Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ για την τριετία
2009-2011 αποτελείται από τους:

2

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

Μιχάλης Παγίδας
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Χριστιανός Αμιράλης
Λίτσα Παναγιωτοπούλου
Γιάννης Μπαλακάκης

Σύμβουλος
Διοίκησης

Γιάννης Αναστασόπουλος

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Α

φήσαμε πίσω ένα δύσκολο 2011. Μια χρονιά κατά την οποία η χώρα μας
γνώρισε τη μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης μεταπολιτευτικής ιστορίας,
με συνεχή μέτρα λιτότητας που οδήγησαν εκατομμύρια Έλληνες να
ξεσπάσουν τη συσσωρευμένη δυσαρέσκειά τους βγαίνοντας στους δρόμους.
Μέσα σ’ αυτή την χρονιά αγανάκτησης, διαδηλώσεων και έντονων πολιτικών
ανακατατάξεων, η ΕΑΣΕ προσπάθησε να σταθεί κοντά στα μέλη της, να
αναδείξει λύσεις, επιλογές και στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν το
ανώτατο μάνατζμεντ της χώρας να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της εποχής, τόσο
σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Όλες οι δράσεις που έγιναν το 2011 είχαν ως κύριο στόχο να βοηθήσουν τα μέλη
να χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα από την πρωτοφανή οικονομική ύφεση που ταλανίζει την χώρα.
Συνοπτικά το 2011:
• Εφαρμόστηκε πιλοτικά το νέο πρόγραμμα Mentoring με στόχο νεώτερα μέλη (mentees) με τη βοήθεια ενός έμπειρου μέντορα
να βρουν έμπνευση, διαφορετική οπτική, όραμα και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της δουλειάς ή
της καριέρας τους.
• Στο πλαίσιο του 22ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΑΣΕ με θέμα «Ηγέτες πέρα και πάνω από τα δύσκολα» κορυφαίοι ειδικοί από
την Ελλάδα και το εξωτερικό μίλησαν για την κρίση ως ευκαιρία ανάταξης, τονίζοντας ότι χρειάζεται μια ολιστική, διαρκώς
αναπροσαρμοζόμενη στρατηγική καθώς και εθνική συνοχή και συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
• Στην ετήσια Ημερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή συζητήσαμε τις αυξημένες δυσκολίες στα εργασιακά θέματα που
απασχολούν σήμερα τους CEOs οι οποίοι καλούνται να χειριστούν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις με τόλμη, ταχύτητα και
αποφασιστικότητα, να πάρουν επίπονες αποφάσεις και να ξανασκεφτούν, ή ακόμα και να αναθεωρήσουν, τα θεμελιώδη,
έχοντας πλέον στις πρώτες θέσεις στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τους την εξασφάλιση ρευστότητας και χρηματοδότησης,
καθώς και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
• Ενημερώσαμε την πολιτική ηγεσία και τα media για τις τάσεις, στάσεις και απόψεις του ανώτατου μάνατζμεντ, όπως αυτές
καταγράφονται στον δείκτη CEO Index που προκύπτει από την τριμηνιαία έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP
Group η οποία συνεχίστηκε επιτυχώς για 4η συνεχή χρονιά.
• Επιδιώξαμε συνέργιες με άλλους Οργανισμούς και συνδιοργανώσαμε στην Αθήνα το πανευρωπαϊκό συνέδριο της CEC με
θέμα «Managers in an Economy under Crisis» με την συνεργασία της ΕΕΔΕ.
• Διατυπώσαμε τις θέσεις του Ανωτάτου μάνατζμεντ και την πλήρη αντίθεσή μας στις οριζόντιες και επαναλαμβανόμενες
έκτακτες εισφορές κεφαλικής φορολογίας, εφιστώντας την προσοχή του Υπουργείου Οικονομικών τόσο στη φορολογική
δικαιοσύνη προς τους μισθωτούς, όσο και στην αποδοτικότητα και τις «παρενέργειες» τέτοιων ισοπεδωτικών πολιτικών.

έκθεση πεπραγμένων 2011

 Έκθεση Πεπραγµένων 2011

Επίσης το 2011 τιμήσαμε την 25ετή επέτειο από την ίδρυση της ΕΑΣΕ με την έκδοση ειδικού λευκώματος και διοργανώνοντας
ειδική εορταστική εκδήλωση, στην οποία φίλοι και συνεργάτες ευχήθηκαν για τα 25 χρόνια συνεχούς προσφοράς στο ανώτατο
επαγγελματικό μάνατζμεντ και συμβολής της ΕΑΣΕ στην ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΑΣΕ τη χρονιά
που πέρασε για την υλοποίηση των οποίων εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Σύμβουλος
Διοίκησης, το προσωπικό της ΕΑΣΕ και οι συνεργάτες μας. Τους ευχαριστώ όλους θερμά.
Ευχαριστώ, επίσης, τους χορηγούς μας για την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρουν στο έργο μας και, φυσικά, όλα τα μέλη
της ΕΑΣΕ που κάθε χρόνο συμβάλλουν αποφασιστικά με τη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια για την πραγμάτωση
των στόχων του Οργανισμού μας. Αισθάνομαι ευτυχής που είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τόσους άξιους συνεργάτες,
προσθέτοντας ακόμη ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα μιας πιο ισχυρής και δυνατής ΕΑΣΕ.
Μιχάλης Παγίδας
Πρόεδρος Δ.Σ.
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1.1. Κατάσταση μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 471 μέλη.
Τακτικά μέλη 384, Ομότιμα μέλη 51, Αντεπιστέλλοντα
μέλη 34 & 2 Επίτιμα μέλη. Η οικονομική κρίση επέφερε
ραγδαίες –και σε αρκετές περιπτώσεις σαρωτικές–
αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας.
Το 2011 έγιναν πολλές ανακατατάξεις στην αγορά και
αναδιαρθρώσεις οι οποίες στόχευαν στη μείωση του
κόστους και την αντιμετώπιση της ύφεσης, με αποτέλεσμα
αρκετά από τα μέλη μας να χάσουν την ιδιότητά τους ή
να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Συνολικά, το 2011
εγγράφηκαν στην ΕΑΣΕ 46 νέα μέλη.
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Στο Γράφημα παρουσιάζεται ο αύξων αριθμός του μητρώου των μελών της ΕΑΣΕ
στο τέλος κάθε χρονιάς από την ίδρυσή της (1986) μέχρι τις 31.12.2011.
Συνολικά έχουν γίνει μέλη της ΕΑΣΕ σχεδόν 1.200 επαγγελματίες Ανώτατα Στελέχη.

1.2. Προγράμματα Μελών
Σε μια δύσκολη εποχή, με αυξημένες απαιτήσεις και αβεβαιότητα, η ΕΑΣΕ, μέσω των ειδικών αποκλειστικών προγραμμάτων
που προσφέρει, αποσκοπεί τόσο στη δημιουργία υποδομών αλληλεγγύης για τα μέλη της, όσο και στην αντιμετώπιση
σημαντικών ζητημάτων που αφορούν το έργο και την καριέρα τους. Μάλιστα, το 2011 η ΕΑΣΕ δημιούργησε το
Πρόγραμμα Mentoring, σύμφωνα με την επιτυχημένη πρακτική που ισχύει σε πολλές χώρες του κόσμου.
1.2.1. Πρόγραμμα Mentoring
Πρόκειται για νέο πρόγραμμα της ΕΑΣΕ το οποίο
έχει ως στόχο την ανάπτυξη αμφίδρομης σχέσης
μεταξύ δύο ανωτάτων στελεχών, στην οποία ο
mentee απευθύνεται στον μέντορα για έμπνευση,
διαφορετική οπτική, όραμα και καθοδήγηση, με σκοπό
την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων στην πορεία της
δουλειάς ή της καριέρας του. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία
του προγράμματος, επελέγησαν ιδιαίτερα αξιόλογοι και
καταξιωμένοι, επαγγελματικά, μέντορες.
1.2.2. Career Support Program
To πρόγραμμα προσφέρει εξατομικευμένη
καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης καριέρας
στα μέλη της ΕΑΣΕ που είτε βρίσκονται εκτός
εργασίας και αναζητούν νέα απασχόληση,
είτε εργάζονται αλλά επιθυμούν να διερευνήσουν πιθανές
ευκαιρίες μετακίνησης. Έχει διαμορφωθεί με γνώμονα
την εξασφάλιση άριστης ποιότητας υπηρεσιών και είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας της ΕΑΣΕ με καταξιωμένες Εταιρίες
Συμβούλων Επιλογής Στελεχών που διαθέτουν εξειδικευμένα
τμήματα Executive Search.
1.2.3. Πρόγραμμα Πρόληψης, Διάγνωσης
& Νοσηλείας
Με το ειδικό πρόγραμμα πρόληψης διάγνωσης
και νοσηλείας τα μέλη της ΕΑΣΕ επωφελούνται
από μία σειρά παροχών που καλύπτουν τους
ίδιους, τους/τις συζύγους τους, τα παιδιά και τους γονείς τους.
Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και
ειδικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια σε

συνεργασία με τα θεραπευτήρια ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ.
Στο πλαίσιο αναβάθμισης και επέκτασης των
προσφερόμενων παροχών, το 2011 προστέθηκαν στο
πρόγραμμα το Πολυϊατρείο Αθηνών και το Πολυϊατρείο
Δυτικής Αθήνας.
1.2.4. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
Με τη συνεργασία έγκριτων νομικών και
εξειδικευμένων νομικών γραφείων, το πρόγραμμα
στοχεύει τόσο στην παροχή νομικής κάλυψης
σε περίοδο κρίσης, όσο και να λειτουργεί
συμβουλευτικά για την αποφυγή νομικών προβλημάτων.
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 1. Τα µέλη της ΕΑΣΕ σήµερα - Προγράµµατα µελών

1.2.5. Πρόγραμμα Κάλυψης Δαπανών
Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης
& Ταξιδιωτικής Κάλυψης
Σε συνεργασία με την CHARTIS HELLAS, το
πρόγραμμα παρέχει στα μέλη της ΕΑΣΕ κάλυψη
νομικών εξόδων και αμοιβών εμπειρογνωμόνων καθώς και
οικονομική προστασία σε θέματα αστικής και προσωπικής
ευθύνης για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη
διάρκεια άσκησης των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

1.2.6. Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης
Με νέα βιβλία πάνω στο μάνατζμεντ και την
ηγεσία εμπλουτίστηκε η Δανειστική Βιβλιοθήκη
της ΕΑΣΕ. Κάθε μήνα τα μέλη της Εταιρίας
ενημερώνονται για τους νέους τίτλους
(Book of the Month) με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.
Συνολικά, η Βιβλιοθήκη της ΕΑΣΕ διαθέτει περισσότερους
από 220 τίτλους βιβλίων.
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 2. Εκδηλώσεις
Πιστεύοντας ότι δράσεις ενημέρωσης και
προβληματισμού χρειάζονται τα μέλη ακόμα
περισσότερο σε καιρό δυσμενούς οικονομικού κλίματος,
η ΕΑΣΕ διοργάνωσε το 2011 μια σειρά επιτυχημένων
εκδηλώσεων, οι οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον
των ανωτάτων στελεχών και προβλήθηκαν εκτενώς
από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Συνολικά,
πραγματοποιήθηκαν 11 εκδηλώσεις.

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
22ο Συνέδριο ΕΑΣΕ
«Riders on the Storm:
Ηγέτες πέρα και πάνω από τα δύσκολα»

κατά την οποία αναζήτησαν, με τη βοήθεια εκλεκτών
ομιλητών, πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να
βλέπουν τη θετική όψη ακόμη και των πιο αρνητικών
πραγμάτων, και να μετατρέπουν τις δυσάρεστες
εμπειρίες τους σε θετική δύναμη αλλαγής.
Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Η ηγεσία εν μέσω κρίσης
& η επόμενη ημέρα
Robert E. Quinn: «Στο μέσον της καταιγίδας: Πώς
ο ηγέτης μπορεί να γίνει θετική δύναμη αλλαγής»

Σε πείσμα των δύσκολων καιρών, το Ελληνικό Συνέδριο
Ηγεσίας διατήρησε τη διευρυμένη δομή της μιάμισης
ημέρας εργασιών φιλοξενώντας στο βήμα του ομιλητές
διεθνούς φήμης και καταξιωμένους Έλληνες μάνατζερ.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, το οποίο φιλοξενήθηκε
στο Grand Resort Lagonissi στις 13 και 14 Μαΐου
2011, αναδείχτηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργεί η
κρίση, παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους οι
αντιξοότητες μπορούν να μετατραπούν σε στρατηγικό
πλεονέκτημα και συζητήθηκε πώς ένας ηγέτης μπορεί
να λειτουργήσει σε καθεστώς αυξημένης πίεσης, χωρίς
να χάνει το ψυχικό του σθένος. Την πρώτη ημέρα του
Συνεδρίου, διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό παρουσίασαν χρήσιμα case studies και
αναζήτησαν τα μυστικά της εμπνευσμένης ηγεσίας σε
δύσκολους καιρούς. Οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν μαζί με τους/τις συντρόφους τους
δωρεάν τις εργασίες της 2ης ημέρας τους συνεδρίου,
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Χρησιμοποιώντας πλήθος
παραδειγμάτων, ο καθηγητής του
University of Michigan School of
Business Robert E. Quinn περιέγραψε
την ψυχολογία της κρίσης και πώς ο
ηγέτης μπορεί να δώσει σχέδιο και
προοπτική στους συνεργάτες του. Με
25 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ηγετών, έδωσε
πρακτικά παραδείγματα εμπνευσμένης ηγετικής
συμπεριφοράς σε δύσκολες συνθήκες και περιέγραψε
την ψυχολογία της κρίσης, τις επιπτώσεις της στους
υπαλλήλους μιας επιχείρησης και πώς μπορεί να τη
διαχειριστεί δημιουργικά ο ηγέτης.
Kemal Dervis: «Πώς να αντέξετε την καταιγίδα.
Μαθήματα από τη διαχείριση οικονομικών
κρίσεων σε διάφορες χώρες»
Ο Kemal Dervis θεωρείται ο
«αρχιτέκτονας» της σύγχρονης
τουρκικής οικονομίας, καθώς διετέλεσε
εξωκομματικός υπουργός Οικονομικών
της χώρας σε μια πολύ δύσκολη
περίοδο (2001-2002), όταν η Τουρκία
δοκιμάστηκε από οξεία οικονομική
κρίση. Στη ομιλία του, ο παγκοσμίου φήμης
οικονομολόγος επικεντρώθηκε στη διαχείριση της
οικονομικής κρίσης στην Τουρκία και σε άλλες χώρες
και ανέλυσε τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν
μια οικονομία στην έξοδο από την κρίση τονίζοντας
την ανάγκη για εθνική συνοχή και συνεργασία.

Στη συζήτηση πάνελ με τίτλο «Ηγεσία σε δύσκολους
καιρούς: Εμπειρίες από ελληνικές επιχειρήσεις», ο
Παύλος Ευμορφίδης, Ιδρυτής & Πρόεδρος της COCOMAT, ο Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος της UPSTREAM
και ο Κωνσταντίνος Koυκούντζος, Γενικός Διευθυντής
και μέλος Δ.Σ. της KLEEMANN, ανέπτυξαν τις απόψεις
τους για το πώς μπορεί να μετατραπεί η κρίση σε
ευκαιρία και μίλησαν για την ηγεσία σε δύσκολους
καιρούς.
Στη δεύτερη συζήτηση πάνελ της ημέρας, ο πρώην
υπουργός Στέφανος Μάνος και ο καθηγητής και
οικονομικός σύμβουλος του Ομίλου EUROBANK EFG
Γκίκας Χαρδούβελης, μίλησαν με θέμα «Πώς μπορούμε
να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία; Η ελληνική
εμπειρία».
Μεταξύ άλλων, συζήτησαν για το «νοικοκύρεμα» των
δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, τις διαρθρωτικές
αλλαγές που είναι απαραίτητες για την έξοδο από την
κρίση και τις αλλαγές που απαιτούνται από τον ιδιωτικό
τομέα.
Βασίλης Ράπανος:
«Η θέα από την κορυφή – Οι εμπειρίες της ηγεσίας»
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας
ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του Βασίλη
Ράπανου, Πρόεδρου Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ο οποίος αναφέρθηκε στα
μέσα και τα εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση
της κρίσης.
Υποστήριξε ότι τα διαρθρωτικά μέτρα για να
αποδώσουν χρειάζονται χρόνο, ενώ απαιτούνται οι
κατάλληλοι θεσμοί που θα τα υλοποιήσουν.

Από το αδιέξοδο σε ένα νέο δρόμο:
Οι αντιξοότητες ως καταλύτης
δημιουργικής αλλαγής

Nick Baylis: «Μετατρέποντας τις αντιξοότητες σε
ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης: Μαθήματα από
τη θετική ψυχολογία»
Γνωστός με το προσωνύμιο ‘Dr FeelGood’,
διακεκριμένος ψυχολόγος και λέκτορας στο
Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, με ειδίκευση στη θετική
ψυχολογία, ο Nick Baylis περιέγραψε τις δεξιότητες
που είναι απαραίτητες για να ζει κανείς μια πλήρη
και ευτυχισμένη ζωή. Εξήγησε πώς η αυτογνωσία και
η επαφή με την πραγματικότητα συμβάλλουν στην
κατάκτηση της ευτυχίας και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στην «ενεργητική» ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής.

έκθεση πεπραγμένων 2011

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011
Συζητήσεις πάνελ: «Μαθήματα από την Ελληνική
Εμπειρία – Παρουσίαση Case Studies»
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 2. Εκδηλώσεις
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Πρόεδρος:
Μαρία Δήμου, Γενική Γραμματέας Δ.Σ., ΕΑΣΕ

Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος, τ. Γενικός Διευθυντής,
ARROW
Ιωάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED
Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
XEROX HELLAS
Ελευθέριος Χαλουλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, KRAFT
FOODS HELLAS

Συζήτηση πάνελ:
πάνελ «Από το αδιέξοδο σε ένα νέο
δρόμο: Οι αντιξοότητες ως καταλύτης δημιουργικής
αλλαγής»
Ο Δρ. Baylis συμμετείχε ως σχολιαστής στη συζήτηση
πάνελ που ακολούθησε, η οποία πλαισιώθηκε από
τον Νίκο Βουλγαρόπουλο, εμπνευστή του περιοδικού
«Αναπηρία Τώρα» και του www.disabled.gr, τον Δημήτρη
Ρηγόπουλο, συνιδρυτή των Atenistas και δημοσιογράφο
και τον Κλήμη Πυρουνάκη, θεολόγο και διευθυντή του
σχολείου 2ης ευκαιρίας στις φυλακές της Θήβας. Οι τρεις
εκλεκτοί ομιλητές μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και
αναζήτησαν τρόπους με τους οποίους οι αντιξοότητες και
οι δύσκολες στιγμές μπορούν να μετατραπούν σε θετική
δύναμη αλλαγής και δημιουργίας.

Τον συντονισμό των εργασιών του Συνεδρίου είχε
ο 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 22ου 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

Στέλιος Ράµφος: «Η αυτογνωσία ως προϋπόθεση
θετικής αλλαγής»
Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος
εξήγησε πώς μπορεί ένας ηγέτης να γίνει παράγοντας
προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής και να
αφυπνίσει δυνάμεις που ληθαργούν, που σέρνονται
ή που εκτονώνονται άσκοπα. Έδειξε πώς ο ηγέτης,
ξεπερνώντας τους περιορισμούς του εαυτού του και του
περιβάλλοντός του, μπορεί να δίνει ταυτότητα στην ομάδα
αρθρώνοντας και δημιουργώντας κοινούς σκοπούς.
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Χριστίνα Αλεβίζου, Γενική Διευθύντρια,
TNT SKYPAK HELLAS
Αθανασία Γκιουλέκα, Διευθύνουσα Σύμβουλος, UCB
Βασίλης Ευγένιος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΓΕΚΑ
Γεώργιος Θεοδωρής, τ. Διευθύνων Σύμβουλος,
EMPORIKI LEASING
Πέτρος Κατσαμπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος,
ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Μιχάλης Μαλαματίνας, Γενικός Διευθυντής,
NIKE HELLAS
Μάρκος Μπιτσάκος, CEO, QUEST HOLDING
Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Τσαγκανός, Διευθύνων Σύμβουλος,
MULTIRAMA
Αθανάσιος Τσουμαλάκος, Γενικός Διευθυντής,
FRANKE HELLAS
Κανέλλος Τσουμπός, Γενικός Διευθυντής,
ALTER EGO

Με θέμα
«Ελπίδα και
προοπτική για
την Ελλάδα:
Πολιτικές
ανάκαμψης
και ανάπτυξης» μίλησε στα μέλη της ΕΑΣΕ και τους
συνεργάτες τους ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης
Σαμαράς στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Το Βήμα
του Ηγέτη» που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρεταννία στις 10 Μαρτίου 2011. Ο κ.
Σαμαράς περιέγραψε σε αδρές γραμμές το σχέδιό του
για διέξοδο από την κρίση και ανέπτυξε τις προτάσεις
του για την «επανεκκίνηση» της Οικονομίας.
Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη αληθινών
διαρθρωτικών αλλαγών, τόνισε ότι πρέπει να
ληφθούν άμεσα μέτρα που εξασφαλίζουν ρευστότητα
και επισήμανε ότι απαιτείται μια μεγάλη και θαρραλέα
φορολογική μεταρρύθμιση.

2.3. Ημερίδα Ενδιαφέροντος
Γενικού Διευθυντή

«O Γενικός Διευθυντής στη δίνη μιας
αγοράς που αλλάζει»

Ο
αντίκτυπος
της κρίσης
στην αγορά
εργασίας
και το
έργο των ανωτάτων στελεχών ήταν το κύριο
θέμα της ετήσιας Ημερίδας της ΕΑΣΕ που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel
στις 23 Νοεμβρίου 2011.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν
οι επιπτώσεις της κρίσης στις αποδοχές των
ανωτάτων στελεχών και παρουσιάστηκαν οι
τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδείχθηκαν οι
προοπτικές και οι ευκαιρίες καριέρας σε Ελλάδα
και εξωτερικό και συζητήθηκε η ανάγκη για λήψη
δύσκολων αποφάσεων και για αναθεώρηση των
προτεραιοτήτων και των τρόπων δράσης του
Γενικού Διευθυντή. Ομιλητές ήταν οι: Νικήτας
Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP
Group, Χάρης Μεϊντάσης, Διευθύνων Σύμβουλος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, HAY Group και Χάρης
Πεζούλας, Πρόεδρος, STANTON CHASE. Τον
συντονισμό και σχολιασμό της Ημερίδας είχε ο
Σταύρος Παρασκευαϊδης, Διευθύνων Σύμβουλος
και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ.

2.4. CEO to CEO Sharing Experiences
Ιδιαίτερα εποικοδομητικές ήταν οι τέσσερις συναντήσεις
CEO to CEO Sharing Experiences που διοργάνωσε
η ΕΑΣΕ στα γραφεία της το 2011. Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων αυτών, καταξιωμένοι CEOs μοιράστηκαν τις
εμπειρίες τους με μέλη της ΕΑΣΕ, αντάλλαξαν απόψεις
και συζήτησαν θέματα που αφορούν το σύγχρονο
μάνατζμεντ, τον ρόλο και το έργο του Γενικού Διευθυντή.
Στις 13 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση της χρονιάς με θέμα: «Μάνατζμεντ: Αρχές,
Αξίες, Ευθύνες σε έναν κόσμο που αλλάζει – Τι ίσχυε
και τι ισχύει σήμερα». Ομιλητές ήταν ο Χρήστος
Μισαηλίδης, Zone Director Eastern Europe & Middle
East και Διευθύνων Σύμβουλος της ADECCO HELLAS
και ο Σωτήρης Ταγκόπουλος, στέλεχος της Ασφαλιστικής
Αγοράς και τ. Γενικός Διευθυντής της ALICO International
Life, οι οποίοι συζήτησαν με τους συναδέλφους τους για
το εάν και κατά πόσο οι αρχές και οι αξίες που διέπουν το
σύγχρονο μάνατζμεντ πρέπει να είναι διαφορετικές
από αυτές του παρελθόντος.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η συνάντηση
με θέμα «Social Media & επιχειρήσεις», η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011. Η Μαρία
Λαζαρίμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ADVOCATE/
BURSON-MARSTELLER και ο Ελευθέριος Χαλουλάκος,
Διευθύνων Σύμβουλος της KRAFT FOODS HELLAS
ανέλυσαν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα social media
στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές,
κατέγραψαν τις κυρίαρχες τάσεις και συζήτησαν
τη σημασία που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα για τις
επιχειρήσεις και τα brands σε καιρό κρίσης.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, ο Πέτρος Κατσαμπούρης,
Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και ο Βασίλης
Ραμπάτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της

1.

2.

3.

5

6

7

έκθεση πεπραγμένων 2011

2.2. Το Βήμα του Ηγέτη

4.

8.

1. Ιωάννης Κασιμάτης, 2. Πέτρος Κατσαμπούρης, 3. Μαρία Λαζαρίμου
4. Χρήστος Μισαηλίδης, 5. Βασίλης Ραμπάτ, 6. Γρηγόρης Σκλήκας
7. Σωτήρης Ταγκόπουλος, 8. Ελευθέριος Χαλουλάκος.

9

 2. Εκδηλώσεις
XEROX HELLAS, ήταν οι ομιλητές στη συνάντηση με
θέμα «Διοίκηση ανθρώπων μέσα στην κρίση». Οι δύο
ομιλητές αναφέρθηκαν στις πρακτικές και τα μοντέλα
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που ο CEO καλείται
να επαναπροσδιορίσει σε περίοδο κρίσης και ανέδειξαν
τρόπους με τους οποίους ένας ηγέτης μπορεί να
διαχειριστεί δημιουργικά την ψυχολογία της κρίσης.
«Ανάπτυξη σε περίοδο κρίσης» ήταν το θέμα
της τελευταίας συνάντησης της χρονιάς, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2011.
Ο Ιωάννης Κασιμάτης, Country Manager της
McARTHURGLEN GREECE και ο Γρηγόρης Σκλήκας,
Διευθύνων Σύμβουλος της FRIESLANDCAMPINA
HELLAS, συζήτησαν για το πώς μπορεί μια εταιρία να
δημιουργήσει, με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, τις
προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη δίνοντας έμφαση
στην καινοτομία και την ποιότητα.

2.5. Συνάντηση Κορυφής
Τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ
Α.Ε.), θυγατρική εταιρία της COSCO Pacific Limited,
επισκέφθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2011 μέλη της ΕΑΣΕ
στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Συναντήσεις
Κορυφής». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και
να δουν από κοντά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
της εταιρίας. Μετά την ξενάγηση ακολούθησε συζήτηση
με τον Captain Fu Cheng Qiu, CEO και τον Άγγελο
Καρακώστα, Αν. Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.
Οι δύο επικεφαλής του ΣΕΠ παρουσίασαν στα μέλη
της ΕΑΣΕ τις δραστηριότητες και τα μελλοντικά σχέδια
της εταιρίας όσον αφορά τις επενδύσεις και την
περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του εμπορικού
λιμένα του Πειραιά με σημείο αιχμής την κατασκευή
του Προβλήτα III.

2.6. Το 2ο ΕΑΣΕ Executive Escape
Στο Aldemar Olympian Village, ένα υπερσύγχρονο
ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο εκτείνεται στη
χρυσή αμμουδιά της Πελοποννήσου, κοντά στον
αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, πραγματοποιήθηκε
το 3ήμερο ταξίδι απόδρασης και αναψυχής που
διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΕΑΣΕ για τα
μέλη της, τις οικογένειες και τους συνεργάτες τους το
διάστημα 16–18 Σεπτεμβρίου 2011. Κατά τη διάρκεια
της διαμονής τους, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να ξεκουραστούν, να απολαύσουν τη θάλασσα και το
πανέμορφο τοπίο, να κάνουν βόλτα με το ποδήλατο και
να συμμετάσχουν σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες.
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2.7. Επετειακή εκδήλωση εορτασμού
25 χρόνων ΕΑΣΕ
Είκοσι πέντε
χρόνια
δημιουργίας
και συνεχούς
προσφοράς
στο ανώτατο
επαγγελματικό
μάνατζμεντ και στην οικονομία της χώρας γενικότερα,
γιόρτασε η ΕΑΣΕ σε ειδική εκδήλωση για τα μέλη και
τους φίλους της στις 28 Σεπτεμβρίου 2011. Η ξεχωριστή
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο club-restaurant
Dreams και είχε περισσότερο φιλικό, παρά επίσημο
χαρακτήρα. Το παρών έδωσαν τα μέλη (μεταξύ των
οποίων και μέλη από την ιδρυτική ομάδα) και οι φίλοι
της ΕΑΣΕ τους οποίους υποδέχτηκαν εγκάρδια ο
Πρόεδρος Μιχάλης Παγίδας, τα μέλη του Δ.Σ. καθώς
και ο Σύμβουλος Διοίκησης Γιάννης Αναστασόπουλος.
Φίλοι και συνάδελφοι ευχήθηκαν στην ΕΑΣΕ να συνεχίσει
την προσπάθεια και το έργο της με την ίδια ένταση.
Με την ευκαιρία των 25 χρόνων από την ίδρυσή της, η
ΕΑΣΕ εξέδωσε ένα ιδιαίτερα κομψό λεύκωμα, το οποίο
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τα σημαντικότερα γεγονότα
στην ιστορία της Εταιρίας. Το
λεύκωμα εδόθη ως αναμνηστικό
δώρο στους συμμετέχοντες
στην εκδήλωση, μαζί με
αγαλματίδιο της «Νίκης», ενώ
διενεμήθη δωρεάν σε όλους τους
παραλήπτες του περιοδικού
«LEADING ΕΑΣΕ».

2.8. Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας ΕΑΣΕ
Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, στο Κέντρο
ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή, έκοψε
την πρωτοχρονιάτική πίτα της η ΕΑΣΕ,
παρουσία του Προέδρου Δ.Σ. Μιχάλη
Παγίδα, του Διοικητικού Συμβουλίου,
του Συμβούλου Διοίκησης Γιάννη
Αναστασόπουλου και πλήθους μελών
της. Η κοπή της πίτας συνοδεύτηκε
από κοκτέιλ σε εγκάρδια και φιλική
ατμόσφαιρα, όπου τα μέλη της ΕΑΣΕ, οι σύζυγοι και
οι συνεργάτες τους είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
ευχές, και να συζητήσουν για τις εξελίξεις στην
οικονομία και τις επιχειρήσεις.

3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Το 2011, μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για τη χώρα μας, η
ΕΑΣΕ κατέθεσε δημόσια τις προτάσεις της για επίκαιρα
ζητήματα. Με τη δύναμη και το κύρος που της δίνουν τα
μέλη της, τα οποία διοικούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα, συνέβαλε αποφασιστικά με τις θέσεις και
τις παρεμβάσεις της στη λήψη σημαντικών αποφάσεων
για την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα μέσω
υπομνημάτων, αρθρογραφίας, συνεντεύξεων, καθώς και
δημοσιεύσεων στο περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ.
Το 2011 η ΕΑΣΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για θέματα
που αφορούσαν:
● Τη χάραξη ενός εθνικού σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης
● Την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
● Το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο
● Τη φορολογική πολιτική
● Τις έκτακτες εισφορές κεφαλικής φορολογίας
● Την ανάγκη εθνικής συνεννόησης
● Τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης
● Τον ρόλο των ανωτάτων στελεχών στην αντιμετώπιση
της κρίσης
● Τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης
● Τα start-ups και τη στήριξη της νεανικής
επιχειρηματικότητας
● Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
● Το έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη
● Τον Προϋπολογισμό του 2012
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και
αναρτούνται στην ιστοσελίδα http://www.ease.gr.

3.2. Συνεργασία με Φορείς
H ΕΑΣΕ, σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, συνδιοργάνωσε
στην Αθήνα το πανευρωπαϊκό συνέδριο της CECConfédération Européenne des Cadres (Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Διοικητικών και Διευθυντικών Στελεχών).
Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν μάνατζερ απ’ όλη
την Ευρώπη, είχε ως στόχο να συμβάλλει στον δημόσιο
διάλογο και στην ανταλλαγή πληροφόρησης για τα
αίτια της κρίσης, τις συνέπειές της, την κατάσταση που
επικρατεί στα διάφορα κράτη της Ε.Ε., τα αποτελέσματα
των κυβερνητικών μέτρων καθώς και τις μελλοντικές
προοπτικές ανάταξης και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του
συνεδρίου, διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και την
Ε.Ε., πολιτικοί, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι φορέων
ανέδειξαν την ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης, συζήτησαν
για τον καθοριστικό ρόλο των Ευρωπαίων μάνατζερ
στην αντιμετώπιση της ύφεσης και υπογράμμισαν την
ανάγκη να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σοβαρές
αναπτυξιακές επενδύσεις.

3.3. Προσφορά στην Οικονομία –
CEO Index
Η έρευνα ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index διεξάγεται κάθε τρίμηνο
σε δείγμα 2.340 CEOs, οι οποίοι διοικούν τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας
αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τα αρμόδια Υπουργεία
και φορείς, καθώς καταγράφουν τις βραχυπρόθεσμες
προβλέψεις των ανωτάτων στελεχών της χώρας για την
εν γένει οικονομική κατάσταση, την εταιρία τους, τον
κλάδου δραστηριοποίησης, τις πάγιες επενδύσεις και την
απασχόληση. Επιπλέον, κάθε έρευνα περιλαμβάνει μία ή
δύο επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν σημαντικά θέματα
γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος κατά την περίοδο
διεξαγωγής της έρευνας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και αναρτώνται στις
ιστοσελίδες της ΕΑΣΕ και της ICAP Group.

3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε Συνέδρια
& Εκδηλώσεις
Κατά το 2011 η ΕΑΣΕ συμμετείχε σε πλήθος Συνεδρίων
& Εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
16/12/2011 ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
& ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: «Η μεταρρύθμιση
στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και η αντιμετώπιση
των φαινομένων διαφθοράς»
14 & 15/12/2011 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – 22o Συνέδριο: «Η ώρα της ελληνικής οικονομίας
– Ώρα ευθύνης, αποφάσεων και δράσης»
22/11/2011 ΕΕΔΕ – CEO Summit: “Doing More on Less”
05/07/2011 ΣΕΒ & EUROBANK – Τελετή βράβευσης διαγωνισμού
εφαρμοσμένης έρευνας & τεχνολογίας
14 & 15/06/2011 GREEK POWER SUMMIT – “Helping Greece
Rebuild”. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Μιχάλης Παγίδας ήταν ομιλητής.
08/06/2011 ΣΕΣΜΑ – Εκδήλωση: «Ένας χρόνος Μνημόνιο: Ο ρόλος
των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας». Ο Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ Μιχάλης Παγίδας απηύθυνε χαιρετισμό και ο Σύμβουλος
Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος απένειμε βραβείο.
24/05/2011 ΣΕΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση
16/05/2011 ΙΟΒΕ – Ημερίδα: «Οικονομική κρίση & διακυβέρνηση»
09/05/2011 ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – Συνέδριο: «Κράτος &
διαφθορά: Πώς θα κτίσουμε υψηλά επίπεδα ακεραιότητας»
04/05/2011 ΣΕΤΕ – Ετήσια Γενική Συνέλευση
14/04/2011 ΕΕΔΕ – Manager of the Year 2010
21/03/2011 ΣΕΣΜΑ – Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της
ΕΑΣΕ Μιχάλης Παγίδας απηύθυνε χαιρετισμό.
06/04/2011 ECONOMIST – Συνέδριο Καινοτομίας: «Μπορεί
η Ελλάδα να βγει από την κρίση χωρίς επενδύσεις στην
ευρυζωνικότητα;»
16/02/2011 KPMG – 14o Συμπόσιο KPMG
10/02/2011 ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – Συζήτηση: «Πολυνομία-ΚακονομίαΑνομία: Ποιος ο δρόμος της ανόρθωσης;»

έκθεση πεπραγμένων 2011

 3. Συµµετοχή στα κοινά
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 4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της
4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ, το οποίο αποτελεί την
τριμηνιαία έκδοση της ΕΑΣΕ, επανασχεδιάστηκε και η
ύλη του αναβαθμίστηκε και εμπλουτίστηκε συνδυάζοντας
υψηλού επιπέδου αρθρογραφία με πλούσια θεματολογία.
Μεταξύ άλλων, φιλοξενήθηκαν θέματα που αφορούσαν
στην οικονομία, την ηγεσία και την επιχειρηματικότητα,
δημοσιεύτηκαν άρθρα πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του
σύγχρονου μάνατζμεντ και παρουσιάστηκαν έρευνες και
στατιστικές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε δε στην αρθρογραφία μελών της
ΕΑΣΕ. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΕΑΣΕ
και προβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και οι
δραστηριότητές της.
Το LEADING ΕΑΣΕ διανέμεται δωρεάν σε περισσότερους
από 1.700 CEOs, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς,
πολιτικούς και εκπροσώπους φορέων.

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα – Δελτία
Τύπου
Εκτεταμένη ήταν η κάλυψη από τον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο τόσο των θέσεων της ΕΑΣΕ πάνω
σε οικονομικά και πολιτικά ζητήματα όσο και των
εκδηλώσεων που πραγματοποίησε η Εταιρία το 2011.
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, άρθρα και
δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΣΕ Μιχάλη Παγίδα,
στα οποία εκφράζονται οι θέσεις και προτάσεις
της ΕΑΣΕ, φιλοξενήθηκαν σε οικονομικές και
πολιτικές εφημερίδες, ενώ ευρεία ήταν η προβολή
της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την ίδρυση της
Εταιρίας.
Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε ο Τύπος για την έρευνα
CEO Index, η οποία διεξάγεται κάθε τρίμηνο από
την ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP Group. Τα
αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν και
αναλύθηκαν από οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες
καθώς και από έγκυρες ιστοσελίδες, όπως και οι
σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΣΕ.
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Ως μέλος της CEC European Managers, η ΕΑΣΕ ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία και την έκβαση
των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κοινωνικούς εταίρους και ανταλλάσσει γνώσεις και
εμπειρίες με τις αντίστοιχες ενώσεις ανωτάτων στελεχών στο εξωτερικό. Παράλληλα, η ΕΑΣΕ μεταφέρει
μέσω της CEC τις απόψεις των μελών της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβάλει τις θέσεις της για
θέματα εργασιακών σχέσεων που συζητιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την CEC, η ΕΑΣΕ προτείνει στα μέλη της να εγγραφούν στον
Παγκόσμιο Ιστό Δικτύωσης Διευθυντικών Στελεχών (World Managers Network), δίνοντάς τους την
ευκαιρία να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους που εργάζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και να
διερευνήσουν τη δυνατότητα επαγγελματικών συνεργασιών.
Tον Μάρτιο του 2011 ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος συμμετείχε
στις εργασίες της Steering Committee της CEC στις Βρυξέλλες καθώς και στη συνάντηση με τίτλο
“Strengthening of the competitiveness of regions by the social partners”, η οποία πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Ε.Ε. Αντιστοίχως, ο Πρόεδρος Δ.Σ. Μιχάλης Παγίδας συμμετείχε στο Executive Board
Meeting της CEC, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην Cadenabbia της Ιταλίας.

 6. Χορηγίες

Όπως κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η ΕΑΣΕ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις χορηγίες, οι οποίες το
2011 ανήλθαν στο 28,5% των εσόδων μας. Χωρίς αμφιβολία, η στήριξη που μας προσφέρουν οι χορηγοί παίζει
αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση του έργου και στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας. Γι’ αυτό το λόγο,
θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τις εταιρείες που μας στήριξαν χορηγικά τον χρόνο
που μας πέρασε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε προς τη VODAFONE, η οποία ήταν Χρυσός Χορηγός του
Συνεδρίου μας.

έκθεση πεπραγμένων 2011

 5. Η ΕΑΣΕ στην Ευρώπη

 7. Oικονοµικά Αποτελέσµατα

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και την ελληνική οικονομία γενικότερα,
η ΕΑΣΕ συνέχισε να προσφέρει στα μέλη της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προγράμματα. Χάρη στο
ισχυρό αποθεματικό που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια, η ΕΑΣΕ συνέχισε με συνέπεια το έργο της
χρηματοδοτώντας απρόσκοπτα τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές της. Με ορθολογική διαχείριση, τα
Αποτελέσματα Χρήσεως του 2011 κινήθηκαν στα επίπεδα του Προϋπολογισμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 - 2011

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2009 -2011

600.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

350.000,00 €

2010

300.000,00 €

400.000,00 €

250.000,00 €
200.000,00 €

2011

300.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €

2009

100.000,00 €
2009

390.485,50 €

2010

392.999,81 €

2011

372.127,45 €

0,00 €

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2011 - 31/12/2011)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ
31/12/2011
Αναπ. Αξία

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

0,00

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις

1.611,29
1.407,33

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.018,62

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Ελληνικό Δημόσιο

27.927,45
324.854,13
10.599,76

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

363.381,34

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης

33.047,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

33.047,00

ΠΟΣΑ
31/12/2010
Αναπ.Αξια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
0,00 Καθαρή θέση χρήσεων έως 31/12/2010
Έλλειμμα/(Πλεόνασμα) χρήσεως 1/131/12/2011

2.464,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
1.621,57
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
4.086,38 Προβλέψεις συναλλαγματικών διαφορών

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.Παγίδας

399.446,96

ΠΟΣΑ
31/12/2010

392.999,81 έως 31/12/2009
-20.872,36 1/1-31/12/2010

390.485,50
2.514,31

372.127,45

392.999,81

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
32.754,35
373.330,27 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00 Προμηθευτές / Πιστωτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
406.084,62 Ασφαλιστικοί οργανισμοί

0,00

0,00

15.384,77
5.831,63
6.103,11

58.100,67
7.129,27
4.956,25

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

27.319,51

70.186,19

0,00

0,00

0,00

0,00

399.446,96

463.186,00

53.015,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
53.015,00 Έσοδα επόμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ
31/12/2011

463.186,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

O ΤΑΜΙΑΣ
Ν.Καμμένος

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ.Παπανικητόπουλος
Ε.Λαμπρούκος
Ν. Χριστοδούλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(1/1/2011 - 31/12/2011)

ΕΣΟΔΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2010

2011

1
2
3
4
5
6

Συνδρομές / Εγγραφές
Συνέδριο (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Εκδηλώσεις (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Επετειακή Εκδήλωση 25 χρόνων
Προγράμματα (Χορηγίες)
Τόκοι & Λοιπά Έσοδα

260.340,00
215.596,22
33.802,52
0,00
9.600,00
10.373,14

221.820,00
209.446,98
37.904,62
8.950,00
1.300,00
11.975,77

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

529.711,88

491.397,37

2010

2011

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης
Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή
Λειτουργικά Έξοδα
Συνέδριο (Αμοιβές συνεργατών & ομιλητών / Έξοδα διοργάνωσης)
Εκδηλώσεις (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα διοργάνωσης)
Επετειακή Εκδήλωση 25 χρόνων
Προγράμματα / Επικοινωνία (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα δημιουργίας)
Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη
Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις Παγίων

250.471,28
5.000,00
43.510,54
153.627,34
14.049,93
0,00
32.528,78
25.962,22
2.047,48

247.037,97
0,00
42.464,06
130.976,41
19.769,54
20.269,85
25.534,69
23.690,16
2.527,05

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

527.197,57

512.269,73

Έλλειμμα / (Πλεόνασμα) Χρήσεως
Καθαρή Θέση

2.514,31
392.999,81

-20.872,36
372.127,45

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.Παγίδας
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O ΤΑΜΙΑΣ
Ν.Καμμένος

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ.Παπανικητόπουλος
Ε.Λαμπρούκος
Ν. Χριστοδούλου

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

XΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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