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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 2017 ήταν ένα ακόμα πολύ δύσκολο έτος για την Ελληνική Οικονομία και για τις επιχειρήσεις που διοικούμε. Μέσα σε αυτή τη
δυσμενή συγκυρία, η ΕΑΣΕ βοήθησε τα Μέλη της, να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους. Πιστεύω βαθιά, κλείνοντας τον
εξαετή κύκλο μου ως Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και μετά από 18 χρόνια παρουσίας στα Δ.Σ. αυτής, ότι την τριετία 2015 -2017, δεν
πετύχαμε απλά τους στόχους που είχαμε θέσει, αλλά όλοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της ΕΑΣΕ, συμβάλλαμε
στην διεύρυνση του Ρόλου της στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
Τα κύρια επιτεύγματά μας την τριετία 2015 - 2017:

 Συνολικά διοργανώσαμε 95 εκδηλώσεις, με ποικιλία περιεχομένου, με σημαντική συμβολή της Ομάδας Εκδηλώσεων, οι οποίες
σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία.

 Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας, με τη συμμετοχή αρκετών μελών της ΕΑΣΕ που συμμετείχαν στις Οργανωτικές & Συμβουλευτικές
Επιτροπές, συνέχισε την εξαιρετική του πορεία και ήταν κάθε χρόνο «Sold out»!

 Στο πλαίσιο του Θεσμικού της Ρόλου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλο και συζήτησαν δυνατότητες συνεργασίας για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών μάνατζμεντ
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον Δημόσιο Τομέα.

 Αποστείλαμε Ανοιχτή Δημόσια Επιστολή εκφράζοντας την διαφωνία μας στις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις και καταθέσαμε
προτάσεις για την υπερφορολόγηση και την ανάπτυξη.

 Η ΕΑΣΕ έγινε Social! Δημιουργήθηκε Facebook profile και ανανεώθηκε δραστικά το προφίλ του Οργανισμού στο LinkedIN
στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Οργανισμού.

 Εμπλουτίστηκαν τα προνόμια που προσφέρονται αποκλειστικά στα μέλη της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρίες
με την επίδειξη της «Κάρτας Μέλους».

 Το 2015 η Ομάδα Επικοινωνίας & Προγραμμάτων έθεσε το Πρόγραμμα Mentoring σε πλήρη εφαρμογή. Ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία 2 κύκλοι του προγράμματος με τη συμμετοχή εξαιρετικών CEOs με εμπειρία ως μεντόρων και αξιόλογων mentees.
Προστέθηκαν 3 νέα δυναμικά προγράμματα - Pension Planning, Νομική Προστασία και Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης –
και εμπλουτίσαμε σε προνόμια και παροχές το Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας.
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 Το 2017, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια συνεργασίας με την ICAP Group και ο Δείκτης CEO Index αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο
εργαλείο που αποτυπώνει τις τάσεις στην οικονομία και τις απόψεις των επικεφαλής των μεγάλων εταιριών.

 Η Ομάδα για την Ενίσχυση του Ρόλου των Γυναικών στις επιχειρήσεις πραγματοποίησε πολλές δράσεις, έρευνες και
ενημερωτικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση 55% του αριθμού των γυναικών μελών στην ΕΑΣΕ.

 Η Ομάδα Προσφοράς στην Κοινωνία με τη συνεργασία μελών της ΕΑΣΕ υποστήριξε τη νεανική επιχειρηματικότητα και από το
2015 συνεργάζεται με το ΣΕΝ/JA Greece, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση και προετοιμασία της νέας γενιάς να αναδείξει τη
δημιουργικότητά της και το ταλέντο της.

 Ανανεώθηκε η συνεργασία μας με το δίκτυο CSR Hellas για την περίοδο 2015-2018, σε μια προσπάθεια της Ομάδας ΕΚΕ της
ΕΑΣΕ να αναδείξει με κοινές δράσεις με το δίκτυο, την κοινωνική υπευθυνότητα. Παράλληλα, συνυπογράψαμε την Ευρωπαϊκή
Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020.

 Πολύ σημαντικές ήταν οι δράσεις της Ομάδας για την Καταπολέμηση της Ανεργίας των Νέων καθώς συνεργάστηκε με την
«Συμμαχία για την Εργασία» και το ReGeneration στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι 131 Νέα Μέλη ήρθαν κοντά μας την τριετία που πέρασε με τη βοήθεια της Ομάδας Μελών ενώ οι
χορηγίες των δράσεων μας παρέμειναν, παρά τη δυσκολία των καιρών, σε υψηλά επίπεδα.

 Τέλος, η ΕΑΣΕ βγήκε εκτός συνόρων. Είχαμε την ευκαιρία να οργανώσουμε εκδηλώσεις, να παρουσιάσουμε τους στόχους και
τις δραστηριότητες του Οργανισμού και να δικτυωθούμε με συναδέλφους στη Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία. Παράλληλα, ως
μέλος του Executive Board της CEC European Managers, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αρκετά συνέδρια και συναντήσεις,
αποκτώντας γνώση και συμβάλλοντας στην διαμόρφωση των θέσεων των Ευρωπαίων CEOs.
Δεν είναι τυχαία η συνεχής επανάληψη της λέξης «ομάδα» σε όσα προανέφερα. Αισθάνομαι ευτυχής που το έργο που επιτελέστηκε
ήταν συλλογικό, καθώς τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ομάδων Δράσεων, όλα τα Μέλη της ΕΑΣΕ που συμμετείχαν
αλλά και στήριξαν χορηγικά όλες μας τις προσπάθειες ήταν ο βασικός μου στόχος όταν ανέλαβα την ηγεσία του Οργανισμού.
Χαίρομαι που από το 1996 που έγινα μέλος μέχρι σήμερα, έχω αποκτήσει πολλούς και καλούς φίλους μέσα από την ΕΑΣΕ και
υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα στην διάθεσή τους.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον Γιάννη Αναστασόπουλο, που βάζει την προσωπική του σφραγίδα στην Διοίκηση της ΕΑΣΕ, την
Μαρία Φύτρου, την Μίνα Ζαφείρη, την Έφη Πίντζου και την Έφη Λιώτα, μόνιμους συνεργάτες μας, καθώς και τους επιστημονικούς
μας συνεργάτες Χάρη Τσούκα και Θοδωρή Πελαγίδη αλλά και τον διαφημιστή μας Μπάμπη Γεωργακόπουλο για τη μακρόχρονη
και επιτυχημένη συνεργασία.
Θα ήθελα τέλος, να ευχαριστήσω θερμά όλα τα Μέλη μας για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και για την συνεισφορά τους,
ώστε η ΕΑΣΕ να είναι ένας πολύ επιτυχημένος οργανισμός. Καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο! Είμαι σίγουρος ότι η ΕΑΣΕ
θα συνεχίζει να προοδεύει και να επιτελεί σπουδαίο έργο!

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

4 /5

1.Η ΕΑΣΕ σήμερα – Προγράμματα & Υπηρεσίες μελών
1.1. Κατάσταση Μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 435 μέλη. Τακτικά μέλη 382, Ομότιμα μέλη 51 και 2 Επίτιμα Μέλη. Η δύναμή
μας αυξήθηκε κατά 39 Νέα Μέλη. Σημαντική ήταν για τέταρτη συνεχή χρονιά η εισδοχή νέων Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών
καθώς έγιναν μέλη μας 15 κυρίες και πλέον αριθμούμε 70 Γυναίκες επαγγελματίες Μάνατζερ, οι οποίες καθιερώνονται χρόνο
με τον χρόνο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι αποδεικνύοντας τις ικανότητές τους να βρίσκονται στην κορυφή μεγάλων &
κερδοφόρων επιχειρήσεων. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε η Ομάδα Δράσης για την ενίσχυση του Ρόλου των Γυναικών
στην ΕΑΣΕ και στις επιχειρήσεις, που πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία τη χρονιά που πέρασε 2 Business CE(O)nergies
Breakfast Meetings αλλά και η Ομάδα Νέων Μελών που πραγματοποίησε μία συνάντηση CEO Breakfast.

1.2. Προγράμματα & Υπηρεσίες Μελών
Βασική επιδίωξη της ΕΑΣΕ είναι η παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων που ανταποκρίνονται και αντιμετωπίζουν ουσιαστικές
ανάγκες των μελών της, σε επαγγελματικό αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, επιστήσαμε για άλλη μια χρονιά
την προσοχή μας στην προσφορά ουσιαστικής βοήθειας των CEOs, σε θέματα που πολλές φορές λόγω θέσης δεν καλύπτονται
επαρκώς από τις εταιρίες που διοικούν. Για τον λόγο αναπτύσσουμε συνεχώς την συνεργασία μας με καταξιωμένες εταιρίες,
που προσφέρουν αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΑΣΕ, είτε δωρεάν, είτε σε προνομιακές τιμές, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για
θέματα ζωτικής σημασίας.
1.2.1. Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας
Η μακρόχρονη συνεργασία μας που μετρά 17 και
πλέον χρόνια με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ συνεχίστηκε,
με την αναμόρφωση και βελτίωση του Ειδικού
Προγράμματος σε προνόμια και παροχές για
τα μέλη της ΕΑΣΕ και τις οικογένειές τους, για
μεγαλύτερη φροντίδα και πρόληψη σε όλους
τους τομείς της υγείας. Στα θεραπευτήρια και
διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών - ΥΓΕΙΑΝΕΤ
Περιστέρι, με την επίδειξη της ατομικής κάρτας
προνομίων, προσφέρονται δωρεάν επισκέψεις
ιατρών, δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος
και ειδικές προνομιακές τιμές για εργαστηριακές
και διαγνωστικές εξετάσεις, ειδικός προνομιακός
τιμοκατάλογος για προληπτικό έλεγχο και
εκπτώσεις σε κατ’οίκον νοσηλεία, αλλά και
σημαντικές εκπτώσεις στα έξοδα νοσηλείας
με χρήση ή χωρίς, ιδιωτικών ασφαλιστήριων
συμβολαίων.

1.2.2. Πρόγραμμα Mentoring
Το 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο β΄κύκλος
του Προγράμματος Mentoring. Για τη διασφάλιση
της επιτυχίας επιλέχθηκαν καταξιωμένοι,
επαγγελματικά, μέντορες. Συνολικά συμμετείχαν
16 Mentors & αντίστοιχοι Mentees. Όλοι όσοι
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα συμφώνησαν ότι
αυτό αποτέλεσε μια πολύ χρήσιμη εμπειρία
την οποία θα σύστηναν ανεπιφύλακτα στους
συναδέλφους - μέλη της ΕΑΣΕ. Οι mentees
ωφελήθηκαν από την πολύτιμη καθοδήγηση των
μεντόρων, οι οποίοι τους συμβούλεψαν για το
πώς να χειριστούν δύσκολα προβλήματα, πώς να
ξεπεράσουν πιθανά εμπόδια και να αναπτύξουν
τις προσωπικές δεξιότητές τους. Από την άλλη
μεριά, οι μέντορες ένιωσαν την πληρότητα και
την ικανοποίηση που πηγάζει από την παροχή
βοήθειας προς έναν συνάδελφό τους και
εμπλούτισαν τις γνώσεις τους μέσα από τη σχέση
που ανέπτυξαν με τον mentee.
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1.2.3. 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).

1.2.4. Πρόγραμμα Ιδιωτικό Σύστημα
Συνταξιοδότησης
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, το
πρόγραμμα εξασφαλίζει αποκλειστικά προνόμια
για τα μέλη της ΕΑΣΕ, ικανοποιώντας την οικονομική
αρχή «Με την μικρότερη δυνατή θυσία το
μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Το Ιδιωτικό
Σύστημα Συνταξιοδότησης δεν έχει κόστος και
στην ουσία πρόκειται για αγορά περιουσιακού
στοιχείου που αποδίδει ισόβια σύνταξη σε
προκαθορισμένη ημερομηνία. Προσφέρονται
δωρεάν οι πρόσθετες παροχές του Ασφαλιστικού
Γονέα, η υπηρεσία ONE CALL 18123 καθώς και η
πιστωτική κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας Credit.

1.2.6. Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης
συνταξιοδοτικών αναγκών
Σε συνεργασία με την Aon plc, παρέχεται στα μέλη
της ΕΑΣΕ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση,
εξατομικευμένη μελέτη συνταξιοδοτικών
αναγκών ούτως ώστε να αποκτήσουν μία
ρεαλιστική απεικόνιση των οικονομικών ροών
κατά την ηλικία της συνταξιοδότησής τους, να
δημιουργήσουν έναν οικονομικό προγραμματισμό
και να αποφασίσουν τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσουν. Προσφέρεται επίσης η υπηρεσία
the Life Planning με έκπτωση 50%, στην οποία
παρέχονται προσωποποιημένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ατομικές
-οικογενειακές ανάγκες των ενδιαφερομένων.

1.2.7. Career Support Program
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 16 καταξιωμένες
Εταιρίες Συμβούλων Επιλογής Στελεχών που
διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα Executive
Search. 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.

1.2.5. Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας
Σε συνεργασία με την D.A.S. Hellas το πρόγραμμα
προσφέρει αποτελεσματική και συγκροτημένη
αντιμετώπιση για προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα σε χαμηλό
ετήσιο κόστος. Καλύπτει τα μέλη της ΕΑΣΕ, τους/
τις συζύγους καθώς και τα παιδιά τους έως την
ηλικία των 25 ετών. Χωρίς χρέωση προσφέρονται
νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν
τον ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του.

1.2.8. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
Η ΕΑΣΕ συνεργάζεται με έγκριτα νομικά γραφεία,
εξειδικευμένα στο εργατικό, εμπορικό και εταιρικό
δίκαιο. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι
η αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορούν
να προκύψουν στα μέλη της ΕΑΣΕ στον
επαγγελματικό τους χώρο και οι οποίες απαιτούν
νομική στήριξη είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο
είτε σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης.

1.2.9. Αθλητικές δραστηριότητες για τα μέλη
Ανταποκρινόμενοι στην πρόταση αρκετών μελών της ΕΑΣΕ για την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν
στην ενθάρρυνση και στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, σε συνδυασμό με την ευκαιρία καλύτερης γνωριμίας και ενδυνάμωσης
σχέσεων, η ΕΑΣΕ προχώρησε στην ενοικίαση για συγκεκριμένες ημερομηνίες των εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ
του Γυμνασίου Νέας Πεντέλης. Η πρωτοβουλία αυτή είναι Δωρεάν προσφορά της ΕΑΣΕ προς τα μέλη της και λόγω της αυξημένης
ανταπόκρισης θα συνεχιστεί και το 2018.
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή του Προέδρου της ΕΑΣΕ κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Παλαιμάχων Μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε στο Montecatini Terme της Ιταλίας. Η διοργάνωση ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και
η ομάδα είχε πολύ καλή παρουσία.
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1.2.10. Προνόμια – Κάρτα Μέλους
Τα μέλη της ΕΑΣΕ απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια σε συμβεβλημένες σε διάφορους
τομείς, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών & προϊόντων. Τη χρονιά που πέρασε, προστέθηκαν
νέες προσφορές με σημαντικές εκπτώσεις και ανανεώθηκε η συνεργασία μας με όλες σχεδόν
τις εταιρίες που συνεργαζόμαστε την τελευταία διετία.
Αναλυτικότερα τα μέλη της ΕΑΣΕ απολαμβάνουν εκπτώσεις και ειδικές παροχές από τις
παρακάτω εταιρίες. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της ατομικής “Κάρτας Μέλους”.

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.
•V
 OLVO: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης για αγορά προσωπικού οχήματος με εκπτώσεις από 7% - 33% σε συγκεκριμένα μοντέλα.
Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού και όλους τους κινητήρες.

ΕΣΤΙΑΣΗ
• ARTENSIS Cafe & Restaurant: 20% έκπτωση για τα μέλη της ΕΑΣΕ για καφέ, γεύμα ή δείπνο ή για ένα επαγγελματικό ραντεβού.
• INTERCONTINENTAL: 20% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού για γεύμα στο BISTROT VIENNA ή δείπνο στο PREMIERE.
• PANAS GROUP: 15% έκπτωση στα Zonars, City Bistro και Bar de Theatre, σε περίπτωση διοργάνωσης εταιρικού event παρέχεται
10% έκπτωση, 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.
• RADISSON BLU PARK: 15% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού στο εστιατόριο «St’Astra».
• THE GREAT Café, Bar, Restaurant: 20% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού (φαγητό και ποτά).

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.

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.
• REGUS: 40% έκπτωση στην ενοικίαση γραφείων και meeting room με πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό.
• STRATEGY TECHNICS: Μείωση του ονομαστικού δικαιώματος συμμετοχής στην τεχνική «Pandemonium Management»,
κατά το ισόποσο της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΑΣΕ.

Υγεια
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ: Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών, στις υπόλοιπες ειδικότητες
κόστος 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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Νικήτας Κωνσταντέλλος

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
28ο Συνέδριο ΕΑΣΕ

Γιάννης Αναστασόπουλος

μην εγκλωβίζεται σε δεδομένα σχήματα σκέψης.

Με κεντρικό θέμα «Αμφιδέξιος Ηγέτης σε ένα Παράδοξο Κόσμο»
πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, την Παρασκευή 5 και
το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, το 28ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ,
προσελκύοντας περισσότερους από 500 συνέδρους σε ένα
διερευνητικό, διδακτικό διήμερο στο Grand Resort Lagonissi, που
επεφύλασσε και διασκεδαστικές εκπλήξεις κατά την λήξη των
εργασιών.
Μια πλειάδα καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες, αναλύοντας το
προφίλ του αμφιδέξιου ηγέτη, εκείνου που έχει την ικανότητα να
«αγκαλιάζει» αντιφατικές στρατηγικές ταυτόχρονα, να ανταποκρίνεται
στο παράδοξο, ως ακόμη πρόκληση για δημιουργική δράση και να

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος
Δ.Σ. της ΕΑΣΕ κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος ο οποίος, μεταξύ άλλων,
τόνισε: «Η ευμεταβλητότητα και το απρόοπτο είναι πλέον ο
κανόνας. Βρισκόμαστε στην εποχή του Αμφιδέξιου
Ηγέτη, που οφείλει να ανταποκρίνεται ταχύτατα στις αλλαγές του
περιβάλλοντος… Είναι ανάγκη, είναι επιβίωση και όχι απλώς μια
καλοδεχούμενη πολυτέλεια» τόνισε, μεταξύ άλλων.
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι ομιλητές ανέλυσαν το προφίλ
του αμφιδέξιου ηγέτη: Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματά του;
Πώς τα καταφέρνει; Πώς διοικεί την επιχείρηση δημιουργώντας
κουλτούρα αμφιδεξιότητας; Σύμφωνα με την Wendy Smith η
οποία συγκαταλέγεται στην παγκόσμια ελίτ των επιστημόνων,
με εξειδίκευση στα στρατηγικά παράδοξα (δηλαδή στο πώς οι
ηγέτες και οι senior μάνατζερ διευθύνουν αντιφατικές ατζέντες),
ο Αμφιδέξιος Ηγέτης έχει την ικανότητα να «αγκαλιάζει»
αντιφατικές στρατηγικές ταυτόχρονα. Ανταποκρίνεται στο
παράδοξο ως πρόκληση για δημιουργική δράση, ενεργεί
σφαιρικά, δεν εγκλωβίζεται σε δεδομένα σχήματα σκέψης
ούτε παραλύει από τα παράδοξα που αντιμετωπίζει και έχει
την ικανότητα να συνθέτει φαινομενικά αντίθετες επιλογές
συνθέτοντας νέες οπτικές γωνίες, σε δυναμική προοπτική.
Αυτή η σύνθεση είναι μια κατ’ εξοχήν δημιουργική διαδικασία που
ανατρέπει μονομερείς τρόπους σκέψης και συνθέτει διαφορετικές
προσεγγίσεις τις οποίες ανέδειξε με την ομιλία του ο Αντιπρόεδρος

Wendy Smith

Anders Gustafsson

Itay Talgam

Οδυσσέας Αθανασίου

Ιουλία Τσέτη

Πάνος Παχατουρίδης

π. Βασίλειος Θερμός

Γιάννης Βλαστάρης

Ανδρέας Πετρουλάκης
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της Volvo Car, Anders Gustafsson. Ο έμπειρος μάνατζερ μιας από τις
πλέον καινοτόμες και δυναμικές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως,
μίλησε στο συνέδριο της ΕΑΣΕ για το πώς μπορεί ο ηγέτης να
δημιουργήσει κουλτούρα αμφιδεξιότητας σε έναν οργανισμό.
Από την πλευρά του ο Ισραηλινός Itay Talgam, πρώην μαέστρος
και νυν επιτυχημένος σύμβουλος επιχειρήσεων εταιριών κολοσσών
παγκοσμίως, έδωσε μια διαφορετική νότα στο συνέδριο,
προσομοιάζοντας τον ηγέτη με τον καλό μαέστρο μιας συμφωνικής
ορχήστρας ο οποίος αντιμετωπίζει την απόλυτη πρόκληση της
ηγεσίας, να δημιουργήσει τέλεια αρμονία χωρίς να πει ούτε λέξη.
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου ακούσαμε επίσης ενδιαφέρουσες
εμπειρίες από τρεις Έλληνες που διαπρέπουν έχοντας αναπτύξει
δημιουργική δράση και σκέψη μέσα στην πολυπλοκότητα και τα
παράδοξα που έχουν συναντήσει στην καριέρα τους. Ο κ. Οδυσσέας
Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, LAMDA Development,
η κα Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Uni-pharma & InterMed και ο κ. Πάνος Παχατουρίδης τ. Strategic
Partnerships Group Manager, Google μοιράστηκαν …αμφιδέξιες
εμπειρίες και υποστηρίξαν ότι το ζητούμενο είναι να μην απωθεί
ο ηγέτης το παράδοξο αλλά να το εγκολπώνεται. Με άλλα
λόγια, αγκαλιάζοντας την παράδοξη όψη της επιχειρηματικής
πραγματικότητας ο ηγέτης θέτει τον εαυτό του σε εγρήγορση,
είναι ευαίσθητος στη δυναμική των γεγονότων, καλείται να
συνθέτει. Η πρόκληση είναι να αποφύγει το «είτε-είτε» και να
ενεργεί με όρους «και αυτό-και εκείνο» επιδιώκοντας όχι τη
διάζευξη αλλά τη σύζευξη.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στη σημασία της
ενεργητικής ακρόασης (Active Listening). Τη σκηνή μοιράστηκαν
τέσσερις εκλεκτοί Έλληνες ομιλητές, ο ιερέας της Μητρόπολης
Θηβών και Λεβαδείας, συγγραφέας και ψυχίατρος παιδιών και
εφήβων π. Βασίλειος Θερμός, ο Δημοσιογράφος και Συγγραφέας
κ. Γιάννης Βλαστάρης, ο Γελοιογράφος κ. Ανδρέας Πετρουλάκης
και ο Τραγουδοποιός κ. Διονύσης Σαββόπουλος, ανάδειξαν τη
σημασία της ενεργητικής ακρόασης στις σχέσεις (επαγγελματικές ή
προσωπικές). Κοινό γνώρισμά τους η ικανότητα να αφουγκράζονται,
να τείνουν ευήκοον ους στη δυναμική των γεγονότων, να
μετουσιώνουν τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος σε δημιουργία,
να επιδιώκουν τη σύζευξη, να είναι αμφιδέξιοι!
Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος,
ολοκληρώνοντας τις εργασίες του συνεδρίου είπε, μεταξύ άλλων,
«όλοι εμείς οι βιαστικοί της εποχής, οι εργασιακά πολυάσχολοι, οι

Διονύσης Σαββόπουλος

Χαρίδημος Τσούκας

Λάμπρος Φισφής

κουρασμένοι, οι συχνά αδιάφοροι [χρειάζεται] να μπορέσουμε να
αφήσουμε τις αισθήσεις μας να ‘πιάνουν’ την ομορφιά γύρω μας,
τα καθαρά πρόσωπα, την εκτίμηση, την αγάπη».
Τον συντονισμό του συνεδρίου για μία ακόμα χρονιά είχε με
επιτυχία ο κ. Χαρίδημος Τσούκας Επιστημονικός Σύμβουλος της
ΕΑΣΕ και καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συνέδρους στο τέλος της
ημέρας, καθώς ο δημοφιλής stand-up comedian κ. Λάμπρος
Φισφής, εμπνεόμενος από τη θεματική ενότητα «Active Listening»
ζωντάνεψε επί σκηνής με το πηγαίο του χιούμορ ιστορίες
καθημερινής τρέλας που όλοι έχουμε βιώσει στις διαπροσωπικές
μας σχέσεις, και με το σατιρικό του ταλέντο χάρισε απλόχερα το
γέλιο, κλείνοντας το 28ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ στον πιο ευχάριστο
και αισιόδοξο τόνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους
εκείνους που με την υποστήριξη τους συνέβαλαν στην
επιτυχή διεξαγωγή του 28ου Συνεδρίου Ηγεσίας και ιδιαίτερα
την Οργανωτική και Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΑΣΕ ,
τους χορηγούς, τους συνεργάτες της ΕΑΣΕ και την υπεύθυνη
Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ κα Έφη Πίντζου που είχε
την επιμέλεια οργάνωσης και προβολής. Ευχαριστεί επίσης την
εταιρία XEROX HELLAS που ανέλαβε χορηγικά την εκτύπωση
των εντύπων του συνεδρίου.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2017
Πρόεδρος:
Δημήτρης Πισιμίσης, Διευθύνων
Σύμβουλος, BIC-ΒΙΟΛΕΞ & Παγκόσμιος
Διευθυντής Ξυριστικών της BIC
Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος,
Creative & Communication Partner
Γιώργος Κατινιώτης, CEO, PwC
HR Services
Νάσος Μπίκας, Πρόεδρος & Διευθύvων
Σύμβoυλoς, OTIS
Γιάννης Πετούλης, τ.Managing Director,
VOLVO CAR HELLAS
Τίνα Τρίψα, CEO, ΤΟΟRAK

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2017
Βασίλης Ανδρικόπουλος, CEO, NOVAL
PROPERTY – VIOHALCO GROUP
Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος,
τ. Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ
Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική
Διευθύντρια, EUROBANK ERGASIAS
Βενετία Κουσία, Αν. Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ
Γιώργος Λαμπρινός, Αντιπρόεδρος
& Γενικός Διευθυντής, ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Χρήστος Μισαηλίδης, CEO Middle East,
REGUS
Πάνος Ξυνής, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, ΣΗΜΕΝΣ
Αγγελική Οικονόμου, Αντιπρόεδρος &
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Π.Γ. ΝΙΚΑΣ
Κανάρης Παπαναστασόπουλος,
Managing Director, CARGLASS GREECE
Γιώργος Σοκολάκης, Γενικός Διευθυντής
Πωλήσεων, FREZYDERM
Άκης Σταϊκόπουλος, Γεvικός Διευθυvτής,
IFCO SYSTEMS HELLAS
Τάκης Στάπας, Διευθύvων Σύμβoυλoς,
WILO HELLAS
Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

2.2. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο συναντήθηκε
την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).
Ο κ. Παυλόπουλος δέχθηκε τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ σε ακρόαση στο
Προεδρικό Μέγαρο, σε μια γόνιμη και ουσιαστική συνάντηση κατά την οποία το
Προεδρείο της ΕΑΣΕ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις κύριες πρωτοβουλίες
και δράσεις του Οργανισμού για την οικονομία και τη διοίκηση και να συζητήσει
δυνατότητες συνεργασίας για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών μάνατζμεντ
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον Δημόσιο Τομέα προς ενίσχυση της
αποτελεσματικότητάς του.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ εξέφρασαν την αγωνία τους για τη συνεχιζόμενη
φυγή των νέων μορφωμένων Ελληνόπουλων στο εξωτερικό, αναφέρθηκαν στην
ανάγκη στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι αποτελεί
όχημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και τοποθετήθηκαν για μια
σειρά καίριων θεμάτων όπως είναι η υψηλή φορολόγηση, η οποία λειτουργεί
αποτρεπτικά για τις επενδύσεις. Επεσήμαναν δε σύσσωμοι τη διάθεση των μελών
της ΕΑΣΕ να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, στην περαιτέρω
ενίσχυση της διοικητικής αρτιότητας του Δημόσιου Τομέα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε με προσοχή τις τοποθετήσεις του Δ.Σ.
της ΕΑΣΕ, επέδειξε δε πρόσθετο ενδιαφέρον για τις ιδέες και προτάσεις τους
σχετικά με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση του
εκσυγχρονισμού των διοικητικών μεθόδων και πρακτικών, επισημαίνοντας τη
σημασία της ευρύτητας σκέψης και δράσης στην επιτυχία κάθε προσπάθειας.
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2.4. Εκδηλώσεις της ΕΑΣΕ για τις Γυναίκες
Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ΕΑΣΕ για την ενίσχυση της παρουσίας
και συμμετοχής των γυναικών ανωτάτων στελεχών στην ΕΑΣΕ
και τις επιχειρήσεις, διοργανώθηκαν για ακόμη μία χρονιά δύο
CE(O)nergies Breakfast Meetings. Πρόκειται για μια σειρά
συναντήσεων που απευθύνονται σε γυναίκες ανώτατα διοικητικά
στελέχη επιχειρήσεων, με στόχο να τους προσφέρει τη δυνατότητα
να συναντιούνται και να γνωρίζονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν
απόψεις και εμπειρίες από επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές
και να ενισχύουν την επαγγελματική τους δικτύωση.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο Women’s Career Workshops.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που άρχισε το 2016 και αμέσως
«αγκαλιάστηκε» με θέρμη και σκοπό έχει την περαιτέρω ενδυνάμωση
και επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών, προκειμένου να
καταστούν σύντομα έτοιμες να αναλάβουν υψηλότερες ευθύνες.

2.3. Ε
 σπερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή
«Εξελίξεις & Προοπτικές της Επόμενης Μέρας»

Οι νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τα ανώτατα στελέχη ήταν
το θέμα που απασχόλησε την Εσπερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού
Διευθυντή την οποία διοργάνωσε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου
2017 η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) με τη
συμμετοχή περισσότερων από 150 CEOs μελών της.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Πέγκυ Βελλιώτου, Partner,
KPMG, Mary Kramer, Regional Director South East Europe,
SPENGLERFOX, Δρ. Χρήστος Ζούπας, Παθολόγος- Διαβητολόγος,
Διευθυντής Διαβητολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Υγεία,
Έλλη Φλέγγα, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Holmes Place.
Τον συντονισμό και σχολιασμό της Εσπερίδας είχε ο κ. Νικήτας
Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΑΣΕ και Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, ICAP Group, ο οποίος παρουσίασε τα ενδιαφέροντα
αποτελέσματα έρευνας για την κατάσταση και τις επιθυμίες των
Ελλήνων CEOs, η οποία διενεργήθηκε από την ICAP Group ειδικά
για την Εσπερίδα της ΕΑΣΕ σε δείγμα 800 CEOs.

2.4.1. CE(O)nergies Breakfast Meetings
Πέμπτη, 20.04.2017
«Προκλήσεις και
προοπτικές στον χώρο
του ναυτιλιακού εξοπλισμού» ήταν το θέμα της συνάντησης που
διοργάνωσε η Ομάδα Δράσης Γυναικών της ΕΑΣΕ, στο Μουσείο
Μπενάκη. Ομιλήτρια ήταν η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ‘Τεχνική
Προστασίας Περιβάλλοντος’ και Διευθύντρια Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης στην Erma First Esk Engineering Solutions
κα Ελένη Πολυχρονοπούλου.
Πέμπτη, 05.10.2017
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 6ο Business CE(O)nergies
Breakfast Meeting με ομιλήτρια την κα Μπέττυ Καζακοπούλου,
President Asset Ogilvy Public Relations. Θέμα της ομιλίας ήταν:
«Επικοινωνία. Από την πληροφορία στο αφήγημα».

2.4.2. Women’s Career Workshops
Τετάρτη, 08.02.2017
Η Ομάδα Γυναικών της ΕΑΣΕ διοργάνωσε
ένα ακόμη επιτυχημένο Career Workshop
για γυναίκες – ανερχόμενα διοικητικά
στελέχη επιχειρήσεων, με θέμα «Public Speaking Perspectives»
και εισηγητή τον κ. Ντίνο Αδριανόπουλο, Πρόεδρο του ΙΕπ
και Γενικού Διευθυντή της Touchpoint Strategies. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της KPMG.
Τετάρτη, 05.07.2017
Με εισηγήτρια την κα Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια
της Response και μέλος της ΕΑΣΕ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
το ενδιαφέρον workshop με θέμα «Explore Creative thinking in
Business». Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της
SAP Hellas και κύριο θέμα ήταν η ενδυνάμωση της δημιουργικής
σκέψης μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόζονται στον
εργασιακό χώρο.
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2. Εκδηλώσεις
2.5. Ambassadors Talk

Ομιλητές στη συνάντηση εκ μέρους του CSR HELLAS ήταν οι κ.κ.
Δημήτρης Δανηλάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης,
Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Global Compact Coordinator, Μαρία
Αλεξίου, Πρόεδρος του Δικτύου και Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου ΤΙΤΑΝ
και ο Δρ. Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

2.7. Συναντήσεις Γραφείου

Τρίτη, 21.03.2017: Την πρέσβη του Ισραήλ κα Irit Ben Abba
είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν, στην οικία της στο Παλαιό
Ψυχικό, τα μέλη της ΕΑΣΕ στο πλαίσιο του κύκλου συναντήσεων
«Ambassadors Talk» που στοχεύει στην ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου
για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα με τους πρέσβεις
διαφόρων χωρών.
Δευτέρα, 19.06.2017: Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΕ
η συνάντηση με θέμα «Εναλλακτικές ευκαιρίες επαγγελματικής
εξέλιξης: Κινούμενοι μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και
επιχειρηματικότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον». Ομιλητής ήταν
ο κ. Αντώνης Συμιγδαλάς, Chairman, Elix Aviation Capital Limited.

Τρίτη, 17.10.2017: Τον πρέσβη του Βελγίου στην Ελλάδα
κ. Luc LIEBAUT είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τα μέλη της
ΕΑΣΕ. H συνάντηση είχε θέμα τις Ελληνο-Βελγικές σχέσεις στην
οικονομία και στις επενδύσεις.

2.6. Ειδική ενημερωτική εκδήλωση σε
συνεργασία με το CSR HELLAS
Η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με το CSR HELLAS διοργάνωσε,
την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 ενημερωτική συνάντηση με
θέμα: «Ν. 4403/16: Συμμόρφωση, Δημοσιοποίηση, Εφαρμογή».
Στόχος της συνάντησης ήταν τα μέλη της ΕΑΣΕ να
ενημερωθούν για την υποχρεωτικότητα της δημοσιοποίησης μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις.

Τετάρτη, 8.10.2017: Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΕ
η συνάντηση των μελών της με τον καθηγητή του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, κ. Γκίκα Χαρδούβελη με θέμα: «Αύγουστος 2018:
Τελειώνει η Ελληνική κρίση;»

2.8. Συναντήσεις Κορυφής
Πέμπτη, 30.03.2017: APIVITA
Στα κεντρικά γραφεία της Αpivita στο Μαρκόπουλο
Αττικής πραγματοποιήθηκε η «Συνάντηση Κορυφής»
της ΕΑΣΕ με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
της εταιρίας κ. Νίκο Κουτσιανά.
Δευτέρα, 26.06.2017: ΚΟΡΡΕΣ
Τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφθηκαν τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρίας ΚΟΡΡΕΣ κ. Δημήτρη Βιδάκη.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εργοστάσιο της
εταιρίας στα Οινόφυτα.
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Δευτέρα, 04.12.2017: ΓΕΣ
Με τον Αρχηγό του ΓΕΣ, Αντιστράτηγο κ. Αλκιβιάδη Στεφανή είχαν
την ευκαιρία να συναντηθούν τα μέλη της ΕΑΣΕ. Η ενδιαφέρουσα
ομιλία με θέμα «Ηγεσία σε περιόδους Κρίσης» πραγματοποιήθηκε
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

2.9. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2017
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
πραγματοποίησε στις 7 Μαρτίου 2017, την Ετήσια Γενική
Συνέλευσή της, στο αμφιθέατρο της OTEAcademy.
Πρόεδρος της Γ.Σ. ήταν ο κ. Νάσος Μπίκας, Πρόεδρος & Διευθύvων
Σύμβoυλoς, OTIS και Γραμματέας η κα Ντορίνα Οικονομοπούλου,
Γενική Διευθύντρια της Marsh LLC Insurance Brokers.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος παρουσίασε
τα Πεπραγμένα 2016, ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλης Ραμπάτ
παρουσίασε τη νέα επικοινωνιακή στρατηγική καθώς και τα
Προγράμματα Μελών, ενώ ο Ταμίας κ. Γιώργος Γκόνος έκανε τον
Διαχειριστικό Απολογισμό και παρουσίασε τον Ισολογισμό 2017.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το Πρόγραμμα Δράσης
2017 που προέβλεπε αυξημένες δράσεις και πρωτοβουλίες για
την ενίσχυση του επιχειρείν, την εξωστρέφεια και ισχυροποίηση
του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ καθώς και τον Προϋπολογισμό
και εξέλεξε τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους
κ.κ. Άγγελο Μοχλούλη, Δημήτρη Παπανικητόπουλο και
Κανέλλο Τσουμπό.

2.10. Executive Cultural Escape, Καλαμάτα
Παρασκευή, 13 - 15 Οκτωβρίου 2017: Το φθινοπωρινό Executive
Cultural Escape που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για τα μέλη της και τις
οικογένειές τους, ήταν ένα 3ήμερο ταξίδι στην Καλαμάτα, στον
μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου. Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν
στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και επισκέφθηκαν, περιηγήθηκαν στα
αξιοθέατα της περιοχής, απόλαυσαν την πλούσια γαστρονομία που
προσφέρει η γη της Μεσσηνίας, ενώ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν
την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος όπου δέχθηκαν την υποδειγματική
φιλοξενία του Διοικητή της, Σμήναρχου κ. Χρήστου Πεταλά, ο οποίος
μαζί με σύσσωμη την ομάδα αξιωματικών του, ξενάγησαν τα μέλη της
ΕΑΣΕ στην αεροπορική βάση - τη 2η σημαντικότερη στην Ελλάδα για
την πτητική εκπαίδευση των Ικάρων και των νέων Ανθυποσμηναγών.

2.11. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Δύο ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις διοργάνωσε για τα μέλη της
η ΕΑΣΕ δίνοντας τους την ευκαιρία να απολαύσουν καλό φαγητό
κι όμορφες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις
και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις θερινές διακοπές,
την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 στο Island Club Restaurant, ενώ
η χειμερινή έγινε στο γνωστό και βραβευμένο με αστέρι Michellin
εστιατόριο Hytra, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

2.12. Members’ Evening @ ΕΑΣΕ
Συνεχίστηκαν για 6η συνεχόμενη χρονιά οι καθιερωμένες μηνιαίες
συναντήσεις Members’ Evening των μελών στα γραφεία της ΕΑΣΕ, με
σκοπό την καλλιέργεια και περαιτέρω ενδυνάμωση σχέσεων φιλίας και
συναδελφικής αλληλεγγύης, παρέχοντας την ευκαιρία για διάλογο και
ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τα Ανώτατα Στελέχη.

2.13. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Με την ευκαιρία του νέου έτους ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ
κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΣΕ προσκάλεσαν τα μέλη της ΕΑΣΕ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017
στα γραφεία της ΕΑΣΕ.
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3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Σε μια χρονιά κρίσιμη για την ελληνική οικονομία και
επιχειρηματικότητα, η ΕΑΣΕ κατέθεσε δημόσια αλλά και μέσω
του περιοδικού LEADING ΕΑΣΕ, συγκεκριμένες προτάσεις για
θέματα που αφορούσαν:
 Θέσεις για την υπερφορολόγηση και την ανάπτυξη
 Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
 Αμφιδέξια ηγεσία
 Η σημασία της ενεργητικής ακρόασης
 Τα προτερήματα του σπουδαίου ηγέτη
 Η συμβολή των CEOs στην ευημερία και την ανάπτυξη
της χώρας
 Αλλαγή νοοτροπίας των Ελλήνων, χαρακτηριστικό μίας νέας
εποχής για την Ελλάδα
Όλες οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ δημοσιεύονται στο
περιοδικό της, δημοσιοποιούνται μέσω του Τύπου και
αναρτούνται στο site www.ease.gr καθώς και
στα social media της.

3.2. Στήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας &
ανεργίας νέων
ΣΕΝ/JΑ Greece: Η ΕΑΣΕ για ακόμη μία φορά «αγκάλιασε»
το δημιουργικό ταλέντο των μαθητών υποστηρίζοντας
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΝ/JΑ Greece Εικονική
Επιχείρηση και τον διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση
2017». Με την υποστήριξη στελεχών επιχειρήσεων μελών
της ΕΑΣΕ (και άλλων εθελοντών), οι μαθητές δημιούργησαν
εικονικές επιχειρήσεις και συμμετείχαν σε δύο μαθητικές
εμπορικές εκθέσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
παρουσιάζοντας τις επιχειρηματικές ιδέες, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους στους επισκέπτες και τις κριτικές επιτροπές
των δύο εκθέσεων.
Ο κ. Απόστολος Πεταλάς ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής
για την ανάδειξη της καλύτερης εικονικής επιχείρησης που
εκπροσώπησε την Ελλάδα στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό
διαγωνισμό στις Βρυξέλλες.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΝ κ. Αργύρης Τζικόπουλος σε
επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΣΕ και επικεφαλής
της Ομάδας Προσφοράς στην Κοινωνία κ. Απόστολο Πεταλά
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τη συμμετοχή σας συμβάλατε
στην ενδυνάμωση και προετοιμασία της νέας γενιάς να
αναδείξει τη δημιουργικότητά της, να αναγνωρίσει τα ταλέντα
της, να αντιμετωπίσει τις υπέρμετρες δυσκολίες της εποχής με
πνεύμα καινοτόμο και ομαδικό, και με σύγχρονες μεθόδους
επιχειρηματικότητας, που φέρνουν τους νέους από το σχολείο
στο κατώφλι της παγκόσμιας αγοράς».
GEFYRA: Η ΕΑΣΕ στηρίζει έμπρακτα το πρόγραμμα Greek
Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration (GEFYRA)
του CSR Hellas και στο πλαίσιο της στήριξης, αναλαμβάνει να

προωθήσει προς τα μέλη της, τις δράσεις και ενέργειες του
προγράμματος με στόχο να παρέχουν, συγκεκριμένο αριθμό
αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση»
σε έναν ή περισσότερους από τους 3 άξονες δράσεις του
προγράμματος (πρακτική άσκηση (internship), επαγγελματική
κατάρτιση (traineeship), μαθητεία (apprenticeship), να
εφαρμοστούν τα κριτήρια ποιότητας του προγράμματος, την
ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας
για την από κοινού δράση για την καταπολέμηση του
«χάσματος δεξιοτήτων» (skills gap), συμβολή στην υλοποίηση
δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του προγράμματος,
καθώς και της προώθησης και υποστήριξης των μελών της
ΕΑΣΕ στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ». Κύριος στόχος
είναι η συμβολή του φορέα στην αντιμετώπιση της ανεργίας
των νέων και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

3.3. Ε
 ξωστρέφεια - Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη - Προσφορά στην οικονομία
Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η ΕΑΣΕ απέστειλε
Ανοιχτή Δημόσια επιστολή στην κυβέρνηση, στα πολιτικά
κόμματα, στα ΜΜΕ, επισημαίνοντας τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαετίας της υψηλής
φορολογίας.
CEO Index: To 2017 και 10η 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: Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα,
η ΕΑΣΕ διοργάνωσε ειδική εκδήλωση σε συνεργασία με το
δίκτυο CSR HELLAS, με στόχο την ενημέρωση των μελών
της και των στελεχών που διαχειρίζονται θέματα ΕΚΕ για
τις νεότερες ρυθμίσεις και νόμους που αφορούν στην
υποχρεωτικότητα δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις.
Επίσης, η ΕΑΣΕ για μία ακόμη χρονιά ανέλαβε αρκετές
πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθησίας. Η ΕΑΣΕ στήριξε και
φέτος οικονομικά: το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» και ενίσχυσε με το ποσό των 5.000 ευρώ για
την κάλυψη εξόδων κίνησης για ένα ολόκληρο έτος, ενός
οχήματος άμεσης παρέμβασης και μεταφοράς σε διάφορα
περιστατικά, την επιχορήγηση υποτροφίας ποσού 5.000
ευρώ για την κάλυψη των εξόδων φοίτησης στο διετές
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων:
MBA» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς
και συνέδραμε το ποσό των 2.000 ευρώ στον Σύλλογο
Παλαίμαχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΣΠΑΚΕ).
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3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε συνέδρια & εκδηλώσεις
19/12/2017	
ICAP – ΒΡΑΒΕΙΑ TRUE LEADERS Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία
13/12/2017 ΕΒΕΑ – Athens Business Women Forum 2017
6/11/2017	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – 15o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
4&5/11/2017 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – 28ο The Greek Economy Conference
1/11/2017	
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ – HR AWARDS. Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, συμμετείχε στην κριτική
επιτροπή και απένειμε βραβεία
11/10/2017 ΕΒΕΑ – Βραβεία ΕΒΕΑ 2017
2/10/2017	ΙΟΒΕ – Πέρα από τη λιτότητα. Συζήτηση για τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας
16/9/2017 GOODYEAR-DUNLOP HELLAS – Εορτασμός 50 χρόνια στην Ελλάδα
13/9/2017 ATHENS DEMOCRACY FORUM – Welcome Evening of Gastronomy & Cocktails
1/9/2017 GLOBAL BUSINESS TRAVEL – Εορτασμός 80 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα
14/7/2017 LINKAGE – Εκδήλωση The Pearls of Leadership
13/7/2017 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Γνωριμία με τους ανθρώπους που το επιτελούν και το υποστηρίζουν
23/6/2017 AVIN – Εορτασμός 40 χρόνων λειτουργίας της εταιρίας
14/6/2017 XEROX HELLAS – Εορτασμός 45 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα
31/5/2017 ΣΕΒ – Ετήσια Συνέλευση
15/5/2017 DIRECTION BUSINESS NETWORK – Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας
26/4/2017	
GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS – ΒΡΑΒΕΙΑ BEST WORKPLACES.
Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία
20/3/2017 TSOMOKOS – CORPORATE SUPERBRANDS GREECE 2016 Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ
κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, συμμετείχε στην κριτική επιτροπή και απένειμε βραβεία
23/2/2017	
ΈΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ελληνική οικονομία: προοπτικές και προϋποθέσεις
ανάπτυξης. Το μέλος Δ.Σ. της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Γούναρης, παραβρέθηκε στην εκδήλωση
30/1/2017 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – New Year’s Reception

Eκθεση πεπραγμEνων 2017

4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της
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28ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
ΑΜΦΙΔΕΞΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ

ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ
ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΩΝ
ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ENGAGEMENT ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

28Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΑΣΕ
AΜΦΙΔΕΞΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ
ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ CEO

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΗΘΙΚΗΣ

MANAGEMENT
TEAM ΥΨΗΛΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟ GENDER DIVERSITY
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το 2017 το περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ, η τριμηνιαία έκδοση της ΕΑΣΕ, παρουσίασε θέματα που αφορούν την ηγεσία,
το digital transformation και την εταιρική κουλτούρα. Για την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση των ανωτάτων
στελεχών, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες μελέτες και έρευνες καθώς και άρθρα που αφορούν το ανθρώπινο
δυναμικό, την ψηφιακή εποχή, την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων, την καινοτομία κ.α. Τέλος, στο περιοδικό
παρουσιάστηκαν οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα, οι δραστηριότητες και οι θέσεις της ΕΑΣΕ.
Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς φορείς.

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα – Δελτία Τύπου
Το 2017, ήταν μια επιτυχημένη χρονιά όσον αφορά την προβολή των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων στον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο. Η «Ναυτεμπορική», τα περιοδικά της εταιρίας Boussias Communications (Marketing Week, HR Professional)
αλλά και οι ηλεκτρονικές σελίδες «naftemporiki.gr», «Daily Fax» και «Net Fax» δημοσιοποίησαν καταχωρήσεις, άρθρα για
το 28ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ που διοργανώθηκε για ακόμη μία χρονιά με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα αυξημένη ανταπόκριση.
Ενώ παράλληλα άρθρα, συνεντεύξεις, το CEO INDEX, θέσεις, προτάσεις και τα Δελτία Τύπου της ΕΑΣΕ φιλοξενήθηκαν στο
σύνολο του έντυπου αλλά και ηλεκτρονικού Τύπου.
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4.3. Τηλεοπτική Προβολή & Social Media
Η ΕΑΣΕ σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα επικοινωνίας και ενίσχυσης της εικόνας της σε συνεργασία με τον οικονομικό
τηλεοπτικό σταθμό SBC. Ακόμη συνέχισε την επιτυχημένη παρουσίαση της στο digital περιβάλλον μέσα από τις πλατφόρμες
Facebook και LinkedIn, παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με το ανώτατο μάνατζμεντ, το digital transformation, τις νέες πρακτικές
marketing και επικοινωνίας κ.α.
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η ΕΑΣΕ στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής στα Social Media υλοποίησε τα δυο
βίντεο καμπάνιες στα οποία συμμετείχαν μέλη της. Το πρώτο γυρίστηκε το α’ εξάμηνο του έτους με την συμμετοχή του
κ. Βασίλη Ραμπάτ και της κας Κατερίνας Μάνου με θέμα, «Ηγεσία μέσα από τα μάτια των Ηγετών», ενώ το β’ εξάμηνο
γυρίστηκε και το δεύτερο βίντεο με την συμμετοχή του κ. Νάσου Μπίκα και της κας Τίνας Τρίψα με θέμα «Ο Social Ηγέτης».
Για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις δράσεις της ΕΑΣΕ κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook.com/EASE.ACEO
και Follow στο LinkedIn Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων.

5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Η ΕΑΣΕ, ως μέλος της CEC European Managers, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων και
υποβάλλει τις θέσεις της στα θέματα που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 13 Μαρτίου 2017 ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣΕ
κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος ως μέλος του Executive Board συμμετείχε στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Στις 29 & 30 Ιουνίου 2017, παρακολούθησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του Administration Council της CEC European
Managers που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη και στην οποία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Leadership of the future».
Επίσης συμμετείχε στις εργασίες του Statutory meeting που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Οκτωβρίου 2017.

6. Χορηγίες
To 2017, το ποσοστό των χορηγιών στα έσοδά μας κυμάνθηκε στο 30%. Αναμφισβήτητα, η χορηγική υποστήριξη που μας
προσφέρεται είναι μια πρόσθετη ενθάρρυνση στις προσπάθειες μας για την επίτευξη των στόχων μας. Για τον λόγο αυτό θα
θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τις εταιρίες που μας στήριξαν χορηγικά, ενώ σημαντική ήταν και τη
χρονιά που πέρασε, η υποστήριξη εταιριών που διοικούν μέλη της ΕΑΣΕ σε παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.

7. Οικονομικά Αποτελέσματα
Το 2017 πετύχαμε θετικά αποτελέσματα πέραν του προϋπολογισμού τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως στον Ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Το πλεόνασμα οφείλεται στην επισταμένη διαχείριση των δαπανών και στην επίτευξη
του προϋπολογιστικού στόχου στις χορηγίες.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2015 - 2017
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2017 - 31/12/2017)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

448.126,04

462.525,05

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.823,66

3.273,39

Ασώματες ακινητοποιήσεις

9.505,15

11.178,97

12.328,81

14.452,36

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις

44.350,95

44.829,13

Διαθέσιμα

439.836,42

431.327,40

7.909,51

12.088,53

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

492.096,88

488.245,06

Πλεόνασμα χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.646,47

25.981,70

0,00

-40.380,71

451.772,51

448.126,04

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό

10.000,00

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

10.000,00

10.000,00

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές / Πιστωτές

19.842,35

8.069,70

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

3.180,51

3.348,17

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

7.577,32

6.223,51

30.600,18

17.641,38

4.100,00

13.120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης

5.515,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

5.515,00

0,00

509.940,69

502.697,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

Καθαρή θέση έναρξης
Δαπάνες Εορτασμού 30 χρόνων ΕΑΣΕ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Γκόνος

Έσοδα επόμενης χρήσης
Δεδουλευμένα έξοδα χρήσης

13.468,00

13.810,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

17.568,00

26.930,00

509.940,69

502.697,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1/1/2017 - 31/12/2017)
Α/Α
1
2
3
4
5
6

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

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

2016
223.140,00
304.128,10
26.969,47
18.000,00
12.833,69
4.014,14
589.085,40

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

2016
255.120,73
18.499,15
32.815,23
150.170,78
22.325,61
35.529,75
15.913,78
17.451,40
5.277,27
10.000,00
563.103,70
25.981,70

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη
Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις
Ενέργειες για Κοινωφελή Σκοπό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα Χρήσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Γκόνος

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

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

κυριοσ ΧΟΡΗΓοσ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

Facebook

LinkedΙn

