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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Τ

ο 2012 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά, γεμάτη προκλήσεις για την Ελλάδα και
την ΕΑΣΕ. Για την Ελλάδα που διένυσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βαθιά ύφεση
και για την ΕΑΣΕ γιατί γυρίσαμε σελίδα. Η Γενική Συνέλευση της 6ης Μαρτίου 2012,
ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ για την τριετία 2012-2014.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πολύ μεράκι και αγαστή συνεργασία επαναπροσδιόρισε
το Όραμα, την Αποστολή και τους Στρατηγικούς Στόχους της ΕΑΣΕ καθώς και τον στόχο
πραγμάτωσης αυτών. Πρωταρχικό μέλημά μας, ήταν να ενεργοποιήσουμε τα Μέλη μας.
Δημιουργήσαμε λοιπόν, 7 Ομάδες Δράσης τις οποίες με χαρά είδαμε να πλαισιώνουν γύρω
στα 80 μέλη μας.
Κλειδί στην ανάπτυξή μας το 2012, αποτέλεσε και αποτελεί η εξωστρέφεια. Κύρια επιδίωξη της ΕΑΣΕ είναι να βοηθήσει
τα Μέλη της να πετύχουν στο όλο και δυσκολότερο έργο τους και παράλληλα να συμβάλλει ώστε να γίνουν στο Κράτος
και στην Κοινωνία οι απαραίτητες ριζικές αλλαγές στη Νοοτροπία και στις Δομές Λειτουργίας.
Μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις, αποφασίσαμε να συμβάλλουμε ώστε
να μετατραπεί η Κρίση σε Ευκαιρία Βελτίωσης του Επιπέδου της Χώρας μας, δρώντας την επόμενη τριετία δυναμικά
σε τρεις άξονες:
Βελτίωση της υγιούς Επιχειρηματικότητας (Προτάσεις για μέτρα Ανάπτυξης και προσέλκυσης Επενδύσεων
με επικράτηση Αξιών και Διαφάνειας).
Ενίσχυση και Βελτίωση των Μελών μας ώστε να γίνονται καλύτεροι Επαγγελματίες, να αξιοποιούνται σωστά και
να πετυχαίνουν στους Ρόλους που αναλαμβάνουν.
Μεγαλύτερη Προσφορά στηv Κοινωνία, μέσω ουσιαστικών προγραμμάτων ΕΚΕ που θα βοηθήσουν τους Εργαζόμενους
στις Επιχειρήσεις, τους Νέους Ανθρώπους και τις Τοπικές Κοινωνίες να εμποτιστούν με εκείνες τις Αξίες που θα βγάλουν
τη χώρα από τη δίνη της καταστροφής και θα την τοποθετήσουν στην αναπτυξιακή τροχιά που της αξίζει.
Τη χρονιά που πέρασε η ΕΑΣΕ επέδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα για όλα εκείνα τα ζητήματα που απασχολούν άμεσα
τους σύγχρονους μάνατζερ.
Στις σελίδες που ακολουθούν έχετε την ευκαιρία να δείτε αναλυτικότερα το Έργο που επιτελέσθηκε, τις Δραστηριότητες
και Πρωτοβουλίες που πήρε η ΕΑΣΕ το 2012.
Εκ μέρους του Δ.Σ. θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους, με διάθεση προσφοράς, συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων μας
και ιδιαίτερα τα μέλη της ΕΑΣΕ που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν στις Ομάδες Δράσης, τον
Σύμβουλο Διοίκησης, το προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς
μας, που παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες στήριξαν σημαντικά το έργο μας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, προσωπικά τα μέλη του Δ.Σ. και όλα τα μέλη της ΕΑΣΕ, μαζί με τους οποίους θα
συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις μας στην προσπάθεια ανάπτυξης
της οικονομίας της χώρας και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1. Τα μέλη της ΕΑΣΕ σήμερα – Προγράμματα μελών
1.1. Κατάσταση μελών

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΣΕ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 465
μέλη εκ των οποίων Τακτικά 367, Ομότιμα μέλη 58,
Αντεπιστέλλοντα Μέλη 37 και 3 Επίτιμα Μέλη.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από
τις αρχαιρεσίες τον Μάρτιο του 2012 έθεσε ως
πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της ΕΑΣΕ με
κορυφαίους CEOs και την εγγραφή 55 νέων μελών.
Με εντατικές προσπάθειες και
συνεχίζοντας για 2η χρονιά τις εκδηλώσεις
γνωριμίας «New Members Breakfast», πετύχαμε το
στόχο μας να εγγράψουμε στην δύναμη της ΕΑΣΕ
59 νέα Μέλη, περισσότερα δηλαδή από όσα είχαν
εγγραφεί το 2011 (46).
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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 31.12.2012. Κατά καιρούς έχουν γίνει μέλη
της ΕΑΣΕ περισσότεροι από 1.250 επαγγελματίες Ανώτατα Στελέχη.

1.2. Προγράμματα Μελών
Τα μέλη της ΕΑΣΕ έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών που διευρύνονται συνεχώς,
ώστε να απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη βοηθώντας τα να βελτιωθούν επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά με παροχές που
προσφέρονται είτε δωρεάν είτε σε προνομιακές τιμές σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρίες. Κατά τη διάρκεια του 2012
τα μέλη μας έκαναν ευρεία χρήση αυτών των προγραμμάτων που είναι:

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.
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται
στις πραγματικές ανάγκες των μελών.

1.2.2. Πρόγραμμα Πρόληψης,
Διάγνωσης & Νοσηλείας
Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις
και ειδικές προνομιακές τιμές και εκπτώσεις
σε διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια
αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΑΣΕ και τις
οικογένειες τους στα θεραπευτήρια και
διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ – Πολυϊατρείο Αθηνών και
Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας.

1.2.3. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης

1.2.4. Πρόγραμμα Κάλυψης Δαπανών
Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης &
Ταξιδιωτικής Κάλυψης
Το Πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία
με την ασφαλιστική εταιρία AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς όρους και
εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο κόστος και παρέχει
ειδικές καλύψεις για τα μέλη της ΕΑΣΕ και
οικονομική προστασία σε θέματα αστικής και
προσωπικής ευθύνης για θέματα που ενδέχεται
να προκύψουν κατά τη διάρκεια άσκησης των
επαγγελματικών τους καθηκόντων.

1.2.5. Πρόγραμμα Δανειστικής
Βιβλιοθήκης
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη της ΕΑΣΕ
διαθέτει πάνω από 230 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 Month».

Ένα ακόμα Πρόγραμμα ουσιαστικής
βοήθειας και προστασίας των μελών της
ΕΑΣΕ σε συνεργασία με εξειδικευμένα νομικά
γραφεία, βάσει του οποίου, παρέχονται στα
μέλη συμβουλές σε εργασιακά θέματα και,
εφόσον χρειαστεί, νομική υποστήριξη και
εκπροσώπηση.
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2. Εκδηλώσεις
Το 2012 η ΕΑΣΕ, μέσω μιας σειράς επιτυχημένων εκδηλώσεων, συνέχισε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές της για την
ανύψωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας
να είναι πολύτιμος υποστηρικτής και συμπαραστάτης του Γενικού Διευθυντή σε μια εποχή ιδιαίτερα απαιτητική για το ανώτατο
μάνατζμεντ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 εκδηλώσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το έντονο ενδιαφέρον των μελών της ΕΑΣΕ.

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
23ο Συνέδριο ΕΑΣΕ

Παρασκευή, 18 Μαϊου 2012

Hans Göran Persson: «Βγάζοντας
μια χώρα από την κρίση»

«Ο Ηγέτης πρέπει να είναι ειλικρινής,
να μην λέει ψέματα και να τηρεί τις
δεσμεύσεις του», τόνισε ο πρώην
Πρωθυπουργός της Σουηδίας,
ο οποίος ανέλυσε τις αντικρουόμενες
προτεραιότητες που κλήθηκε να
συμβιβάσει κατά τη μεγάλη οικονομική
κρίση που αντιμετώπισε η χώρα του τη δεκαετία του ’90
και κατέθεσε τις σκέψεις του σχετικά με τις δύσκολες
αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι Ηγέτες
σε κρίσιμες στιγμές.

Για τις στρατηγικές πρωτοβουλίες που μπορούν να
ενεργοποιήσουν μια δυναμική ανάπτυξης και τον ρόλο
του σύγχρονου Ηγέτη μίλησαν διακεκριμένοι ομιλητές
στο 23ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ, το οποίο διατήρησε για
3η συνεχή χρονιά τη διευρυμένη 2ήμερη δομή εργασιών.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας επικεντρώθηκαν στις
δύσκολες αποφάσεις που καλείται να πάρει ο Ηγέτης
προκειμένου να διασφαλίσει την επιβίωση της εταιρίας
του, χωρίς να θυσιάσει τη μελλοντική ανάπτυξή της και
τις στρατηγικές με τις οποίες η κρίση μπορεί να
αντιμετωπιστεί δημιουργικά, αποτελεσματικά και όχι
σπασμωδικά. Η δεύτερη ημέρα, στην οποία είχαν τη
δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν οι σύντροφοι των
συνέδρων, ήταν αφιερωμένη σε θέματα θετικής ψυχολογίας
και στο πώς οι αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε μπορούν
να καταστούν εναύσματα συμμετοχικής δράσης και να
μετατραπούν σε θετική δύναμη αλλαγής.
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν συνολικά
περισσότερα από 300 ανώτατα και ανώτερα στελέχη
επιχειρήσεων, επιχειρηματίες καθώς και εκπρόσωποι
του ακαδημαϊκού χώρου και φορέων.
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Inder Sidhu: «Ξεπερνώντας τα
διλήμματα: Δύσκολες αποφάσεις
σήμερα, κοιτάζοντας το αύριο»

«Το ανώτατο μάνατζμεντ θα πρέπει να
απεγκλωβιστεί από τον διλημματικό
τρόπο σκέψης και να δει ξεκάθαρα
τη ‘μεγάλη εικόνα’ πίσω από τις
καθημερινές αρμοδιότητές του»,
υπογράμμισε ο Senior Vice President
of Strategy and Planning for Worldwide Operations της
CISCO, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ηγέτης δεν θα πρέπει
να σκέφτεται με διλημματικούς όρους. Πολύ συχνά,
μια εταιρία μπορεί να «κάνει και τα δύο», δηλαδή να
υπηρετήσει δύο φαινομενικά αντικρουόμενους στόχους.

Συζητήσεις πάνελ

Τρόπους με τους οποίους ένας Ηγέτης μπορεί όχι μόνο να
αποφύγει σπασμωδικές αντιδράσεις ή κινήσεις πανικού, αλλά και
να δώσει προοπτική στην επιχείρησή του ανέδειξαν οι: Ευτύχης
Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος της AEGEAN AIRLINES, Αθανάσιος
Ζηλιασκόπουλος, τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Άρης Κεφαλογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος
της ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ στη συζήτηση με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά το τσουνάμι της κρίσης».
Στις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει όχι μόνο να ληφθούν αλλά
και να υλοποιηθούν προκειμένου να ανακάμψει η ελληνική
οικονομία εστίασαν οι: Αρίστος Δοξιάδης, Οικονομολόγος,
Μιχαήλ Γ. Ιακωβίδης, Associate Professor στο London Business
School και Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος της ΝΗΡΕΥΣ στη συζήτηση με τίτλο «Τι πρέπει
να κάνουμε; Πώς θα βγούμε από την κρίση;».
Σάββατο, 19 Μαϊου 2012

π. Φιλόθεος Φάρος: «Εμπειρίες κρίσης
και το ταξίδι της αυτοανακάλυψης»

«Το ζητούμενο στη ζωή μας είναι η ισορροπία
όλων των λειτουργιών της ανθρώπινης
ύπαρξης. Δεν πρέπει να είναι υπεραυξημένη
ούτε η διάνοια ούτε το συναίσθημα»,
επεσήμανε ο π. Φιλόθεος Φάρος, ο οποίος
σκιαγράφησε την «τέχνη της ζωής» και μίλησε για τις διάφορες
εμπειρίες κρίσης που βιώνει ένας άνθρωπος στη ζωή του.

Παναγιώτης Κοτρωνάρος:
«Κατακτώντας το Έβερεστ:
Προκλήσεις και μαθήματα»

«Δεν υπάρχει ακατόρθωτο. Οι ατυχίες και
οι δυσκολίες δεν πρέπει να μας πτοούν ούτε
να μας ‘ρίχνουν’ ψυχολογικά», υπογράμμισε
ο επικεφαλής της πρώτης ελληνικής
αποστολής που την άνοιξη του 2004 κατέκτησε την ψηλότερη
κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ. Μάλιστα, παρομοίωσε τον
Ηγέτη με τον δεκαθλητή που πρέπει να είναι καλός σε μια σειρά
αθλημάτων. «Ο Ηγέτης πρέπει να είναι μια σύνθετη ύπαρξη
και πάνω απ’ όλα θα πρέπει να θέλει να ηγείται»,
είπε χαρακτηριστικά.

Συζήτηση πάνελ: «Ένα διαφορετικό παράθυρο στη
ζωή – Αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο»

Για το πώς η δύναμη για ζωή δίνει απαντήσεις στα όποια
διλήμματα μίλησαν οι: Μαρία Βλάχου, Συνιδιοκτήτρια της
FEREIKOS HELIX, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος
Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,
Αθηνά Κρητικού, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους και Δημήτρης Κυριακόπουλος,
Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «Πρωτέας», οι
οποίοι συζήτησαν τρόπους με τους οποίους οι δύσκολες
καταστάσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν αποθέματα
όχι μόνο αντοχής αλλά και φαντασίας.
Τις εργασίες του 23ου Συνεδρίου έκλεισε ο Σύμβουλος
Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος, ο οποίος
συνόψισε τα συμπεράσματα των δύο ημερών. 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 23ου 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.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2012
Christa Bottenbruch,
Γενική Διευθύντρια, SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ
Γιώργος Δανιόλος,
Γενικός Διευθυντής, COFELY HELLAS
Αλέξανδρος Δούκας,
Γενικός Διευθυντής VLTs, ΟΠΑΠ
Βασίλης Κλεισιάρης,
Country Manager, McCAIN HELLAS
Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, CARGLASS/ΕΡΓΟΦΙΛ
Αντώνης Μονοκρούσος,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ORACLE HELLAS
Δημήτρης Μπάβας,
τ. Γενικός Διευθυντής, IMAKO MEDIA
Δημήτρης Πισιμίσης,
Διευθύνων Σύμβουλος, BIC ΒΙΟΛΕΞ
Άγγελος Ρόρρης,
Γενικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΕΛΧΥΜ
Νικόλαος Σπανός,
Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
GOODYEAR DUNLOP HELLAS
Ξενοφών Χασάπης,
Γενικός Διευθυντής, BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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2.2. Ημερίδα Ενδιαφέροντος
Γενικού Διευθυντή

2.3. Συναντήσεις Κορυφής

«Ανατροπές στην αγορά εργασίας:
Πως εντοπίζουμε ευκαιρίες στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό»

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και την BIC-ΒΙΟΛΕΞ επισκέφτηκαν
μέλη της ΕΑΣΕ στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων
«Συναντήσεις Κορυφής».
Στις 19 Ιουλίου 2012, ο Ιωάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, συζήτησε με τα Μέλη μας το
επιχειρηματικό πρόγραμμα της εταιρίας για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας μέσω αναδιοργάνωσης, μείωσης δαπανών,
βελτιστοποίησης δραστηριοτήτων και διαχείρισης κινδύνων.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας και τον
ρόλο των στελεχών, ήταν το κύριο θέμα της ετήσιας
Ημερίδας της ΕΑΣΕ η οποία πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Holiday Inn
με ομιλητές την Andrea Viehauser, Client Director της
NP NEUMANN & PARTNERS και τον Βαγγέλη
Αποστολάκη, Deputy Senior Partner and Head of
Advisory της KPMG. Τον συντονισμό και σχολιασμό της
Ημερίδας είχε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
της ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group.
Όπως σημείωσαν οι ομιλητές, ο Έλληνας CEO
καλείται σήμερα να ανταπεξέλθει σε μια βαθιά και
παρατεταμένη κρίση, η οποία έχει επιφέρει ριζικές
αλλαγές τόσο στο έργο του όσο και στις προσδοκίες,
τη στρατηγική και τις προοπτικές του. Βιώνει έντονη
πίεση για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν
τόσο την εταιρία που διοικεί, όσο και την καριέρα του.
Οι ομιλητές έδωσαν πρακτικές συμβουλές για το πώς
μπορούν οι CEOs να εντοπίζουν ευκαιρίες στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ο Δημήτρης Πισιμίσης, Διευθύνων
Σύμβουλος της BIC-ΒΙΟΛΕΞ, παρουσίασε τη φιλοσοφία της
εταιρίας σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης και τον τρόπο με τον
οποίο η BIC καινοτομεί στον σχεδιασμό και την παραγωγή των
προϊόντων της. Επιπλέον, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν στο εργοστάσιο παραγωγής ξυριστικών λεπίδων,
σε ένα από τα τρία εργοστάσια συναρμολόγησης ξυριστικών
μηχανών και στο παγκόσμιο τμήμα έρευνας & ανάπτυξης.

2.4. Συνάντηση Γραφείου
Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση των μελών
της γύρω από τους τρόπους αντιμετώπισης των κρίσιμων
ζητημάτων που καλούνται να χειριστούν σε περιβάλλον
οικονομικής ύφεσης, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε τη Δευτέρα,
1 Οκτωβρίου 2012 συζήτηση με θέμα «Ελληνική Οικονομία:
Προοπτικές και Ευκαιρίες» με ομιλητή τον Managing
Director της McKinsey & Company Greece, Γιώργο Τσόπελα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία της ΕΑΣΕ
όπου ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Δ.Σ., καλωσόρισε τους συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να σχολιάσουν τις εξελίξεις
στην ελληνική οικονομία και τις δυσλειτουργίες της αγοράς καθώς και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για όσα αντιμετωπίζουν
στις επιχειρήσεις που διοικούν.

έκθεση πεπραγμένων 2012

2.5. Εγκαίνια νέων γραφείων ΕΑΣΕ
Σε ένα ιδιαιτέρως θερμό και ενθουσιώδες κλίμα, με την παρουσία πολλών μελών, φίλων και συνεργατών καθώς και της
Διοίκησής της, η ΕΑΣΕ εγκαινίασε, στις 13 Σεπτεμβρίου 2012, τα καινούρια γραφεία της στο Ν. Ηράκλειο. «Τα νέα γραφεία
συνάδουν με το κύρος και το επίπεδο της ΕΑΣΕ και φιλοδοξούμε να γίνουν σημείο συνάντησης των μελών μας» είπε, μεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος. Τα μέλη συνεχάρησαν τη Διοίκηση της ΕΑΣΕ για την ομαλή και
άρτια μετεγκατάσταση σε αναβαθμισμένα γραφεία η οποία, παράλληλα, μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας.

2.6. 3ο ΕΑΣΕ Executive Escape
Ένα μοναδικό τριήμερο πολιτιστικής απόδρασης και αναψυχής
απόλαυσαν τα μέλη της ΕΑΣΕ που συμμετείχαν στο οδοιπορικό
στην πόλη της Δημητσάνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από
τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2012. Τους επισκέπτες υποδέχτηκε
ο δήμαρχος Γορτυνίας, Γιάννης Γιαννόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι
οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές
της Δημητσάνας, να μάθουν την ιστορία της περιοχής και να
επισκεφτούν την ιστορική Βιβλιοθήκη της πόλης, τη Μονή
Αιμυαλών και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης.

2.7. Καλοκαιρινή κοινωνική εκδήλωση
Με καλή διάθεση και κέφι, τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι σύντροφοί
τους πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά στο Mojito Bay στις
12 Ιουλίου 2012, όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
το ποτό τους και να διασκεδάσουν σε έναν όμορφο χώρο
δίπλα στη θάλασσα.

2.8. Members Evening @ EASE
Τη χρονιά που πέρασε, η ΕΑΣΕ εγκαινίασε τις συναντήσεις
των μελών της με τίτλο Members Evening @ EASE, αρχής
γενομένης στις 6 Δεκεμβρίου 2012. Πρόκειται για μηνιαίες
συναντήσεις που πραγματοποιούνται την 1η Πέμπτη κάθε μήνα,
με σκοπό τα μέλη μας να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να
καλλιεργήσουν δεσμούς φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης.
Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και τη νέα χρονιά.

2.9. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Στις 6 Μαρτίου 2012 στο Κέντρο ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η ΕΑΣΕ, παρουσία πολλών
προσκεκλημένων και πλήθους μελών της.
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3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ

3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε Συνέδρια & Εκδηλώσεις

Σε μια περίοδο κρίσιμη για την ελληνική οικονομία και
επιχειρηματικότητα, η ΕΑΣΕ κατέθεσε δημόσια συγκεκριμένες
προτάσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία
των επιχειρήσεων, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και
την οικονομική ανάπτυξη. Ως ο φορέας που εκφράζει και
εκπροσωπεί το ανώτατο μάνατζμεντ της χώρας, η ΕΑΣΕ
συνέβαλε με γόνιμο τρόπο στον δημόσιο διάλογο μέσω
υπομνημάτων, αρθρογραφίας, συνεντεύξεων, καθώς και
δημοσιεύσεων στο περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ.
Το 2012 η ΕΑΣΕ κατέθεσε, μεταξύ άλλων, τις θέσεις και
τις προτάσεις της για θέματα που αφορούσαν:
• Τον ρόλο των CEOs στην έξοδο από την κρίση
• Την ανάγκη για επενδύσεις
• Τις αλλαγές στην αγορά εργασίας
• Τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης
• Την ανάγκη εθνικής συνεννόησης
• Τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση
• Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
• Τις προκλήσεις της Ηγεσίας εν μέσω κρίσης
• Τη φορολογική πολιτική
• Την αποδοτικότητα της οικονομικής πολιτικής
• Τις εξελίξεις στην οικονομία
• Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Τον Προϋπολογισμό του 2013
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και
αναρτούνται στην ιστοσελίδα http://www.ease.gr.

Κατά το 2012, η ΕΑΣΕ συμμετείχε σε πλήθος συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

3.2. Συνεργασία με Φορείς
Η ΕΑΣΕ και το 2012 έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση
των σχέσεων με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αμοιβαίας
συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια,
ενημέρωσε τα μέλη της για εκδηλώσεις και δράσεις οργανισμών
όπως η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, το ΕλληνοΑμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και ο ΣΕΒ.

3.3. Εξωστρέφεια – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
– Προσφορά στην Οικονομία
CEO Index: Χρήσιμο εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για την οικονομική και πολιτική ηγεσία του τόπου αποτελούν τα
αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index,
η οποία διεξάγεται για 5η συνεχή χρονιά σε δείγμα 2.340 CEOs.
Η έρευνα προσφέρει πληροφόρηση ποιοτικού χαρακτήρα και
έχει ως σκοπό την καταγραφή των εκτιμήσεων των ανωτάτων
στελεχών της χώρας για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση
και τις προβλέψεις τους για το εγγύς μέλλον. Τα ευρήματα της
έρευνας δημοσιοποιούνται στον Τύπο, δημοσιεύονται στις
ιστοσελίδες της ΕΑΣΕ και της ICAP Group και αποστέλλονται
στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.
Δράση ΕΚΕ: Αξιοποιώντας τη διάθεση εθελοντισμού και την
εμπειρία των μελών της, η ΕΑΣΕ ανέλαβε, σε συνεργασία με
το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, τη στήριξη της ελληνικής
σχολικής κοινότητας στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας

17/12/2012 DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Retail Business Awards.
14/12/2012 ΕΕΔΕ – Δείπνο Εορτασμού 50 χρόνων.
11/12/2012 ΕΕΔΕ – CEO SUMMIT.
28/11/2012 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ – Συνέδριο: «Κράτος & Διαφθορά:
θεσμοί – από την πτώση στην ανόρθωση». Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας
Κωνσταντέλλος συμμετείχε ως συντονιστής στο πάνελ της ενότητας «Επιχειρήσεις».
23/10/2012 ICAP GROUP – Βραβεία TRUE LEADERS.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία.
7/6/2012 ΣΔΑΔΕ – HR FORUM 2012. Στο πάνελ της ενότητας
«CEO & HR» συμμετείχαν αποκλειστικά 4 μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ.
31/5/2012 McCAIN HELLAS – Εορτασμός για τα 20 χρόνια.
25/5/2012 UBS & ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ – Εκδήλωση με θέμα « Η δίκη του Σωκράτη»
16/5/2012 ICAP GROUP – «DARE TO LEAD» Executive Dinner.
24/4/2012 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS - Βραβεία BEST WORKPLACES
2012. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ, Απόστολος Πεταλάς απένειμε βραβείο.
5/4/2012 ΕΕΔΕ – Βραβείο «Manager of the Year 2011».
3/4/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Βραβεία CR INDEX 2011 Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβείο.
28/3/2012 GNOMON PERFORMANCE & UNESCO –
Παρουσίαση GEO ROUTES & AEGEAN ROUTES.
27/3/2012 ΣΕΣΜΑ – Ετήσια Γενική Συνέλευση.
20/3/2012 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –
Τελετή βράβευσης διαγωνισμού «Make Innovation Work».
30/1/2012 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – New Years Reception.
18/1/2012 LONDON BUSINESS SCHOOL- Εκδήλωση: «Ελλάδα –
Προοπτικές για το Μέλλον».

στο σχολείο, «υιοθετώντας» Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και
αναπτύσσοντας με τους μαθητές και καθηγητές τους διαλόγους
προβληματισμού σχετικά με τον ρόλο της επιχείρησης στην
ευημερία της χώρας και της κοινωνίας καθώς και τον ρόλο των
στελεχών και εργαζομένων στην επιχείρηση. Τα μέλη της ΕΑΣΕ
«αγκάλιασαν» αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία αμέσως και
η ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα προσφοράς ήταν μεγάλη.
Συνεργασία με την Πολιτεία: Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
της να συνδράμει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των
σοβαρών προβλημάτων της χώρας, η ΕΑΣΕ είχε συνάντηση τον
Αύγουστο 2012 με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη στην
οποία μεταξύ άλλων του απηύθυνε πρόσκληση να αξιοποιήσει
τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των μελών της στους
τομείς που εκείνος κρίνει ότι χρειάζεται η αρωγή τους.
Ο Υπουργός ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση και κατόπιν
σχετικής ανακοίνωσης της ΕΑΣΕ καταρτίστηκε και παραδόθηκε
στον υπουργό κατάλογος των ενδιαφερομένων μελών μας. Το
Σεπτέμβριο του 2012 τα μέλη της ΕΑΣΕ, μετά από πρόσκληση του
κ. Τάκη Αθανασόπουλου, Προέδρου του Ταμείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), έλαβαν
ανακοίνωση για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε για
την ανάληψη καθηκόντων πλήρους έμμισθης απασχόλησης σε
εταιρίες του Δημοσίου, είτε για συμμετοχή σε Δ.Σ. Εταιριών
ή Οργανισμών. Πολλά από τα μέλη της ΕΑΣΕ ανταποκρίθηκαν.
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4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το 2012, το περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ, η τριμηνιαία έκδοση της ΕΑΣΕ, εστίασε σε θέματα που αφορούν το ανώτατο μάνατζμεντ
σε περίοδο κρίσης, τις αλλαγές στον ρόλο και το έργο του Γενικού Διευθυντή καθώς στις εξελίξεις τόσο στην ελληνική όσο και
στην παγκόσμια οικονομία.
Με γνώμονα την ποιοτική και σφαιρική ενημέρωση των ανωτάτων στελεχών, φιλοξενήθηκαν, μεταξύ άλλων, άρθρα για την
ηγεσία, τη διοίκηση και την επιχειρηματικότητα, παρουσιάστηκαν έρευνες και στατιστικές και δημοσιεύτηκαν αφιερώματα
στα social media, το ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο, το employee engagement κ.ά.
Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα και ανώτερα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς
και εκπροσώπους φορέων.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι θέσεις τις ΕΑΣΕ και προβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και οι δραστηριότητές της.

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα –
Δελτία Τύπου
Το 2012, ευρεία ήταν η προβολή
των θέσεων, των απόψεων και των
δραστηριοτήτων της ΕΑΣΕ τόσο από τον
έντυπο όσο και από τον ηλεκτρονικό Τύπο.
Το 23ο Συνέδριο της 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».
Άρθρα και δηλώσεις του Προέδρου της
ΕΑΣΕ Νικήτα Κωνσταντέλλου, στα οποία
αποτυπώνονται οι θέσεις και οι προτάσεις
της ΕΑΣΕ, φιλοξενήθηκαν σε οικονομικές
και πολιτικές εφημερίδες. Επιπλέον, εκτενή
κάλυψη από το σύνολο του οικονομικού
και πολιτικού Τύπου είχαν τα αποτελέσματα
της τριμηνιαίας έρευνας CEO Index και οι
σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΣΕ.
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5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Η ΕΑΣΕ, ως μέλος της CEC European Managers από το 2000
μέχρι σήμερα, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις των
εργασιακών σχέσεων και υποβάλλει τις θέσεις της στα θέματα
που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συμμετείχε
στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του Steering
Committee στην οποία εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο
με Πρόεδρο την Annika Elias.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος,
παρακολούθησε το 2ήμερο συνέδριο της CEC European
Managers που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Μαΐου 2012
στο Βερολίνο με θέμα: «Managers and the European labor
market: facing demographic change through active ageing».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, συνεχίστηκε και τη
χρονιά που πέρασε η επαφή των μελών της ΕΑΣΕ με
τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, μέσω του Παγκόσμιου Ιστού Δικτύωσης
Διευθυντικών Στελεχών (World Managers Network).

6. Χορηγίες
Η ΕΑΣΕ ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χορηγίες οι οποίες παρά τις δυσκολίες των καιρών,
ενίσχυσαν και φέτος τις προσπάθειές μας. Οι χορηγίες που μας προσφέρθηκαν ανήλθαν στο 27% των συνολικών εσόδων μας,
ενώ σημαντική ήταν και η χορηγική παροχή υπηρεσιών και προϊόντων από εταιρίες που διοικούν μέλη της ΕΑΣΕ, οι οποίες
συνέβαλαν και αυτές θετικά στη διαμόρφωση του επιπέδου των δαπανών. Θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς
όλες τις εταιρίες που μας στήριξαν το 2012. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε προς την L.P. ELLINAS, η οποία ήταν Χρυσός
Χορηγός του συνεδρίου.

7. Οικονομικά Αποτελέσματα
Βιώνοντας για άλλη μια χρονιά, τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση ακολουθήσαμε πολιτική συγκράτησης των δαπανών, πάντα
όμως με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη μας. Με ορθολογική
διαχείριση πετύχαμε να παρουσιάσουμε θετικά Αποτελέσματα Χρήσης 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 2012.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2010 -2012

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2010-2012
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2010
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έκθεση πεπραγμένων 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2012 - 31/12/2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ
ΠΟΣΑ
31/12/2012 31/12/2011
Αναπ. Αξία Αναπ. Αξια

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

0,00

0,00

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση χρήσεων έως 31/12/2011
Πλεόνασμα χρήσεως 1/1-31/12/2012

6.809,81

1.611,29

Ασώματες ακινητοποιήσεις

3.424,74

1.407,33

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

10.234,55

3.018,62

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

57.934,28

27.927,45

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Διαθέσιμα

327.353,38

324.854,13

2.267,30

10.599,76

387.554,96

363.381,34

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης

0,00

33.047,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

0,00

33.047,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

397.789,51 399.446,96

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Β.Ραμπάτ

372.127,45

έως 31/12/2010

392.999,81

Έλλειμα χρήσεως
2.043,41
1/1-31/12/2011

-20.872,36

374.170,86

372.127,45

Προβλέψεις συναλλαγματικών
διαφορών

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

0,00

0,00

Προμηθευτές / Πιστωτές

5.532,74

15.384,77

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6.095,22

5.831,63

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

5.990,69

6.103,11

17.618,65

27.319,51

Έσοδα επόμενης χρήσης

6.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

6.000,00

0,00

397.789,51

399.446,96

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ
31/12/2011

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ
31/12/2012

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1/1/2012 - 31/12/2012)
Α/Α
1
2
3
4
5
6

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

2011
221.820,00
209.446,98
37.904,62
8.950,00
1.300,00
11.975,77
491.397,37

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

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

2011
247.037,97
42.464,06
130.976,41
19.769,54
20.269,85
0,00
25.534,69
23.690,16
2.527,05

2012
221.525,29
33.991,40
132.222,66
10.276,81
0,00
2.058,11
25.277,01
19.463,67
3.864,29

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

512.269,73

448.679,24

Έλλειμμα Χρήσεως 2011 / Πλεόνασμα Χρήσεως 2012
Καθαρή Θέση

-20.872,36
372.127,45

2.043,41
374.170,86

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

14

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Β.Ραμπάτ

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

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

XΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

