ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ για την τριετία 2012-2014
αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Νικήτας Κωνσταντέλλος
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Πεταλάς
Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Σκεπαρνιάς
Ταμίας: Βασίλης Ραμπάτ
Μέλη: Άρης Αραβανής, Τάσος Ευαγγέλου, Θεόδωρος Λιακόπουλος
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Γκόνος, Γιάννης Μπαλακάκης,
Μάρκος Μπιτσάκος
Σύμβουλος Διοίκησης: Γιάννης Αναστασόπουλος

Έκθεση Πεπραγμένων 2013

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 2013 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Εντούτοις, προς το τέλος του έτους άρχισαν να
διαφαίνονται θετικές προοπτικές για βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημοσιονομική
ανάκαμψη.
Η ΕΑΣΕ, από την πλευρά της, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, κατάφερε, με αίσθημα
ευθύνης, να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει και να επικεντρώσει τις δραστηριότητες
και πρωτοβουλίες της στους άξονες στρατηγικής που είχε χαράξει για την τριετία 2012-2014.
Ως θεσμικός φορέας αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου για συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή του νεοσύστατου Ινστιτούτου
Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης. Εκπροσωπώντας τα Ανώτατα Στελέχη
της χώρας, επιδιώξαμε μαζί με άλλους σημαντικούς φορείς και οργανώσεις να συμπράξουμε
σε κοινές ενέργειες και παρεμβάσεις προς την πολιτεία.
Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν για 6η συνεχή χρονιά τα αποτελέσματα του Τριμηνιαίου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
(CEO Index), που διεξάγεται σε συνεργασία με την ICAPGroup στους επικεφαλής των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.
Τα ευρήματα της έρευνας, για τα οποία ενημερώθηκαν τα αρμόδια υπουργεία και οι συνεργαζόμενοι φορείς, προσέφεραν
πληροφόρηση ποιοτικού χαρακτήρα καταγράφοντας τις εκτιμήσεις και προσδοκίες των Ανωτάτων Στελεχών για
την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Επίσης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της, η ΕΑΣΕ, μετά από 27 χρόνια συνεχούς προσφοράς στο Ανώτατο Επαγγελματικό
Μάνατζμεντ, προχώρησε στην τροποποίηση του Καταστατικού της, με βελτιώσεις και αλλαγές που θα βοηθήσουν
ουσιαστικά την Εταιρία να γίνει λειτουργική, σύγχρονη, ευέλικτη και να προσθέσει μεγαλύτερη αξία στα μέλη της.
Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στο αίτημα των μελών για μια Δυνατή ΕΑΣΕ και συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στην αγορά
εργασίας των Ανωτάτων Στελεχών, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Φεβρουαρίου 2013 κάναμε ένα βήμα
μπροστά και αποφασίσαμε το «άνοιγμα» της ΕΑΣΕ, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στην Εταιρία και σε Γενικούς Διευθυντές
Λειτουργικών Τομέων μεγάλων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο βελτίωσης της επικοινωνίας, έγινε πλήρης αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας www.ease.gr, ώστε να είναι
πληρέστερη και παράλληλα να επιτρέπει καλύτερη ενημέρωση προσφέροντας στα μέλη μας και στους επισκέπτες νέες online
δυνατότητες. Έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των γραφείων μας, η οποία συνέβαλε
στην αύξηση της αποδοτικότητας, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αλλά και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί η σύμπραξή μας με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η ενίσχυση του
ρόλου της ΕΑΣΕ στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια συνδιοργάνωσης ειδικής ημερίδας υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των CEOs σε θέματα ΕΚΕ μέσα από κοινά προγράμματα, πρωτοβουλίες και
δράσεις. Τα μέλη μας συμμετείχαν σε workshop κατά το οποίο παρουσιάστηκαν Περιβαλλοντικά Προγράμματα μεγάλων
εταιριών, ενώ τον νέο χρόνο προβλέπονται αντίστοιχες ενέργειες.
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ για ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας στα σχολεία,
με τη συμμετοχή καταξιωμένων CEOs, μελών της ΕΑΣΕ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας.
Το Πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε πιλοτικά, είχε αυξημένη ανταπόκριση και θα συνεχιστεί και το 2014.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα εκ μέρους του Δ.Σ. να ευχαριστήσω θερμά τα Μέλη μας που μας συμπαραστέκονται προσφέροντας
σημαντικά στην κοινή μας προσπάθεια και ιδιαίτερα τους 80 και πλέον συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στην
Οργανωτική και Συμβουλευτική Επιτροπή του Συνεδρίου 2013 και τις Επιτροπές Δράσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια
στον Σύμβουλο Διοίκησης, το Προσωπικό και όλους τους Συνεργάτες μας.
Κλείνοντας, θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν απευθύναμε όλοι μας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς
μας. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε το έργο μας με στόχο την ανύψωση του Ανώτατου Επαγγελματικού
Μάνατζμεντ στη χώρα μας.

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1. Η ΕΑΣΕ σήμερα – Προγράμματα & Υπηρεσίες μελών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΣΕ
1400

1.1. Κατάσταση μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η ΕΑΣΕ
αριθμούσε 408 μέλη. Τακτικά μέλη 350,
Ομότιμα μέλη 55 & 3 Επίτιμα Μέλη.
H δύναμή μας αυξήθηκε κατά 39 Νέα
Μέλη και συνεχίστηκαν για 3η χρονιά οι
εκδηλώσεις γνωριμίας «CEOs Breakfast».
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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 31.12.2013. Κατά καιρούς έχουν γίνει μέλη
της ΕΑΣΕ σχεδόν 1.300 επαγγελματίες Ανώτατα Στελέχη.

1.2. Προγράμματα Μελών
Το 2013 επιστήσαμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας στα Προγράμματα
που έχει δημιουργήσει η ΕΑΣΕ με στόχο την κάλυψη των αναγκών των μελών μας,
για αυτό και προχωρήσαμε στην ανανέωση του ειδικού προγράμματος Manager’s
Shield σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία AIG, το οποίο προσφέρει στα
μέλη της ΕΑΣΕ ιδιαίτερες καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται σε συνηθισμένα
εταιρικά ή προσωπικά ασφαλιστικά πακέτα. Τα μέλη μας έκαναν χρήση των
προγραμμάτων, τα οποία λειτούργησαν πολύ ικανοποιητικά.
• Career Support Program
• Πρόγραμμα Πρόληψης, Διάγνωσης & Νοσηλείας
• Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s Shield, Κάλυψης
Δαπανών Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης &
Ταξιδιωτικής Προστασίας
• Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
• Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης

1.3 Διαδικτυακός τόπος www.ease.gr
Το 2013 έγινε πλήρης αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας www.ease.gr,
ώστε να είναι πληρέστερη, προσφέροντας νέες on line δυνατότητες.
Στον νέο διαδικτυακό τόπο, αποκλειστικά τα μέλη έχουν πρόσβαση
στο Blog της ΕΑΣΕ, καταθέτοντας απόψεις και σχόλια σε ένα κόμβο
γόνιμης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.
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2. Εκδηλώσεις
Σε μια εποχή ύφεσης και ανατρεπτικών αλλαγών, η οποία έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στο έργο του ανώτατου μάνατζμεντ, οι CEOs
καλούνται να αναθεωρήσουν ιδέες και στρατηγικές και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο ταλέντο που διαθέτουν
στις επιχειρήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε το 2013 μια σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα τη
σφαιρική και εις βάθος ενημέρωση του ανώτατου μάνατζμεντ και την ενδυνάμωση των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
24ο Συνέδριο ΕΑΣΕ

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Armando Zagalo de Lima:
«Η τέχνη του ανέφικτου: Ο ρόλος του ηγέτη»

«Στην κρίση πρέπει να δρας γρήγορα,
αποφασιστικά και να κάνεις τις σωστές
επιλογές χωρίς να διστάζεις», σημείωσε
ο Πρόεδρος της Xerox Technology, ο οποίος
μίλησε για το εκπληκτικό turnaround της
Xerox στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας,
τονίζοντας ότι κλειδί για την ανάκαμψη ήταν
η αποτελεσματική επικοινωνία προς τους εργαζόμενους, τους
πελάτες και τους μετόχους.

Monica Worline: «Τόλμη, έμπνευση και ευθύνη:
Πώς τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα»

Για τον ρόλο του ηγέτη στην επίτευξη
του ανέφικτου μίλησαν διακεκριμένοι
ομιλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό στο 24ο Συνέδριο της
ΕΑΣΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24 και το
Σάββατο 25 Μαΐου 2013 στο
Grand Resort Lagonissi με θέμα
«Η τέχνη του ανέφικτου: Φτάσε όπου δεν μπορείς».
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι ομιλητές συζήτησαν
στρατηγικές ανάπτυξης και καινοτομίας που μπορούν να
οδηγήσουν μια εταιρία στην επιτυχία και επεσήμαναν ότι ο
ηγέτης θα πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και μέριμνα
για τους εργαζόμενους, να αποδέχεται τους φόβους και τις
ανασφάλειές τους και να τις μετατρέπει σε πείσμα, θάρρος και
θέληση. Επίσης, παρουσιάστηκαν επιτυχημένα case studies
επιχειρήσεων που έκαναν εφικτό το ανέφικτο. Η δεύτερη
ημέρα ήταν αφιερωμένη σε θέματα θετικής ψυχολογίας και
στη σημασία της ακούραστης προσπάθειας και του ψυχικού
σθένους στη διαχείριση αρνητικών καταστάσεων.
Το συνέδριο παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα
από 350 ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων,
επιχειρηματίες καθώς και εκπρόσωποι του
ακαδημαϊκού χώρου και
φορέων.
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«Αν θέλουν να επιτύχουν το ανέφικτο,
οι ηγέτες πρέπει να εμψυχώνουν τους
ανθρώπους και να φροντίζουν να διατηρούν
τη θετική ενέργεια στον οργανισμό»,
υπογράμμισε η γνωστή οργανωσιακή
ψυχολόγος, η οποία προέτρεψε τα ανώτατα
στελέχη να ενεργοποιήσουν την περιέργεια,
να εμπνεύσουν θάρρος και τόλμη στους συνεργάτες τους και
να ενισχύσουν την ελπίδα και την αποφασιστικότητα.

Andrew Liveris: «Πώς ο ηγέτης εμπνέει τους συνεργάτες του
να επιτύχουν ανέφικτους στόχους»

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
The Dow Chemical Company κάλεσε τους
CEOs να δημιουργήσουν συμμαχίες μεταξύ
επιχειρήσεων, κυβέρνησης και κοινωνίας
και να αναλάβουν δράση προκειμένου
η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά της και να αξιοποιήσει τους
πλούσιους πόρους της. «Υποδείξτε στην κυβέρνηση πώς να
πατάξει τη φοροδιαφυγή και να σταματήσει τη διαρροή μυαλών
προς το εξωτερικό», είπε χαρακτηριστικά.

Συζητήσεις πάνελ

Στη συζήτηση με τίτλο «Πώς τα κατάφερα: Ιστορίες επιτυχίας»
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Μιχάλης
Λεμπιδάκης, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της GLOBO
Κωστής Παπαδημητρακόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της BIC-ΒΙΟΛΕΞ Δημήτρης Πισιμίσης παρουσίασαν success
stories και μίλησαν για τις επιλογές που άλλαξαν τη ζωή και την
πορεία των επιχειρήσεών τους.
Στη συζήτηση με τίτλο «Από την τολμηρή σύλληψη στην
αποτελεσματική υλοποίηση» ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών Παναγιώτης Καρκατσούλης,
ο Ιδρυτής του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου Jean-Jacques
Lesueur και ο Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Γιάννης
Τροχόπουλος παρουσίασαν πρωτοποριακά εγχειρήματα και
μίλησαν για το πώς το όραμα και το πάθος συμβάλλουν στην
επιτυχή υλοποίηση τολμηρών και απαιτητικών στόχων.

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Pete Cohen: «Ξεπερνώντας εμπόδια»

«Προκειμένου να κατακτήσουμε την ευτυχία
θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε
τον τρόπο που συνδιαλεγόμαστε με τον
εαυτό μας και να αντιμετωπίζουμε τη ζωή
με θετικό πνεύμα και φαντασία, δίχως να
χάνουμε το θάρρος μας», τόνισε ο Pete
Cohen, o οποίος προέτρεψε τους σύνεδρους
να αντιμετωπίσουν όσα τους τρομάζουν και να υπερβούν τα
αρνητικά συναισθήματα, εάν θέλουν να επιτύχουν το ανέφικτο.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας
Κωνσταντέλλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των
δύσκολων αποφάσεων που καλούνται να πάρουν τα
ανώτατα στελέχη στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και στις
αναγκαίες αλλαγές στον ρόλο των CEOs. Τις εργασίες του
συνεδρίου έκλεισε ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης
Αναστασόπουλος, ο οποίος συνόψισε τα συμπεράσματα των
δύο ημερών. Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε ο Καθηγητής
Χαρίδημος 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 24ου Ελληνικού Συνεδρίου Ηγεσίας και
ιδιαίτερα:
• την Οργανωτική Επιτροπή,
• τη Συμβουλευτική Επιτροπή,
• τους χορηγούς,
• τους συνεργάτες της ΕΑΣΕ,
• την Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ Έφη
Πίντζου που είχε την επιμέλεια οργάνωσης και προβολής.

Συζήτηση πάνελ: «Κοιτώντας μπροστά, στοχεύοντας ψηλά,
πετυχαίνοντας το ακατόρθωτο»

Για τον ρόλο των θετικών συναισθημάτων στη διαχείριση
αρνητικών καταστάσεων μίλησε ο Αναστάσιος Σταλίκας,
Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ ο
Σπύρος Γιαννιώτης, ολυμπιονίκης κολύμβησης, και ο Δημήτρης
Κοντοπίδης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για την Ινώδη
Κυστική Νόσο, μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες για το πώς το
μαχητικό πνεύμα και η ορμή για ζωή οδηγούν στην επίτευξη του
ανέφικτου.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2013

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2013

Πρόεδρος:
Βασίλης Ραμπάτ,
Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS

Θεόδωρος Δασκαλόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, BIOKYT
Στέφανος Θεοδωρίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΕΜΕΣ
Νικήτας Θεοφιλόπουλος,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Ευάγγελος Καλούσης,
Πρόεδρος, NESTLE HELLAS
Αντώνης Κεραστάρης,
Διευθύνων Σύμβουλος, HELLAS ON LINE
Μαρίκα Λάμπρου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, SINGULAR LOGIC
Δημήτρης Μπακούρης,
Διευθύνων Σύμβουλος, PEOPLE FOR BUSINESS
Γεώργιος Ξεζωνάκης,
Ομότιμο Μέλος, ΕΑΣΕ
Γεώργιος Σκριμιζέας,
Γενικός Διευθυντής, ALLSEAS MARINE
Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, ISQUARE
Σπύρος Φίλιππας,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, BMW HELLAS

Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος,
UON Communication Consulting Strategy
Δανιήλ Μπεναρδούτ,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΙΔΜΑ
Δημήτρης Πισιμίσης,
Διευθύνων Σύμβουλος, BIC-ΒΙΟΛΕΞ
Κανέλλος Τσουμπός,
Γενικός Διευθυντής, LABOLAGET FACILITY MANAGEMENT
Εύη Χαβιάρα,
Regional General Manager, L.P. ELLINAS Real Estate
Consultants & Valuers

2.2. Εσπερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή

«Στο επίκεντρο των εξελίξεων: Τα νέα δεδομένα για τους Γενικούς Διευθυντές»
Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ο νέος ρόλος των Γενικών
Διευθυντών σε ένα περίπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον ήταν τα κύρια θέματα της ετήσιας Εσπερίδας της
ΕΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Holiday Inn την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι:
Γιάννης Κατζηλιέρης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Pedersen
& Partners Executive Search, Μάριος Τ. Κυριάκου, Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος, KPMG και Αναστάσιος Σταλίκας,
Καθηγητής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας. Τον συντονισμό
και σχολιασμό της Εσπερίδας είχε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος,
Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP Group.
Όπως σημείωσαν οι ομιλητές, οι Έλληνες CEOs πρέπει να αναπτύξουν νέες ικανότητες και δεξιότητες, προκειμένου να ηγηθούν
με επιτυχία, όραμα και σχέδιο για την επόμενη ημέρα σε μία παγκόσμια οικονομία με αρνητική ή χαμηλή ανάπτυξη και υψηλό
ρυθμό αλλαγών. Χρειάζεται να είναι ψυχικά ανθεκτικοί, να καλλιεργούν θετικά συναισθήματα και να μην υπαναχωρούν
μπροστά στις αντιξοότητες. Παράλληλα, πρέπει να είναι ανοιχτοί στη μάθηση και σε κάθε νέα γνώση, να ενθαρρύνουν τον
διάλογο, να αναζητούν νέους τρόπους θεώρησης των πραγμάτων και να επικοινωνούν ένα αισιόδοξο – αλλά ταυτόχρονα
πειστικά ρεαλιστικό – σενάριο για το μέλλον, που θα εμπνέει τους συνεργάτες τους.
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2.3. Συναντήσεις Κορυφής

2.4. Συναντήσεις Γραφείου

Οι «Συναντήσεις Κορυφής» με καταξιωμένους επιχειρηματίες και
CEOs κέρδισαν ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον των μελών και
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τρεις «Συναντήσεις
Γραφείου» που πραγματοποιήθηκαν το 2013 στα γραφεία
της ΕΑΣΕ.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
«Είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια
ανάκαμψης της χώρας», σημείωσε ο Νικήτας
Θεοφιλόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, ο οποίος παρουσίασε στους
συναδέλφους του μέλη της ΕΑΣΕ την ιστορία,
τα οικονομικά στοιχεία και τη στρατηγική της
εταιρίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εργοστάσιο καθώς και στη νέα
γραμμή παραγωγής λεπτοκομμένου καπνού, μία από τις πλέον
προηγμένες τεχνολογικά σε όλη την Ευρώπη.
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
O Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, και ο Κώστας Γεράρδος,
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά και
το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας και
μίλησαν για το «Unorthodox management»,
το οποίο χαρακτηρίζεται από την απουσία
σφιχτού οργανογράμματος και την έμφαση στη γρήγορη και
αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε αλλαγή και όχι στις
μακροχρόνιες προβλέψεις.
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
«Η επιτυχία σε κάθε τομέα έρχεται μόνο με
βαθιά γνώση του αντικειμένου, με συνεχή
επιμόρφωση, με πρωτοποριακές ιδέες και
βεβαίως με βαθιά και συνεχή προσπάθεια»,
σημείωσε ο Θεόδωρος Χαραγκιώνης,
Πρόεδρος του ομώνυμου ομίλου, Πρόεδρος
και Ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου
Αυτοκινήτου, στην ομιλία του προς τα μέλη της ΕΑΣΕ.
Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα εντυπωσιακά εκθέματα
του Μουσείου και συζήτησαν με τον κ. Χαραγκιώνη για
την ιστορία της συλλογής του.
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
«Η καινοτομία είναι ο τρόπος για να
βγούμε από την κρίση», τόνισε ο Ζωούλλης
Μηνά, Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος
παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία για την
αγορά μπύρας στην Ελλάδα και συζήτησε
με τα μέλη της ΕΑΣΕ τη στρατηγική της
εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
τους, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο
εργοστάσιο της εταιρίας και να απολαύσουν γευσιγνωσία
μπύρας από τον γνωστό σεφ Βαγγέλη Δρίσκα.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013:

«Μάνατζερ στο τιμόνι δημόσιων οργανισμών»

Οι ηγετικές ικανότητες
που απαιτούνται για τη
διοίκηση των δημόσιων
οργανισμών, τα λάθη
που πρέπει να αποφύγει
ο μάνατζερ και οι τρόποι
με τους οποίους μπορεί
να διατηρήσει την ισορροπία με όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη (πολιτικούς, δημοσιογράφους, εργαζόμενους,
κτλ) ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν
στην εκδήλωση με ομιλητές τους Χρήστο Βαρσάμη και
Γιώργο Ιωαννίδη, δύο καταξιωμένους CEOs με σημαντική
εμπειρία στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών.
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013:

«Η ελληνική οικονομία στο προσκήνιο»

Ο Γ. Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
Χάρης Θεοχάρης μίλησε
για τους στόχους,
τον στρατηγικό
σχεδιασμό και τον
τρόπο λειτουργίας της
Γενικής Γραμματείας και συζήτησε με τα μέλη της ΕΑΣΕ
θέματα που αφορούν τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκε στις αλλαγές που πραγματοποιούνται
προκειμένου να ορθολογικοποιηθούν οι φορολογικές
διαδικασίες και υπογράμμισε την ανάγκη καλλιέργειας
κουλτούρας μάνατζμεντ και την εισαγωγή διαδικασιών
αξιολόγησης.
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013:

«Ελληνική οικονομία: Οι αιτίες της κρίσης,
η αποτελεσματικότητα των μνημονίων και
η αναπτυξιακή διέξοδος»

Για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, σε closed door
session, αποκλειστικά
για τα μέλη της ΕΑΣΕ, ο
καθηγητής Θεόδωρος
Πελαγίδης παρουσίασε
τη μελέτη που εκπονεί
για λογαριασμό του Brookings Institution για την
ελληνική οικονομία, τους λόγους που οδήγησαν στην
κρίση, τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι τα τέλη του
2013 και, κυρίως, την αναπτυξιακή διέξοδο.

έκθεση πεπραγμένων 2013

2.8. Happens on Sunday
2.5. Μπροστά στην επικαιρότητα

«Αποκρατικοποιήσεις και οικονομική ανάπτυξη»
«Ο άνθρωπος-κλειδί για την ιδιωτικοποίηση μιας εταιρίας
είναι ο CEO της», τόνισε ο Στέλιος Σταυρίδης, ο οποίος ήταν
προσκεκλημένος της ΕΑΣΕ την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 με
την ιδιότητά του τότε Προέδρου του Ταμείου Αξιοποίησης
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στη
συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΕΑΣΕ, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι στόχοι του ΤΑΙΠΕΔ,
η πορεία των αποκρατικοποιήσεων και οι επενδυτικές
ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα.

2.6. Εκδηλώσεις για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
Στο πλαίσιο της
συνεργασίας τους, η ΕΑΣΕ
και το Ελληνικό Δίκτυο για
την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη διοργάνωσαν δύο
ειδικές εκδηλώσεις για
θέματα ΕΚΕ.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013: «Υπεύθυνοι ηγέτες
και κοινωνία – Κρίσιμες σχέσεις εμπιστοσύνης
και προοπτικής»

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας υπεγράφη από τους Προέδρους
της ΕΑΣΕ και του Δικτύου ΕΚΕ μνημόνιο συνεργασίας που
επισφραγίζει τη βούληση των δύο φορέων να συμπράξουν στην
προσπάθεια ενίσχυσης των πρωτοβουλιών ΕΚΕ στις επιχειρήσεις
και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε
η ΕΑΣΕ στα μέλη της.

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013: «The Business Case for the
Environment»

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΕ,
εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών παρουσίασαν ενδιαφέροντα
case studies και συζήτησαν με τα μέλη της ΕΑΣΕ βέλτιστες
πρακτικές επιχειρήσεων για το περιβάλλον.

2.7. ΕΑΣΕ Executive
Escape

«Απέναντι στους Γαλάτες»

Ένα ηλιόλουστο τριήμερο
πολιτιστικής απόδρασης και
αναψυχής απόλαυσαν τα μέλη
της ΕΑΣΕ που συμμετείχαν
στο Executive Cultural Escape στην Ευρυτανία, το οποίο
πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου 2013.
Οι συμμετέχοντες περπάτησαν στα καταπράσινα βουνά της
περιοχής, δοκίμασαν παραδοσιακά εδέσματα και επισκέφθηκαν
τα γραφικά χωριά και τα λαογραφικά μουσεία της περιοχής.
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«Η μηχανική του
Παρθενώνα»

Τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης
επισκέφθηκαν τα μέλη της ΕΑΣΕ
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2013. Κατά τη διάρκεια του
οδοιπορικού, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική και
κατασκευαστική τεχνολογία της κλασσικής αρχαιότητας και να
μάθουν τις οικονομικές και πολιτικές πτυχές της οικοδόμησης
του Παρθενώνα. Τα μέλη της ΕΑΣΕ υποδέχτηκε και φιλοξένησε
στο Μουσείο Ακρόπολης ο Διευθυντής του Μουσείου, Δημήτρης
Παντερμαλής.

2.9. Κοινωνικές εκδηλώσεις
Με στόχο τη σύσφιγξη των
σχέσεων μεταξύ των μελών της
σε περιβάλλον που ξεφεύγει
από την επαγγελματική
ρουτίνα, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε
δύο κοινωνικές εκδηλώσεις. Η
πρώτη με άρωμα καλοκαιριού
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 στον Ιστιοπλοϊκό
Όμιλο Πειραιά, ενώ λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, και
συγκεκριμένα την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, η ΕΑΣΕ
παρέθεσε εορταστικό δείπνο στο Radisson Blu Park Hotel.

2.10. Members’ Evening @ ΕΑΣΕ
Με αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της
ΕΑΣΕ οι καθιερωμένες μηνιαίες «networking» συναντήσεις των
μελών της.

2.11. CEOs Breakfast
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΑΣΕ έχει επενδύσει στην προσωπική
επαφή με CEOs μέσω την μηνιαίων Breakfasts, ακολουθώντας
την πρακτική αντίστοιχων ξένων οργανισμών όπου ολιγομελείς
ομάδες CEOs έχουν τη δυνατότητα για networking, μοιράζονται
από κοντά κοινούς προβληματισμούς και σκέψεις σχετικά με
τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα απαιτήσεων του ρόλου των
Ανωτάτων Στελεχών όπως υπαγορεύονται από τις οικονομικοκοινωνικές αλλαγές στην Ελλάδα και στον κόσμο.

2.12. Κοπή
πρωτοχρονιάτικης
πίτας
Στα νέα γραφεία της
ΕΑΣΕ έγινε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Εταιρίας παρουσία πολλών
προσκεκλημένων και πλήθους
μελών της.

3. Συμμετοχή στα κοινά

3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε συνέδρια & εκδηλώσεις
Κατά το 2013, η ΕΑΣΕ συμμετείχε σε πλήθος συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Με τη δύναμη που της δίνουν τα μέλη της, τα οποία διοικούν
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η ΕΑΣΕ κατέθεσε
δημόσια συγκεκριμένες προτάσεις για επίκαιρα ζητήματα
που αφορούν τo ανώτατο μάνατζμεντ, την ελληνική
επιχειρηματικότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική
πορεία της χώρας. Με γνώμονα την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και την προάσπιση του κύρους των μελών της, η
ΕΑΣΕ συμμετείχε στον δημόσιο διάλογο μέσω υπομνημάτων,
αρθρογραφίας, συνεντεύξεων, καθώς και δημοσιεύσεων στο
περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ. Το 2013 η ΕΑΣΕ κατέθεσε, μεταξύ
άλλων, τις θέσεις και τις απόψεις της για θέματα που αφορούσαν:
• Τον νέο ρόλο των Ανωτάτων Στελεχών
• Τις αλλαγές στο έργο των Γενικών Διευθυντών
• Την προετοιμασία των επιχειρήσεων για την επόμενη ημέρα
• Τις εξελίξεις στην οικονομία
• Τη φορολογική πολιτική
• Τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση
• Τις επενδύσεις
• Το ελληνικό χρέος
• Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
• Τις αλλαγές στην αγορά εργασίας
• Το «brain drain»
• Την Παιδεία
• Τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα
• Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στελεχών
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.ease.gr.

3.2. Συνεργασία με Φορείς
Το 2013 η ΕΑΣΕ ενίσχυσε την παρουσία της ως θεσμικός φορέας
αποδεχόμενη την πρόσκληση του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου για συμμετοχή στη Συμβουλευτική
Επιτροπή του νεοσύστατου Ινστιτούτου Οικονομικής
Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης. Στις συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν, η ΕΑΣΕ επεξεργάστηκε και κατέθεσε
προτάσεις εφικτών λύσεων και επεδίωξε μαζί με άλλους
σημαντικούς φορείς και οργανώσεις να συμπράξει σε κοινές
ενέργειες και παρεμβάσεις προς την Πολιτεία.
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη σημασία συνεργασίας για την
ευρύτερη διάδοση και υιοθέτηση των αρχών και καλών
πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΕΑΣΕ ξεκίνησε το
2013 τη συνεργασία της με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (Δίκτυο ΕΚΕ) σε μια κοινή προσπάθεια
ανάδειξης της σπουδαιότητας της ΕΚΕ στο σύγχρονο επιχειρείν
και την ενίσχυσή της στα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

3.3. Εξωστρέφεια – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
– Προσφορά στην Οικονομία
CEO Index: Χρήσιμο εργαλείο για την επιχειρηματική και
πολιτική ηγεσία του τόπου αποτελεί η τριμηνιαία έρευνα CEO
Index που πραγματοποιεί η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP

2&3/12/2013 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –
24ο Συνέδριο: «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας».
22/11/2013 ALBA – Ημερίδα για την Απασχολησιμότητα. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ
Απόστολος Πεταλάς, συμμετείχε στο debate με θέμα: «Φταίει η οργάνωση της αγοράς
εργασίας για τη χαμηλή απασχολησιμότητα των νέων;».
22/10/2013 ICAP GROUP – Βραβεία TRUE LEADERS.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία.
19/9/2013 NEON ENERGY & VIGOR – Εκδήλωση «Discover our Green DNA».
3/7/2013 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – Σύσταση Ινστιτούτου
Οικονομικής & Πολιτικής Διακυβέρνησης.
30/5/2013 ΕΕΔΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.
29/5/2013 ΣΕΤΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.
20/5/2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Βραβεία CR INDEX 2012 Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβείο.
13/5/2013 ΣΕΒ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.
24/4/2013 THE HELLENIC INITIATIVE - Απονομή Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας 2013.
23/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ –
Απονομή 1ων Ευρωπαϊκών Βραβείων.
23/4/2013 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS - Βραβεία BEST WORKPLACES
2013. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβείο.
18/4/2013 XEROX HELLAS – Εορτασμός για τη συμπλήρωση 100 συμβολαίων
Managed Print Services στην Ελλάδα.
17/4/2013 ΣΕΣΜΑ – Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος, απηύθυνε χαιρετισμό.
16/4/2013 ΕΕΔΕ – Βραβείο «Manager of the Year 2012».
31/1/2013 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – New Years Reception.
9/1/2013 AIG – Εορτασμός για την αλλαγή επωνυμίας.

Group, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ευρεία δημοσιότητα
στον Τύπο και αξιοποιούνται από τα αρμόδια υπουργεία και
φορείς. Η έρευνα διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά σε δείγμα
2.340 CEOs, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα
που αφορούν την εν γένει τρέχουσα οικονομική κατάσταση,
τις προβλέψεις τους για το εγγύς μέλλον καθώς και σημαντικά
θέματα γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος.
Δράσεις ΕΚΕ: Η ΕΑΣΕ ενισχύει διαρκώς τις πρωτοβουλίες εκείνες
που στοχεύουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων
ΕΚΕ και, ταυτόχρονα, παροτρύνει και βοηθά τα μέλη της να
εφαρμόζουν στις εταιρίες τους τις σύγχρονες πρακτικές εταιρικής
διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που ανέλαβε η
ΕΑΣΕ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα του Δικτύου Σχολικής
Καινοτομίας, για τη στήριξη της ελληνικής σχολικής κοινότητας
στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας στο σχολείο, μέλη της
επισκέφθηκαν τα συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα σχολεία και
συζήτησαν με τους μαθητές και τους καθηγητές τους σχετικά
με τον ρόλο της επιχείρησης στην ευημερία της χώρας και της
κοινωνίας καθώς και τον ρόλο των στελεχών και εργαζομένων
στην επιχείρηση. Οι μαθητές αξιοποίησαν την ευκαιρία αυτή,
εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και αναθεώρησαν πολλά
από αυτά που πίστευαν, μέσα από τις κατευθύνσεις της εμπειρίας
και της δημιουργίας που έλαβαν από τους CEOs. Παράλληλα,
στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της, η ΕΑΣΕ ενίσχυσε με το
ποσό των €2.000 το έργο της Ελληνικής Εταιρίας για την Ινώδη
Κυστική Νόσο (ΕΕΙΚ). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία κοινωνικής
ευαισθησίας της ΕΑΣΕ προς τον σύλλογο που εκπροσωπεί
ασθενείς με κυστική ίνωση, ενώ έχει ως μέλη και γονείς, συγγενείς
και φίλους παιδιών που πάσχουν από τη νόσο.
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4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε η έκδοση του ανανεωμένου τριμηνιαίου περιοδικού LEADING ΕΑΣΕ, το οποίο φιλοξένησε
στις σελίδες του υψηλού επιπέδου αρθρογραφία και πλούσια θεματολογία, εστίασε στο νέο επιχειρηματικό και οικονομικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν τον νέο ρόλο
του Γενικού Διευθυντή σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν έρευνες και στατιστικές και δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων,
άρθρα για την καινοτομία, την εταιρική διακυβέρνηση, το e-business, τα big data και τον ρόλο των παραδοσιακών μέσων στο
μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΕΑΣΕ και προβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα
και οι δραστηριότητές της.
Το περιοδικό αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα και ανώτερα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και
εκπροσώπους φορέων.

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα
– Δελτία Τύπου
Εκτεταμένη ήταν το 2013 η κάλυψη από
τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο των
εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων και των
απόψεων της ΕΑΣΕ.
Το 24ο Συνέδριο ΕΑΣΕ προβλήθηκε μέσω
καταχωρήσεων, συνεντεύξεων και άρθρων
στην εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»,
στα περιοδικά «Marketing Week»,
«HR Professional» και «Επιστημονικό
Μάρκετινγκ», στην ιστοσελίδα
«naftemporiki.gr» και στις ηλεκτρονικές
εκδόσεις «Daily Fax» και «Net Fax».
Επιπλέον, συνεντεύξεις και δηλώσεις του
Προέδρου της ΕΑΣΕ Νικήτα Κωνσταντέλλου,
στις οποίες εκφράζει τις θέσεις της ΕΑΣΕ,
φιλοξενήθηκαν σε οικονομικές και πολιτικές
εφημερίδες.
Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε ο Τύπος
για την τριμηνιαία έρευνα CEO Index, τα
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν
και αναλύθηκαν από οικονομικές και
πολιτικές εφημερίδες καθώς και από
έγκυρες ιστοσελίδες.
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5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Η CEC, μέλος της οποίας είναι η ΕΑΣΕ από το 2000, αριθμεί
πλέον πάνω από 1.500.000 μέλη. Αποτελεί τον τρίτο
αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο εκπροσωπώντας τους
επαγγελματίες μάνατζερ όλων των κλάδων.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος συμμετείχε
στις εργασίες του Steering Committee και παρακολούθησε
το ετήσιο συνέδριο της CEC European Managers που
πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2013.
Το συνέδριο με θέμα: «Promoting Women’s Leadership»,

το οποίο παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι των οργανισμώνμελών της CEC, είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος
με στόχο τη διερεύνηση των αιτιών της χαμηλής,
σε ποσοστά, συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές
θέσεις και την εξεύρεση λύσεων και βέλτιστων πρακτικών
για την αντιμετώπισή τους.
Η ΕΑΣΕ παράλληλα συμμετείχε στην έρευνα που διεξήγαγε
η CEC για την ισότητα των δύο φύλων.
Ενημερωτικά άρθρα για τις εκδηλώσεις μας δημοσιεύθηκαν
στο newsletter της CEC.

Υποδομή & Εξοπλισμός
Τη χρονιά που πέρασε η ΕΑΣΕ προχώρησε στην αναβάθμιση του εξοπλισμού της με τη χορηγία της SingularLogic. Πρόκειται για
το πληροφοριακό σύστημα SingularLogic Galaxy το οποίο εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, διευρυμένες δυνατότητες προσαρμογής
και εξατομίκευσης, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ταχύτητα, αυτοματοποίηση διαδικασιών και πλούσια λειτουργικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά τη SingularLogic και το μέλος μας κα Μαρίκα Λάμπρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, για την ευγενική
προσφορά. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του δικτύου IT με την απόκτηση νέου εξοπλισμού, απαραίτητου
για την λειτουργία της εταιρίας.

7. Χορηγίες
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και το 2013 η ΕΑΣΕ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις χορηγίες. Το ποσοστό των χορηγιών
στα έσοδα μας κυμάνθηκε στο 22 %, ενώ εξίσου σημαντική ήταν και η χορηγική υποστήριξη εταιριών που διοικούν μέλη της
ΕΑΣΕ σε παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, συμβάλλοντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες προς τις εταιρίες που μας στήριξαν χορηγικά τον χρόνο που πέρασε, καθώς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας μας.

8. Οικονομικά Αποτελέσματα
Τη φετινή χρονιά επικεντρωθήκαμε στην περαιτέρω μείωση των δαπανών προκειμένου να αντιστρέψουμε το αρνητικό
αποτέλεσμα που είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό. Οι προσπάθειές μας απέδωσαν, πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες
στο σύνολο τους, διατηρήσαμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών προς τα μέλη μας, έγινε ευρεία χρήση των προγραμμάτων
μας και επιτύχαμε θετικά Αποτελέσματα Χρήσεως, σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τα ποσά που είχαν εγκριθεί κατά την
προηγούμενη Γενική Συνέλευση και τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2011-2013
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2013 - 31/12/2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2013 31/12/2012
Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

8.429,06

6.809,81

Ασώματες ακινητοποιήσεις

19.681,75

3.424,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

28.110,81

10.234,55

Απαιτήσεις

28.911,97

57.934,28

Διαθέσιμα

340.827,39

327.353,38

0,00

2.267,30

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

369.739,36

387.554,96

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης

33.525,13

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

33.525,13

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

431.375,30 397.789,51

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Β.Ραμπάτ

ΠΟΣΑ
31/12/2012

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καθαρή θέση χρήσεων έως 31/12/2012
Πλεόνασμα χρήσεως 1/1-31/12/2013

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ
31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

374.170,86

έως 31/12/2011

372.127,45

24.267,59

Πλεόνασμα
χρήσεως
1/1-31/12/2012

2.043,41

398.438,45

374.170,86

Προβλέψεις συναλλαγματικών
διαφορών

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

0,00

0,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
21.784,12

5.532,74

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

5.494,29

6.095,22

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

5.658,44

5.990,69

32.936,85

17.618,65

Έσοδα επόμενης χρήσης

0,00

6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

0,00

6.000,00

431.375,30

397.789,51

Προμηθευτές / Πιστωτές

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δ.Παπανικητόπουλος, Α.Μοχλούλης, Κ.Τσουμπός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1/1/2013 - 31/12/2013)
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνδρομές / Εγγραφές
Συνέδριο (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Εκδηλώσεις (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Προγράμματα (Χορηγίες)
Τόκοι & Λοιπά Έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2012
220.620,00
190.298,27
22.886,95
0,00
16.917,43
450.722,65

2013
210.960,00
170.383,97
41.491,79
6.377,00
11.336,79
440.549,55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης
Λειτουργικά Έξοδα
Συνέδριο (Αμοιβές συνεργατών & ομιλητών / Έξοδα διοργάνωσης)
Εκδηλώσεις (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα διοργάνωσης)
Ταχυδρομικά Έξοδα
Προγράμματα / Επικοινωνία (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα δημιουργίας)
Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη
Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2012
221.525,29
33.991,40
132.222,66
10.276,81
2.058,11
25.277,01
19.463,67
3.864,29
448.679,24

2013
227.817,05
33.942,86
81.541,89
15.875,23
2.703,38
26.162,00
20.471,82
7.767,73
416.281,96

Πλεόνασμα Χρήσεως
Καθαρή Θέση

2.043,41
374.170,86

24.267,59
398.438,45

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος
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Ο ΤΑΜΙΑΣ: Β.Ραμπάτ

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δ.Παπανικητόπουλος, Α.Μοχλούλης, Κ.Τσουμπός

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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www.ease.gr
Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ),
Λεωφ. Ηρακλείου 446Α & Κωνσταντινουπόλεως 19Α
Νέο Ηράκλειο 14122,
Tηλ: 210-6894323/4, Fax: 210-2851855,
Εmail: aceo@ease.gr

