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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 2015 ήταν αναμφίβολα για την Ελλάδα η πιο απρόβλεπτη και δύσκολη χρονιά των
τελευταίων χρόνων. Η χώρα μας δοκιμάστηκε από δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ένα
δημοψήφισμα, την επιβολή των capital controls, τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία
διάσωσης και μια παραλίγο πτώχευση και έξοδο από το ευρώ. Μέσα σε αυτή τη «θύελλα» και
τις αντιξοότητες, ως ΕΑΣΕ προσπαθήσαμε για το καλύτερο και πιστεύουμε ότι πετύχαμε τους
στόχους που είχαμε θέσει.
Η Γενική Συνέλευση της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΑΣΕ για την τριετία 2015 - 2017. Με διάθεση προσφοράς και νέες ιδέες, το Δ.Σ. υπό τη
νέα του σύνθεση, εργάστηκε εντατικά τη χρονιά που πέρασε, προκειμένου να υλοποιήσει τις
δεσμεύσεις προς όλους τους συναδέλφους επαγγελματίες μάνατζερ – Μέλη της ΕΑΣΕ.
Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν η ενεργοποίηση και η συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων Μελών στις Δράσεις, Εκδηλώσεις και Πρωτοβουλίες, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη δύναμη
της ΕΑΣΕ, που είναι η τεράστια τεχνογνωσία την οποία διαθέτουν τα Μέλη μας. Στην πρόσκληση μας για συμμετοχή στις
Ομάδες Δράσης ανταποκρίθηκαν 90 Μέλη.
Συνεχίσαμε επίσης την παράδοση των τελευταίων ετών, με ευρύτατο πρόγραμμα εκδηλώσεων και καλεσμένους ομιλητές
γνωστές προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Συνολικά το 2015 διοργανώσαμε 30 εκδηλώσεις, οι οποίες
συγκέντρωσαν το έντονο ενδιαφέρον των Μελών της ΕΑΣΕ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων
μας, το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας, το κορυφαίο φόρουμ ενημέρωσης και διαλόγου των ηγετών στην Ελλάδα εδώ και
26 χρόνια, ήταν για 2η συνεχόμενη χρονιά “Sold out”!
Στο πλαίσιο προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα Μέλη μας, τη χρονιά που πέρασε,
αναπτύξαμε 3 Νέα Δυναμικά Προγράμματα σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο τους.
• Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης Συνταξιοδοτικών Αναγκών, με την AON Greece.
• Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, με την D.A.S. Hellas.
• Πρόγραμμα Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης, με την Ευρωπαϊκή Πίστη.
Παράλληλα, θέλοντας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάγκη αλληλοϋποστήριξης των Μελών μας, αναβιώσαμε το
Πρόγραμμα Mentoring, που είχε εφαρμοστεί πιλοτικά με επιτυχία πριν μερικά χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία στα Μέλη
μας να έρθουν σε επαφή με ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους CEOs.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί η κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξε η ΕΑΣΕ για άλλη μια χρονιά με σημαντικές
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την
περαιτέρω ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών μας για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο που επιτελέσθηκε.
Εκ μέρους του Δ.Σ. θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα Μέλη μας που συμμερίζονται το όραμα της ΕΑΣΕ και μας στηρίζουν
όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά, τον Σύμβουλο Διοίκησης, το Προσωπικό και όλους τους Συνεργάτες μας που συνέβαλαν
στην επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων τη χρονιά που πέρασε. Επίσης, ευχαριστούμε τους Χορηγούς μας που
συνδράμουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων μας και με την προσφορά τους η ΕΑΣΕ παραμένει ένας υγιής οργανισμός.
Το 2016 θα είναι σίγουρα μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Είμαι αισιόδοξος όμως, γιατί έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες των Ελλήνων CEOs. Εύχομαι σε όλους Καλή Δύναμη, με πίστη και προσήλωση να εμπνέουμε τους
Ανθρώπους μας να πετυχαίνουν κόντρα στις αντιξοότητες για να οδηγήσουμε ξανά την Ελλάδα μας εκεί που της αξίζει!

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1. Η ΕΑΣΕ σήμερα – Προγράμματα & Υπηρεσίες μελών
1.1. Κατάσταση μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 411 μέλη. Τακτικά μέλη 363, Ομότιμα μέλη 45 & 3 Επίτιμα Μέλη. Πρέπει να επισημανθεί
ότι κατά το 2015, οι δραματικές εθνικές και οικονομικές εξελίξεις επηρέασαν σημαντικά τις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου τα
Ανώτατα Στελέχη. Παρόλα αυτά, και έπειτα από στοχοποιημένη και έντονη προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο προσέλκυσης και
εγγραφής νέων μελών, η δύναμή μας αυξήθηκε κατά 37 Νέα Μέλη.

1.2. Προγράμματα Μελών
Βασικό μέλημά μας στην ΕΑΣΕ είναι η διαρκής προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες των μελών μας. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα και ρευστότητα του οικονομικού και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και θέλοντας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση θεμάτων ζωτικής σημασίας που απασχολούν όλους μας, τη
χρονιά που πέρασε δημιουργήσαμε 3 Νέα Δυναμικά Προγράμματα, (που προστίθενται στα 5 ήδη υφιστάμενα), σε συνεργασία με
καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο τους, που διοικούνται από μέλη της ΕΑΣΕ. Παράλληλα αναβιώσαμε το Πρόγραμμα Mentoring,
που είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία πριν μερικά χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη μας να έρθουν σε επαφή με έμπειρα και
γνωστά για τη σταδιοδρομία τους στελέχη.
Επίσης, για πρώτη φορά εγκαινιάσαμε την πρωτοβουλία «Special Offer», που περιλαμβάνει Προνόμια και Ειδική Μεταχείριση σε
υπηρεσίες και προϊόντα από εταιρίες που διοικούν μέλη μας. Στόχος μας είναι να προστεθούν και άλλες προτάσεις για προνόμια
και ειδική μεταχείριση σε υπηρεσίες και προϊόντα με σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ease.gr

1.2.1. Πρόγραμμα Mentoring
Το Mentoring ως πρόγραμμα της ΕΑΣΕ είναι η σχέση
μεταξύ δύο ανωτάτων στελεχών, στην οποία ο
Mentee απευθύνεται στον Mentor για έμπνευση,
διαφορετική οπτική, όραμα και καθοδήγηση, με
σκοπό την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων
στην πορεία της δουλειάς ή της καριέρας του.
Για να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό, το
πρόγραμμα θα είναι συνεχές, θα ανανεώνεται και θα
πραγματοποιείται σε κύκλους εξάμηνης διάρκειας.

1.2.2. Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης
συνταξιοδοτικών αναγκών
Σε μια περίοδο που το ασφαλιστικό σύστημα της
χώρας παρουσιάζει δραματικές αλλαγές, η ΕΑΣΕ
παρέχει αποκλειστικά στα μέλη της την υπηρεσία
Pension Planning σε συνεργασία με την Aon plc,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αποτελεί μια
πολύτιμη υπηρεσία για τα μέλη της ΕΑΣΕ, καθώς
προσφέρει εξατομικευμένη μελέτη συνταξιοδοτικών
αναγκών. Η μελέτη αυτή μας βοηθά να αποκτήσουμε
μία ρεαλιστική απεικόνιση των οικονομικών
ροών κατά την ηλικία της συνταξιοδότησής μας, να
δημιουργήσουμε έναν οικονομικό προγραμματισμό
και να αποφασίσουμε τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσουμε για να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε
ό,τι χρειαζόμαστε. Ως πρόσθετη παροχή προσφέρεται
η υπηρεσία the Life Planning η οποία διατίθεται με
έκπτωση 50%.

1.2.3. Πρόγραμμα Νομικής
Προστασίας
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα σε
συνεργασία με την D.A.S. Hellas
προσφέρει αποτελεσματική και
συγκροτημένη αντιμετώπιση για τα
μικρά ή μεγάλα προβλήματα που
παρουσιάζονται καθημερινά, χωρίς
κόπο και σε εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο
κόστος. Καλυπτόμενα πρόσωπα είναι
τα μέλη της ΕΑΣΕ, οι σύζυγοι τους,
καθώς και τα παιδιά τους έως την
ηλικία των 25 ετών. Ως πρόσθετη
παροχή (χωρίς χρέωση) προσφέρονται
Νομικές Συμβουλές για θέματα
που απασχολούν τον Ασφαλισμένο
και τα μέλη της οικογένειάς του
και σχετίζονται με όσα καλύπτει το
Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για
τα μέλη της ΕΑΣΕ.
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1.2.4. Πρόγραμμα Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης
Η ΕΑΣΕ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των μελών της για διασφάλιση ενός σεβαστού επιπέδου ζωής,
προχώρησε στη δημιουργία του Προγράμματος «Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης» σε συνεργασία με
την ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη και εξασφαλίζει αποκλειστικά προνόμια για τα μέλη της. Το
Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης δεν έχει κόστος. Λειτουργεί με την μέθοδο της προγραμματισμένης
αποταμίευσης είτε περιοδικά είτε εφάπαξ. Στην ουσία πρόκειται για αγορά περιουσιακού στοιχείου που
αποδίδει ισόβια σύνταξη σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Για τους ασφαλισμένους προσφέρονται δωρεάν
οι πρόσθετες παροχές του Ασφαλιστικού Γονέα, η υπηρεσία ONE CALL 18123 καθώς και η πιστωτική κάρτα
Ασφαλιστικός Γονέας Credit.

1.2.5. Career Support Program
Το πρόγραμμα προσφέρει εξατομικευμένη
καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης
καριέρας στα μέλη της ΕΑΣΕ που είτε
βρίσκονται εκτός εργασίας και αναζητούν
νέα απασχόληση, είτε εργάζονται αλλά
επιθυμούν να διερευνήσουν πιθανές
ευκαιρίες μετακίνησης. Έχει διαμορφωθεί
με γνώμονα την εξασφάλιση άριστης
ποιότητας υπηρεσιών και είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας της ΕΑΣΕ με καταξιωμένες
Εταιρίες Συμβούλων Επιλογής Στελεχών
που διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα
Executive Search.

1.2.6. Πρόγραμμα Πρόληψης, Διάγνωσης &
Νοσηλείας
Με το ειδικό πρόγραμμα πρόληψης, διάγνωσης
και νοσηλείας τα μέλη της ΕΑΣΕ επωφελούνται
από μία σειρά παροχών που καλύπτουν τους
ίδιους, τους/τις συζύγους τους, τα παιδιά και
τους γονείς τους. Το πρόγραμμα προσφέρει
δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και ειδικές
εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις και
νοσήλια σε συνεργασία με τα θεραπευτήρια
και διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ –
ΠαίδωνΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών
- ΥΓΕΙΑΝΕΤ Περιστέρι.

1.2.7. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
Με τη συνεργασία έγκριτων νομικών και
εξειδικευμένων νομικών γραφείων, το
πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή
νομικής κάλυψης σε περίοδο κρίσης, όσο
και να λειτουργεί συμβουλευτικά για την
αποφυγή νομικών προβλημάτων.

1.2.8. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s
Shield, Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων
Προσωπικής Ευθύνης & Ταξιδιωτικής
Κάλυψης
Σε συνεργασία με την AIG ΕΛΛΑΣ, το πρόγραμμα
παρέχει στα μέλη της ΕΑΣΕ ιδιαίτερες καλύψεις
που δεν περιλαμβάνονται σε συνηθισμένα
εταιρικά ή προσωπικά ασφαλιστικά πακέτα.
Προσφέρεται ειδικά για τα μέλη της ΕΑΣΕ
σε χαμηλό ετήσιο κόστος και αποτελεί
προσαρμογή σε προσωπικό επίπεδο του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών
Διοίκησης γνωστού ως Directors & Officers
Liability Insurance (D&O).

1.2.9. Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης
Με νέα βιβλία πάνω στο μάνατζμεντ και την
ηγεσία εμπλουτίστηκε η Δανειστική Βιβλιοθήκη
της ΕΑΣΕ. Κάθε μήνα τα μέλη μας ενημερώνονται
για τους νέους τίτλους (Book of the Month).
Συνολικά η Βιβλιοθήκη της ΕΑΣΕ διαθέτει
περισσότερους από 260 τίτλους βιβλίων.
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2. Εκδηλώσεις

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
26ο Συνέδριο ΕΑΣΕ
ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΜΟΣ: Διαύγεια σκέψης στην ηγεσία
Με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 CEOs και διευθυντικών
στελεχών επιχειρήσεων καθώς και μίας πλειάδας διακεκριμένων
ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μίλησαν για την
τέχνη της ορθής κρίσης και την ικανότητα του ηγέτη να διατηρεί
διαύγεια σκέψης πραγματοποιήθηκε το 26ο Συνέδριο Ηγεσίας της
ΕΑΣΕ με θέμα: «Ευθυκρισία και εστιασμός: Διαύγεια σκέψης στην
ηγεσία» την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 στο
Grand Resort Lagonissi. Στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκαν την
πρώτη ημέρα ο Radical Thinker & Psychologist Barry Schwartz,
ο CEO της Belron Group, Belron Group Gary Lubner καθώς και
οι Χρήστος Μεγάλου (Σύμβουλος Διεθνών Επενδύσεων, Fairfax
Financial Holdings), Παντελής Παντελιάδης (Πρόεδρος, Όμιλος
METRO) και Αριστοτέλης Παντελιάδης (Διευθύνων Σύμβουλος,
Όμιλος METRO). Προσαρμόζοντας το αριστοτελικό πρότυπο της
πρακτικής σοφίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο
διακεκριμένος στοχαστής και ψυχολόγος Barry Schwartz μίλησε
για την ευθυκρισία και τη φρόνηση ως τις μεγαλύτερες αρετές του
σύγχρονου ηγέτη. Εμπειρίες από τη διοίκηση της Belron (Carglass,

Barry Schwartz

Gary Lubner

Χρήστος Μεγάλου

Παντελής Παντελιάδης

6/7

Autoglass, Safelite) κατέθεσε ο CEO του ομίλου Gary Lubner,
μιλώντας για το πώς ζυγίζει καταστάσεις και πρόσωπα, σε τι δίνει
προτεραιότητα και πώς καταλήγει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις
την κατάλληλη στιγμή.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, την οποία παρακολούθησαν
δωρεάν οι σύντροφοι των συνέδρων, ήταν αφιερωμένη στη
δύναμη της θέλησης και στη σημασία της διαύγειας στην επίτευξη
στόχων ζωής. Μάλιστα μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όλες
τις γυναίκες που συμμετείχαν, καθώς η ΕΑΣΕ τους πρόσφερε
λουλούδια ως αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου τους
στην οικογένεια. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο χαρισματικός Miles
Hilton-Barber, γνωστός ως «ο τυφλός εξερευνητής» ο οποίος σε
ηλικία 50 ετών (κι όντας τυφλός από τα 22 χρόνια του) αποφάσισε
να δράσει, να κυνηγήσει τα όνειρά του και να δώσει το παράδειγμα
σε άλλους συνανθρώπους του. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν
επίσης οι ομιλίες του Ψυχίατρου και Διευθυντή του Αθηναϊκού
Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου Πέτρου Πολυχρόνη καθώς και
του επικεφαλής της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου (Saferinternet) Γιώργου Κορμά και του
ηθοποιού, σκηνοθέτη και ιδρυτή του πολυχώρου «Μορφές
Έκφρασης» Θωμά Κινδύνη. Χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου
απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος, ο οποίος
αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των ηγετών στη σημερινή
κρίσιμη καμπή για την Ελλάδα επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων,
ότι «Η σημερινή πραγματικότητα δεν συγχωρεί αναβλητικότητα,
καθυστέρηση, αδράνεια. Πρέπει να είμαστε μπροστά στα
γεγονότα...», ενώ ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ

Αριστ. Παντελιάδης

Miles Hilton-Barber

Γιάννης Αναστασόπουλος,
στην καθιερωμένη ομιλία
του στο τέλος της 2ης ημέρας
του συνεδρίου, εξέφρασε τη
βαθειά ικανοποίηση της ΕΑΣΕ
για τη μεγάλη ανταπόκριση
και την αθρόα συμμετοχή
των ανωτάτων στελεχών
στο συνέδριο που - όπως είπε χαρακτηριστικά - πήρε ψήφο
εμπιστοσύνης για μια ακόμη φορά, προσθέτοντας ότι: «Ο σαφής
προσανατολισμός, η στόχευση και ο εστιασμός στο επιθυμητό
αποτέλεσμα είναι το Α και το Ω για να πετύχουμε τις επιδιώξεις
μας. Διότι αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, κινδυνεύεις να πας
εκεί ακριβώς που κοιτάς...». Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε
ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ 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 26ου Ελληνικού Συνεδρίου Ηγεσίας
και ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή, τη Συμβουλευτική
Επιτροπή, τους χορηγούς, τους συνεργάτες της ΕΑΣΕ και
την υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ Έφη
Πίντζου που είχε την επιμέλεια οργάνωσης και προβολής.

Πέτρος Πολυχρόνης

Γιώργος Κορμάς

Θωμάς Κινδύνης
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2. Εκδηλώσεις
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2015
Πρόεδρος:
Γιάννης Κολοβός,
Διευθύνων Σύμβουλος, Edenred
Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος,
Creative & Communication Partner
Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος,
Managing Director, BERLON UK
Βασίλης Ραμπάτ,
Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS
Γεράσιμος Σαράφογλου,
Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής,
JACOBS DOUWE EGBERTS GR
Θεοδόσιος Σταϊκόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, IFCO SYSTEMS HELLAS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2015
Ηρώ Αθανασίου,
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΕΛΑΙΣ - UNILEVER
Βασίλειος Ανδρικόπουλος,
COO & Vice Chairman, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Πέγκυ Αντωνάκου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
Μιχάλης Βλασταράκης,
Γενικός Διευθυντής Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας &
Πελατειακών Σχέσεων Ομίλου, EUROBANK ERGASIAS
Αγάθη Γαλάνη,
Γενική Διευθύντρια, EMC HELLAS
Θεόδωρος Δασκαλόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΙΟΚΥΤ
Χρήστος Δήμας,
Γενικός Διευθυντής, ΞΕΝΤΕ
Αντώνιος Ζώντος,
CEO, Β. ΚΑΥΚΑΣ
Ιωάννης Καλλίγερος,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, MERCEDES BENZ
HELLAS
Αγγελική Οικονόμου,
Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ
Χριστίνα Παπανδρέου,
Πρόεδρος & Γενική Διευθύντρια, BAKER MASTER
Νάντια Σταυρογιάννη,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, D.A.S. HELLAS
Τίνα Τρίψα,
former CEO, IPSOS

> 2.2. Εσπερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή
«ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζει ο Γενικός Διευθυντής για θέματα Καριέρας,
Προγραμματισμού των Οικονομικών, Υγείας και
Συνταξιοδότησης »

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ρόλο και την
εξέλιξη των CEOs, οι αλλαγές που έχει επιφέρει στις προσδοκίες,
στη στρατηγική και στις προοπτικές για τα στελέχη της Γενικής
Διεύθυνσης καθώς και τα νέα δεδομένα στο ασφαλιστικό, ήταν το
αντικείμενο της Εσπερίδας Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή που
διοργάνωσε την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015 η ΕΑΣΕ με τη συμμετοχή
περισσότερων από 100 CEOs μελών της.
Ομιλητές ήταν ο γνωστός νομικός με εξειδίκευση στον Τομέα της
Κοινωνικής Ασφάλισης, Μέλος της Επιτροπής Σοφών και εκδότης
του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ» Δημήτρης Μπούρλος,
ο Δρ. Δημοσθένης Κατρίτσης, Διευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής
Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών & Lecturer, Harvard Medical School
και ο Γιώργος Δαλιάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΟΝ Greece.
Τον συντονισμό και σχολιασμό της Εσπερίδας είχε ο Νικήτας
Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος,
ICAP Group, που παρουσίασε επίσης τα ενδιαφέροντα
αποτελέσματα έρευνας (που διενεργήθηκε από την ICAP Group
ειδικά για την Εσπερίδα της ΕΑΣΕ σε δείγμα 640 ανωτάτων
στελεχών) και αφορούσε στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στις επιχειρήσεις που διοικούν αλλά και στην καριέρα των CEOs.
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> 2.3. Εκδηλώσεις της ΕΑΣΕ για τις γυναίκες
Η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις
εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΑΣΕ.
Έτσι, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ομάδας Δράσης της
ΕΑΣΕ για την ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των
γυναικών ανωτάτων στελεχών στην ΕΑΣΕ και τις επιχειρήσεις,
διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο ειδικές εκδηλώσεις, με
τη συμμετοχή 300 γυναικών στελεχών επιχειρήσεων.
Πέμπτη, 22.01.2015 : Η πρώτη εκδήλωση με θέμα «Ο δρόμος
προς την κορυφή» έγινε τον Ιανουάριο στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος,
Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, και η Μαρίκα Λάμπρου, Επικεφαλής της
Ομάδας Δράσης αναφέρθηκαν στην έλλειψη γυναικών σε υψηλές
ηγετικές θέσεις – και την ανισορροπία που αυτή προκαλεί στη
σύγχρονη ανάπτυξη των επιχειρήσεων – και τόνισαν την ανάγκη
ενίσχυσης του ρόλου τους στην εταιρική πυραμίδα.
Τα ενδιαφέροντα ευρήματα της σχετικής έρευνας που
διεξήγαγε στα μέλη της ΕΑΣΕ παρουσίασε η Διευθύνουσα
Σύμβουλος της FOCUS BARI Βαλέρια Τσάμη, ενώ οι Ανδρέας
Αθανασόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
DIXONS, Χρηστίνα Ιωαννίδη, Director της HAY Group, Νίκος
Καυκάς, Πρόεδρος της Β. ΚΑΥΚΑΣ, Νίκη Κουτσιανά, Πρόεδρος
της APIVITA και Φραγκίσκη Μελίσσα, Διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού της VODAFONE, συζήτησαν τα αποτελέσματα της
έρευνας και μίλησαν για τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά
ενός αποτελεσματικού ηγέτη καθώς και για την έλλειψη
γυναικών σε υψηλές ηγετικές θέσεις. Τη συζήτηση συντόνισε
ο Γιάννης Περλεπές, Γενικός Διευθυντής της εφημερίδας Η
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Πέμπτη, 29.10.2015: Η δεύτερη εκδήλωση με θέμα
«Πάρε το τιμόνι της καριέρας σου» έγινε τον Οκτώβριο στο
αμφιθέατρο της ΟΤΕAcademy με τη συμμετοχή περισσότερων
από 200 γυναικών στελεχών επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα
έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΑΣΕ στους συμμετέχοντες
της εκδήλωσης με τη συνεργασία της FOCUS BARI από τη
Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της FOCUS BARI,
καθώς επίσης και τα αποτελέσματα έρευνας της KPMG, από τη
Σιάνα Κυριάκου Γενική Διευθύντρια & COO της KPMG για 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.
Ακολούθησαν δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα πάνελ συζητήσεων.
Ομιλητές στο 1ο ήταν οι Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια
της KPMG, Χάρης Κωνσταντινίδης, Permanent Placement &
Career Transition Manager της ADECCO, Μάνος Πανώριος,
Διευθύνων Σύμβουλος της STANTON CHASE, Ηρακλής
Παπαδόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής της PEDERSEN
& PARTNERS με συντονίστρια συζήτησης την Mary Kramer,
Regional Manager Balkans της SPENGLERFOX.
Ομιλήτριες στο 2ο πάνελ ήταν οι Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική
Διευθύντρια της EUROBANK, Ντορίνα Οικονομοπούλου,
Γενική Διευθύντρια της MARSH και Όλγα Σταυροπούλου,
Πρόεδρος της ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ενώ τον συντονισμό
της συζήτησης είχε η Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα Σύμβουλος
της ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Τις εργασίες της Εσπερίδας
συντόνισε η κα Ευγενία Καφφετζή, Διευθύνουσα Σύμβουλος
της GLOBALNET INSURANCE BROKERS LTD.
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2.4. Συναντήσεις Κορυφής
Οι «Συναντήσεις Κορυφής» με 5 καταξιωμένους CEOs και τον Δήμαρχο Αθηναίων συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των μελών μας και
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015:
MOTOR OIL
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
της MOTOR OIL Πέτρος Τζαννετάκης,
παρουσίασε στα μέλη της ΕΑΣΕ την
ιστορία και τις επιχειρηματικές αξίες της
MOTOR OIL, ενώ μοιράστηκε μαζί τους
προσωπικές εμπειρίες και μίλησε για τα
σχέδια ανάπτυξης της εταιρίας σε όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός
και εκτός Ελλάδος. Ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε στον παραδοσιακά εξωστρεφή και
εξαγωγικό προσανατολισμό της MOTOR
OIL καθώς και στην προσήλωση της
διοικητικής ομάδας στην στρατηγική των
συνεχών επενδύσεων.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015:
EUROBANK
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK
Φωκίων Καραβίας υποδέχθηκε στα
κεντρικά γραφεία της Τράπεζας τα μέλη
της ΕΑΣΕ και συζήτησε μαζί τους για την
πορεία της EUROBANK, την ανάπτυξη και
τις εξελίξεις στην οικονομία.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015:
INTRALOT

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015:
DIAGEO
Στα κεντρικά γραφεία της DIAGEO ο
Τάσος Ευαγγέλου, Global Sales Director/
Operational Excellence DIAGEO PLC
(τότε Regional Director Western Europe),
μίλησε στους συναδέλφους του για τη
στρατηγική της DIAGEO, μοιράστηκε
εμπειρίες από την επιτυχημένη
επαγγελματική πορεία του και συζήτησε
μαζί τους για τη φιλοσοφία και τις αξίες
της εταιρίας καθώς και για θέματα που
αφορούν τον κλάδο των premium ποτών.

Στο Κέντρο Καινοτομίας INTRALOT
υποδέχτηκε ο Αντώνης Κεραστάρης,
Group CEO της INTRALOT τα μέλη της
ΕΑΣΕ και μίλησε για την ιστορία και
τις επιχειρηματικές αξίες της εταιρίας
καθώς και για την ανάπτυξή της εντός
και εκτός Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τον
εξωστρεφή προσανατολισμό της.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015:
WIND
Στα γραφεία της WIND στο Μαρούσι ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
WIND Νάσος Ζαρκαλής συναντήθηκε
με τα μέλη της ΕΑΣΕ και μίλησε για
την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας
και τις εξελίξεις στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015:
Δήμαρχος Αθηναίων
Η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με το Κέντρο
Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου
Αθηναίων διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση
για την επιχειρηματικότητα με ομιλητή
το Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.
Ο Δήμαρχος παρουσίασε και ανέλυσε
τους πέντε κεντρικούς άξονες στους
οποίους έχει στηρίξει τη στρατηγική του
για την επιχειρηματικότητα: Κουλτούρα
Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξη
Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων, Διασύνδεση
με Χρηματοδότηση, Επιχειρηματικό
Περιβάλλον, Branding & Marketing της
πόλης και των επιχειρήσεών της με
στόχο «να γίνει η Αθήνα προορισμός για
κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρηματίες και
επενδυτές».
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2.5. Συνάντηση Γραφείου

2.6. Ambassadors Talk

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015:
«Στον φακό της επικαιρότητας».
Ο Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB ήταν ο
ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Στον φακό της επικαιρότητας».
Λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων, τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος και τις
προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015: Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας
Στη Βρετανική Κατοικία υποδέχθηκε τα μέλη της ΕΑΣΕ ο Βρετανός
πρέσβης John Kittmer όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Μεγάλης
Βρετανίας, το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις
βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο κ. Kittmer υπογράμμισε
τους στενούς επιχειρηματικούς και εμπορικούς δεσμούς μεταξύ
των δύο χωρών σε κλάδους όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, ο
τουρισμός και η εκπαίδευση και εξέφρασε την αισιοδοξία
του για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών εμπορικών και
επιχειρηματικών σχέσεων η οποία θα οδηγήσει στην ενίσχυση
της οικονομικής ανάπτυξης και στις δυο χώρες.
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2.10 Executive Cultural Escape
Δύο μοναδικές πολιτιστικές αποδράσεις αναψυχής είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν όσοι συμμετείχαν στα δύο Executive
Cultural Escape που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ.

2.7. Εκδήλωση
Κοινωνικής Προσφοράς
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015:
«Η ΕΑΣΕ επισκέφθηκε την
Κιβωτό του Κόσμου»
Η «Κιβωτός του Κόσμου» και ο πατέρας
Αντώνιος υποδέχθηκαν το Δ.Σ. και τα
μέλη της ΕΑΣΕ σε μια συνάντηση με
σκοπό τη γνωριμία και το ουσιαστικό
έργο του οργανισμού, ο οποίος
μετρά 17 χρόνια συνεχούς υποστήριξης
σε παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται ενίσχυση. Η ΕΑΣΕ
ενίσχυσε το έργο της Κιβωτού με το ποσό των €5.000.

2.8. Ειδική εκδήλωση της ΕΑΣΕ στη Ρουμανία
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015
Ειδική εκδήλωση για τους CEOs που εργάζονται στη Ρουμανία
διοργάνωσε στο Βουκουρέστι η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με
τον Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου στη Ρουμανία Μάμα
Κουτσογιάννη με τίτλο «Lessons Learned from the Crisis:
Management Challenges».

2.9. Happens on Sunday
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015: «Η μάχη του Μαραθώνα»
H ΕΑΣΕ διοργάνωσε για τα μέλη της και τις οικογένειές τους ένα
υπέροχο οδοιπορικό στον Μαραθώνα, με ξενάγηση στον χώρο
όπου πραγματοποιήθηκε η περίφημη μάχη και επισκέψεις στον
«Σορό», το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα αλλά και στο
χωριό του Μαραθώνα - αφετηρία του Κλασικού Μαραθωνίου.

Πέμπτη 30 Απριλίου έως Κυριακή 3 Μαΐου 2015
Το μαγευτικό Κεντρικό Ζαγόρι, την Πωγωνιανή και τα Μετέωρα
επισκέφθηκαν τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι οικογένειές τους,
περιηγήθηκαν στα πανέμορφα Ζαγοροχώρια, έκαναν πεζοπορία
στη Σκάλα Βραδέτου και γνώρισαν τα μοναδικής αρχιτεκτονικής
γεφύρια Νούτσου, Καλογερικό και Κλειδωνιάς. Στις εξορμήσεις
στα Ζαγοροχώρια στην παρέα της ΕΑΣΕ βρέθηκε ο κ. Λευτέρης
Γείτονας των «Εκπαιδευτηρίων Γείτονα», ο οποίος με τη σύζυγό
του προσέφεραν στους εκδρομείς μια ηπειρώτικη βραδιά στο
σπίτι τους. Στο πλαίσιο του Executive Cultural Escape, τα μέλη
της ΕΑΣΕ επισκέφθηκαν το πρότυπο ‘Σπίτι Φιλοξενίας Παιδιών’
της Κιβωτού του Κόσμου στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων.
Παρασκευή 9 έως Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015
Οι συμμετέχοντες απήλαυσαν μια μοναδική πολιτιστική
απόδραση αναψυχής στην πανέμορφη Μάνη. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Ελιάς & Ελαιολάδου,
επίσκεψη στη Βάθεια, στο σπήλαιο Διρού, στο ακρωτήριο
Ταίναρο, στην Αρεόπολη, στο νεκρομαντείο του Ποσειδώνα και
στο ειδυλλιακό Οίτυλο.
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2.11. Κοινωνικές Εκδηλώσεις

2.13. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Δύο ξεχωριστές βραδιές μακριά από τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι σύντροφοί
τους μέσα στο έτος. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
10 Σεπτεμβρίου, στο ωραιότερο σημείο της Ελληνικής Ριβιέρας,
στο ARK Bar-Restaurant, ενώ λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα
και συγκεκριμένα την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου η ΕΑΣΕ
διοργάνωσε ένα εορταστικό δείπνο στο εστιατόριο Malvazia.

Με ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία, προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική εξέλιξη, ο Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
της ΕΑΣΕ, με την παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των
μελών της ΕΑΣΕ.

2.12. Members’ Evening @ ΕΑΣΕ
Κάθε μήνα μέλη της ΕΑΣΕ έδιναν το καθιερωμένο (εδώ και τέσσερα
χρόνια) «ραντεβού» τους στα γραφεία της ΕΑΣΕ στο πλαίσιο των
συναντήσεων Members’ Evening με σκοπό να συναντήσουν
φίλους και γνωστούς, να μιλήσουν για θέματα επιχειρηματικότητας
και επικαιρότητας συσφίγγοντας έτσι τις σχέσεις τους και
καλλιεργώντας σχέσεις φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης.

Eκθεση πεπραγμEνων 2015

3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Το 2015, μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για τη χώρα μας, η ΕΑΣΕ
κατέθεσε θέσεις και απόψεις για επίκαιρα ζητήματα.
Με τη δύναμη και το κύρος που της δίνουν τα μέλη της, τα οποία
διοικούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, συνέβαλε με
γόνιμο τρόπο στον διάλογο μέσω αρθογραφίας, συνεντεύξεων
καθώς και δημοσιεύσεων στο περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ. Το 2015
η ΕΑΣΕ δημοσιοποίησε τις προτάσεις της για θέματα όπως:
• Το δημοψήφισμα
• Η νοοτροπία ανάπτυξης. Η μαζική φυγή των νέων
(GenerationG)
• Η μοναξιά της κορυφής
• Η Ηγεσία (ρόλος των ηγετών σήμερα, η σημασία της εμπειρίας
στη λήψη αποφάσεων κλπ)
• Ο ρόλος των CEOs στην ανάπτυξη της οικονομίας
• Η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και
αναρτούνται στην ιστοσελίδα www.ease.gr καθώς και στο
Linkedin http://gr.linkedin.com/in/aceogr/.

3.2. Συνεργασία με Φορείς
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
που σχεδίασε η Ομάδα Δράσης για τη συμβολή της ΕΑΣΕ στην
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ΕΑΣΕ συνεργάστηκε με:
Α. τη Συμμαχία για την Εργασία
ένα πρόγραμμα μέρος της πρωτοβουλίας PARES της Ε.Ε.- το
οποίο στοχεύει να βοηθήσει τους νέους απόφοιτους τεχνικών
σχολών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και
Β. το ReGeneration
ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης υπό την
αιγίδα του World Economic Forum Global Shapers Athens Hub
με high caliber πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι
έχουν περάσει μία απαιτητική διαδικασία επιλογής και στη
συνέχεια, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε σχετική
ενημερωτική εκδήλωση στα γραφεία της στις 9 Ιουνίου
2015, ενώ απέστειλε στα μέλη της πληροφοριακό υλικό
για τη συμμετοχή των εταιριών τους σε αυτή την αξιόλογη
πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν
πολύτιμη εμπειρία και να ενσωματωθούν στον κόσμο των
επιχειρήσεων με αποτελεσματικό τρόπο από την πρώτη μέρα
(job ready).
Η ΕΑΣΕ, ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Σωματείο
Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) μέσω του προγράμματος Junior
Achievement. Το ΣΕΝ, φορέας με πανευρωπαϊκή εμβέλεια,
έχει σκοπό να μυήσει τους νέους ανθρώπους στον κόσμο των
επιχειρήσεων. Η ΕΑΣΕ αποτελεί τον ιδανικό κοινωνό, καθώς τα

μέλη της μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια για την
επαφή των μαθητών με τον κόσμο των επιχειρήσεων καθώς
και παρακίνηση για τη νεανική επιχειρηματικότητα μέσα στην
παγκόσμια οικονομία.
Παράλληλα, προχώρησε στην ανανέωση του μνημονίου
συνεργασίας με το δίκτυο CSR HELLAS για την περίοδο 2015-2018
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: Το 2015 και για 8η συνεχή χρονιά, η ΕΑΣΕ
σε συνεργασία με την ICAP Group, πραγματοποίησε την
τριμηνιαία έρευνα CEO Index σε δείγμα 3.020 CEOs, στην οποία
αποτυπώνονται οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις της Ελλάδας και
οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και την οικονομία.
Δράσεις ΕΚΕ: Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για την
ΕΑΣΕ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων
της, καθώς μέσα από αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι βάζει
στο επίκεντρο τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και την
επιχειρηματική ολοκλήρωση. Πιστή στη δέσμευσή της να
συνδράμει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και
θέλοντας να δώσει το παράδειγμα, επέλεξε να προσλάβει μία
υποψήφια από το πρόγραμμα ReGeneration που εντάσσεται
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
δίνοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσει 6μηνη πρακτική
άσκηση επ’ αμοιβή. Στόχος ήταν να συμβάλει και η ίδια η ΕΑΣΕ
στη δημιουργία προϋποθέσεων απόκτησης εξειδικευμένης
επαγγελματικής γνώσης, ενίσχυσης της κατάρτισης και
ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων που
αναζητούν δουλειά.
Ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέλη που ανταποκρίθηκαν στο
σχετικό κάλεσμα της ΕΑΣΕ, προχωρώντας σε προσλήψεις
στις εταιρίες που διοικούν, συνολικά 23 νέων ανθρώπων,
επιδεικνύοντας έτσι ισχυρό κοινωνικό προφίλ και
υποστηρίζοντας έμπρακτα τη μάχη κατά της νεανικής ανεργίας.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η ΕΑΣΕ, στήριξε έμπρακτα
τις δράσεις του δικτύου CSR HELLAS, συνυπογράφοντας
την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 και
αναλαμβάνοντας τη δέσμευση προώθησης των αξιών της
διακήρυξης σε όλα τα μέλη της. Επίσης, ενίσχυσε το έργο του
σωματείου «Ακουστήριξη – κίνηση για την προσβασιμότητα
κωφών και βαρηκόων» με το ποσό των 3.000 ευρώ και το έργο
της Κιβωτού με το ποσό των 5.000 ευρώ. Τέλος, η διοίκηση
της ΕΑΣΕ αποφάσισε αντί στεφάνων για τον αιφνίδιο χαμό του
αγαπητού συναδέλφου Ζαχαρία Πιπερίδη να ενισχύσει το έργο
του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος με 2.000 ευρώ.
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16/12/2015 	QUALITYNET FOUNDATION - BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2015 Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Σπύρος Φίλιππας συμμετείχε στην επιτροπή
αξιολόγησης.
8/12/2015

ΕΕΔΕ - CEO SUMMIT 2015.

30/11 & 1/12/2015 	ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - 26ο Συνέδριο:
«Investment & Growth: Building a national plan».
10/11/2015 	ICAP - 8ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου.
27/10/2015
		
15/10/2015

ICAP - Βραβεία True Leaders.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία.
ΣΕΣΜΑ - Διεθνές Συνέδριο FEACO.

1/10/2015 	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - HR Awards Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Μαρίκα Λάμπρου συμμετείχε στην επιτροπή
αξιολόγησης και απένειμε βραβεία.
22 & 23/9/2015 	CSR HELLAS - Δείπνο Εορτασμού 15 χρόνων ίδρυσης και συνέδριο για την
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την ΕΚΕ.
Οι κ.κ. Β.Ραμπάτ και Γ.Γκόνος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας Δ.Σ. της ΕΑΣΕ,
συμμετείχαν στο πάνελ των ομιλητών.
15/9/2015 	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - Responsible Business Awards. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ
Νικήτας Κωνσταντέλλος συμμετείχε στην κριτική επιτροπή. Το αν. μέλος του
Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Γιάννης Μπαλακάκης απένειμε βραβεία.
8/9/2015 	ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - Το μοντέλο
ανοικοδόμησης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
10/6/2015

CR Institute - Βραβεία CR Index 2014.

4/6/2015

ΕΕΔΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.

4/6/2015

ICAP - Human Capital Summit. Talent Management: From drain to gain.

28/5/2015
6/5/2015
		
5/5/2015

ΣΕΤΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση.
McCAIN FOODS - Εκδήλωση με θέμα:
«Καρπός φροντίδας - Πρωτοβουλία ελπίδας».
ΕΕΔΕ - Manager of the Year.

22/4/2015 	GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS - Βραβεία Best Workplaces 2015.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβείο.

3.5 Επίσκεψη της ΕΑΣΕ
στις εγκαταστάσεις της
Ελληνικός Χρυσός
Με πρόσκληση της εταιρίας «Ελληνικός
Χρυσός» ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας
Κωνσταντέλλος και ο Σύμβουλος
Διοίκησης Γιάννης Αναστασόπουλος
πραγματοποίησαν επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις στη Χαλκιδική, την
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τις εξορυκτικές
δραστηριότητές της, τις περιβαλλοντικές
δράσεις και τη συμβολή της στη
γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Ομάδες Δράσης
Ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΑΣΕ είναι η αξιοποίηση της μεγάλης δύναμης της, που είναι η τεράστια τεχνογνωσία την οποία
διαθέτουν τα μέλη της και για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί οι Ομάδες Δράσης. Έτσι μετά την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν οι παρακάτω ομάδες:

1

Ομάδα προσφοράς
στην κοινωνία
& ενίσχυσης
θεσμικού ρόλου και
εξωστρέφειας

2 Ομάδα επικοινωνίας &
προγραμμάτων

Επικεφαλής:
Βασίλης Ραμπάτ, Γενικός
Γραμματέας ΔΣ ΕΑΣΕ. Μέχρι
τον Νοέμβριο 2015, επικεφαλής
στην ομάδα Επικοινωνίας
(η οποία συγχωνεύθηκε με
την ομάδα Προγραμμάτων)
ήταν ο Σπύρος Φίλιππας,
Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ

Επικεφαλής:
Απόστολος Πεταλάς,
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ

5 Ομάδα ενίσχυσης του
ρόλου των γυναικών
στην EAΣΕ & τις
επιχειρήσεις

Επικεφαλής:
Μαρίκα Λάμπρου,
Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ

3

6

Ομάδα συμβολής στην
καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων
Επικεφαλής:
Βενετία Κουσία, Αν. Μέλος ΔΣ
ΕΑΣΕ και Ηρώ Αθανασίου,
CEO ΕΛΑΙΣ-UNILEVER

Ομάδα οργάνωσης
εκδηλώσεων
και ενίσχυσης
Νetworking

4

Επικεφαλής:
Τάσος Ευαγγέλου,
Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ

7

Ομάδα εκε
Επικεφαλής:
Βασίλης Γούναρης
Αν. Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ και
Γιάννης Μπαλακάκης,
Αν. Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ

Ομάδα προσέλκυσης
νέων μελών και
ενίσχυσης εσόδων
εασε
Επικεφαλής:
Γιώργος Γκόνος,
Ταμίας ΔΣ ΕΑΣΕ

8

Οργανωτική &
συμβουλευτική
επιτροπή συνεδρίου
2016
Επικεφαλής:
Νάσος Μπίκας,
Αν. Μέλος ΔΣ
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4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της
ΤΕΥΧΟΣ 28 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΤΕΥΧΟΣ 25 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 28 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

CORPORATE REORGANIZATION
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Νeο Διοικητικo Συμβοyλιο τηΣ ΕΑΣΕ
Ο Νικhτας κωΝςταΝτeλλΟς επαΝεξελeγη πρoεδρΟς δ.ς.
26ο ΣυΝΕΔΡιο ηΓΕΣιΑΣ ΕΑΣΕ:
ΕυΘυκΡιΣιΑ κΑι ΕΣτιΑΣμοΣ
η ΔιΑyΓΕιΑ ΣτηΝ ηΓΕΣiΑ

oRGANiZATioNAL HeALTH:
ΠοΣο υΓιηΣ ΕιΝΑι η
ΕΠιΧΕιΡηΣη ΣΑΣ;

BiG DATA ANALyTics:
eΝΑ ΑΠΑιτητικo
τΑξiΔι

NEGOTIATIONS: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
ΤΑ 8 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

GENDER EQUALITY:
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το 2015, το περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ, η τριμηνιαία έκδοση της ΕΑΣΕ, επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματική
υγεία, την ευθυκρισία και τη διαύγεια στην ηγεσία, τις αλλαγές στον τρόπο διοίκησης καθώς και τις αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα.
Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ανωτάτων στελεχών, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες μελέτες και έρευνες,
καθώς και άρθρα για την ψηφιακή εποχή, τη στρατηγική καινοτομία, την ανάλυση δεδομένων, το decision making, τον ρόλο της
διαπραγμάτευσης στην επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ισότητα των φύλων στον εργασιακό στίβο καθώς και τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΕΑΣΕ και
προβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που πραγματοποίησε μέσα στη χρονιά.
Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς φορείς.

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα – Δελτία Τύπου
Το 2015, θεωρείται μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά αναφορικά με την προβολή των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων της
ΕΑΣΕ τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Η «Ναυτεμπορική», τα περιοδικά «Marketing Week» και «HR Professional»,
η ηλεκτρονική σελίδα «naftemporiki.gr» και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις «Daily Fax» και «Net Fax» δημοσιοποίησαν καταχωρήσεις,
συνεντεύξεις και άρθρα για το 26ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία για ακόμα μια χρονιά.
Παράλληλα, άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου της ΕΑΣΕ Νικήτα Κωνσταντέλλου και του Συμβούλου Διοίκησης
Γιάννη Αναστασόπουλου, τα οποία παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΑΣΕ, φιλοξενήθηκαν στον οικονομικό και πολιτικό
τύπο. Επιπλέον, σημαντικές αναφορές έγιναν στο σύνολο του έντυπου αλλά και ηλεκτρονικού τύπου των Δελτίων Τύπου της ΕΑΣΕ
αλλά και των αποτελεσμάτων της τριμηνιαίας έρευνας CEO Index.

5. Υποδομή & Εξοπλισμός
Με επιπλέον νέο, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό εμπλουτίστηκαν τα γραφεία μας με τη χορηγική υποστήριξη του Ομίλου QUEST.
Συγκεκριμένα πρόκειται για προϊόντα hardware τελευταίας τεχνολογίας, απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής
της ΕΑΣΕ. Ο νέος εξοπλισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της λειτουργίας και οργάνωσης των γραφείων μας. Ευχαριστούμε
θερμά τα μέλη μας κ.κ. Μάρκο Μπιτσάκο και Δημήτρη Εφορακόπουλο καθώς και τον Όμιλο QUEST για την ευγενική προσφορά.
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6. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Τη χρονιά που πέρασε ενισχύθηκε σε
σημαντικό βαθμό η παρουσία μας στα
ευρωπαϊκά δρώμενα. Ο Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος
παρακολούθησε το 2ήμερο συνέδριο
της CEC European Managers που
πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 28
& 29 Μαΐου 2015 με θέμα: «Stimulating
Mobility of highly qualified Young
Workers through Mentoring». Κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου συμμετείχε
στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
και του Steering Committee στην οποία
εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με

the Crisis: Management Challenges».
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας
Κωνσταντέλλος παρουσίασε την
αποστολή, τους στόχους και τις
δραστηριότητες της ΕΑΣΕ και αναφέρθηκε
Τέλος, όπως αναφέρθηκε σε
στα εφόδια που πρέπει να διαθέτουν οι
προηγούμενη ενότητα, η ΕΑΣΕ
CEOs για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη και να επιτύχουν στον απαιτητικό τους
χρονιά εκδήλωση εκτός συνόρων και
ρόλο, ενώ ο Ταμίας της ΕΑΣΕ Γιώργος
συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι, σε
Γκόνος, μίλησε για τις προκλήσεις
συνεργασία με τον Επίτιμο Πρόξενο
που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες, και
της Κύπρου στη Ρουμανία Μάμα
παρουσίασε στοιχεία για όσες ξεκινούν
Κουτσογιάννη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου
από μηδενική βάση και κατορθώνουν να
2015, με τίτλο «Lessons Learned from
γίνουν ηγέτιδες σε νέες αγορές εργασίας.
Πρόεδρο τον Ludger Ramme. Συμμετείχε
επίσης και στη συνάντηση του Steering
Committee που πραγματοποιήθηκε στις
23 Οκτωβρίου 2015 στις Βρυξέλλες.

7. Προσωπικό & συνεργασίες
Τον Ιούλιο του 2015, εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΑΣΕ η Γιώτα Σπηλιωτοπούλου, η οποία προσελήφθη ως βοηθός στο τμήμα
Επικοινωνίας & Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε την εταιρία ADECCO, η οποία στηρίζει χορηγικά την ενέργεια αυτή. Επίσης
στο πλαίσιο συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Γέφυρες απασχόλησης» μέσω του προγράμματος ReGeneration, η ΕΑΣΕ προχώρησε
στην πρόσληψη της Ιωάννας Κουμπάρου, απόφοιτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Η
συνεργασία μας με τους εξωτερικούς συνεργάτες συνεχίστηκε κανονικά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

8. Χορηγίες
Σημαντικό ποσοστό των εσόδων της ΕΑΣΕ που ανέρχεται σε 37% για το 2015, αποτελούν οι χορηγίες. Σημειώνουμε εδώ και
τη χορηγική υποστήριξη σε παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που συνέβαλε στην μείωση των λειτουργικών μας εξόδων.
Ευελπιστώντας ότι και τη νέα χρονιά θα είναι αρωγοί των προσπαθειών μας και μέσω των χορηγιών τους θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη μας για την υποστήριξη τους.

9. Οικονομικά Αποτελέσματα
Συνεχίζοντας για άλλη μια χρονιά την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και διατηρώντας οικονομική αυτάρκεια παρόλο
το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ΕΑΣΕ παρουσίασε και το 2015 θετικό πρόσημο στα αποτελέσματά της,
που αποτυπώνονται ως ακολούθως:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2015 - 31/12/2015)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2015 31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

ΠΟΣΑ

Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πλεόνασμα χρήσεως 1/1-31/12/2015

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4.905,83

6.760,35

Ασώματες ακινητοποιήσεις

14.477,30

17.775,63

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

19.383,13

24.535,98

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις

26.837,16

42.357,38

Διαθέσιμα

459.155,20

397.169,36

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

485.992,36

439.526,74

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης

75,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

75,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καθαρή θέση χρήσεων έως 31/12/2014

505.450,49 464.062,72

Ο ΤΑΜΙΑΣ:Γ. Γκόνος

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

432.275,30

έως 31/12/2013

398.438,45

30.249,75

Πλεόνασμα
χρήσεως
1/1-31/12/2014

33.836,85

462.525,05

432.275,30

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό

10.000,00

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

10.000,00

10.000,00

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές / Πιστωτές

9.607,93

2.728,73

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

8.731,20

2.906,26

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.986,31

5.152,43

24.325,44

10.787,42

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα επόμενης χρήσης

8.600,00

11.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

8.600,00

11.000,00

505.450,49

464.062,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(1/1/2015 - 31/12/2015)
ΕΣΟΔΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

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

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

2015
221.700,00
244.625,84
32.189,86
18.000,00
12.517,61
0,00
6.137,80
535.171,11

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

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

2015
233.171,35
20.970,54
34.218,61
129.348,23
17.705,84
19.932,39
15.396,65
0,00
19.169,01
5.008,74
10.000,00
0,00
504.921,36

Πλεόνασμα Χρήσεως
Καθαρή Θέση

33.836,85
432.275,30

30.249,75
462.525,05

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Κωνσταντέλλος Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Γκόνος Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δ. Παπανικητόπουλος, Α. Μοχλούλης, Κ. Τσουμπός

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

