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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
To 2018 ήταν μια χρονιά που δυστυχώς σημαδεύτηκε αρνητικά για τη χώρα μας, με τη μεγάλη τραγωδία της φωτιάς
στο Μάτι… Η κοινωνία στιγματίστηκε από το δράμα της 23ης Ιουλίου 2018 και τον άδικο χαμό 100 συμπολιτών μας
στις καταστροφικές πυρκαγιές…
Στην οικονομία, υπήρξε μια σταθερότητα και οι επιχειρήσεις φάνηκε να βελτιώνουν την απόδοση τους, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα και μια σχετική αποκλιμάκωση της ανεργίας. Δεν διαπιστώθηκε όμως σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και ήταν
προφανής η έλλειψη των επενδύσεων στην αγορά. Παραμένουν δε ανεπίλυτα και χωρίς σοβαρή πρόοδο τα σοβαρά θέματα
της Ελληνικής οικονομίας…όπως η υπερφορολόγηση, τα κόκκινα δάνεια, το αναποτελεσματικό δημόσιο και η μεγάλη ανεργία
των νέων.
Το 2018, ωστόσο, υπήρξε και χρονιά αλλαγών και για την ΕΑΣΕ. Στις 7 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση ανέδειξε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο για την τριετία 2018-2020. Η τεράστια παρακαταθήκη του απερχόμενου ΔΣ και του Νικήτα Κωνσταντέλλου
αποτέλεσε για το νεοσυσταθές ΔΣ και εμένα προσωπικά, κινητήριο δύναμη ώστε να θέσουμε, από την εκκίνησή μας, υψηλούς
στόχους, με έντονη διάθεση συνεισφοράς, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας νέες προοπτικές και προκλήσεις με σταθερά και
αποφασιστικά βήματα.
Πρωταρχικό μας μέλημα, έχοντας ως εφόδιο την εξαιρετική πορεία του προηγούμενου ΔΣ, είναι η περαιτέρω ανάδειξη
του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ και η ενίσχυση της θέσης της, ως ένας καθοριστικός φορέας για την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα με την ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα της χώρας, στοχεύουμε στην ανύψωση του
επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ και της υπεραξίας που προσδίδει η συμμετοχή των μελών μας στην οικογένεια της ΕΑΣΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, προάγουμε τη συστηματική διάχυση βέλτιστων πρακτικών, την ενημέρωση
των μελών μας για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και την ανάπτυξη συνεργασιών μέσα σε ένα
περιβάλλον ευρύτερης επαγγελματικής δικτύωσης.
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 Συνολικά το 2018 διοργανώσαμε 33 εκδηλώσεις, με αξιοσημείωτη συμμετοχή και απήχηση
 Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, το 29ο κατά σειρά Ελληνικό Συνέδριο
Ηγεσίας, η κορυφαία διοργάνωση ηγετών στην Ελλάδα, διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία, όντας “Sold Out” για 5η συνεχόμενη
χρονιά

 Στο πλαίσιο ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ, διοργανώσαμε ημερίδα υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Δημοκρατίας με θέμα την «Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης- Βέλτιστες πρακτικές- Ο ρόλος του
Μάνατζερ»

 Προχωρήσαμε στη διαμόρφωση ειδικής έκδοσης και ανάτυπου για την Αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα με
συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις

 Ξεκινήσαμε ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων για την ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τον σύγχρονο CEO, τις C-Suite
Διαδρομές

 Συγκροτήσαμε 8 Ομάδες Δράσης, με τη συμμετοχή 98 μελών
 Ολοκληρώθηκε ο γ’ κύκλος του Προγράμματος Mentoring, με καταξιωμένους μέντορες και στόχο τη διάχυση της εμπειρίας
μεταξύ των μελών

 Εκπονήσαμε για 11η χρονιά την έρευνα CEO Index, με τη συνεργασία της ICAP και τον Δείκτη CEO Index να αποτελεί πλέον
ένα σημαντικό και αναγνωρισμένο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης

 Με γνώμονα την παροχή υψηλών υπηρεσιών στα μέλη μας, εμπλουτίσαμε περαιτέρω τα παρεχόμενα προγράμματα,
εντάσσοντας ένα νέο δυναμικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη συνεργασία της Affidea

 Τέλος, την χρονιά που πέρασε αυξήσαμε σημαντικά τον αριθμό των νέων μελών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά,
επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική της ΕΑΣΕ
Ευχαριστώ θερμά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Σύμβουλο Διοίκησης, το Προσωπικό, τους Συνεργάτες, τα Μέλη
και τους Χορηγούς μας για το κοινό όραμα και την ουσιαστική υποστήριξη στην υλοποίηση του. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και
στη Μαρία Φύτρου, που αποχώρησε από την ΕΑΣΕ, μετά πό 17 χρόνια καθοριστικής παρουσίας και συμβολής. Η Ομάδα της
ΕΑΣΕ αποδεικνύει πως η μεθοδική και συλλογική προσπάθεια, «κάνοντας τα σωστά πράγματα μαζί», αποδίδει καρπούς και είναι
πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι στο τιμόνι αυτής!

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1. Η ΕΑΣΕ σήμερα –
Προγράμματα, Υπηρεσίες, Προνόμια Μελών
1.1. Κατάσταση Μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 451 μέλη. Τακτικά μέλη 394, Ομότιμα μέλη 54 και 3 Επίτιμα Μέλη. Η συλλογική
προσπάθεια, η στοχευμένη επικοινωνία, και η συμβολή της Ομάδας Νέων Μελών & Χορηγιών, συνέβαλαν στην αύξηση του
αριθμού των νέων μελών κατά 38%, διευρύνοντας περαιτέρω την ισχυρή θέση και δύναμη της ΕΑΣΕ.

1.2. Προγράμματα & Υπηρεσίες Μελών
Θέτοντας στο επίκεντρο τα Μέλη της ΕΑΣΕ, τις ανάγκες τους και με κύριο στόχο τη συνεχή διεύρυνση και βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΕΑΣΕ και η Ομάδα Προγραμμάτων και Ευ Ζην, προχώρησε στην ένταξη ενός ακόμη Προγράμματος
(στα ήδη υπάρχοντα οκτώ στον αριθμό ενεργά προγράμματα) καλύπτοντας και το φάσμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, μέσω της συνεργασίας με εξειδικευμένο όμιλο διαγνωστικών κέντρων.
1.2.1. Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας
Με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή
διασφάλιση του πολυτιμότερου αγαθού,
αυτού της υγείας, συνεχίστηκε για 18η
συνεχόμενη χρονιά η συνεργασία μας με
τον Όμιλο Υγεία, παρέχοντας στα μέλη της
ΕΑΣΕ και τις οικογένειες τους κορυφαίες και
καινοτόμες υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
Με την επίδειξη της Κάρτας Προνομίων
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που εκδίδεται ειδικά
για τα μέλη της ΕΑΣΕ, παρέχεται η
δυνατότητα πρόσβασης στα Νοσοκομεία
& τα ∆ιαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου,
απολαμβάνοντας ειδικά διαμορφωμένα
προνόμια και εκπτώσεις.

1.2.3. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s
Shield, Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων
Προσωπικής Ευθύνης & Ταξιδιωτικής Κάλυψης
Με γνώμονα την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών, που δεν προσφέρονται στα συνήθη
προσωπικά ή εταιρικά ασφαλιστικά προγράμματα,
το “Manager’s Shield” παρέχει αποκλειστικά για
τα μέλη της ΕΑΣΕ, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, γνωστού ως
“Directors & Officers Liability Insurance” (D&O),
προσαρμοσμένο σε προσωπικό επίπεδο. Τα
μέλη της ΕΑΣΕ απολαμβάνουν μέσω του εν
λόγω προγράμματος ιδιαίτερες καλύψεις, σε ένα
ιδιαίτερα διαμορφωμένο ετήσιο κόστος.
1.2.4. Πρόγραμμα Ιδιωτικό Σύστημα
Συνταξιοδότησης

1.2.2. Πρόγραμμα Mentoring
Σε ένα ασταθές περιβάλλον, η σωστή
καθοδήγηση έχει αναδειχθεί σε βασικό
εργαλείο εξέλιξης και ανάπτυξης. Το
Πρόγραμμα Mentoring της ΕΑΣΕ, μέσα από τη
διαμόρφωση παραινετικών σχέσεων μεταξύ
μεντόρων και συμβουλευομένων, στοχεύει
στη διάχυση της εμπειρίας, του οράματος
και της οπτικής καταξιωμένων στελεχών σε
συναδέλφους μέλη της ΕΑΣΕ. Το 2018 έτρεξε
με μεγάλη επιτυχία ο γ’ κατά σειρά κύκλος,
επιβεβαιώνοντας την σημαντικότητα του
προγράμματος.

Με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος της χώρας να αποτελεί χρόνιο
αγκάθι, η ΕΑΣΕ, εξασφάλισε, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Πίστη, το πρόγραμμα «Ιδιωτικό Σύστημα
Συνταξιοδότησης» για τα μέλη της. Το πρόγραμμα
αφορά στην αγορά περιουσιακού στοιχείου και
λειτουργεί με την μέθοδο της προγραμματισμένης
αποταμίευσης, χωρίς να έχει ουσιαστικό κόστος,
αποδίδοντας ισόβια σύνταξη σε προκαθορισμένη
ημερομηνία. Ως πρόσθετες παροχές, παρέχονται
επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος, η υπηρεσία
ONE CALL 18123, ο Ασφαλιστικός Γονέας και η
πιστωτική κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας Credit.
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1.2.5. Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας

1.2.7. Career Support Program

Το ασφαλιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται
συνεχώς και η επίτευξη των επιθυμητών στόχων
συνταξιοδότησης προϋποθέτει προσεκτικό
οικονομικό προγραμματισμό και ρεαλιστική
εκτίμηση των οικονομικών δεδομένων
μελλοντικά. Η ΕΑΣΕ, σε συνεργασία με την Aon
plc, παρέχει στα μέλη της, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση, το “Pension Planning”, την υπηρεσία
εξατομικευμένης μελέτης των συνταξιοδοτικών
αναγκών, με στόχο τη ρεαλιστική απεικόνιση
των οικονομικών ροών και κατά συνέπεια την
έγκαιρη και ορθή διαμόρφωση πλάνου δράσης.
Επιπρόσθετα παρέχεται ειδική έκπτωση στην
υπηρεσία “the Life Planning”, μία ολιστική
προσέγγιση για την ορθή διαχείριση των
οικονομικών και την επίτευξη των στόχων ζωής,
μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής.

Με κύριο μέλημα την παροχή αναβαθμισμένων
υπηρεσιών στα μέλη της καλύπτοντας όλο το
φάσμα των δυνητικών αναγκών τους, η ΕΑΣΕ,
έχοντας τη συνεργασία 16 καταξιωμένων
Εταιρειών Συμβούλων Επιλογής Στελεχών
με εξειδικευμένα τμήματα Executive Search,
παρέχει στα μέλη της ένα ειδικό Πρόγραμμα
υποστήριξης και διαχείρισης καριέρας. Το
πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την ανάγκη
των μελών της ΕΑΣΕ που είτε βρέθηκαν εκτός
εργασίας και βρίσκονται σε στάδιο αναζήτησης,
ή που εργάζονται αλλά θα επιθυμούσαν να
εξετάσουν πιθανές ευκαιρίες μετακίνησης.

1.2.6. Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης
συνταξιοδοτικών αναγκών
Η ΕΑΣΕ εξασφάλισε με τη συνεργασία της
D.A.S. Hellas, το εξειδικευμένο Πρόγραμμα
«Νομικής Προστασίας» Μελών ΕΑΣΕ. Μέσω του
προγράμματος, προσφέρεται στα μέλη της ΕΑΣΕ
και στα μέλη της οικογένειας τους (σύζυγοι και
παιδιά ηλικίας έως 25 ετών) ένα ολοκληρωμένο
νομικό πρόγραμμα για τα μικρά ή μεγάλα
προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά,
χωρίς κόπο και σε εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο
κόστος. Πρόσθετα παρέχονται άνευ χρέωσης,
νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται
με όσα καλύπτει το Πρόγραμμα Νομικής
Προστασίας για τα μέλη της ΕΑΣΕ.

1.2.8. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
Αποσκοπώντας στην μέγιστη δυνατή κάλυψη
των νομικών αναγκών των μελών της, η ΕΑΣΕ
διασφάλισε μετά από ενδελεχή έρευνα, τη
συνεργασία διακεκριμένων νομικών γραφείων,
στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται νομική
στήριξη συμβουλευτικά ή/και σε επίπεδο
νομικής εκπροσώπησης από έγκριτους
επαγγελματίες, με εξειδίκευση σε εμπορικό,
εργατικό και εταιρικό δίκαιο.

1.2.9. Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας
Πάνω από όλα είναι η Υγεία και τόσο η
πρόληψη, όσο και η έγκαιρη και αξιόπιστη
διάγνωση αποτελούν πρωταρχικά βήματα για
τη διασφάλισης της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ,
σε συνεργασία με τον όμιλο διαγνωστικών
κέντρων Affidea, προσφέρει στα μέλη της και τις
οικογένειές τους, ολοκληρωμένες πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

1.2.10. Αθλητικές δραστηριότητες για τα μέλη
Η Ομάδα Προγραμμάτων & Ευ Ζην, αφουγκραζόμενη το μεγάλο ενδιαφέρον μελών της ΕΑΣΕ για παράλληλες αθλητικές
δραστηριότητες, που ταυτόχρονα με την ευκαιρία της άθλησης, θα ενισχύουν τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, υιοθέτησε
μία σειρά αθλητικών δράσεων Ευ Ζην:
•	Μπάσκετ: για 2η συνεχόμενη χρονιά, η εξαιρετικά επιτυχημένη αθλητική πρωτοβουλία του Μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο του
Γυμνασίου Νέας Πεντέλης, αποτέλεσε αγαπημένη συνήθεια αποφόρτισης από την πίεση της καθημερινότητας και ενδυνάμωσης των
δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων μελών. Η χρήση του γηπέδου και η συμμετοχή στο Μπάσκετ είναι μία Δωρεάν παροχή της ΕΑΣΕ
προς στα μέλη της
•	Open Tennis Tournament: 1-14 Οκτωβρίου διεξήχθη με επιτυχία το 1ο τουρνουά τένις για τα μέλη της ΕΑΣΕ στο ACE Tennis
Club. Μετά από έναν εντυπωσιακό τελικό στα μονά νικητής του τουρνουά αναδείχτηκε ο Λάμπρος Λάμπρου, που επικράτησε του
Δημήτρη Μπάβα, ενώ οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους στη «γραμμή του σερβίς» για την επόμενη διοργάνωση

6/7

1.2.11. Προνόμια – Κάρτα Μέλους
Η ΕΑΣΕ έχει εξασφαλίσει για τα μέλη της ειδικά προνόμια, εκπτώσεις και παροχές, με
τη συνεργασία καταξιωμένων εταιρειών. Με την επίδειξη της «Κάρτας Μέλους» στις
συμβεβλημένες επιχειρήσεις, τα μέλη μας απολαμβάνουν αποκλειστικές παροχές και
εκπτώσεις, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
• AVIS: 5% έκπτωση επί του εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος σε όλες τις προωθητικές ενέργειες μακροχρόνιας μίσθωσης και μηδενικά
έξοδα φακέλου. 10% έκπτωση για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και δωρεάν service για ένα χρόνο. 15% έκπτωση για
ενοικίαση αυτοκινήτων στην Ελλάδα, και έως 10% έκπτωση για ενοικίαση στην Ευρώπη καθώς και δωρεάν αναβάθμιση, παιδικό
κάθισμα και χρέωση νέου οδηγού
• GOODYEAR-DUNLOP: Άρτια ολοκληρωμένη πρόταση επιλογής premium ελαστικών Goodyear ή Dunlop, διατακτική κίνησης
Ticket Car αξίας 20 ή 40€, δωρεάν ευθυγράμμιση, πρόγραμμα εγγύησης ελαστικών, επαγγελματική πληροφόρηση
• VOLVO: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης για αγορά προσωπικού οχήματος με εκπτώσεις από 4% - 18% σε συγκεκριμένα μοντέλα.
Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού και όλους τους κινητήρες των αναφερόμενων μοντέλων

ΕΣΤΙΑΣΗ
• ATHENS TIARE HOTEL: 20% έκπτωση για τα μέλη της ΕΑΣΕ για καφέ, γεύμα ή δείπνο ή για ένα επαγγελματικό ραντεβού στο εστιατόριο
του ξενοδοχείου
• INTERCONTINENTAL: 20% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού για γεύμα στο ARTBISTROT ή δείπνο στο PREMIERE
• PANAS GROUP: 15% έκπτωση στα Zonars και ILiOS, σε περίπτωση διοργάνωσης εταιρικού event παρέχεται 10% έκπτωση, πρόσβαση
σε συγκεκριμένα event του Salon De Bricolage, Special έκπτωση 15% στο εστιατόριο και στο club του Island Athens Riviera, καθώς και
προτεραιότητα στις κρατήσεις. Special έκπτωση 15% στους χώρους δεξιώσεων του Island Αrt & Taste για διεξαγωγή εταιρικών events
•R
 ADISSON BLU PARK: 10% έκπτωση σε Διαμονή, Γεύμα ή Δείπνο, Εκδηλώσεις, υπηρεσίες Πάρκινγκ & Πλυντηρίου

SHOPPING
• AXF: 15% έκπτωση για αγορές στο δίκτυο καταστημάτων ATTRATTIVO & ALE σε όλη την Ελλάδα, για τα μέλη της ΕΑΣΕ (τις συζύγους
& τις θυγατέρες).
• McARTHURGLEN DESIGNER OUTLET ATHENS: 10% επιπλέον στις τιμές outlet σε συνεργαζόμενα designer brands με την
παραλαβή της VIP card.
• MARVELPLANT: 20% έκπτωση από το κατάστημα MARVELPLANT στη Γλυφάδα, για τα μέλη της ΕΑΣΕ, τα μέλη των Οικογενειών τους
και για τις Εταιρείες που διοικούν, για την Διακόσμηση και τα Επαγγελματικά τους Δώρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ENTOMOKIL: 25% έκπτωση σε εργασίες συντήρησης (απεντομώσεις) για έργα τέχνης, αντίκες, έπιπλα, βιβλία και συλλογές αξίας που
βρίσκονται στην κατοχή των μελών της ΕΑΣΕ
• STRATEGY TECHNICS: Μείωση του ονομαστικού δικαιώματος συμμετοχής στην τεχνική «Pandemonium Management», κατά το
ισόποσο της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΑΣΕ.
• YACHTMESAIL: 10% έκπτωση για κρατήσεις σε πλεύση σε οποιαδήποτε χώρα διαθέτει σκάφη και 8% έκπτωση σε οποιοδήποτε
προσωπική εκδήλωση σε yacht. Επιπλέον, σε περίπτωση που η χρήση υπηρεσιών της YachtMeSail ξεπεράσει το ποσό τον 15.000€/έτος,
δωρεάν 1 διανυκτέρευση σε yacht στο τέλος της χρονιάς.

ΥΓΕΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ: Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών, στις υπόλοιπες ειδικότητες 40€
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 40% έκπτωση στις Διαγνωστικές Εξετάσεις, δωρεάν χρήση της υπηρεσίας ασθενοφόρων EMS (εντός
νομού Αττικής), 20% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας και προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες και γυναίκες.
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2. Εκδηλώσεις
Β. Ραμπάτ, Πρόεδρος ΕΑΣΕ

2.1. Τ
 ο Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
29o Συνέδριο ΕΑΣΕ
Με κεντρικό θέμα «Τί γεύση έχει το Μέλλον; Ηγεσία με το βλέμμα
στο αύριο» πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, την Παρασκευή 4 και το
Σάββατο 5 Μαΐου 2018, το 29ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, υπό
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου
Παυλοπούλου. Το Συνέδριο της ΕΑΣΕ αποτελεί το μακροβιότερο
συνέδριο ηγεσίας στην Ελλάδα και προσέλκυσε περισσότερους από
500 συνέδρους στο Grand Resort Lagonissi.
Μια πλειάδα καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό παρουσίασαν τις τεχνολογικές και κοινωνικοπολιτικές
εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, στη ψηφιακή οικονομία και στον
κόσμο των επιχειρήσεων αναδεικνύοντας τον καίριο ρόλο του ηγέτη.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της
ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε,
στα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ηγέτη της ψηφιακής εποχής
ο οποίος - όπως είπε - πρέπει να είναι ο πρώτος που υιοθετεί τις νέες
ψηφιακές τάσεις, δεν ξεχνά ποτέ τις αξίες του, εμπνέει και προωθεί
τη δημιουργικότητα. «Ο επιτυχημένος ηγέτης του αύριο θα πρέπει
να μπορεί να προσελκύει και να κρατάει δίπλα του τα κατάλληλα
ταλέντα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν βασίζεται στην
τεχνολογία. Βασίζεται στους ανθρώπους» υπογράμμισε ο Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Jonas Ridderstråle, ένας από τους
σημαντικότερους επιχειρηματικούς στοχαστές. Μίλησε για τις αλλαγές
στον κοινωνικοοικονομικό ιστό και αναφέρθηκε στη «δημιουργική
καταστροφή» ενώ ανέλυσε τον ορισμό της δημιουργικής καινοτομίας.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Παπαστράτος, κ. Χρήστος Χαρπαντίδης τόνισε ότι η
επιχειρηματικότητα έχει ευθύνη, στην Ελλάδα της κρίσης, να

J. Riddestrale

Χρ. Χαρπαντίδης

Δ. Παπαστεργίου

δημιουργεί θέσεις εργασίας και να βελτιώνει το εξαγωγικό ισοζύγιο.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε
αναλυτικά πώς η πόλη του καταφέρε να αποτελεί ηγετικό μοντέλο
και για άλλες ελληνικές πόλεις αξιοποιώντας την τεχνολογία.
Ο κ. Πάνος Παχατουρίδης, επικεφαλής του Facebook για την
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μίλησε για την
«τεχνολογία της ανθρωπιάς» όπως είπε. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει
να «φτιάξουν» ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν το συγκριτικό
πλεονέκτημα για κάθε εταιρία, αναφέροντας ότι οι CEOs θα έπρεπε
να λέγονται «Chief Enthusiasm Officers».
Η κ. Lara Gilmore, συνιδρύτρια του βραβευμένου εστιατορίου
«Osteria Francescana» και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Food
for Soul» μοιράστηκε με το κοινό τις εμπειρίες από τη διοίκηση του
εστιατορίου αλλά και του πρωτοποριακού οργανισμού.
Στη συνέχεια, ο κ. Alexis Perakis – Valat, President Consumer
Products Division της L’Oreal, μίλησε για την εμπειρία του από την
κινεζική επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο και ανέλυσε
πώς αναπτύσσεται μια παγκόσμια εταιρία ενώ επεσήμανε πως η
επιχειρηματική δράση σήμερα, χρειάζεται θάρρος και σεβασμό στο
διαφορετικό.
Για την αυτοματοποίηση που διεισδύει ραγδαία στην οικονομική
δραστηριότητα μίλησε ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, ερευνητής
& Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του MIT, ενώ
αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τα παράδοξα που
δημιουργούνται γύρω της.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε θέματα
σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη. Με κεντρικό θέμα «Αισθάνομαι
άρα Υπάρχω: Αισθήσεις, νους και ψυχή», τέσσερις άνθρωποι μίλησαν
για τις πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο παιδοψυχολόγος και
Επιστημονικός Διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού & Εκπαιδευτικού

Π. Παχατουρίδης

Lara Gilmore

Alexis Perakis – Valat

M. Μπλέτσας
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Ινστιτούτου «Αντίστιξη» Δημήτρης Καραγιάννης αναφέρθηκε στη
φύση των επαγγελματικών και προσωπικών σχέσεων. Η κ. Μάρω
Κουρή, μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από το επάγγελμα της
φωτορεπόρτερ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σαξοφωνίστας και
συνθέτης κ. Δημήτρης Βασιλάκης, εισήγαγε το κοινό στον κόσμο
της μουσικής ενώ αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και πως
θα επηρεάσει τη μουσική.
Τέλος, ο διακεκριμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης κ. Σταμάτης
Φασουλής αφηγήθηκε την ιστορία του θεάτρου από το 1900 έως
σήμερα ενώ, παρουσίασε την καθημερινότητα του ηθοποιού και τις
διαφορές που έχει από έναν εργαζόμενο σε εταιρία.
Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος,
ανακεφαλαιώνοντας, είπε «Οι ηγέτες σήμερα χρειάζονται
διαφορετικές δεξιότητες για να είναι αποτελεσματικοί. Πρέπει
να διαθέτουν ψηφιακό DNA, να είναι digital leaders, ηγέτες που
αντιλαμβάνονται και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά
στον νέο ψηφιακό κόσμο. Η μαγική λέξη λοιπόν είναι Agility
(ευκινησία). Η επιχείρηση του μέλλοντος είναι ευκίνητη.
Το ίδιο και ο CEO του μέλλοντος!».
Το Συνέδριο συντόνισε επιτυχώς για ακόμη μία χρονιά
ο κ. Χαρίδημος Τσούκας Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ
και καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
Κατά το κλείσιμο του συνεδρίου εμφανίστηκαν επί σκηνής οι νέοι
του θεάτρου του δρόμου «Art of Soul», οι οποίοι έδωσαν μια
απολαυστική παράσταση.
Για πρώτη φορά το 2018, το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας
υποστηρίχτηκε από τη δική του ιστοσελίδα: https://easeconference.gr.
Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν η «Καθημερινή».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους
που με την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή
του 29ου Συνεδρίου Ηγεσίας και ιδιαίτερα την Οργανωτική και
Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΑΣΕ, του χορηγούς, τους συνεργάτες
της ΕΑΣΕ και την υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Έφη Πίντζου που είχε την
επιμέλεια οργάνωσης και προβολής. Ευχαριστεί επίσης την εταιρία
XEROX HELLAS που ανέλαβε χορηγικά την εκτύπωση των εντύπων
του συνεδρίου.

Δ. Καραγιάννης

Μάρω Κουρή

Δ. Βασιλάκης

Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος, Creative & Communication
Partner
Νάσος Μπίκας, Διευθύνων Σύμβουλος Otis Africa, OTIS
Πάνος Ξυνής, τέως Διευθύνων Σύμβουλος, SIEMENS S.A.
Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, EY
Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και
Κύπρου, COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Γιάννης Πετούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, SKY EXPRESS
Δημήτρης Πισιμίσης, Διευθύνων Σύμβουλος, BIC ΒΙΟΛΕΞ A.E.
Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος, OLYMPIC
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
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Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος,
LAMDA DEVELOPMENT
Βασίλης Γκόβαρης, Γενικός Διευθυντής,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Χρήστος Δήμας, Γενικός Διευθυντής,
MAGE HOTELS & RESORT
Πέτρος Ζόραπας, CEO/Commercial Director AVIN
MAKRAION/AVIN
Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής
Τραπεζικής, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηλίας Κατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος,
HUBBARD PRODUCTS LTD
Γιώργος Μαρούτσης, Γενικός Διευθυντής Κεντρικής
Ανατολικής Ευρώπης & Ισραήλ, BARD HELLAS
Αθανάσιος Μελισσάρης, Γενικός Διευθυντής,
FRANK & FAME
Ιωάννης Σελαλμαζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος,
PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.
Κάτια Σταθάκη, Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Πελατών,
VODAFONE
Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, FOCUS BARI
Αντώνης Τσιμπούκης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας,
Κύπρου, Μάλτας, CISCO Συστήματα Διαδικτύωσης Ελλάδας Α.Ε.
Κανέλλος Τσουμπός, Διευθύνων Σύμβουλος,
Module Facility Management
Γεώργιος Φενδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Business
Administration & Factory, BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ

Στ. Φασουλής

Γ. Αναστασόπουλος

Χ. Τσούκας

Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
ίου 446Α, Νέο Ηράκλειο 14122
894323/4, fax: 210-2851855
www.ease.gr

2.2. Ημερίδα ΕΑΣΕ υπό την Αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας

Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών και ο Αναστάσιος
Σταλίκας, Καθηγητής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών
& Κοινωνικών Επιστημών.
Τρεις CEOs οι κ.κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος ICAP, Απόστολος Πεταλάς, Δ/νων Σύμβουλος, FOURLIS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Δ/
νων Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ παρουσίασαν πρακτικές
μάνατζμεντ που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στον Δημόσιο
Τομέα.
Το συντονισμό της Ημερίδας είχε ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ
κ. Γιάννης Αναστασόπουλος.
Ως αποτέλεσμα των εργασιών της ημερίδας, δημιουργήθηκε μια
έκδοση στην οποία συγκεντρώθηκαν οι τοποθετήσεις της ΕΑΣΕ
και των ομιλητών. Το βιβλίο δημιουργήθηκε από τον Εκδοτικό
Οίκο Ι. Σιδέρη για λογαριασμό της ΕΑΣΕ ενώ δημιουργήθηκε και
αντίστοιχο ανάτυπο.

2.3. C-SUITE ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ»
Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΑΣΕ διοργάνωσε ημερίδα,
υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου
Παυλοπούλου, με θέμα: «Αναβάθμιση της λειτουργίας της

Δημόσιας Διοίκησης- Βέλτιστες πρακτικές- Ο ρόλος του
Μάνατζερ» στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη παρουσία

περισσότερων των 300 διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου
Τομέα αλλά και επιχειρήσεων. Στόχος της Ημερίδας ήταν να
συμβάλλει με ουσιαστικό διάλογο στις προσπάθειες αναβάθμισης
της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Στην εκδήλωση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υιοθέτηση
σύγχρονων πρακτικών μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα, προτάσεις
θεσμικών βελτιώσεων της Δημόσιας Διοίκησης και δημιουργίας
ενός πλαισίου Κοινών Αρχών και Αξιών.
Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, Πρόεδρος,
Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών , Αντώνης
Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος
Μιχαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Οργανώσεων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Θεόδωρος

ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

Αναβάθμιση της λειτουργίας
της Δημόσιας Διοίκησης
Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

ων ομιλιών είναι ότι η αναβάθμιση του
ύ στο Δημόσιο θα πρέπει να εδράζεστείας, της Ανεξαρτησίας, και της Αξιορτημένες με τη δημοκρατική αρχή του
ην αρχή της ισότητας που αποτελούν το
συνοχής».

2. Εκδηλώσεις

2018

μβάνει τις τοποθετήσεις των ομιλητών
ργάνωσε η ΕΑΣΕ τον Φεβρουάριο του
ιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίοθετήσεις των εξαίρετων ομιλητών της
νωσε η ΕΑΣΕ για την Αναβάθμιση της
σιας Διοίκησης αποτέλεσαν πεδίο γόνιαι εκτενών συζητήσεων. Αυτές τις ιδέες
ντρώσαμε σε τούτη εδώ την έκδοση, η
μπορεί να προσφέρει στον ευρύτερο
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Βέλτιστες πρακτικές – Ο ρόλος του Μάνατζερ

ΠτΔ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 — Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη

Λίγα λόγια για την ΕΑΣΕ: Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ),
ως ο φορέας που εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο μάνατζμεντ της χώρας από το 1986, επιδιώκει να συμβάλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας με τις θέσεις, απόψεις και
δημόσιες παρεμβάσεις της. Έχει έντονη
δραστηριότητα, με περισσότερα από 500
ενεργά μέλη ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας, διοικώντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Ο νέος κύκλος εκδηλώσεων από την Ομάδα Δράσης Οργάνωσης
C-Suite Διαδρομών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 με θέμα:
«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ» και συμμετοχή περίπου
200 στελεχών.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβαν χώρα ενδιαφέρουσες
συζητήσεις, καλύπτοντας σφαιρικά την καθημερινότητα της
ηγεσίας όπως η ψυχολογική διαχείριση της επιτυχίας, η ισορροπία
μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το υπάρχον πλαίσιο
Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, η συνεργασία στελεχών
διαφορετικών γενιών και η επιχειρηματικότητα σε έναν VUCA
κόσμο.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ομιλητές ήταν οι κ.κ.
Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, PIERALISI, Στέλιος
Στυλιανίδης, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο
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Πανεπιστήμιο, Ηλίας Γαληνός, People Development Consultant
/ Coach, Human Resources Planning, και Riccardo Donelli,
Engagement Partner (Italy),PwC, Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος ΔΣ
ΕΑΣΕ, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος XEROX και Έλια
Λιατάκη, Αν. μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ, Γενική Διευθύντρια ΙΚΟΝ Δημόσιες
Σχέσεις.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τρεις
συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση είχε θέμα τις προσδοκίες και
συμμετείχαν οι κ.κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts, Ντίνος Μπενρουμπή,
General Manager Electric Power Business Unit, MYTILINEOS
SA και Απόστολος Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, FOURLIS
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κ. Ντέπη
Χατζηβασιλείου, International Trainer, HR Consultant & Leadership
Development.
Στη δεύτερη συζήτηση ο κ. Κώστας Πετρόπουλος, Επίτιμος
Πρόεδρος, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και η κ. Λήδα
Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός
Γραμματέας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. υπό τον συντονισμό της κ.
Μαριλένας Αργυρού, Managing Director, Operations Center
ανέπτυξαν το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι 4 διαφορετικές γενιές που συνυπάρχουν σήμερα στις εταιρίες
ήταν το θέμα της τρίτης συζήτησης, με ομιλητές τους κ.κ. Ηρώ
Μέλλιου, HR Director, Vodafone Greece, Ειρήνη Πετρά, Retail
Channel Manager, Isquare και Χρήστο Λάμπρου, Πρόεδρος,
ThinkBiz, με τον συντονισμό της Δρ. Βενετίας Κουσία, Board Advisor
& C-Suite Mentor.

2.4. CEOnergies Breakfast Meetings
Η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για
την ενίσχυση των Ίσων Ευκαιριών
στην Ηγεσία ανανεώθηκε και πλέον
απευθυνόμενη στο σύνολο των μελών, πραγματοποίησε μία σειρά
εκδηλώσεων στο πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού Business
CEOnergies Breakfast Meetings.
Τετάρτη, 07.02.2018

«Επενδυτική Επανεκκίνηση: Συμπεράσματα από
προσωπικές εμπειρίες» ήταν το θέμα της συνάντησης που

φιλοξενήθηκε στο κτίριο του ομίλου Εurolife ERB. Ομιλήτρια
ήταν η κ. Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας
Κύπρου & Καθηγήτρια Οικονομικών στο Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο.
Τρίτη, 27.03.2018
Το 8ο Business CE(O)nergies Breakfast Meeting φιλοξενήθηκε στα
γραφεία της Pharmathen και είχε θεμα: «Μετατρέποντας μια

οικογενειακή επιχείρηση σε πολυεθνική εταιρεία. Από
το όραμα στην επιτυχία». Ομιλήτρια ήταν η κ. Νέλλη Κάτσου,
President & CEO, Pharmathen SA.

Τετάρτη, 20.06.2018
Πραγματοποιήθηκε το 9o Business CE(O)nergies Breakfast
Meeting στα γραφεία της KPMG. Ομιλήτριες στην εκδήλωση με

θέμα: « 7 SUMMITS - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ:
Οι προκλήσεις της επίτευξης υψηλών «ορειβατικών»
στόχων» ήταν οι κ.κ. Βανέσα Αρχοντίδου, Marketing Director

EMEA, Folli Follie και Χριστίνα Φλαμπούρη, IQOS Strategy
Manager Cyprus, Papastratos, αλπινίστριες, co-founders της
δράσης A Woman Can Be / 7 Summits project.

Πέμπτη, 22.11.2018
Το 10ο Business CEOnergies Breakfast Meeting είχε θέμα:
«Επανεκκίνηση καριέρας – Ποτέ δεν είναι αργά!» και ομιλητή
τον κ. Νίκο Στελλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ASCEND
BAKER TILLY.

2.5. Ειδικές ενημερωτικές Εκδηλώσεις
Leadership Discussions with Millennials

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 η ΕΑΣΕ διοργάνωσε την ειδική
ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Leadership Discussions
with Millennials», με σκοπό να συνομιλήσει με τους νέους και
να τους εφοδιάσει με πρακτικά tips στην αναζήτησή τους για
δουλειά. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της
ΟΤΕ Academy με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 νέων
καθώς και εκλεκτών ομιλητών, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήματα
σχετικά με την αγορά εργασίας και τις προσδοκίες των εταιριών
από τη νέα γενιά.

Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση
στην PwC

Η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την
PwC διοργάνωσε την Πέμπτη
26 Απριλίου 2018 ενημερωτική
συνάντηση που είχε ως θέμα «GDPR
– Μύθοι και Πραγματικότητα λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη
εφαρμογής». Στόχος της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε
στα κεντρικά γραφεία της PwC, ήταν τα μέλη της ΕΑΣΕ να
ενημερωθούν σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR Compliance).
Ομιλητής στη συνάντηση εκ μέρους της PwC ήταν ο κ. Κώστας
Περρής, Partner Risk Assurance Services Leader.

Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση
στην AIG Ελλάδος

Στα κεντρικά γραφεία της
AIG Ελλάδος στο Μαρούσι
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
25 Σεπτεμβρίου 2018 ειδική
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Cyber Threats, GDPR και
Ασφαλιστικές Λύσεις 3ης γενιάς» με στόχο την ενημέρωση
των μελών της ΕΑΣΕ σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών και
διαδικτυακών κινδύνων. Ομιλητές ήταν ο κ. Giuseppe Zorgno,
Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines
and Casualty Manager.

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2017

2. Εκδηλώσεις
2.6. Ambassadors Talk

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
Τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στην Ελλάδα, κ. Jens Plötner συνάντησαν τα
μέλη της ΕΑΣΕ, στην οικία του Πρέσβη. Η συνάντηση είχε
ως θέμα τις Ελληνο-Γερμανικές σχέσεις στους τομείς της
οικονομίας και των επενδύσεων.

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018
Τον πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Efisio Luigi Marras
είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τα μέλη της ΕΑΣΕ.
Η συνάντηση είχε ως θέμα τις Ελληνο-Ιταλικές σχέσεις
στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
Τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την
Οικία του Ιάπωνα Πρέσβη στην Ελλάδα, κύριου Yasuhiro
Shimizu. Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας καλωσόρισε τα μέλη
της ΕΑΣΕ και ανέπτυξε διεξοδικά θέματα που άπτονται
της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του.

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Στην Πρεσβευτική Κατοικία υποδέχτηκε τα μέλη της ΕΑΣΕ
η Πρέσβης της Σουηδίας, Charlotte Sammelin. Η Πρέσβης
πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση
σχετικά με τα χαρακτηριστικά της σουηδικής οικονομίας, τα
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα αλλά και τις διμερείς σχέσεις
με την Ελλάδα.

2.7. Συναντήσεις Γραφείου

2.8. Συναντήσεις Κορυφής
Τετάρτη, 17.01.2018: COCA COLA 3E
Τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν την εταιρεία COCACOLA 3E στο Μαρούσι και συνάντησαν τον Γενικό
Διευθυντή Ελλάδος και Κύπρου κ. Γιάννη Παπαχρήστου.

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018: Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΕΑΣΕ η συνάντηση με θέμα «Θέματα γεωπολιτικής ή γεωπολιτική
χωρίς «θέματα». Ομιλητής ήταν ο κ. Λάζαρος Ριζόπουλος,
υποψήφιος διδάκτορας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
Τμηματάρχης στο Στρατιωτικό Γραφείο της Προεδρίας
της Δημοκρατίας.

Πέμπτη 25.01.2018: AEGEAN
Στα γραφεία της εταιρείας Aegean πραγματοποιήθηκε
η «Συνάντηση Κορυφής» της ΕΑΣΕ με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Δημήτρη Γερογιάννη.
Πέμπτη 22.02.2018: IBM
Τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας IBM κ. Σπύρο
Πουλίδα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία
της εταιρίας στο Χαλάνδρι.
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Τρίτη 22.05.2018: VODAFONE
Η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε επίσκεψη στην εταιρία
Vodafone Ελλάδας όπου και συναντήθηκε με τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χάρη Μπρουμίδη.

LINKAGE και Κανέλλο Τσουμπό, Διευθύνων Σύμβουλο,
MODULE FACILITY MANAGEMENT.

2.10 Executive Cultural Escape

Δευτέρα 08.10.2018: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν τα κεντρικά γραφεία
της Τράπεζας Πειραιώς και συναντήθηκαν με το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χρήστο Μεγάλου.
Τρίτη 20.11.2018: ΓΕΝ
Με τον Αρχηγό του ΓΕΝ, Αντιναύαρχο κ. Νικόλαο
Τσούνη ΠΝ είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
τα μέλη της ΕΑΣΕ. Η ενδιαφέρουσα ομιλία
πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων (ΣΝΔ) στον Πειραιά.

2.9 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2018
Η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 την Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευσή της στο αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy.
Πρόεδρος της Γ.Σ. ήταν ο κ. Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων
Σύμβουλος, PIERALISI και Γραμματέας ο κ. Σάκης Μελισσάρης,
Γενικός Διευθυντής, FRANK & FAME.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. εξελέγη από τα μέλη
της ΕΑΣΕ το νέο Δ.Σ. για την τριετία 2018-2020. Το νέο Δ.Σ.
συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος, XEROX HELLAS Α.Ε.Ε.
Αντιπρόεδρος: Μαρίκα Λάμπρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος,
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Γενικός Γραμματέας: Νάσος Μπίκας, Διευθύνων Σύμβουλος
Otis Africa, OTIS
Ταμίας: Γιάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED
Μέλη: Πέτρος Ζόραπας, CEO/Commercial Director AVIN
MAKRAION/AVIN, Μάριος Μίκαϊτς, Γενικός Διευθυντής,
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και Άκης Σταϊκόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
IFCO SYSTEMS HELLAS
Αναπληρωματικά Μέλη: Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων
Σύμβουλος, SPEEDEX A.E ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Έλια Λιατάκη,
Γενική Διευθύντρια, IKON ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, BBDO
COMMUNICATIONS GROUP GREECE, Βαλέρια Τσάμη,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, FOCUS BARI A.E.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. εγκρίθηκε ο Απολογισμός
Πεπραγμένων και ο Οικονομικός Απολογισμός του 2017, καθώς
και το Πρόγραμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός για το 2018 που
πρότεινε το απερχόμενο Δ.Σ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γ.Σ. ενέκρινε
ομοφώνως μετά από πρόταση του Δ.Σ. την ανακήρυξη του
απερχόμενου Προέδρου Δ.Σ. της ΕΑΣΕ κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου,
σε Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΑΣΕ.
Η Γενική Συνέλευση επίσης εξέλεξε τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής για το 2018 τους κ.κ. Ανθή Ηλιοπούλου, Γενική
Διευθύντρια, ALTER EGO, Δημήτρη Παπανικητόπουλο, Πρόεδρο,

Δύο πολιτιστικές αποδράσεις αναψυχής διοργάνωσε η ΕΑΣΕ και η
Ομάδα Προγραμμάτων & Ευ Ζην, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη
της και τις οικογένειες τους να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τις σχέσεις μεταξύ των μελών, σε ένα
περιβάλλον μακριά από την πίεση της καθημερινότητας.
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 - Πάρνηθα: Τα μέλη της ΕΑΣΕ
με τις οικογένειές τους απόλαυσαν μια φθινοπωρινή εμπειρία
trekking στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Οι συμμετέχοντες
απόλαυσαν ορεινή πεζοπορία και ποδηλασία μέσα στο δάσος
και ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά ενώ η ημέρα έκλεισε με
παραδοσιακό γεύμα στο καταφύγιο Μπάφι με θέα στο λεκανοπέδιο
της Αττικής.
Παρασκευή 19 - Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 - Μονεμβασιά:
Η 3ήμερη αυτή απόδραση αναψυχής στη μαγευτική
Μονεμβασιά, πατρίδα του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, ενθουσίασε
μικρούς και μεγάλους και αποτέλεσε άριστη ευκαιρία για
περιήγηση μέσα στην καστροπολιτεία αλλά και συμμετοχή σε
δραστηριότητες παρασκευής παραδοσιακού ψωμιού και δοκιμής
τοπικών οίνων.

2.11. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Δύο ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις διοργάνωσε για τα μέλη της
η ΕΑΣΕ, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη ρουτίνα
της καθημερινότητας. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στη λίμνη της Βουλιαγμένης λίγο πριν
τις καλοκαιρινές διακοπές ενώ η δεύτερη είχε χριστουγεννιάτικο
άρωμα και πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Ελαίας Γη στην
Πολιτεία, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

2.12. Members’ Evening @ ΕΑΣΕ
Συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη χρονιά οι καθιερωμένες
συναντήσεις Member’s Evening των μελών της ΕΑΣΕ με σκοπό
την καλλιέργεια και ενδυνάμωση των σχέσεων αλληλεγγύης,
παρέχοντας την ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων
για ζητήματα που αφορούν τα ανώτατα στελέχη.

2.13. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Με την ευκαιρία του νέου έτους, ο τέως Πρόεδρος της ΕΑΣΕ
κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΑΣΕ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα
την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, στα γραφεία της ΕΑΣΕ.
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Οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ αποστέλλονται στα μέλη
της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, δημοσιεύονται στο περιοδικό της
και αναρτώνται στην εταιρική της ιστοσελίδα www.ease.gr
καθώς και στις σελίδες της σε facebook και Linkedin.

3.2. Στήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας
& ανεργίας νέων

3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Η ΕΑΣΕ για μία ακόμη χρονιά, συνεπής στον θεσμικό
της ρόλο, δημοσιοποίησε τις θέσεις και τις απόψεις της,
πραγματοποίησε παρεμβάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων
και προχώρησε στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων
για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεσμικών θεμάτων, μέσω
συνεντεύξεων, αρθρογραφίας και δημοσιεύσεων στο περιοδικό
LEADING ΕΑΣΕ. Το 2018 η ΕΑΣΕ τοποθετήθηκε για ζητήματα
όπως:
 Κάνοντας τα σωστά πράγματα μαζί! – Στόχοι νέου Δ.Σ. ΕΑΣΕ
 Μόνη σταθερά η αλλαγή – Οι αρετές του επιτυχημένου
ηγέτης της ψηφιακής εποχής
 Δημιουργώντας αξία μέσα από νέες ιδέες – Η καινοτομία
στις επιχειρήσεις
 Η αλλαγή, βασική παράμετρος της επιτυχίας – C-Suite
Διαδρομές, εκδήλωση ΕΑΣΕ
 Βλέποντας το μέλλον μέσω αλγορίθμων. Τεχνολογία και ηθική
– Η εξέλιξη της τεχνολογίας και πως επηρεάζει την κοινωνία
μας
 Επιχειρηματικότητα των αξιών. Εταιρική διακυβέρνηση –
Η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης στις σύγχρονες
επιχειρήσεις
 Αναβάθμιση στο Δημόσιο Τομέα: Υπόθεση Αριστείας,
Ανεξαρτησίας και Αξιοκρατίας για όλους – Αναβάθμιση
ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα
 Υστερόγραφο στην πρώτη σελίδα – Η ρευστή έννοια
της επιτυχίας
 Ανοιχτή επιστολή για τον προϋπολογισμό 2019
 Ειδική έκδοση «Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης» και αντίστοιχο ανάτυπο με τo σύνολο των
τοποθετήσεων για την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα,
συμπεράσματα και στοχευμένες προτάσεις.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων ΣΕΝ/Junior
Achievement: Με πρωταρχικό στόχο την ενθάρρυνση της
νεανικής επιχειρηματικότητας, συνεχίστηκε η συνεργασία
μας με το ΣΕΝ ΣΕΝ/JA και για το 2018. Η ΕΑΣΕ μέσω της
συνεργασίας της αυτής και με την εθελοντική συμμετοχή των
μελών της, συμβάλλει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας
της νέας γενιάς και του ταλέντου της μαθητικής κοινότητας
στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση».
Ο κ. Πεταλάς ανέλαβε τον συντονισμό έως το τέλος
της περιόδου, ενώ τα μέλη που ανέλαβαν εθελοντικά
σχολεία είναι:
1. Γ ιάννης Περλεπές 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς & ΕΕΕΕΚ
Λιβαδειάς
2. Διαμαντής Λέντσιος ΓΕΛ Σκάλας Ωρωπού
3. Ελένη Μπίτσιου 2ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής
4. Νικόλαος Μαρίου Γυμνάσιο Άνοιξης
5. Α
 πόστολος Πεταλάς Πειραματικό Λύκειο Πανεπ.
Μακεδονίας
6. Σ
 πύρος Μακρυγιώργος Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου
Δημητρίου
7. Γιώργος Λυσσαίος 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
8. Γιώργος Δανιόλος 1ο Γυμνάσιο Νάξου
9. Θανάσης Πετμεζάς ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

3.3. Εξωστρέφεια - Προσφορά
στην οικονομία
CEO Index: Για 11η συνεχή χρονιά, η ΕΑΣΕ, με τη συνεργασία
της ICAP Group, πραγματοποίησε την τριμηνιαία έρευνα
CEO Index, στην οποία καταγράφονται οι εκτιμήσεις και
προσδοκίες των ανωτάτων στελεχών των ελληνικών
επιχειρήσεων όλων των τομέων. Ο δείκτης οικονομικού
κλίματος CEO Index αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο
οικονομικής ανάλυσης και προβλέψεων για την οικονομία.
Ειδική έκδοση «Αναβάθμιση της λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης»: Μετά το πέρας της σχετικής ημερίδας,
όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ακολούθησε
ειδική έκδοση και ανάτυπο με τις τοποθετήσεις και προτάσεις
της ΕΑΣΕ και των ομιλητών. Η έκδοση εστάλη σε φορείς,
πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της χώρας.
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3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε συνέδρια & εκδηλώσεις
20/12/2018
11/12/2018
3&4/12/2018
10/10/2018
12/11/2018
10/7/2018
14&15/6/2018
		
31/5/2018
30/5/2018
29/5/2018
10/5/2018
24/4/2018
		
24/4/2018
		
27/3/2018
21/3/2018
20/2/2018
15/2/2018
8/2/2018
1/2/2018
16/1/2018

ICAP - ΒΡΑΒΕΙΑ TRUE LEADERS Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Βασίλης Ραμπάτ απένειμε βραβεία
ΕΕΔΕ – CEO SUMMIT
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – 29Ο The Greek Economy Conference
BOUSSIAS COMMUNICATIONS – HR AWARDS. Η Μαρίκα Λάμπρου συμμετείχε στην κριτική επιτροπή
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Εορτασμός 23 Χρόνων
COCA COLA 3 ΕΨΙΛΟΝ – Εγκαίνια Mega 3E Plant
THE ECONOMIST – 22nd Roundtable with the Government of Greece. A compass for Europe.
A fair wind for Greece
ΣΕΤΕ – 26η Τακτική Γενική Συνέλευση
BALKANS & BLACK SEA COOPERATION FORUM – Leadership| Economics| Synergies
ΣΕΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση
ΣΔΑΔΕ – Partnering the Future. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Βασίλης Ραμπάτ, συμμετείχε στο πάνελ
REGENERATION – Trainings υποψηφίων του προγράμματος. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, Βασίλης Ραμπάτ,
Μαρίκα Λάμπρου, Νάσος Μπίκας συμμετείχαν στο πάνελ
GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS – ΒΡΑΒΕΙΑ BEST WORKPLACES Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ
Βασίλης Ραμπάτ απένειμε βραβεία
ΣΕΣΜΑ – Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Νάσος Μπίκας απηύθυνε χαιρετισμό
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ – Εγκαίνια νέου εργοστασίου
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ – Ημερίδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Ομιλητής ο Γιάννης Κολοβός
BOUSSIAS COMMUNICATIONS – Hellenic Responsible Business Awards. Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος βράβευσε
THE ECONOMIST – The World in 2018 Gala Dinner
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – New Year’s Reception
V&O COMMUNICATIONS – Πρεμιέρα ταινίας «Η πιο σκοτεινή ώρα»

3.5. Ομάδες Δράσης
Έχοντας στους κόλπους της καταξιωμένα στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών, με χρόνια εμπειρίας και αυταπόδεικτη
ικανότητα, η ΕΑΣΕ αξιοποιεί την τεράστια αυτή δυναμική και τεχνογνωσία μέσω των Ομάδων Δράσης, πάνω στις
οποίες στηρίζονται σχεδόν όλες οι πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων της. Με την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου διαμορφώθηκαν οι κάτωθι ομάδες, στις οποίες και καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν:
ΟΜΑΔΑ

Επικεφαλής

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης
Γιάννης Κολοβός, Ταμίας Δ.Σ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γιώργος Κατινιώτης, Αν. Μέλος Δ.Σ.

ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ

Βαλέρια Τσάμη, Αν.Μέλος Δ.Σ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ C-SUITE ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Μαρίκα Λάμπρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έλια Λιατάκη, Αν. Μέλος Δ.Σ.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Πέτρος Ζόραπας, Μέλος Δ.Σ.

ΕΚΕ

Άκης Σταϊκόπουλος, Μέλος Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΥ ΖΗΝ

Μάριος Μίκαϊτς, Μέλος Δ.Σ.
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4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το περιοδικό της ΕΑΣΕ, το οποίο εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση, αποτελεί μια έκδοση με πλούσιο υλικό γύρω από τα
ενδιαφέροντα του ανώτατου στελέχους. Το 2018 το LEADING ΕΑΣΕ φιλοξένησε στις σελίδες του πληθώρα θεμάτων που
αφορούν την ηγεσία, την καινοτομία και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διοίκησης. Το υλικό του συμπληρώνεται από
ενδιαφέρουσες μελέτες και έρευνες αλλά και άρθρα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το
ανθρώπινο κεφάλαιο κα. Τέλος στο περιοδικό παρουσιάστηκαν οι θέσεις, το έργο, οι εκδηλώσεις και τα προγράμματα της ΕΑΣΕ.
Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς φορείς.

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Παρασκευή, 20-04-2018
Σελίδα: 24
Μέγεθος: 145 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 14340
Επικοινωνία εντύπου: (210) 4808000

Είδος: Newsletter / Κύριο
Ημερομηνία: Δευτέρα, 14-05-2018
Σελίδα: 3
Μέγεθος: 143 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 6617777 (εσωτ. 161)

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

www.clipnews.gr

www.clipnews.gr

Ημερομηνία: Κυριακή, 11-03-2018
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 625 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 65280
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6834.444

www.clipnews.gr

Είδος: Περιοδικό / Κύριο / 15νθήμερο / Marketing
Ημερομηνία: Δευτέρα, 21-05-2018
Σελίδα: 44,46
(1 από 2)
Μέγεθος: 935 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 5000
Επικοινωνία εντύπου: 210 661.7777

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 10-10-2018
Σελίδα: 14
Μέγεθος: 167 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 580
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3312.672

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

www.clipnews.gr

: BUSINESS STORIES

Είδος: Newsletter / Κύριο
Ημερομηνία: Δευτέρα, 12-03-2018
Σελίδα: 8
Μέγεθος: 206 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 12000
Επικοινωνία εντύπου: 210 6617777

Είδος: Newsletter / Κύριο
Ημερομηνία: Τρίτη, 13-03-2018
Σελίδα: 1,3
(2 από 2)
Μέγεθος: 144 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 7000
Επικοινωνία εντύπου: 210 77 12 400

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

www.clipnews.gr

www.clipnews.gr

www.clipnews.gr

4.2. Συνεντεύξεις- Άρθρα- Δελτία Τύπου
Το 2018, αναμφίβολα ήταν μια επιτυχημένη χρονιά όσον αφορά την προβολή των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η «Kαθημερινή», η «Ναυτεμπορική», το «Capital.gr», το «newmoney.gr», τα περιοδικά της
εταιρίας Βοussias Communications (Marketing Week, HR Professional) αλλά και η ηλεκτρονική σελίδα «naftemporiki.gr» και οι
ηλεκτρονικές «Daily Fax», «Net Fax» δημοσιοποίησαν καταχωρήσεις και άρθρα για το 29ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ που διοργανώθηκε
το Μάϊο του 2018 καθώς επίσης και για το CEO INDEX, τις θέσεις, τις προτάσεις και τα Δελτία Τύπου της ΕΑΣΕ.
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4.3. Προβολή &
Social Media
Η ΕΑΣΕ το 2018 συνέχισε να ενισχύει
την εικόνα της κάνοντας αισθητή
την παρουσία της σε επιλεγμένα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως
το Facebook και το LinkedIn,
παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με την
ανώτατη ηγεσία.

5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Με πρωταρχικό στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών για όλες τις νέες τάσεις που σχετίζονται με το επιχειρηματικό
γίγνεσθαι και το ανώτατο μάνατζμεντ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΑΣΕ, ως μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CEC European
Managers, παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις γύρω από φλέγοντα ζητήματα, συμμετέχει και υποβάλλει τις θέσεις της στα θέματα
που κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Προσωπικό & συνεργασίες
Τον Ιούνιο του 2018 η ΕΑΣΕ προχώρησε στην πρόσληψη της Κωνσταντίνας Μακρυθανάση, ως PR & Social Media Specialist.
Η Κωνσταντίνα προσελήφθη με τη μερική χορηγική υποστήριξη της εταιρείας ADECCO, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Το Σεπτέμβριο του 2018, στο δυναμικό της ΕΑΣΕ εντάχθηκε και η Μαριάννα Πέππα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Υπεύθυνης
Ανάπτυξης Εργασιών - Νέων Μελών & Προγραμμάτων, αντικαθιστώντας τη Μαρία Φύτρου, η οποία μετά από 17 χρόνια παρουσίας,
αποχώρησε από την ΕΑΣΕ. Τέλος, το Νοέμβριο του 2018, ξεκίνησε η συνεργασία μας με την Hill+Knowlton Strategies, η οποία
και ανέλαβε με τριετή συμφωνία Στρατηγικός Σύμβουλος Επικοινωνίας της ΕΑΣΕ.

7. Χορηγίες
Οι χορηγίες συνιστούν ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας για την συνέχιση του σημαντικού έργου της ΕΑΣΕ και την επίτευξη
των στόχων της. Για το 2018, το ποσοστό των χορηγιών στα έσοδα ξεπέρασε το 32%, ενώ για μία ακόμη χρονιά αρωγοί
των προσπαθειών μας στάθηκαν οι εταιρείες που διοικούν τα μέλη μας.

8. Οικονομικά Αποτελέσματα
Με θετικά αποτελέσματα χρήσεως και διατηρώντας οικονομική αυτάρκεια για άλλη μία χρονιά, η ΕΑΣΕ συνέχισε την παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα μέλη της, χρηματοδοτώντας την πλειονότητα των δράσεων και εκδηλώσεων της.
Το θετικό πρόσημο αποτυπώνεται στις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις:
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2016 - 2018

ΕΣΟΔA - ΕΞΟΔΑ 2016 - 2018
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448.126,04 € 451.772,51 €

473.973,91 €
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2018 - 31/12/2018)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

Καθαρή θέση έναρξης

451.772,51

448.126,04

Πλεόνασμα χρήσεως

22.201,40

3.646,47

473.973,91

451.772,51

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2.823,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

7.140,23

9.505,15

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10.088,87

12.328,81

2.948,64

Ασώματες ακινητοποιήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις

66.009,20

44.350,95

Διαθέσιμα

477.487,33

439.836,42

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

4.619,34

7.909,51

548.115,87

492.096,88

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό

10.000,00

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

10.000,00

10.000,00

32.741,26

19.842,35

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

3.224,84

3.180,51

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

7.269,73

7.577,32

43.235,83

30.600,18

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές / Πιστωτές

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Έξοδα επόμενης χρήσης

0,00

5.515,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

0,00

5.515,00

Έσοδα επόμενης χρήσης

558.204,74

509.940,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δεδουλευμένα έξοδα χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Ραμπάτ

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Κολοβός

6.000,00

4.100,00

24.995,00

13.468,00

30.995,00

17.568,00

558.204,74

509.940,69

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(1/1/2018 - 31/12/2018)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνδρομές / Εγγραφές
Συνέδριο (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Εκδηλώσεις (Συμμετοχές / Χορηγίες)
Παροχή Προσωπικού Υποστήριξης (Χορηγία)
Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χορηγία)
Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (Χορηγία)
Τόκοι & Λοιπά Έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2018
241.860,00
324.087,46
48.651,15
5.586,00
9.276,41
5.000,00
3.478,21
637.939,23

2017
223.920,00
294.501,06
35.265,94
5.586,00
18.333,75
0,00
3.674,72
581.281,47

2018
279.349,11
5.000,00
22.994,15
32.946,54
153.635,47
46.275,44
15.025,75
30.411,99
10.597,17
16.046,89
3.455,32
0,00
615.737,83
22.201,40

2017
255.897,54
0,00
21.180,27
32.839,08
158.193,19
20.812,37
0,00
33.797,28
20.997,85
16.883,46
5.033,96
12.000,00
577.635,00
3.646,47

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης
Υπηρεσίες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
Κόστος Προσωπικού Υποστήριξης
Λειτουργικά Έξοδα
Συνέδριο (Αμοιβές συνεργατών & ομιλητών / Έξοδα διοργάνωσης)
Εκδηλώσεις (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα διοργάνωσης)
Ημερίδα υπό την Αιγίδα του ΠτΔ (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα Διοργάνωσης)
Προγράμματα / Επικοινωνία (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα δημιουργίας)
Ταχυδρομικά Έξοδα
Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη
Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις
Ενέργειες για Κοινωφελή Σκοπό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα Χρήσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Ραμπάτ

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Κολοβός

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

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΣ TAXΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

Facebook

LinkedΙn

