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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε μια τριετία ανατροπών και δυσμενών οικονομικών εξελίξεων, οι οποίες επέφεραν ριζικές αλλαγές
στον ρόλο και το έργο των CEOs, θεωρούμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία
το έργο μας προσφέροντας στα μέλη μας τις υπηρεσίες που τους αξίζουν. Πετύχαμε λοιπόν όλους τους
στόχους που είχαμε θέσει για να γίνει η ΕΑΣΕ πιο ισχυρή, με εντονότερη παρουσία στα δρώμενα των
επιχειρήσεων και για να καθιερωθεί ως πολύτιμος υποστηρικτής του Γενικού Διευθυντή σε μια εποχή
ιδιαίτερα απαιτητική. Συνοπτικά, θα ήθελα να τονίσω τα κύρια επιτεύγματά μας την τριετία 2012-14:
• Θεωρώ ως το σημαντικότερο επίτευγμα ότι ενεργοποιήσαμε τα Μέλη μας. Δημιουργήσαμε 10 Ομάδες δράσης στις οποίες
δραστηριοποιούνται με επιτυχία 110 Μέλη.
• Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης και καθιέρωσης της ΕΑΣΕ πραγματοποιήθηκαν 70 επιτυχημένες εκδηλώσεις, με ποικιλία περιεχομένου,
που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των μελών μας, ενισχύοντας σχέσεις επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης.
• Ενισχύσαμε την οικονομική ευρωστία και αυτοτέλεια της Εταιρίας, παραδίδοντας έτσι μια ΕΑΣΕ με δυνατότητες να διευρύνει
τον Ρόλο της στο μέλλον.
• Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η τροποποίηση του Καταστατικού που ανταποκρίθηκε στην επιτακτική ανάγκη για διεύρυνση,
επιτρέποντας πλέον τη συμμετοχή στην ΕΑΣΕ Γενικών Διευθυντών λειτουργικού τομέα μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, συνέβαλε
στην ουσιαστική στήριξη των μελών στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, προσφέροντας τη δυνατότητα παραμονής στην
Εταιρία για 3 χρόνια σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Ανώτατου Στελέχους.
• Πρωταρχικό επίσης μέλημα μας, ήταν η αλλαγή της έδρας της ΕΑΣΕ σε αναβαθμισμένα γραφεία, με πρακτικούς χώρους
με σκοπό να γίνουν σημείο συνάντησης των μελών μας, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τα λειτουργικά μας έξοδα.
• Το Μάιο του 2014, γιορτάσαμε το 25ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ, συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων συνεδρίων Ηγεσίας
με ρεκόρ συμμετοχών πενταετίας. Αποτέλεσε για ακόμη μια χρονιά ένα συνέδριο συμμετοχής και ουσίας, ένα εργαστήρι ιδεών
που προάγει τον προβληματισμό και τον διάλογο.
• Στο πλαίσιο του Νόμου που προβλέπει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επιλογή Γενικών Διευθυντών στο Δημόσιο,
αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για εθελοντική συμμετοχή μελών της ΕΑΣΕ στις
τριμελείς επιτροπές συνεντεύξεων, ενώ ο Σύμβουλος Διοίκησης Γιάννης Αναστασόπουλος συμμετέχει στο Κεντρικό Ειδικό
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αναγνώριση για την ΕΑΣΕ και συμβάλλει στην διασφάλιση
της αξιοκρατίας και της διαφάνειας της διαδικασίας.
• Επίσης, ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης συμμετείχαμε
ενεργά στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, λάβαμε δε την πρωτοβουλία να προτείνουμε την επανασύσταση του
Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.
• Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας για την ενίσχυση και προώθηση των γυναικών CEOs στο Ανώτατο Μάνατζμεντ,
δημιουργήθηκε αντίστοιχη Ομάδα Δράσης, η οποία τη χρονιά που πέρασε είχε αξιοσημείωτη πορεία.
• Σημαντική ήταν επίσης η ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για εθελοντική στήριξη της ελληνικής σχολικής κοινότητας. Για δύο
λοιπόν συνεχόμενες χρονιές Μέλη μας «υιοθέτησαν» Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, αναπτύσσοντας με μαθητές και καθηγητές
διαλόγους προβληματισμού σχετικά με το ρόλο της επιχείρησης και των εργαζομένων της στην Κοινωνία και στην Οικονομία.
• Για πρώτη φορά βγήκαμε εκτός συνόρων και διοργανώσαμε ειδική εκδήλωση στη Σόφια σε συνεργασία με το Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΑΣΕ για την
υλοποίηση των οποίων εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Σύμβουλος Διοίκησης, το προσωπικό
της ΕΑΣΕ, οι συνεργάτες μας, αλλά και όλες οι Ομάδες Δράσης. Τους ευχαριστώ όλους θερμά, όπως και τους χορηγούς μας,
η συμβολή των οποίων υπήρξε σημαντική στο έργο που επιτελέσθηκε. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη μας που
αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και συμμερίζονται το όραμα της ΕΑΣΕ.
Το 2015 είναι ένας πολύ σημαντικός χρόνος για την Ελλάδα. Στην ΕΑΣΕ είμαστε αισιόδοξοι και έτοιμοι για να ανταποκριθούμε
με ευθύνη στον ρόλο μας. Εύχομαι ολόψυχα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αναδείξουν οι αρχαιρεσίες
της 24ης Φεβρουαρίου 2015 καλή επιτυχία!

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

1.1. Κατάσταση μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 430 μέλη.
Τακτικά μέλη 381, Ομότιμα μέλη 46 & 3 Επίτιμα Μέλη.
Σε επίπεδο εγγραφών ο ετήσιος στόχος μας
επιτεύχθηκε στο 100%, με αποτέλεσμα να προστεθούν
στο δυναμικό μας 55 Νέα Μέλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 έγιναν μέλη μας
14 Γυναίκες Ανώτατα Στελέχη, αριθμός ρεκόρ για
εγγραφές έτους. Για το αποτέλεσμα αυτό, σημαντική
ήταν η συμβολή της Ομάδας Δράσης για την ενίσχυση
της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών CEOs
στα επιχειρηματικά και θεσμικά δρώμενα.
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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 31.12.2014. Κατά καιρούς έχουν γίνει μέλη της ΕΑΣΕ
σχεδόν 1.350 επαγγελματίες Ανώτατα Στελέχη.

1.2. Προγράμματα Μελών
Η ΕΑΣΕ αναπτύσσει και ανανεώνει συνεχώς τα Προγράμματά της, που στοχεύουν στη συνεχή ενημέρωση των μελών της για
τις νέες τάσεις σε θέματα μάνατζμεντ, ηγεσίας, οικονομίας, επιχειρήσεων κλπ., καθώς και στην παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών
σε θέματα που δημιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες στα Ανώτατα Στελέχη, προκειμένου να απολαμβάνουν πραγματική αξία.
Το 2014, ενισχύθηκε η προβολή των προγραμμάτων της ΕΑΣΕ, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της ιστοσελίδας
www.ease.gr, αλλά και με σχετική αρθρογραφία στο περιοδικό LeadingΕΑΣΕ. Τα μέλη μας έκαναν ευρεία χρήση των
προγραμμάτων, τα οποία λειτούργησαν πολύ ικανοποιητικά.

1.2.1. Career Support Program.
Στο Πρόγραμμα Υποστήριξης των
μελών της ΕΑΣΕ σε θέματα Αγοράς Εργασίας
συμμετέχουν τα μεγαλύτερα γραφεία
ειδικευμένα στον τομέα του executive search
και είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να είναι
απλό στην εφαρμογή του αλλά ταυτόχρονα
ουσιαστικό και αποτελεσματικό.
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
οικογένειες τους στα θεραπευτήρια και
διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ ΠαίδωνΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ - ΥΓΕΙΑNET ΑΘΗΝΩΝ
- ΥΓΕΙΑNET ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

1.2.4. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s
Shield, Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων
Προσωπικής Ευθύνης & Ταξιδιωτικής Κάλυψης.
Το Πρόγραμμα Manager’s Shield λειτουργεί
σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία
AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αποτελεί προσαρμογή
σε προσωπικό επίπεδο του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης
γνωστού ως Directors & Officers Liability
Insurance (D&O). Προσφέρει στα μέλη της ΕΑΣΕ
ιδιαίτερες καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται
σε συνηθισμένα εταιρικά πακέτα. Ειδικότερα,
παρέχει προσωπική οικονομική προστασία
για έξοδα νομικής υπεράσπισης σε περιπτώσεις
απαιτήσεων τρίτων και επιπλέον, δωρεάν
ταξιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή υποστήριξη
σε επαγγελματικά ταξίδια. Το Πρόγραμμα
προσφέρεται στα μέλη της ΕΑΣΕ σε ιδιαίτερα
χαμηλό ετήσιο κόστος.

1.2.3. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης.
Ένα ακόμα Πρόγραμμα ουσιαστικής βοήθειας
των μελών της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με
εξειδικευμένα νομικά γραφεία, βάση του
οποίου, παρέχονται στα μέλη συμβουλές
σε εργασιακά θέματα, και εφόσον χρειαστεί
νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση.

1.2.5. Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης.
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη της ΕΑΣΕ διαθέτει
πάνω από 260 τίτλους βιβλίων και εμπλουτίζεται
συνεχώς με σημαντικές εκδόσεις σε θέματα top
management. Κάθε μήνα τα μέλη ενημερώνονται
ηλεκτρονικά, για τους νέους τίτλους βιβλίων
˝Book of the Μonth˝.

έκθεση πεπραγμένων 2014

2. Εκδηλώσεις
Το 2014 η ΕΑΣΕ διοργάνωσε συνολικά 30 εκδηλώσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το έντονο ενδιαφέρον των μελών της.
Κεντρικοί άξονες των εκδηλώσεων ήταν η ενδυνάμωση του ανώτατου μάνατζμεντ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική
εποχή, η έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση των Γενικών Διευθυντών σε θέματα μάνατζμεντ και ηγεσίας και η προώθηση
της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ΕΑΣΕ.

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
25ο Συνέδριο ΕΑΣΕ

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Mark Stein: «Οι ηγέτες μπροστά στον καθρέφτη:
Ηγεσία, ναρκισσισμός και αυτογνωσία»
«Ο νάρκισσος ηγέτης έχει την αίσθηση ότι
είναι μοναδικός, εξαιρετικά χαρισματικός
και αλάνθαστος. Πιστεύει ότι έχει τα πάντα
υπό έλεγχο, ότι μπορεί να ελέγξει τους
πάντες, ακόμα και τους πελάτες και τους
προμηθευτές», σημείωσε ο Καθηγητής
Ηγεσίας & Μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο του
Λέστερ, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός
ηγέτη νάρκισσου και πρότεινε στους σύνεδρους τρόπους να
αντιμετωπίσουν τον ναρκισσισμό στην πράξη.

Liz Wiseman: «Multipliers: Από τον ηγέτη που περιορίζει
στον ηγέτη που πολλαπλασιάζει»

Είκοσι πέντε χρόνια διαρκούς ενημέρωσης
και πρωτοπορίας στη γνώση, με στόχο
τη βελτίωση του επιπέδου του ανώτατου
μάνατζμεντ της χώρας, τη συμβολή στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
την ενίσχυση του προβληματισμού σε
διαχρονικά αλλά και επίκαιρα θέματα
ηγεσίας και μάνατζμεντ συμπλήρωσε το 2014 το Συνέδριο
Ηγεσίας της ΕΑΣΕ. Το 25ο Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10
Μαΐου 2014 στο Grand Resort Lagonissi με θέμα: «Το νέο
παρόν: Η ηγεσία μπροστά στον καθρέφτη». Την πρώτη ημέρα,
διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
μίλησαν για τα γνωρίσματα της ηγετικής συμπεριφοράς
μ
στο νέο οικονομικό και επιχειρηματικό τοπίο και
τον ρόλο του ηγέτη ως πολλαπλασιαστή ταλέντου,
ενέργειας και δημιουργικότητας. Επιπλέον, καταξιωμένοι
επιχειρηματίες παρουσίασαν προσωπικά παραδείγματα
οραματικής ηγεσίας, τα οποία εμπνέουν, προσανατολίζουν
και ενεργοποιούν.
Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε θέματα θετικής
ψυχολογίας και στη σημασία της ακούραστης
ψ
προσπάθειας
και του μαχητικού πνεύματος.
π
Οι
Ο σύνεδροι και οι σύντροφοί τους άκουσαν
προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που κατάφεραν
να
ν μετατρέψουν δύσκολες καταστάσεις σε θετική
δύναμη αλλαγής και συζήτησαν για την ελπίδα που
γεννιέται
μέσα από την κρίση.
γ
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«Το σύγχρονο μοντέλο ηγεσίας σήμερα
μετατοπίζεται από τον ηγέτη που γνωρίζει,
υπαγορεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και αναθέτει,
στον ηγέτη που καταλαβαίνει, προσκαλεί,
αξιοποιεί το ταλέντο και την ευφυΐα των
συνεργατών του, ακόμα και των πελατών
του», σημείωσε η Liz Wiseman, μία από τις
κορυφαίες leadership thinkers στον κόσμο. Κάλεσε μάλιστα τους
σύνεδρους να γίνουν ηγέτες «πολλαπλασιαστές» (multipliers), να
πολλαπλασιάζουν και να αναπτύσσουν δηλαδή την ευφυΐα και
τις ικανότητες των ανθρώπων που τους περιβάλλουν.

Dan Papes: «Ενορχηστρώνοντας τη συλλογική δημιουργία:
Πολλαπλασιαστική ηγεσία»
Ο Dan Papes, Global Head of Sales της UNIFY,
μίλησε για την κουλτούρα της εταιρίας και
τον ρόλο του ηγέτη σε ένα «οικοσύστημα»
γνώσης και καινοτομίας. «Η Ελλάδα διαθέτει
εξαιρετικό, υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό του οποίου η κουλτούρα ταιριάζει
απόλυτα με το όραμα της εταιρίας μας», είπε
χαρακτηριστικά.

Συζητήσεις πάνελ
Στη συζήτηση με τίτλο «Πώς η οραματική ηγεσία εμπνέει και
κινητοποιεί» η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννα Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΡΙ ΚΡΙ Παναγιώτης Τσινάβος και
η Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Ντίνα
Καλλιμάνη περιέγραψαν πώς συγκεκριμένα οράματα μπορούν
να θέσουν σε κίνηση αδρανείς δυνάμεις στην επιχείρηση, να
κινητοποιήσουν ανθρώπους και να φέρουν αποτελέσματα.
Στη συζήτηση με τίτλο «Η αναδυόμενη ελληνική
επιχειρηματικότητα στις αγορές του κόσμου» ο Πρόεδρος
της OLYMPIA ELECTRONICS Δημήτρης Λακασάς, ο Ιδρυτής
και Διευθύνων Σύμβουλος του TAXIBEAT Νίκος Δρανδάκης
και ο Ιδρυτής της XPLAIN Στέφανος Καράγκος μίλησαν για τις
ηγετικές και διαχειριστικές ικανότητες που απαιτούνται για
την υλοποίηση τολμηρών και απαιτητικών εγχειρημάτων.
Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Jim Lawless: «Πώς γινόμαστε αρχιτέκτονες
των ονείρων μας»
«Εμείς γράφουμε την ιστορία της ζωής μας.
Εμείς κρατάμε το μολύβι... Μην τα παρατάτε
ποτέ, όλα είναι στο μυαλό», τόνισε ο Jim
Lawless, ένας από τους πιο δημοφιλείς
ομιλητές στην Ευρώπη, ο οποίος παρότρυνε
τους σύνεδρους να δρουν με τόλμη, να μην
διστάζουν να ξαναγράψουν τους κανόνες
που ορίζουν τη ζωή τους, να κατανοούν και να ελέγχουν τον
χρόνο τους.

Νίκος Σιδέρης: «Από το σοκ στη δημιουργία:
Η δύναμη της ελπίδας»
Ο διακεκριμένος συγγραφέας και
ψυχαναλυτής υπογράμμισε πώς ο τρόπος
που μιλάμε για την κρίση δείχνει πώς την
αντιλαμβανόμαστε, ορίζοντας έτσι και
τον τρόπο αντιμετώπισής της. «Αυτό που
καλούμαστε να κάνουμε, όλοι και κυρίως
οι ηγέτες, είναι σαφές: Να σκεφτούμε. Και,
προπαντός, να σκεφτούμε! Όπου καλλιεργείται η σκέψη, ανθίζει
και η ελπίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Συζήτηση πάνελ: «Στην απρόβλεπτη
διαδρομή της ζωής όχημα είναι η θέληση»
Τη σημασία του μαχητικού πνεύματος και
του ψυχικού σθένους να μετατρέπει κανείς
τις αντιξοότητες σε δύναμη δημιουργίας
ανέδειξαν η Σοφία Κολοτούρου, συγγραφέας
και ακτιβίστρια σε θέματα μεταγλωσσικής
κώφωσης, και ο Γιώργος Μαυρωτάς, Επίκουρος Καθηγητής στο
Ε.Μ.Π. και πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Νικήτας
Κωνσταντέλλος, ο οποίος μίλησε για χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει η ηγετική ομάδα μιας εταιρίας στο «σημερινό
νέο παρόν». 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 25ου 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.

έκθεση πεπραγμένων 2014

2. Εκδηλώσεις
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2014

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2014
Πρόεδρος:
Μαρίκα Λάμπρου,
Γενική Διευθύντρια Business Imaging &
Professional Print, INTERSYS
Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος,
Creative & Communication Partner
Κωνσταντίνος Γκιόκας,
Γενικός Διευθυντής, CARLSON WAGONLIT TRAVEL
Δημήτρης Πισιμίσης,
Διευθύνων Σύμβουλος, BIC ΒΙΟΛΕΞ
Βασίλης Ραμπάτ,
Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS

Ηλίας Ασημακόπουλος,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, JTI HELLAS
Γεώργιος Βερύκιος,
Γενικός Διευθυντής, SEPHORA
Θεόδωρος Δασκαλόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΙΟΚΥΤ
Giuseppe Zorgno,
Διευθύνων Σύμβουλος, AIG HELLAS
Σταύρος Λεκκάκος,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κωνσταντίνος Μυλωνάς,
Γενικός Διευθυντής, ADECCO HR
Μιχάλης Οικονομάκης,
Γενικός Διευθυντής, LENOVO TECHNOLOGY
Δημήτρης Παπανικολάου,
Αντιπρόεδρος, NEON ENERGY
Ιωακείμ Προβατάς,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Λάρρυ Σακελλαρίου,
Διευθύνων Σύμβουλος, SHISEIDO HELLAS
Θεοδόσιος Σταϊκόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, IFCO SYSTEMS HELLAS
Κατερίνα Τριβυζά,
τ. Διευθύνουσα Σύμβουλος, EUROBANK BUSINESS
SERVICES

2.2. Εσπερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή
«Τα νέα δεδομένα στον ρόλο και την καριέρα των Γενικών Διευθυντών»
Οι αλλαγές στις προσδοκίες, στη στρατηγική και στις
προοπτικές των ανωτάτων στελεχών ήταν τα κύρια θέματα
της ετήσιας Εσπερίδας της ΕΑΣΕ η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Radisson Blu Park Hotel την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η κα Λένα Τριαντογιάννη,
Partner, Egon Zehnder και οι κ.κ. Νίκος Στελλάκης, Partner,
Better Future και Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος,
Δικηγόρος, Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες. Τον
συντονισμό και σχολιασμό της Εσπερίδας είχε ο Νικήτας
Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΑΣΕ και Διευθύνων
Σύμβουλος, ICAP Group.
Όπως σημείωσαν οι ομιλητές, ο Έλληνας CEO καλείται να ανταπεξέλθει στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική
οικονομία καθώς και στη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Βιώνει έντονη πίεση για τη λήψη κρίσιμων
αποφάσεων που αφορούν τόσο την εταιρία που διοικεί όσο και την καριέρα του. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες
απαιτήσεις της αγοράς και να εστιάσει σε ικανότητες και δεξιότητες όπως η διαχείριση κινδύνου, ο προσανατολισμός στην
στρατηγική και η ανάπτυξη ανθρώπων.
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2.3. Συναντήσεις Κορυφής
Γόνιμο πεδίο για ανταλλαγή απόψεων των μελών της ΕΑΣΕ με
καταξιωμένους CEOs και επιχειρηματίες αποτέλεσαν για ακόμα
μια χρονιά οι «Συναντήσεις Κορυφής».
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014: LAMDA DEVELOPMENT
«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας περιόδου
τεράστιων ευκαιριών στην Ελλάδα στον
χώρο του real estate», σημείωσε ο Οδυσσέας
Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος
συζήτησε με τους συναδέλφους του μέλη της
ΕΑΣΕ τα σχέδια της εταιρίας για την αξιοποίηση
της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού καθώς και
θέματα που αφορούν την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014: VODAFONE
Ο Γλαύκος Περσιάνης, Διευθύνων
Σύμβουλος, παρουσίασε τη στρατηγική της
Vodafone, μοιράστηκε εμπειρίες από την
επιτυχημένη πορεία του στο τιμόνι της εταιρίας
και συζήτησε μαζί με τα μέλη της ΕΑΣΕ για τις επενδύσεις και
την εισαγωγή καινοτομιών στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρία
τους επόμενους μήνες.
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014: ΕΛΑΪΣ-UNILEVER
Στον όμορφο χώρο του Ιστορικού Αρχείου
της ΕΛΑΪΣ στο Ν. Φάληρο, η Πρόεδρος και
Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας Ηρώ
Αθανασίου συζήτησε με τα μέλη της ΕΑΣΕ τη
στρατηγική και το σχέδιο δράσης της εταιρίας για την αειφορία
με κύριους άξονες τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας
ζωής, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Φέσσας και ο
Αντιπρόεδρος Χάρης Κυριαζής μίλησαν για
την πορεία του ΣΕΒ και συζήτησαν με τα μέλη της ΕΑΣΕ
θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την
ανταγωνιστικότητα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται
για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.

2.4. Συναντήσεις Γραφείου
Το ενδιαφέρον των μελών κέρδισαν για ακόμα μια χρονιά
οι «Συναντήσεις Γραφείου» που πραγματοποιήθηκαν στα
γραφεία της ΕΑΣΕ.
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014
Θεόδωρος Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος,
Attica Wealth Management
Θέμα της εκδήλωσης ήταν οι επενδύσεις στο
νέο παρόν και όσα πρέπει να γνωρίζουν
οι CEOs για τις επενδυτικές ευκαιρίες. Μεταξύ άλλων
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα επιτόκια, την
αποταμίευση, τη διαφοροποίηση τριών διαστάσεων (χώρος,
χρόνος και μέσα) και το πρότυπο χαρτοφυλάκιο 2014-2016.
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014
Γιώργος Σταθάκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Ο Γιώργος Σταθάκης παρουσίασε στα μέλη
της ΕΑΣΕ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την
οικονομία και συζήτησε μαζί τους για θέματα
όπως η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, η φορολογία,
ο αναπτυξιακός νόμος και οι σχέσεις κράτους και
επιχειρήσεων.

2.5. Ambassadors Talk
Η ΕΑΣΕ εγκαινίασε έναν νέο κύκλο εκδηλώσεων στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
και να συνομιλήσουν με τους πρέσβεις διαφόρων χωρών.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014:
Πρέσβης Καναδά

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014:
Πρέσβης Ολλανδίας

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014:
Πρέσβης Γερμανίας

Τα μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν τον
Πρέσβη του Καναδά Robert Peck
και συζήτησαν το θέμα: «Moving
forward together: Canada-Greece
relations and prospects for trade
and investment». Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στην οικία του
Πρέσβη.

«Η Ελλάδα έχει αρκετά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να
αξιοποιήσει, όπως το ανθρώπινο δυναμικό
της με το υψηλό επίπεδο σπουδών και
κατάρτισης που διαθέτει και τη γεωπολιτική
της θέση», σημείωσε ο Πρέσβης της
Ολλανδίας Jan Theophile Versteeg. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην
πρεσβευτική κατοικία.

Θέματα που αφορούν τις ελληνογερμανικές
οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις
απασχόλησαν τη συνάντηση που είχαν τα
μέλη της ΕΑΣΕ με τον πρέσβη της Γερμανίας
Δρ Peter Schoof, ο οποίος τόνισε ότι η
χώρα του στηρίζει με όλες τις δυνάμεις
της την αναδιάρθρωση της οικονομίας
και της δημόσιας διοίκησης. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΕ.
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2. Εκδηλώσεις
2.6. Εκδηλώσεις για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
Στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών της
για την ανάδειξη της
σπουδαιότητας της
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο σύγχρονο
επιχειρείν, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ελληνικό
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δύο ειδικές
εκδηλώσεις για θέματα ΕΚΕ.

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014: «Νέο Ευρωπαϊκό
Κανονιστικό Πλαίσιο Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»
Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση των CEOs
και της διοικητικής ομάδας τους για τις πρόσφατες εξελίξεις
σε ό,τι αφορά στην ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (comply
or explain) για τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών
πληροφοριών.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014: «Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα και διακυβέρνηση»
Εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών (Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών, Ernst & Young, ΟΤΕ-Cosmote, Siemens)
παρουσίασαν case studies και αντάλλαξαν απόψεις
με τα μέλη της ΕΑΣΕ για θέματα που αφορούν την εταιρική
ηθική, το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης και τον
απολογισμό μη οικονομικών πληροφοριών.

2.9. Executive Cultural Escape
Δύο μοναδικές πολιτιστικές αποδράσεις αναψυχής είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν όσοι συμμετείχαν στα δύο Executive
Cultural Escape που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ

Παρασκευή 6 έως
Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014:
«Στο βουνό των Κενταύρων»
Το καταπράσινο Πήλιο επισκέφθηκαν
τα μέλη της ΕΑΣΕ με τις οικογένειές
τους, δοκίμασαν παραδοσιακά εδέσματα και περιηγήθηκαν
σε ξεχωριστούς προορισμούς όπως η Πορταριά, η Μακρινίτσα
και η Βυζίτσα.

Παρασκευή 17 έως 19 Οκτωβρίου
2014: «Το Ναύπλιο από
τον 15ο στον 20ό αιώνα»
Ένα ηλιόλουστο τριήμερο στο
Ναύπλιο απόλαυσαν όσοι συμμετείχαν
στο δεύτερο Executive Cultural Escape της χρονιάς. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ άλλων ξενάγηση στα
εμβληματικότερα σημεία της ιστορίας της πόλης, ανάβαση
στο Παλαμήδι, γνωριμία και συζήτηση με τον Δήμαρχο και
περιήγηση στα γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης.

2.10. Κοινωνικές εκδηλώσεις

2.7. Ειδική εκδήλωση
της ΕΑΣΕ στη Βουλγαρία
Ειδική εκδήλωση για τους CEOs που
εργάζονται στη Βουλγαρία
διοργάνωσε στη Σόφια η ΕΑΣΕ
σε συνεργασία με το Hellenic
Business Council in Bulgaria (HBCH)
την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014. Η
Εσπερίδα με τίτλο «Lessons Learned
from the Crisis: Management
Challenges» σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας των
δύο οργανισμών.

2.8. Happens on Sunday
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014:
«H Λαυρεωτική από την
αρχαιότητα στον 19ο αιώνα»
Σε αυτό το ξεχωριστό
οδοιπορικό τα μέλη
της ΕΑΣΕ και οι οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να
περιηγηθούν στην πόλη του Λαυρίου, να επισκεφθούν σημεία
ενδιαφέροντος και να μάθουν –με τη βοήθεια εξαίρετων
επιστημόνων– την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική
ιστορία της Λαυρεωτικής.
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Δύο ξεχωριστές βραδιές μακριά από την επαγγελματική
ρουτίνα απόλαυσαν τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι σύντροφοί τους.
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2014 στο
T-Square restaurant-bar στη Γλυφάδα, ενώ λίγες ημέρες πριν τα
Χριστούγεννα, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
2014, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε εορταστικό δείπνο στο εστιατόριο
Fuga του Μεγάρου Μουσικής.

2.11. Members’ Evening @ ΕΑΣΕ
Για τρίτη χρονιά τα μέλη και συνεργάτες τους στήριξαν
τις μηνιαίες συναντήσεις στα γραφεία της ΕΑΣΕ και είχαν
την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να
καλλιεργήσουν δεσμούς φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης.

2.12. Κοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας
Σε ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα ο
Πρόεδρος Νικήτας Κωνσταντέλλος
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα της Εταιρίας παρουσία του
Διοικητικού Συμβουλίου και
πλήθους μελών.

3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε συνέδρια & εκδηλώσεις

3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Σε μια χρονιά κρίσιμη για την ελληνική οικονομία και
επιχειρηματικότητα, η ΕΑΣΕ κατέθεσε δημόσια συγκεκριμένες
προτάσεις για θέματα που αφορούσαν:
• Τον ρόλο των CEOs στην επανεκκίνηση της οικονομίας
• Τη διαχείριση του ταλέντου
• Τις αποκρατικοποιήσεις
• Τις επενδύσεις
• Τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοκρατία στον Δημόσιο Τομέα
• Τη φορολογική πολιτική
• Τη βιώσιμη ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική ευθύνη
• Την καινοτομία
• Τις αλλαγές στην αγορά εργασίας
• Τις ελληνικές εξαγωγές
• Την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο ανώτατο
μάνατζμεντ
• Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και
αναρτούνται στην ιστοσελίδα www.ease.gr.

16/12/2014 ΣΕΒ & ALBA – Ημερίδα με θέμα «Από τα HR Metrics στα Human Capital Analytics».
15/12/2014 DIRECTION - LIGHTHOUSE RETAIL BUSINESS AWARDS 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβείο.
11/12/2014 ΕΕΔΕ - CEO SUMMIT 2014.
1/12/2014 DIRECTION – Παρουσίαση έκδοσης «Επενδύοντας στην Έλλαδα – Investing in Greece»
1 & 2 /12/2014 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - 25ο Συνέδριο:
«The Greek Economy at a turning point: Setting a National Agenda for Economic Development».
23/10/2014 ICAP - Βραβεία True Leaders. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος
απένειμε βραβεία.
26/9/2014 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ - Παρουσίαση “ Orange Grove”.
18/9/2014 ICAP - Εορτασμός για τη συμπλήρωση 50 χρόνων στην Ελλάδα.
1/7/2014 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑ - Εορτασμός Εθνικής Εορτής Καναδά.
24/6/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - Παρουσίαση βιβλίου
«Greece from Exit to Recovery» των Θ.Πελαγίδη και Μ.Μητσόπουλου.
23/6/2014 ΕΒΕΑ - Βραβεία ΕΒΕΑ 2014.
28/5/2014 ΣΕΒ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.
30/4/2014 ΣΕΤΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.
29/4/2014 ΣΕΒ - Εκδήλωση για την πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020.
29/4/2014 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS - Βραβεία Best Workplaces 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβείο.
31/3/2014 ΣΕΣΜΑ- Ετήσια Γενική Συνέλευση.
27/2/2014 UBS - Chief Investment Office Year Ahead 2014 Event.
25/2/2014 KPMG - 17ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού «FutureProof HR».
Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος ήταν συντονιστής στο πάνελ
και ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία.

ηγεσία του τόπου. Το 2014 πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή
χρονιά σε συνεργασία με την ICAP Group σε δείγμα 2.340 CEOs.

3.2. Συνεργασία με Φορείς
Σε σύμπραξη με την ΕΕΔΕ και τη CEC European Managers η ΕΑΣΕ
συνδιοργάνωσε τον Απρίλιο διεθνές συνέδριο στην Αθήνα στο
οποίο συμμετείχαν μάνατζερ από όλη την Ευρώπη. Παράλληλα,
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευρύτερη διάδοση
και υιοθέτηση των αρχών και καλών πρακτικών ΕΚΕ, η ΕΑΣΕ
στήριξε την πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020», η
οποία έχει ως στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση και να
ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και
την ευρύτερη κοινωνία γύρω από τα θέματα της βιώσιμης
ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Ως μέλος
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικής
Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης κατέθεσε συγκεκριμένες
προτάσεις. Επιπλέον, συνέχισε και ενίσχυσε τη συνεργασία της
με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε μια
κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της ΕΚΕ
στο σύγχρονο επιχειρείν.

3.3. Προσφορά στην Οικονομία - Εξωστρέφεια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μια ακόμη αναγνώριση του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ στην
οικονομία και επιχειρηματικότητα, αποτέλεσε ο Νόμος που
προβλέπει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επιλογή
Γενικών Διευθυντών στο Δημόσιο και η πρόσκληση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για εθελοντική
συμμετοχή μελών της ΕΑΣΕ στις τριμελείς επιτροπές
συνεντεύξεων, ενώ ο Σύμβουλος Διοίκησης Γιάννης
Αναστασόπουλος συμμετέχει στο Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο
Επιλογής Προϊσταμένων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί
αναγνώριση για την ΕΑΣΕ και συμβάλλει στην διασφάλιση της
αξιοκρατίας και της διαφάνειας της διαδικασίας.
CEO Index: Η τριμηνιαία έρευνα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την οικονομική και πολιτική

Δράσεις ΕΚΕ: Πιστεύοντας ότι η κοινωνική υπευθυνότητα
αποτελεί βασικό πυλώνα του μάνατζμεντ και της στρατηγικής
της σύγχρονης επιχείρησης, η ΕΑΣΕ ενίσχυσε και το 2014
πρωτοβουλίες όπως το «Sustainable Greece 2020» που στοχεύουν
στην εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων ΕΚΕ. Παράλληλα,
αξιοποιώντας τη διάθεση εθελοντισμού και την εμπειρία των
μελών της, συνεργάστηκε για 2η συνεχή χρονιά με το Δίκτυο
Σχολικής Καινοτομίας, αναλαμβάνοντας τη στήριξη της ελληνικής
σχολικής κοινότητας σε θέματα επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας «υιοθετώντας» 40 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.
Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν εξαιρετική. Επιπλέον, σε μια
πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθησίας, η ΕΑΣΕ επισκέφτηκε το
σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού» στο Μαρούσι και ενίσχυσε
το έργο του συλλόγου με το ποσό των 5.000 ευρώ.
Ομάδες Δράσης: Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την
ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών CEOs
στα επιχειρηματικά και θεσμικά δρώμενα, η ΕΑΣΕ δημιούργησε
αντίστοιχη Ομάδα Δράσης με επικεφαλής την Μαρίκα Λάμπρου.
Δύο από τις πρώτες ενέργειες της Ομάδας ήταν η προσέλκυση
περισσότερων γυναικών ανώτατων στελεχών στην ΕΑΣΕ και η
διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να καταγράψει και να αναλύσει
τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις δεξιότητες που
ανέπτυξαν οι επαγγελματίες μάνατζερ στην Ελλάδα, άνδρες
και γυναίκες, για να φτάσουν στην κορυφή της εταιρικής
πυραμίδας. Επιπλέον, στα τέλη της χρονιάς η ΕΑΣΕ ξεκίνησε
μια νέα Ομάδα Δράσης με επίκεντρο την καταπολέμηση
της ανεργίας των νέων με επικεφαλής την Ηρώ Αθανασίου.
Η συγκεκριμένη Ομάδα θα μελετήσει, θα προτείνει και θα
οργανώσει στρατηγικές και δράσεις με στόχο να συμβάλλει στη
μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων,
τη μείωση του brain drain κ.ά.

έκθεση πεπραγμένων 2014

4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της
ΤΕΥΧΟΣ 24 t OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

DIGITAL DISRUPTION
Πρόκληση ή ευκαιρία;

26Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΑΣΕ

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

GENDER DIVERSITY

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το 2014 το περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ, η τριμηνιαία έκδοση της ΕΑΣΕ, εστίασε σε θέματα που αφορούν το ανώτατο μάνατζμεντ,
τις αλλαγές στον ρόλο και το έργο του Γενικού Διευθυντή καθώς και στις εξελίξεις στο επιχειρηματικό και οικονομικό
περιβάλλον παγκοσμίως. Με γνώμονα τη σφαιρική και ποιοτική ενημέρωση των ανωτάτων στελεχών, παρουσιάστηκαν
ενδιαφέρουσες έρευνες και δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων, άρθρα για τις σύγχρονες τάσεις ηγεσίας, την εταιρική κουλτούρα,
τη διαχείριση κρίσεων, το mentoring, το digital disruption, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.ά. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι
θέσεις της ΕΑΣΕ και προβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και οι δραστηριότητές της.
Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς φορείς.

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα –
Δελτία Τύπου
Επίσης, το 2014 ευρεία ήταν η προβολή
των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων
της ΕΑΣΕ τόσο στον έντυπο όσο και στον
ηλεκτρονικό Τύπο. Το 25ο Συνέδριο
ΕΑΣΕ προβλήθηκε μέσω καταχωρήσεων,
συνεντεύξεων και άρθρων στην εφημερίδα
«Η Ναυτεμπορική», στα περιοδικά
«Marketing Week» και «HR Professional»,
στην ιστοσελίδα «naftemporiki.gr» και
στις ηλεκτρονικές εκδόσεις «Daily Fax»
και «Net Fax». Άρθρα και συνεντεύξεις του
Προέδρου της ΕΑΣΕ Νικήτα Κωνσταντέλλου
και του Συμβούλου Διοίκησης
Γιάννη Αναστασόπουλου στα οποία
αποτυπώνονται οι θέσεις και προτάσεις
της ΕΑΣΕ, φιλοξενήθηκαν σε οικονομικές
και πολιτικές εφημερίδες. Επιπλέον, εκτενή
κάλυψη από το σύνολο του οικονομικού
και πολιτικού Τύπου καθώς και από έγκυρες
ιστοσελίδες είχαν τα αποτελέσματα της
τριμηνιαίας έρευνας CEO Index.

5. Υποδομή & Εξοπλισμός
Άλλη μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις δράσεις της ΕΑΣΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε στα τέλη
του 2014, καθώς αντικατέστησε τα συμβατικά φωτιστικά στα γραφεία της με φωτισμό νέας τεχνολογίας LED, απόλυτα οικολογικά
με σημαντική μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση. Ευχαριστούμε θερμά το μέλος μας κ.Διαμαντή Λέντσιο, Πρόεδρο της
SIRECLED, και την εταιρία για την ευγενική προσφορά.
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6. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Διεθνές συνέδριο με τίτλο «The Role
of Management in Europe» στο οποίο
συμμετείχαν μάνατζερ από όλη την
Ευρώπη διοργανώθηκε στις 11 Απριλίου
2014 στην Αθήνα από την ΕΑΣΕ και την
ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την CEC European
Managers. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο
Πρόεδρος Δ.Σ. Νικήτας Κωνσταντέλλος,
απηύθυνε χαιρετισμό και ο Αντιπρόεδρος
Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Απόστολος Πεταλάς
παρουσίασε και συντόνισε την ενότητα
με θέμα «Εργαλεία διοίκησης και
επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Ευρώπη». Στην
ενότητα με συντονιστή τον Γιάννη
Αναστασόπουλο, Σύμβουλο Διοίκησης
της ΕΑΣΕ, και θέμα «Το networking ως
εργαλείο ανάπτυξης στην Ευρώπη»
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη

δικτύωση των μάνατζερ στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ο Γιάννης
Μπαλακάκης, Πρόεδρος Geo &
Aegean Routes και Αν. Μέλος Δ.Σ. της
ΕΑΣΕ, μίλησε για τον αντίκτυπο του
πολιτιστικού τουρισμού στη βιώσιμη
ανάπτυξη. Την παραμονή του συνεδρίου,
ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ ως μέλος του
Executive Board της CEC συμμετείχε στη
σχετική συνάντηση.
Παρακολούθησε επίσης τις εργασίες
του ετήσιου συνεδρίου της CEC που
πραγματοποιήθηκε στις Κάννες στις 26
& 27 Ιουνίου 2014 με θέμα: «Promoting
Women’s Leadership» ενώ συμμετείχε
και στις δύο συναντήσεις του Steering
Committee που πραγματοποιήθηκαν
στις 25 Ιουνίου στις Κάννες και στις
10 Οκτωβρίου στη Ρώμη.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη
ενότητα, η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε την
πρώτη της εκδήλωση εκτός συνόρων και
συγκεκριμένα στη Σόφια, σε συνεργασία με
το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη
Βουλγαρία. Η Εσπερίδα με τίτλο «Lessons
Learned from the Crisis: Management
Challenges» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
2 Δεκεμβρίου 2014 και σηματοδότησε
την έναρξη της συνεργασίας των δύο
οργανισμών. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ.
Νικήτας Κωνσταντέλλος παρουσίασε
την αποστολή, τους στόχους και τις
δραστηριότητες της ΕΑΣΕ και αναφέρθηκε
στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας των
ανωτάτων στελεχών, ενώ ο Αντιπρόεδρος
της ΕΑΣΕ κ. Απόστολος Πεταλάς μίλησε
για τον ρόλο του CEO στη διοίκηση
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
σε χώρες με διαφορετικές κουλτούρες.
Αντίστοιχες ενέργειες θα συνεχιστούν και
στο μέλλον.

7. Χορηγίες
Η ΕΑΣΕ τη χρονιά που πέρασε, ενισχύθηκε χορηγικά σε ποσοστό 27%, ενώ παράλληλα σημαντική ήταν και η χορηγική
υποστήριξη σε παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, που συνέβαλε σε μείωση των λειτουργικών εξόδων. Αναμφισβήτητα, η στήριξη
που προσφέρουν οι εταιρίες που διοικούν τα μέλη της ΕΑΣΕ είναι μια πρόσθετη ενθάρρυνση στις προσπάθειές μας για την
επίτευξη των στόχων μας και για το λόγο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς.

8. Οικονομικά Αποτελέσματα
Το 2014, έχοντας πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες ενέργειες στο σύνολό τους και με γνώμονα την διατήρηση της υψηλής
ποιότητας των υπηρεσιών προς τα μέλη μας, επιτύχαμε θετικά Αποτελέσματα Χρήσεως, θεαματικά βελτιωμένα σε σχέση με
τον Προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί κατά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση και τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως
στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2012-2014
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2014 - 31/12/2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

ΠΟΣΑ

Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

6.760,35

8.429,06

Ασώματες ακινητοποιήσεις

17.775,63

19.681,75

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

24.535,98

28.110,81

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καθαρή θέση χρήσεων έως 31/12/2013
Πλεόνασμα χρήσεως 1/1-31/12/2014

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις

42.357,38

28.911,97

Διαθέσιμα

397.169,36

340.827,39

Ελληνικό Δημόσιο

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

439.526,74

0,00
369.739,36

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

398.438,45

έως 31/12/2012

374.170,86

33.836,85

Πλεόνασμα
χρήσεως
1/1-31/12/2013

24.267,59

432.275,30

398.438,45

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό

10.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

10.000,00

0,00

Προμηθευτές / Πιστωτές

2.728,73

21.784,12

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

2.906,26

5.494,29

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

5.152,43

5.658,44

10.787,42

32.936,85
0,00

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έξοδα επόμενης χρήσης

0,00

33.525,13

Έσοδα επόμενης χρήσης

11.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

0,00

33.525,13

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

11.000,00

0,00

464.062,72

431.375,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

464.062,72 431.375,30

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Β.Ραμπάτ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1/1/2014 - 31/12/2014)
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3
4
5
6
7
8

ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνδρομές / Εγγραφές
Συνέδριο (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Εκδηλώσεις (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Προγράμματα (Χορηγία)
Παροχή Προσωπικού Υποστήριξης (Χορηγία)
Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χορηγία)
Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων (Χορηγία)
Τόκοι & Λοιπά Έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2013
210.960,00
170.383,97
41.491,79
6.377,00
0,00
0,00
0,00
11.336,79
440.549,55

2014
230.700,00
211.838,28
28.058,18
0,00
18.031,45
10.417,81
4.200,00
10.267,77
513.513,49

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης
Κόστος Προσωπικού Υποστήριξης
Λειτουργικά Έξοδα
Συνέδριο (Αμοιβές συνεργατών & ομιλητών / Έξοδα διοργάνωσης / 25 χρόνια)
Εκδηλώσεις (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα διοργάνωσης)
Ταχυδρομικά Έξοδα
Έξοδα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων
Προγράμματα / Επικοινωνία (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα δημιουργίας)
Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη
Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις
Δωρεά για Κοινωφελή Σκοπό
Δωρεά στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2013
227.817,05
0,00
33.942,86
81.541,89
15.875,23
2.703,38
0,00
26.162,00
20.471,82
7.767,73
0,00
0,00
416.281,96

2014
231.321,80
18.031,45
32.907,72
106.753,77
14.483,75
12.813,91
3.975,61
21.135,06
17.493,76
5.154,09
10.000,00
5.605,72
479.676,64

Πλεόνασμα Χρήσεως
Καθαρή Θέση

24.267,59
398.438,45

33.836,85
432.275,30

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ
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έκθεση πεπραγμένων 2014
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