασιακής υποστήριξης και ενημερωτικές συναντήσεις για επίκαιρα θέματα
και ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί επιτυχώς ένας Γενικός Διευθυντής εν καιρώ κρίσης.
Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Συνοπτικά το 2010:
• Αναμορφώσαμε το Πρόγραμμα Υποστήριξης των μελών της ΕΑΣΕ σε θέματα αγοράς εργασίας, δημιουργώντας το «Career Support
Program» με τη συμμετοχή 16 γνωστών Εταιριών Συμβούλων που διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα Executive Search.
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία υποδομής υποστήριξης και βοήθειας των μελών ώστε να παρέχεται:
► ταχύτερη ενημέρωση για ευκαιρίες απασχόλησης
► εξασφάλιση διερεύνησης σε βάθος των κατάλληλων ευκαιριών μετακίνησης
► λήψη ουσιαστικής πληροφόρησης και συμβουλών από ειδικούς, για δυνατότητες απασχόλησης
και επιλογές καριέρας
• Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον όμιλο θεραπευτηρίων ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ και στην προσπάθεια διαρκούς
αναβάθμισης και εμπλουτισμού των προσφερομένων υπηρεσιών, το σχετικό Πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με επιπλέον δωρεάν
παροχές τόσο στα μέλη της ΕΑΣΕ όσο και στις οικογένειες τους.
• Δημοσιοποιήθηκαν απόψεις και υπεβλήθησαν θέσεις του Ανωτάτου Μάνατζμεντ, το οποίο εκπροσωπεί η ΕΑΣΕ, γύρω από
σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην πορεία της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη καθώς και προτάσεις
για την υποστήριξη των συμφερόντων των Ανώτατων Στελεχών.
• Ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις της ΕΑΣΕ με άλλους φορείς και υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνοαμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο για κοινές δράσεις των δύο Οργανισμών.
• Αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας CEO Index, που διεξάγεται σε συνεργασία με την ICAP Group, στους επικεφαλής
των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (CEO Index), προσέφερε για μια ακόμη
χρονιά πληροφόρηση ποιοτικού χαρακτήρα και κατέγραψε τις εκτιμήσεις και προσδοκίες των Ανωτάτων Στελεχών για την κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας και του κλάδου δραστηριοποίησής τους. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα
της ΕΑΣΕ καθώς και της ICAP και μέσω του Τύπου. Παράλληλα ενημερώθηκαν τα αρμόδια υπουργεία και φορείς.
• Μέσω του τριμηνιαίου περιοδικού LEADINGΕΑΣΕ υπήρξε υψηλού επιπέδου αρθρογραφία και μεγαλύτερη συμμετοχή
από τα μέλη της ΕΑΣΕ. Επίσης έγινε παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική και διεθνή οικονομική,
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.
Στις σελίδες που ακολουθούν έχετε την ευκαιρία να δείτε αναλυτικότερα, και κατά τομέα, το έργο που επιτελέσθηκε, τις δραστηριότητες
και πρωτοβουλίες που πήρε η ΕΑΣΕ το 2010, στο πλαίσιο μιας κοινής, συλλογικής προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου,
του Συμβούλου Διοίκησης, του προσωπικού, των επιστημονικών συμβούλων καθώς και των μελών της ΕΑΣΕ που απαρτίζουν τις
επιμέρους Επιτροπές Δράσης, τους οποίους και ευχαριστώ.
Φυσικά, συμμέτοχοι και συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή στάθηκαν οι χορηγοί της ΕΑΣΕ, η στήριξη των οποίων
υπήρξε σημαντική και καταλυτική για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού, όπως επίσης και οι συνάδελφοι - μέλη
που με τη συμμετοχή τους ενδυναμώνουν και κάνουν ακόμη πιο ισχυρή την ΕΑΣΕ και τη συμβολή της στα κοινά του τόπου.
Τους ευχαριστώ θερμά που αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και συμμερίζονται το όραμα της ΕΑΣΕ.
Μιχάλης Παγίδας
Πρόεδρος Δ.Σ.
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1.1. Κατάσταση μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 506 μέλη.
Τακτικά μέλη 434, Ομότιμα μέλη 45,
Αντεπιστέλλοντα Μέλη 25 & 2 Επίτιμα Μέλη.
Το 2010 θέσαμε στόχο να αποκτήσουμε 65 νέα μέλη.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε στο 81,5% με 53 νέες
εγγραφές. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά το 2010
παρατηρήθηκε εντονότατη κινητικότητα τόσο στο χώρο
των επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, εξαγορές) όσο και
στο χώρο των Ανωτάτων Στελεχών, με αποτέλεσμα
πολλά από τα μέλη μας να χάσουν την ιδιότητά τους.
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Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται ο αύξων αριθμός του μητρώου των
μελών της ΕΑΣΕ στο τέλος κάθε χρονιάς από την ίδρυσή της (1986)
μέχρι τις 31.12.2010. Συνολικά έχουν γίνει μέλη της ΕΑΣΕ σχεδόν
1.150 επαγγελματίες Ανώτατα Στελέχη

1.2. Προγράμματα Μελών
Η ΕΑΣΕ, επιδιώκοντας πάντα να προσφέρει στα μέλη της υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,
αναπτύσσει και ανανεώνει συνεχώς τα Προγράμματά της με στόχο την κάλυψη των αναγκών
των μελών της.
1.2.1. Career Support Program.
Κατά το 2010 αναμορφώσαμε το Πρόγραμμα Υποστήριξης των μελών της ΕΑΣΕ σε
θέματα Αγοράς Εργασίας. Στο ανανεωμένο πρόγραμμα συμμετέχουν 16 πολύ γνωστές και
καταξιωμένες Εταιρίες Συμβούλων, ειδικευμένες σε θέματα executive search, εξασφαλίζοντας
στα μέλη τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, με ακόμα περισσότερες επιλογές.
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 1. Τα µέλη της ΕΑΣΕ σήµερα - Προγράµµατα µελών

1.2.2. Πρόγραμμα Πρόληψης, Διάγνωσης & Νοσηλείας.
Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και ειδικές προνομιακές τιμές και εκπτώσεις σε
διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΑΣΕ και τις οικογένειές
τους στα θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ.
1.2.3. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης.
Το Πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και προστασία στα μέλη της ΕΑΣΕ με τη
συνεργασία ειδικών νομικών συμβούλων που παρέχουν συμβουλές σε εργασιακά θέματα,
στα οποία απαιτείται ειδική νομική υποστήριξη.
1.2.4. Πρόγραμμα Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης &
Ταξιδιωτικής Κάλυψης. Το Πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με την Chartis Hellas
και παρέχει κάλυψη νομικών εξόδων και αμοιβών εμπειρογνωμόνων για τα μέλη της
ΕΑΣΕ καθώς και οικονομική προστασία σε θέματα αστικής και προσωπικής ευθύνης για
θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια άσκησης των επαγγελματικών τους
καθηκόντων.
1.2.5. Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Η ΕΑΣΕ, στο πλαίσιο συνεχούς ενημέρωσης
των μελών της, εμπλουτίζει διαρκώς με νέα βιβλία τη βιβλιοθήκη της. Διαθέτει δανειστική
βιβλιοθήκη με πάνω από 200 τίτλους βιβλίων που αφορούν το top management. Κάθε μήνα
τα μέλη ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τους νέους τίτλους βιβλίων ΄Book of the Month΄.
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 2. Εκδηλώσεις
Κατά το 2010 είχαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα
επιτυχημένων εκδηλώσεων με αυξημένη συμμετοχή
των μελών και με εκτενή προβολή στον Τύπο.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 εκδηλώσεις.

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Μικροτάσεις - Μεγαποτελέσματα

2.1.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας
21ο Συνέδριο ΕΑΣΕ
«Μικροτάσεις - Μεγαποτελέσματα:
Πώς μια μικρή κίνηση μπορεί να φέρει
ένα μεγάλο αποτέλεσμα»
Ημερομηνία: 14 & 15 Μαΐου 2010
Πιστό στον πρωτοποριακό χαρακτήρα του, το Ελληνικό
Συνέδριο Ηγεσίας καινοτόμησε για άλλη μια φορά,
προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
συνδυάσουν την παρακολούθηση των εργασιών με μια
μικρή «απόδραση» κοντά στη θάλασσα και μακριά από
την πολύβουη πρωτεύουσα στον φιλόξενο χώρο του
Astir Palace.
Την πρώτη ημέρα του – διήμερου πλέον – Συνεδρίου,
διακεκριμένοι ομιλητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό
εστίασαν στα μικρά πράγματα
που κάνουν τη διαφορά σε
καιρούς κρίσης, παρουσίασαν
τα μικρά βήματα τα οποία
μπορούν να οδηγήσουν σε
μεγάλα αποτελέσματα αύριο
και ανέδειξαν τις μικρές,
ανεπαίσθητες αλλαγές, που
λειτουργούν σωρευτικά και μπορεί να καθορίσουν το
μέλλον μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού.
Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στο πώς τα
θετικά συναισθήματα και η θετική σκέψη μπορούν να
οδηγήσουν στην προσωπική ολοκλήρωση και με ποιο
τρόπο η «θετική ηγεσία» μπορεί να αναδείξει τις αρετές
των εργαζομένων. Μάλιστα, την ενότητα αυτή είχαν
την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν δωρεάν και οι
σύζυγοι των συμμετεχόντων!

Joseph Badaracco: «Μικροενέργειες Μεγαποτελέσματα: Πώς μικρά πράγματα κάνουν τη
διαφορά σε καιρούς κρίσης».
Ο Joseph Badaracco είναι καθηγητής του Harvard
Business School και συγγραφέας του κλασικού πλέον
βιβλίου Leading Quietly. Με πολύχρονη εμπειρία στην
εκπαίδευση ηγετών σε όλο τον κόσμο, μίλησε για τους
«αφανείς» ηγέτες, αυτούς που με υπομονή και επιμονή
επιφέρουν μικρές αλλαγές συμβάλλοντας καθοριστικά
στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Υπογράμμισε τη
σημασία του scenario planning και παρουσίασε μικροενέργειες που παράγουν αποτελεσματικές αλλαγές.

Mark Penn: «Μικροτάσεις: Οι μικρές δυνάμεις
σήμερα που οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές αύριο».
O Mark Penn, Διευθύνων Σύμβουλος, παγκοσμίως,
της Burson-Marsteller και κορυφαίος δημοσκόπος και
επικοινωνιολόγος, ανέδειξε τις μικρο-τάσεις που μπορεί
στο μέλλον να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές. Με
διοικητική εμπειρία 30 και πλέον χρόνων στην επικοινωνία,
το branding και την έρευνα αγοράς, αναφέρθηκε στις
μικρο-αλλαγές που συμβαίνουν στις σημερινές κοινωνίες,
με σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πάνελ των Ελλήνων
ομιλητών, οι οποίοι, με τη συμβολή του καθηγητή
Badaracco, ανέδειξαν μικρές κινήσεις που μπορεί να
κάνει ένας ηγέτης για να οδηγήσει την εταιρία του στην
επιτυχία.
Ο Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της
S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, και ο Αλέξανδρος Μούκας,
Διευθύνων Σύμβουλος της VELTI, μοιράστηκαν με τους
συνέδρους την πολύτιμη εμπειρία και γνώση που έχουν
αποκομίσει στην καριέρα τους και παρουσίασαν τις
σκέψεις τους για το πώς μικρές κινήσεις μπορούν να
επιφέρουν μεγάλα αποτελέσματα.

Ειδικές ενότητες
Λόγω των ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων, το
Συνέδριο εμπλουτίστηκε με ειδικές, πρόσθετες
ενότητες σχετικά με
τις δημοσιονομικές
εξελίξεις καθώς και το νέο
φορολογικό πλαίσιο.

Γ. Στουρνάρας:
«Η θέα από την κορυφή:
Η ελληνική οικονομία
στο φως των εξελίξεων».

Χ. Κυριαζής:
«Νέο Φορολογικό Πλαίσιο:
Τι πρέπει να γνωρίζουν τα
ανώτατα στελέχη».

Στο πλαίσιο του δείπνου
που παρατέθηκε το βράδυ
της πρώτης ημέρας του
Συνεδρίου,
ο Μάρκος Μπόλαρης,
πρώην υφυπουργός
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, μίλησε
εκ μέρους της Κυβέρνησης για την πορεία της χώρας και
τον ρόλο όλων στην κοινή προσπάθεια ανάκαμψης.

έκθεση πεπραγμένων 2010

Μικρά βήματα - Μεγάλα άλματα:
Ελληνικές εμπειρίες

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης
Στουρνάρας, Γενικός
Διευθυντής του ΙΟΒΕ
με πολυετή εμπειρία
στον σχεδιασμό
μακροοικονομικών και
διαρθρωτικών αλλαγών,
σχολίασε τις ραγδαίες
δημοσιονομικές
εξελίξεις, ενώ ο Χάρης
Κυριαζής, Partner της
PricewaterhouseCoopers
και Αντιπρόεδρος του
ΣΕΒ, έδωσε το στίγμα
των αλλαγών του νέου
φορολογικού πλαισίου.
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 2. Εκδηλώσεις
Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Τα μυστικά της ολοκληρωμένης ζωής

Tal Ben-Shahar: «Αναζητώντας την ισορροπημένη
ζωή σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας: Θετικά
συναισθήματα στη δουλειά και στην οικογένεια»
Ο Δρ. Tal Ben-Shahar, εμπνευσμένος ψυχολόγος
και συγγραφέας του bestseller Happier, ανέδειξε τις
ενέργειες εκείνες οι οποίες, με τη δύναμη της συνήθειας,
μπορούν να μετατραπούν σε τρόπο ζωής για την
αναζήτηση της ολοκληρωμένης ζωής.
Ως ειδικός σε θέματα «θετικής ψυχολογίας», εξήγησε
γιατί μια ισορροπημένη ζωή είναι ζωτικής σημασίας
τόσο για την επαγγελματική επιτυχία όσο και την
προσωπική ευτυχία.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Πρόεδρος:
Πολυχρόνης Γριβέας, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος,
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής, DOT
Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθύνων Σύμβουλος, ADVENT
TECHNOLOGIES
Σπύρος Ολύμπιος, Διευθύνων Σύμβουλος, TOYOTA
MATERIAL HANDLING GREECE
Κώστας Παπαχριστοφόρου, Διευθύνων Σύμβουλος,
LUTECE HOSPITALITY CONSULTANTS
Λυκούργος Πέτροβας, Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
& C.O.O., CHARTIS HELLAS

«Τι μετράει στη ζωή; Επιτυχία, οικογένεια και
προσωπική ολοκλήρωση»
Ο Δρ. Ben-Shahar συμμετείχε ως σχολιαστής και στο
πάνελ της δεύτερης ημέρας, το οποίο πλαισιώθηκε
από εκλεκτούς Έλληνες ομιλητές. Ο Δρ. Χρήστος
Γιαπιτζάκης, Ιατρικός Γενετιστής, ο Δρ. Μιχάλης
Κυριακίδης, Ειδικός Σύμβουλος Επιχειρησιακών &
Διευθυντικών Διαδικασιών της ALAPIS και Πρόεδρος
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του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, και η Κατερίνα
Τσεμπερλίδου, συγγραφέας και Γενική Διευθύντρια
της ADEL SAATCHI & SAATCHI, αναζήτησαν με τους
συνέδρους το κλειδί του «ευδαίμονος βίου» και τις
αρετές που οδηγούν στην προσωπική ευημερία.
Τον συντονισμό των εργασιών του Συνεδρίου είχε
ο επιστημονικός σύμβουλος της ΕΑΣΕ, καθηγητής
Χαρίδημος Κ. Τσούκας (Πανεπιστήμιο Κύπρου,
University of Warwick).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ευχαριστεί θερμά
όλους εκείνους που με την υποστήριξή τους συνέβαλαν
στην επιτυχή διεξαγωγή του 21ου Ελληνικού Συνεδρίου
Ηγεσίας.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:
● Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
● Τη Συμβουλευτική Επιτροπή
● Τους Χορηγούς μας
● Τους συνεργάτες μας
● Την υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων της
ΕΑΣΕ Έφη Πίντζου που είχε την επιμέλεια οργάνωσης
και προβολής

Συμβουλευτική Επιτροπή Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Γκιόκας, Γενικός Διευθυντής, CARLSON
WAGONLIT TRAVEL
Γεώργιος Γκόνος, Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας &
Βαλκανίων, McCAIN HELLAS
Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, LAMDA
FLISVOS MARINA
Ιωάννης Κούρουγλος, Chief Executive Officer,
Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ
Σωτήρης Λαύκας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΑΓΩΤΑ
ΔΩΔΩΝΗ
Ιωάννης Μηνάγιας, Γενικός Διευθυντής, ALAPIS
CROPSCIENCE
Νικόλαος Νέγκας, Γενικός Διευθυντής, ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ FRIDAY’S
Μιχαλία Νέγρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, EPINOISIS LTD
MANAGEMENT & DIGITAL MEDIA CONSULTANTS
Ελένη Τέντου, President & Managing DirectorGeneral Manager Hellas & Cyprus, ACTELION
PHARMACEUTICALS HELLAS
Χρήστος Τσάγκος, τ. CEE-Consumer & Online Marketing
Officer, MICROSOFT
Ελευθέριος Χαλουλάκος, Γενικός Διευθυντής, KRAFT
FOODS HELLAS

2.1.3. CEO to CEO
Sharing Experiences
Ημερομηνία: 17 Φεβρουαρίου 2010,
12 Απριλίου 2010, 12 Οκτωβρίου 2010
& 7 Δεκεμβρίου 2010
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τέσσερις
συναντήσεις «CEO to CEO Sharing Experiences»
που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ μέσα στο 2010. Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην
OTE Academy, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να
συναντήσουν έμπειρους CEOs, να ανταλλάξουν απόψεις
και να συζητήσουν σημαντικά επαγγελματικά θέματα.

«Το Survival Kit του Γενικού Διευθυντή»
Ημερομηνία: 9 Νοεμβρίου 2010
Στις 9 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Hilton η ετήσια Ημερίδα της ΕΑΣΕ με
κύριο θέμα τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και
τη σωστή διαχείριση καριέρας σε καιρούς κρίσης.
Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση συζητήθηκαν
οι ραγδαίες αλλαγές και ανακατατάξεις στην
αγορά εργασίας, αναλύθηκαν οι προτεραιότητες
που πρέπει να βάζει ένα ανώτατο στέλεχος
σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί με
επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες της οικονομίας
και αναδείχθηκαν ευκαιρίες, τις οποίες οι
επιχειρήσεις και οι CEOs πρέπει να δημιουργούν
και να αξιοποιούν ακόμα και σε περιόδους
κρίσης.
Ομιλητές ήταν τρεις ειδικοί σύμβουλοι σε
θέματα αμοιβών, αγοράς εργασίας και
νομικών ζητημάτων των ανωτάτων στελεχών:
ο Κρις Αμιράλης, Διευθύνων Σύμβουλος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, HAY Group,
ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής,
KPMG, ο Παναγιώτης Κομματάς, διακεκριμένος
δικηγόρος και ειδικός σε θέματα Εργατικού,
Εμπορικού και Ασφαλιστικού Δικαίου και
ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων
Σύμβουλος, ICAP Group.
Το συντονισμό και σχολιασμό της Ημερίδας
είχε η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Διευθύνουσα
Σύμβουλος, Μ2Μ Solutions Consulting Services.
Τις εργασίες της Ημερίδας παρακολούθησαν
περισσότερα από 150 ανώτατα και ανώτερα
στελέχη επιχειρήσεων.

Στην πρώτη συνάντηση της χρονιάς, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010,
ο Σωτήρης Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος της PASAL Development και Ιδρυτής
του Ομίλου SATO και ο Δημήτρης Κυριακόπουλος,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΕΛΒΑΛ, ανέλυσαν
τους παράγοντες που επηρεάζουν την αρμονική
συνύπαρξη επιχειρηματία και CEO στην ίδια επιχείρηση.
Μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τα μέλη της ΕΑΣΕ,
αναφέρθηκαν στα πιθανά «σημεία τριβής»
και συζήτησαν τρόπους εποικοδομητικής και
παραγωγικής συνεργασίας.
Στις 12 Απριλίου 2010, ο Στέφανος Θεοδωρίδης,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της REGENCY
ENTERTAINMENT, ο Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων
Σύμβουλος της FRIESLANDCAMPINA HELLAS
και η Ιφιγένεια Τάρου, τ. Γενική Διευθύντρια της
COVIDIEN HELLAS ήταν οι ομιλητές στη συνάντηση
με θέμα «Διαχείριση καριέρας με τη ματιά του CEO».
Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές και οι
δυσκολίες στη σημερινή αγορά εργασίας, οι προκλήσεις
και ευκαιρίες καριέρας, καθώς και οι τάσεις
που εμφανίζονται στην προσφορά και ζήτηση
Γενικών Διευθυντών.

1.

2.

έκθεση πεπραγμένων 2010

2.1.2. Ημερίδα Ενδιαφέροντος
Γενικού Διευθυντή

3.
1. Σωτήρης Θεοδωρίδης
2. Δημήτρης Κυριακόπουλος
3. Στέφανος Θεοδωρίδης
4. Γρηγόρης Σκλήκας

4

5

5. Ιφιγένεια Τάρου
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 2. Εκδηλώσεις
Στην τρίτη συνάντηση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις
12 Οκτωβρίου 2010,
o Λυκούργος Πέτροβας, Διευθυντής
Διοικητικών Υπηρεσιών & C.O.O.
της CHARTIS Hellas και ο Μιχάλης
Παγίδας, Διευθύνων Σύμβουλος
του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ, συζήτησαν τις
προκλήσεις της ηγεσίας σε
περιόδους ραγδαίων αλλαγών και
ανέλυσαν τρόπους με τους οποίους
ένας CEO μπορεί να προσδιορίσει,
να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με
επιτυχία την αλλαγή, δημιουργώντας
ένα νέο όραμα για την εταιρία του.
«Διοικώντας επιχειρήσεις με το
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον»
ήταν ο τίτλος της συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στις
7 Δεκεμβρίου 2010.
Ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος της
GENESIS Pharma και η Δρ. Βενετία
Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα
Σύμβουλος της MANPOWER Ελλάδος
συζήτησαν με τους συναδέλφους
τους θέματα που αφορούν την
ανάπτυξη μιας ανθρωποκεντρικής
φιλοσοφίας διοίκησης η οποία εστιάζει
στον εργαζόμενο ακόμη και μέσα σε
δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες, τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος
όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εμπνέουν και να
εμπνέονται, καθώς και την πολιτική που απαιτείται ώστε
οι εργαζόμενοι να μοιράζονται το όραμα της διοίκησης και
να αναπτύσσονται παράλληλα με την εταιρία.

2.1.4. Συναντήσεις Κορυφής
Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2010
Το Microsoft Innovation Center της Αθήνας
επισκέφτηκαν την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 μέλη
της ΕΑΣΕ, στα πλαίσια του κύκλου εκδηλώσεων
«Συναντήσεις Κορυφής», για να συζητήσουν με τον
Patrick Malone, Διευθυντή Τεχνολογίας της Microsoft
Hellas, θέματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
Ο κύριος Malone έδειξε πώς το Microsoft Innovation
Center δρα ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικών ιδεών
με στόχο να διευκολύνει την υλοποίηση καινοτόμων
ιδεών και δράσεων, συζήτησε με τα μέλη της ΕΑΣΕ
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τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να
καινοτομήσει σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και παρουσίασε παραδείγματα
καινοτόμων εταιριών και προϊόντων.

2.1.5. ΕΑΣΕ Executive Escape
Ημερομηνία: 15-17 Οκτωβρίου 2010

Στο Costa Navarino, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο
πολυτελή τουριστικά συγκροτήματα της Μεσογείου,
πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο ταξίδι απόδρασης και
αναψυχής που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για τα μέλη της,
τις οικογένειες και τους συνεργάτες τους. Κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους στο Costa Navarino, οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν
στο spa, να απολαύσουν τη φύση κολυμπώντας ή
πηγαίνοντας βόλτα με ποδήλατα, αλλά και να αθληθούν
παίζοντας μπάσκετ και μαθαίνοντας γκολφ, καθώς το
πρόγραμμα περιελάμβανε πολλές ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες.

2.1.6. Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας ΕΑΣΕ
Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2010
Στις 2 Φεβρουαρίου
2010 έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη
πίτα της η ΕΑΣΕ, στο
πλαίσιο εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε
στο Cellier Le Bistrot,
παρουσία του Προέδρου
του Δ.Σ. Μιχάλη Παγίδα,
μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και του
Συμβούλου Διοίκησης Γιάννη Αναστασόπουλου.
Η κοπή της πίτας συνοδεύτηκε από κοκτέιλ σε
εγκάρδια, φιλική ατμόσφαιρα, όπου τα μέλη της
ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και να
συζητήσουν υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής.

3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Η ΕΑΣΕ καταθέτει προτάσεις στα θέματα που
απασχολούν την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις.
Αυτό γίνεται με υπομνήματα, άρθρα και συνεντεύξεις
καθώς και δημοσιεύσεις στο περιοδικό LEADINGΕΑΣΕ.
Για το 2010 τα θέματα αυτά περιελάμβαναν:
● Η ανάπτυξη θεραπεία στην κρίση
● Ελλάδα 2015
● Φορολογικό νομοσχέδιο
● Φορολόγηση στελεχών για χρήση εταιρικών
αυτοκινήτων
● Βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου,
άρθρο Γ17 – φορολόγηση παροχών σε είδος προς
εταιρικά στελέχη
● Προϋπολογισμός 2011- Θέσεις της ΕΑΣΕ
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της και δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου.
Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις θέσεις και προτάσεις
της ΕΑΣΕ στην ιστοσελίδα http://www.ease.gr.

3.2. Συνεργασία με Φορείς
Το 2010 ενδυναμώσαμε τις σχέσεις μας με άλλους
φορείς. Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με το
ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για συμμετοχή σε κοινές δράσεις όπως διοργάνωση εκδηλώσεων,
υποβολή θεσμικών προτάσεων, διενέργεια ερευνών, κτλ.

3.3. Προσφορά στην Οικονομία CEO Index
Χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις αποτελεί η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας CEO Index
που πραγματοποιεί η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP
Group. Τα αποτελέσματα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα
στον Τύπο και αξιοποιούνται από τα αρμόδια Υπουργεία
και φορείς. Η έρευνα, η οποία διεξάγεται κάθε τρίμηνο
σε δείγμα 2.340 CEOs - επικεφαλής των μεγαλύτερων
ελληνικών επιχειρήσεων, διαμορφώνει τον τριμηνιαίο
δείκτη Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO General
Index, προσφέροντας πληροφόρηση ποιοτικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την καταγραφή των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων των ανωτάτων στελεχών της χώρας
για την εν γένει οικονομική κατάσταση, την εταιρία τους
και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται στην ιστοσελίδα της
ΕΑΣΕ (www.ease.gr) και της ICAP (www.icap.gr).

3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ
σε Συνέδρια & Εκδηλώσεις
Κατά το 2010 η ΕΑΣΕ συμμετείχε σε πλήθος Συνεδρίων
& Εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

13/12/2010 EUROBANK EFG – Eurobank Forum
14/10/2010 TOYOTA MATERIAL HANDLING - Εγκαίνια
νέων γραφείων
27/5/2010 ΕΕΔΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση
27/5/2010 XEROX - Συμπλήρωση 5 χρόνων XEROX
Global Services
11/5/2010 ΣΕΒ - Ετήσια Γενική Συνέλευση
6/5/2010

ALBA Graduate Business School, HR Metrics:
Οι δείκτες στην υπηρεσία του HR.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Μιχάλης Παγίδας
συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών.

22/4/2010 ΕΕΔΕ- Manager of the year 2009
21/4/2010 Great Place to Work Institute Hellas Best Workplaces 2010. Απονομή βραβείου
από τον Πρόεδρο της ΕΑΣΕ Μιχάλη Παγίδα.
21/4/2010 ΣΕΤΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση
15/4/2010 ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο:
ΕλληνοΑμερικανική Επιχειρηματική
Πρωτοβουλία 2010
16/3/2010 Παρουσίαση βιβλίου Θοδωρή Πελαγίδη &
Μιχάλη Μητσόπουλου «Η Στιγμή της Στροφής
για την Ελληνική Οικονομία.
Πώς ο Προοδευτικός Πραγματισμός μπορεί
να τη θέσει ξανά σε Τροχιά Ανάπτυξης»

έκθεση πεπραγμένων 2010

 3. Συµµετοχή στα κοινά

16/3/2010 ΣΕΣΜΑ - Ετήσια Γενική Συνέλευση
16/2/2010 Great Place to Work Institute Hellas Επίσημο δείπνο Best Workplaces 2010
8/2/2010

ΣΔΑΔΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση, Ομιλία
Συμβούλου Διοίκησης Γ. Αναστασόπουλου

2/2/2010

EUROBANK EFG - Global Growth, Inflation &
Exchange rates in the wake of the financial
crisis

26/1/2010 HayGroup - Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
21/1/2010 ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο New year’s reception
14/1/2010 ICAP Group - Εγκαίνια νέων γραφείων
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 4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της
4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το περιοδικό LEADINGΕΑΣΕ αποτελεί την 3μηνιαία
έκδοση της ΕΑΣΕ. Διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη
της Εταιρίας καθώς και σε περισσότερους από 1.500
CEOs, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και
εκπροσώπους φορέων.
Το 2010 δημοσιεύθηκαν άρθρα που προσέγγιζαν με
σύγχρονο τρόπο επίκαιρα θέματα για τις επιχειρήσεις
και το μάνατζμεντ, καθώς και θέματα που αφορούσαν
την Ελληνική και διεθνή οικονομική επικαιρότητα.
Παρουσιάστηκαν έρευνες και στατιστικές και
δημοσιεύθηκαν άρθρα πολιτικών, ακαδημαϊκών
και μελών της ΕΑΣΕ που αφορούσαν θέματα
μάνατζμεντ και διοίκησης. Παράλληλα, μέσα από το
περιοδικό προβλήθηκαν τόσο οι θέσεις της ΕΑΣΕ
πάνω σε οικονομικά και πολιτικά ζητήματα όσο και οι
εκδηλώσεις της Εταιρίας.

4.2. Συνεντεύξεις - Άρθρα Δελτία Τύπου
Ευρεία ήταν η προβολή από τον έντυπο
και ηλεκτρονικό Τύπο των εκδηλώσεων,
των δραστηριοτήτων και των απόψεων
της ΕΑΣΕ.
Το Συνέδριο της ΕΑΣΕ προβλήθηκε μέσω
καταχωρήσεων στην εφημερίδα
«Η Ναυτεμπορική», στην ιστοσελίδα
«naftemporiki.gr», στο περιοδικό
«AdBusiness» και στην ηλεκτρονική
έκδοση «Business Today». Συνεντεύξεις
και άρθρα του Προέδρου της ΕΑΣΕ
Μιχάλη Παγίδα, στα οποία αποτυπώνονται
οι θέσεις της ΕΑΣΕ, φιλοξενήθηκαν σε
οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες.
Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφηκε για την
έρευνα CEO Index, η οποία διεξάγεται
από την ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την
ICAP Group. Τα αποτελέσματα της
έρευνας και οι σχετικές δηλώσεις τόσο
του Προέδρου της ΕΑΣΕ όσο και του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ICAP Group
Νικήτα Κωνσταντέλλου παρουσιάστηκαν
από το σύνολο του οικονομικού και
πολιτικού Τύπου, καθώς και από πληθώρα
ιστοσελίδων.
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Κατά το 2010, συνεχίστηκε ακόμα πιο έντονα η αμφίδρομη επικοινωνία της ΕΑΣΕ με την Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Διοικητικών & Διευθυντικών Στελεχών (CEC). Η ΕΑΣΕ ενημερώνεται διαρκώς για τις
εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων στην Ε.Ε. και συγχρόνως μεταφέρει τις θέσεις των μελών της στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, η ΕΑΣΕ πρότεινε στα μέλη της να εγγραφούν στον Παγκόσμιο Ιστό
Δικτύωσης Διευθυντικών Στελεχών (World Managers Network). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της CEC,
που επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο να φέρει σε επαφή τους managers παγκοσμίως, δίνοντάς τους την
ευκαιρία για επαγγελματικές συνεργασίες, ανταλλαγή προσωπικών απόψεων, καθώς και πρόσβαση σε μια
τράπεζα πληροφοριών που διαρκώς διευρύνεται. Έως τις 31/12/2010, εκατόν πενήντα (150) μέλη της ΕΑΣΕ
εγγράφηκαν και δικτυώθηκαν στον ιστό.
Στο τεύχος 5 του περιοδικού LEADINGΕΑΣΕ, παρουσιάστηκε εκτενώς ο πρακτικός οδηγός, που
επιμελήθηκε η CEC, για τα ανώτατα στελέχη που θέλουν να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και να
καλλιεργήσουν την καινοτομία στις επιχειρήσεις που διοικούν.
Ενημερωτικά άρθρα για τις εκδηλώσεις μας δημοσιεύθηκαν στο newsletter της CEC.

 6. Χορηγίες
Όπως κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η ΕΑΣΕ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στις χορηγίες. Το 2010,
το ποσοστό των χορηγιών στα έσοδά μας κυμάνθηκε στο 28%. Αναμφισβήτητα, η χορηγική υποστήριξη που μας
προσφέρεται είναι μια πρόσθετη ενθάρρυνση στις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων μας.
Γι’ αυτό το λόγο θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τις εταιρίες που μας στήριξαν χορηγικά
τον χρόνο που πέρασε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε προς τη MICROSOFT HELLAS η οποία ήταν
Κύριος Χορηγός των Εκδηλώσεων για το 2010.

έκθεση πεπραγμένων 2010

 5. Η ΕΑΣΕ στην Ευρώπη

 7. Oικονοµικά Αποτελέσµατα
Παρά το συνεχιζόμενο κλίμα ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2010, τα συνολικά έσοδα
της ΕΑΣΕ κυμάνθηκαν στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός, που σε συνδυασμό με την ορθολογική
διαχείρισή τους, μας επέτρεψαν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προς
τα μέλη μας.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2008 -2010

800.000,00 €

400.000,00 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 - 2010

700.000,00 €

2008

395.000,00 €

600.000,00 €

2009

390.000,00 €

500.000,00 €

385.000,00 €

400.000,00 €
300.000,00 €

380.000,00 €

200.000,00 €

375.000,00 €
370.000,00 €

2010

100.000,00 €
2008

387.155,2 €

2009

390.485,5 €

2010

392.999,8 €

0,00 €

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ

13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2010 - 31/12/2010)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

31/12/10
Αναπ. Αξία
0,00

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις

2.464,81
1.621,57

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.086,38

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/09
Αναπ.Αξια ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
0,00 Καθαρή θέση χρήσεων έως 31/12/2009
Πλεόνασμα χρήσεως 1/1-31/12/2010
2.283,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
1.633,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
3.916,52 Προβλέψεις συναλλαγματικών διαφορών

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.Παγίδας

ΕΣΟΔΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2
3
4
5

ΠΟΣΑ

31/12/10

31/12/09

390.485,50 έως 31/12/2008 387.155,29
2.514,31 1/1-31/12/2009
3.330,21
392.999,81

390.485,50

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
32.754,35 27.450,55
373.330,27 381.289,98 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές / Πιστωτές
406.084,62 408.740,53 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί

0,00

0,00

58.100,67
7.129,27
4.956,25

22.586,42
6.053,34
6.196,11

53.015,00

12.664,32 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

70.186,19

34.835,87

53.015,00

12.664,32 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα επόμενης χρήσης

0,00

0,00

0,00

0,00

463.186,00

425.321,37

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ

463.186,00 425.321,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
O ΤΑΜΙΑΣ
Ν.Καμμένος

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ.Παπανικητόπουλος
Ε.Λαμπρούκος
M.Zeler

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
( Διαχειριστική περίοδος 1/1/2010 - 31/12/2010)
2009

2010

Συνδρομές / Εγγραφές
Συνέδριο (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Εκδηλώσεις (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Προγράμματα (Χορηγίες)
Τόκοι & Λοιπά έσοδα

247.880,00
209.013,16
54.911,42
10.680,00
9.450,11

260.340,00
215.596,22
33.802,52
9.600,00
10.373,14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

531.934,69

529.711,88

2009

2010

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2
3
4
5
6
7
8

Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης
Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή
Λειτουργικά έξοδα
Συνέδριο (Αμοιβές συνεργατών & ομιλητών / Έξοδα διοργάνωσης)
Εκδηλώσεις (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα διοργάνωσης)
Προγράμματα / Επικοινωνία (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα δημιουργίας)
Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη
Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις Παγίων

251.493,94
0,00
45.339,99
159.541,18
26.766,86
25.607,57
16.937,06
2.917,88

250.471,28
5.000,00
43.510,54
153.627,34
14.049,93
32.528,78
25.962,22
2.047,48

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

528.604,48

527.197,57

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) Χρήσεως
Καθαρή Θέση

3.330,21
390.485,50

2.514,31
392.999,81

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.Παγίδας

14

O ΤΑΜΙΑΣ
Ν.Καμμένος

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ.Παπανικητόπουλος
Ε.Λαμπρούκος
M.Zeler

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

XOΡΗΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

www.ease.gr
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