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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η αλλαγή κυβέρνησης σηματοδότησε το 2019 και αποτέλεσε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη χώρα. Μετά από 4
δύσκολα χρόνια για την επιχειρηματικότητα, η άρση των capital controls αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα ομαλοποίησης
της οικονομικής δραστηριότητας και επανατοποθέτησε τη χώρα ως ελκυστικό προορισμό στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας ως ισότιμου κράτους-μέλους της ΕΕ, επαναφέροντας την ελεύθερη διακίνηση
των κεφαλαίων.
Η ΕΑΣΕ χαιρέτισε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα:
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, την αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές, την
αναστολή του φόρου υπεραξίας και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επισημαίνει ιδιαιτέρως τη μείωση του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του 2019, αλλά και τη μείωση της φορολογίας των κερδών
που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%.
Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά και σε άλλους τομείς, ανακοινώνοντας μέσω του αρμόδιου Υπουργού
κ. Κυριάκου Πιερρακάκη την πρόθεσή της να προχωρήσει άμεσα με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους. Ως ΕΑΣΕ
είχαμε καταδείξει αυτήν την αναγκαιότητα στις Ημερίδες που διοργανώσαμε με κύριο θέμα τη συνεργασία ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα. Συνεπώς και αυτή η εξέλιξη μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθότι είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση.
To 2019 η ΕΑΣΕ εστίασε στην ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου που εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
για εμάς και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι παρεμβάσεις μας στο δημόσιο λόγο θα είναι συχνότερες και αποτελεσματικότερες.
Πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο και της παγκόσμιας τάσης για CEO Activism με τους ηγέτες κορυφαίων εταιριών να παίρνουν θέση
για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία ως ΕΑΣΕ μπορούμε να συμβάλλουμε καταλυτικά στο να δοθεί επιπλέον βήμα και
ενίσχυση της συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο στα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Οι Έλληνες Manager είναι οραματιστές,
πρωτοπόροι και διαβλέπουν τις παγκόσμιες τάσεις. Είναι κομβικής σημασία λοιπόν η ενίσχυση των παρεμβάσεών τους
για το καλό της χώρας.
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Αφήνουμε πίσω μας μία εξαιρετικά δυναμική και αποτελεσματική χρονιά η οποία συνοψίζεται στα κάτωθι:

 To 2019 διοργανώσαμε 28 εκδηλώσεις στο σύνολο, με πρωταρχικό μας μέλημα την επαγγελματική και κοινωνική
δικτύωση των μελών μας και γνώμονα την παροχή ουσιαστικού περιεχομένου.

 Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας, γιόρτασε τα 30α του γενέθλια, όντας “Sold Out” για 6η συνεχόμενη χρονιά,
επισφραγίζοντας πως πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση Ανώτατου Μάνατζμεντ στην χώρα.

 Διοργανώσαμε για 2η χρονιά Ημερίδα Διαλόγου της ΕΑΣΕ υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας,
με παρουσία και ομιλία της Α.Ε, για την παραγωγική συνεργασία μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Ιδιωτικού Τομέα,
με θέμα «Ασκώντας Διοίκηση στο Δημόσιο και στις Επιχειρήσεις- Κοινά προβλήματα αναζητούν λύσεις».

 Από την ημερίδα διαλόγου μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα διαμορφώθηκε και φέτος ειδική έκδοση και ανάτυπο,
με τη σύνοψη των προτάσεων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν.

 Μετά την απήχηση της πρώτης εκδήλωσης, διοργανώσαμε για δεύτερη φορά την Ημερίδα C-Suite Διαδρομές και θέμα
«Chief Evolution Officer – Τελικός προορισμός: το Αύριο», παρουσία περισσοτέρων από 250 CEOs και C-level στελεχών.

 Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε η συμμετοχή των μελών στις Ομάδες Δράσης της ΕΑΣΕ, ξεπερνώντας συνολικά τα 100 άτομα.
 Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλοϋποστήριξη και μεταλαμπάδευση της πείρας καταξιωμένων στελεχών,
ολοκληρώθηκε ο Δ’ κύκλος του Προγράμματος Mentoring, με τη συμμετοχή για 4η συνεχή χρονιά έμπειρων στελεχών
σε ρόλο μέντορα.

 Για 12η χρονιά διενεργήσαμε την έρευνα CEO Index, με τη συνεργασία της ICAP και τον Τριμηνιαίο Γενικό Δείκτη
Οικονομικού Κλίματος να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ανάλυση της ελληνικής οικονομίας.

 Τέλος, σημαντική ήταν και το 2019 η εισδοχή Νέων Μελών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του +13% σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά, διευρύνοντας την ισχυρή θέση της ΕΑΣΕ.

Εκ μέρους του Δ.Σ. θέλω να ευχαριστήσω τα Μέλη μας, τον Σύμβουλο Διοίκησης, το Προσωπικό, τους Συνεργάτες και τους
Χορηγούς μας για την κοινή προσπάθεια πραγμάτωσης των στόχων και του οράματος του Οργανισμού μας. Ζούμε σε μία
εποχή που επιτάσσει συνεργατικότητα και τόνωση της εταιρικής κουλτούρας μέσω ενός κοινού αξιακού κώδικα.
Πιστεύω ότι το 2019 μας άφησε πολλούς λόγους να είμαστε περήφανοι/ες που ανήκουμε σε μία ομάδα με όραμα: την ΕΑΣΕ.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1. Η ΕΑΣΕ σήμερα –
Προγράμματα, Υπηρεσίες, Προνόμια Μελών
1.1. Κατάσταση Μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 471 μέλη. Τακτικά μέλη 417, Ομότιμα μέλη 51 και 3 Επίτιμα Μέλη.
Η εντατική προσπάθεια σε επίπεδο προσέλκυσης και εγγραφής Νέων Μελών της ΕΑΣΕ και της Ομάδας Νέων Μελών &
Χορηγιών, συνέβαλαν στην αύξηση της δύναμης της ΕΑΣΕ κατά 61 νέα Μέλη.

1.2. Προγράμματα & Υπηρεσίες Μελών
Με γνώμονα τη διαρκή προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την παροχή ουσιαστικών προνομίων, η ΕΑΣΕ και η Ομάδα
Προγραμμάτων και Ευ Ζην, έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εννέα ενεργών Προγραμμάτων, που ανταποκρίνεται
στις πραγματικές ανάγκες των Μελών, σε επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο.

1.2.1. Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας
Η ΕΑΣΕ, αναγνωρίζοντας πως η Υγεία αποτελεί
το βασικότερο αγαθό, έχει εξασφαλίσει για
τα Μέλη και τις οικογένειες τους ένα Ειδικό
Πρόγραμμα Υγείας, σε συνεργασία με τον
Όμιλο Υγεία. Μέσα από αυτή τη μακροχρόνια
συνεργασία, που πλέον μετρά 19 χρόνια, τα μέλη
της ΕΑΣΕ επωφελούνται από μία σειρά ειδικών
παροχών και εκπτώσεων στα Νοσοκομεία & τα
Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου για τους ίδιους,
τους/τις συζύγους τους, τα παιδιά και τους γονείς
τους, με την επίδειξη της ειδικής κάρτας Υγείας
που εκδίδεται για τα μέλη της ΕΑΣΕ.

1.2.3. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s
Shield, Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων
Προσωπικής Ευθύνης & Ταξιδιωτικής Κάλυψης

1.2.2. Πρόγραμμα Mentoring
Το Πρόγραμμα Mentoring της ΕΑΣΕ
προσβλέπει στην αλληλοϋποστήριξη, την
έμπνευση και την καθοδήγηση μεταξύ των
μελών της ΕΑΣΕ. Με στόχο την επαγγελματική
και προσωπική εξέλιξη των συμμετεχόντων,
καταξιωμένα και με πολυετή πείρα στελέχη
αναλαμβάνουν ρόλο μέντορα, μέσα από μία
σειρά συναντήσεων με τους συμβουλεόμενους.
Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε ο Δ’ κύκλος
του Προγράμματος, σημειώνοντας εξαιρετικά
μεγάλη επιτυχία τόσο σε επίπεδο συμμετοχής,
όσο και ικανοποίησης.

1.2.4. Πρόγραμμα Ιδιωτικό Σύστημα
Συνταξιοδότησης

Σε συνεργασία με την AIG και μέσω του
εξειδικευμένου Προγράμματος “Manager’s
Shield”, παρέχεται αποκλειστικά στα μέλη της
ΕΑΣΕ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ευθύνης
Στελεχών Διοίκησης “Directors & Officers Liability
Insurance” (D&O). Το Πρόγραμμα προσφέρεται
σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο ετήσιο κόστος,
συμπεριλαμβάνοντας ιδιαίτερες καλύψεις πέραν
των συνηθισμένων εταιρικών ασφαλιστικών
πακέτων.

Αποσκοπώντας στη διασφάλιση ενός ποιοτικού
επιπέδου ζωής για τα μέλη της, η ΕΑΣΕ προχώρησε,
με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Πίστης, στη
διαμόρφωση του Προγράμματος ««Ιδιωτικό
Σύστημα Συνταξιοδότησης». Το πρόγραμμα
λειτουργεί χωρίς να έχει ουσιαστικό κόστος,
με την μέθοδο της προγραμματισμένης
αποταμίευσης και την απόδοση ισόβιας σύνταξης
σε προκαθορισμένη ημερομηνία, ενώ παρέχεται
επιπλέον η υπηρεσία ONE CALL 18123 και η
πιστωτική κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας Credit.
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1.2.5. Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης
συνταξιοδοτικών αναγκών
Με κύριο μέλημα τον ορθό οικονομικό
προγραμματισμό, μέσα από μία ρεαλιστική
απεικόνιση των οικονομικών ροών, η ΕΑΣΕ
εξασφάλισε για τα μέλη της το Πρόγραμμα
“Pension Planning”, σε συνεργασία με την Aon
plc. Μέσω του προγράμματος, τα μέλη της ΕΑΣΕ
απολαμβάνουν την υπηρεσία εξατομικευμένης
μελέτης των συνταξιοδοτικών τους αναγκών,
καθιστώντας εφικτή τη διαμόρφωση ενός
ορθού πλάνου δράσης. Ως πρόσθετη παροχή,
διατίθεται και έκπτωση 50% στην υπηρεσία “the
Life Planning”, επιτυγχάνοντας έναν ολιστικό
προγραμματισμό πραγμάτωσης στόχων.
1.2.6. Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας
Ένα ειδικό Πρόγραμμα «Νομικής Προστασίας»
παρέχεται στα μέλη της ΕΑΣΕ, με τη συνεργασία
της D.A.S. Hellas. Στόχος του Προγράμματος είναι
η παροχή λύσεων στα όποια μικρά ή μεγαλύτερα
νομικά προβλήματα κληθούν να αντιμετωπίσουν
τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι οικογένειες τους (σύζυγοι
και παιδιά ηλικίας έως 25 ετών), σε μία ειδικά
διαμορφωμένη ετήσια χρέωση. Στο πλαίσιο του
Προγράμματος προσφέρονται επιπλέον, άνευ
κόστους, νομικές συμβουλές αναφορικά με τα
θέματα που αυτό καλύπτει.

1.2.8. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
Η ΕΑΣΕ διαμόρφωσε ένα ακόμη Πρόγραμμα για
την αποτελεσματική κάλυψη των νομικής φύσεως
αναγκών των μελών της, διασφαλίζοντας τη
συνεργασία έγκριτων νομικών γραφείων. Η νομική
κάλυψη που προσφέρεται αφορά υπηρεσίες τόσο
σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
νομικής εκπροσώπησης εφόσον χρειασθεί, από
διαπρεπείς νομικούς, με την πρώτη συνάντηση να
παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

1.2.9. Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας
Ειδικά προνόμια απολαμβάνουν τα μέλη
της ΕΑΣΕ και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, μέσω της συνεργασίας με τον Όμιλο
διαγνωστικών κέντρων Affidea. Το Πρόγραμμα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εξασφαλίζει
καινοτόμες και κορυφαίες διαγνωστικές
υπηρεσίες υγείας, με την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία της Affidea, σε ειδικά
διαμορφωμένες τιμές και εκπτώσεις.

1.2.7. Career Support Program
Έχοντας τη συνεργασία 16 καταξιωμένων
Εταιρειών Συμβούλων Επιλογής Στελεχών,
με ειδίκευση στο Executive Search, το Career
Support Program προσφέρει στα μέλη της ΕΑΣΕ
εξατομικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση
σε θέματα διαχείρισης καριέρας. Μέσω του
Career Support, τα μέλη της ΕΑΣΕ, που είτε
αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να διερευνήσουν
την πιθανότητα μετακίνησης, εντάσσονται σε
ένα ειδικό πλαίσιο με στόχο την καλύτερη και
αμεσότερη ανταπόκριση, εξασφαλίζοντας
παράλληλα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες,
σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον
Αγοράς Εργασίας.

1.2.10. Αθλητικές δραστηριότητες για τα μέλη
Ομάδα Μπάσκετ: Η αθλητική πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ,
με τη δωρεάν παροχή του γηπέδου στα μέλη της,
συνεχίστηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά, αποτελώντας
πλέον όχι μόνο μία αθλητική δραστηριότητα Ευ Ζην,
αλλά μία δράση ουσιαστικής ενδυνάμωσης των δεσμών
μεταξύ των μελών. Δίνοντας ραντεβού στο παρκέ, σε ένα
περιβάλλον μακριά από την πίεση της καθημερινότητας,
παλαιά και νεότερα μέλη «σουτάρουν» κάθε Σάββατο,
με τη συμμετοχή να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Οι ομάδες
κάνουν τη διαφορά και η ΕΑΣΕ είναι υπερήφανη που μία
τέτοια πρωτοβουλία, προάγοντας τόσο τον αθλητισμό,
όσο και τη σύσφιξη των σχέσεων στους κόλπους των
μελών της, χαίρει τόσο μεγάλης αποδοχής.

6/7

1.2.11. Προνόμια – Κάρτα Μέλους
Μία σειρά ειδικών παροχών, εκπτώσεων και αποκλειστικών προνομίων σε γνωστά
προϊόντα και υπηρεσίες απολαμβάνουν τα μέλη της ΕΑΣΕ με την επίδειξη της
«Κάρτας Μέλους», στις παρακάτω συμβεβλημένες επιχειρήσεις:

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 σημαντικό ποσοστό έκπτωσης έως και 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
• RADISSON BLU PARK: 15% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού στο εστιατόριο «St’Astra»

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

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 Ηγεσίας30o Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
Το 30ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ με θέμα: «Paradigm Shift: Περιέργεια,
Ευελιξία, Συνεργατικότητα» πραγματοποιήθηκε επιτυχώς την Παρασκευή
24 και το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 στο Grand Resort Lagonissi, με πολλές
εκπλήξεις επί σκηνής και την ενθουσιώδη συμμετοχή 500 και πλέον
συνέδρων.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Διευθύνων
Σύμβουλος της Xerox κ. Βασίλης Ραμπάτ, κηρύσσοντας και την έναρξη
των εργασιών του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ.
Ραμπάτ μίλησε για την Περιέργεια, την Ευελιξία και τη Συνεργατικότητα
που επιτάσσει το Σύγχρονο Management, αντανακλώντας τη φιλοσοφία
της ίδιας της ΕΑΣΕ, που είναι να μετασχηματίζεται σύμφωνα με τις τάσεις
της κοινωνίας στην Ελλάδα και τις απαιτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του διακεκριμένου καθηγητή
του London Business School, Julian Birkinshaw, o οποίος μίλησε
για τη μετάβαση στην εποχή της πληροφορίας και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, καταδεικνύοντας την προσαρμοστικότητα και την
ευελιξία ως απαραίτητα soft skills του σύγχρονου Manager.
Με τη συμμετοχή τριών ηγετικών στελεχών: της κας Lana Popovic,
President, Central and Eastern Europe (CEE) Business Unit, The Coca-Cola
Company, του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
του Ομίλου ΟΤΕ και του κ. Λευτέρη Παπαγεωργίου, Διευθύνοντος
Συμβούλου της Entranet, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
τρεις διαφορετικές εμπειρίες ηγεσίας, από τρεις διαφορετικές εταιρείες:
την πολυεθνική Coca-Cola, τον εγχώριο τηλεπικοινωνιακό όμιλο ΟΤΕ και
μια επιτυχημένη ελληνική startup, την Entranet. Οι ομιλητές προσέφεραν
πλούσιες, συχνά εύθυμες, αλλά κυρίως αληθινές ιστορίες για τη σημασία
του πειραματισμού, της έμπνευσης και της ενσυναίσθησης στην συνεχή
αναζήτηση της αποτελεσματικής ηγεσίας.
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρύτανης (έως το 2018)
του Πανεπιστημίου Κύπρου, μίλησε στην ενότητα «Πώς τα αδύνατα
γίνονται δυνατά», για την ανάπτυξη του πανεπιστημιακού ιδρύματος
μέσα στην χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της Κύπρου το

Julian Birkinshaw

Lana Popovic

Μιχάλης Τσαμάζ

2013 και στη σημασία της ομοψυχίας για την υπερνίκηση των εμποδίων
και τη μεγαλουργία, ενώ οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ασπρόπυργου
κέρδισαν το χειροκρότημα με την παρουσίαση της μαθητικής εικονικής
επιχείρησης “Ποντοπόρεια Hellenic Cargo Safety” για την προσπάθεια και
την έμπνευση να δημιουργήσουν 2 έξυπνες εφαρμογές και έδωσαν μια
ελπιδοφόρα ματιά για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου έκλεισε με τον Leonard Brody, ενός εκ
των Top 30 Management Thinkers παγκοσμίως, ο οποίος παρουσίασε
τα trends που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον, καθώς επίσης και ένα
εντυπωσιακό preview του βιβλίου του The Great Rewrite, το οποίο
βασίζεται στην αλματώδη ανάπτυξη, τη ρευστότητα και τις εντυπωσιακές
αλλαγές της εποχής μας. Σύμφωνα με τον Leonard Brody, βρισκόμαστε
στην αιχμή του μεγαλύτερου αναπτυξιακού άλματος στην ανθρώπινη
ιστορία. Αν και η πρόβλεψη του μέλλοντος πέρα από τις 720 μέρες
(όπως υποστηρίζει) ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας,
μπορούμε να διακρίνουμε τις κύριες τάσεις και να υιοθετήσουμε
αποτελεσματικά νοητικά εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης των
αλλαγών που επέρχονται.
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου έχει, κατά παράδοση, βιωματικό
χαρακτήρα. Το θέμα εφέτος ήταν «Η Τέχνη του Βίου», με στόχο να
διερευνηθεί η προσέγγιση της ζωής ως ένα έργο τέχνης, αναδεικνύοντας
πώς ο στοχαστικός ηγέτης φιλοτεχνεί τη ζωή του με τις επιλογές του.
Η τέχνη του βίου αποκτάται με την καλλιέργεια της προσωπικής
ετερότητας, τη φροντίδα του εαυτού, την ικανότητα να αναζητεί κανείς το
νόημα των πραγμάτων και να δημιουργεί.
Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου ενθουσίασε το κοινό με τον χειμαρρώδη
λόγο της, και υπενθύμισε την πολυτιμότητα των διδαγμάτων που μας
κληροδοτεί το παρελθόν. Όπως είπε, μαθαίνουμε από την ιστορία όπως
μαθαίνουμε από τη ζωή. Ο κύκλος του χρόνου, η εξερεύνηση και η
αποκωδικοποίηση του παρελθόντος - δηλαδή η Ιστορία - μας δίνει πολύ
χρήσιμα μαθήματα και για την κατανόηση του παρόντος, την αντίληψη
και την πρόληψη των εξελίξεων.
Ο Δημήτρης Τζαχάνης υπεύθυνος του Gestalt Institute of San Francisco
στην Ελλάδα, μίλησε για την «τέχνη να παραμένεις αρχάριος» που – όπως

Λευτέρης Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ
Ασπρόπυργου
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είπε - είναι να μαθαίνεις και
να ανακαλύπτεις ξανά τη
μαγεία της περιέργειας, της
έκπληξης και της διαφορετικής
προσλαμβάνουσας, ώστε να
κερδίζεις τη «σοφία του παρόντος»,
απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και
να βρίσκεις τελικά λύσεις σε γνώριμα ζητήματα από απροσδόκητες
κατευθύνσεις.
Η αναζήτηση του ζωγράφου είναι συνεχής και όπως κάθε δρόμος της
αρετής, πρέπει συνεχώς να τον διανοίγουμε, είπε – μεταξύ άλλων - ο
σπουδαίος ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος από το βήμα του 30ού
Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ και ‘ξενάγησε’ το κοινό στα μονοπάτια της
τέχνης, θέτοντας βαθιά ερωτήματα για τις ανθρώπινες αξίες.
Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου Δημήτρης
Λιγνάδης παρουσίασε μία δημιουργική οπτική της πραγματικότητας μέσα
από το πρίσμα της τέχνης του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα βασικά
ερωτήματα που πρέπει να διέπουν τη ζωή μας είναι: ποιο είναι το πρότυπό
μου, τί θέλω να γίνω ως άνθρωπος και βάσει ποιού κώδικα αξιών.
Αναφερόμενος στη θεματική του φετινού συνεδρίου ο κ. Γιάννης
Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ επεσήμανε την ανάγκη
για ευελιξία σε μία περίοδο μεγάλων αλλαγών, τονίζοντας χαρακτηριστικά
στην τοποθέτησή του στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου: «Ηγέτης
δεν είναι ο αρχηγός, αλλά ο στοχαστής της αλλαγής. …Η φιλοπεριέργεια
(curiosity) και η διερωτητική στάση (inquisitive attitude) καλλιεργούν την
αμφισβήτηση, την εν-δυνάμει αλλαγή. Υιοθετώντας μια τέτοια στάση,
τα άτομα δεν σταματούν να ρωτούν: ‘γιατί’, ‘τι θα γινόταν αν’, ‘πώς θα
μπορούσαμε να’. Μην ξεχνάμε ότι εκατομμύρια έβλεπαν το μήλο να
πέφτει, αλλά μόνο ο Νεύτων αναρωτήθηκε γιατί!
… Οι ηγέτες που δεν μπορούν να ακούν, σύντομα θα περιστοιχίζονται
από ανθρώπους που δεν θα έχουν τίποτα να πουν …».
Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε επιτυχώς για ακόμη μία χρονιά ο κ.
Χαρίδημος Τσούκας, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ και καθηγητής
στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
Το Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ έκλεισαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο
ο Μάνος Βουλαρινός και ο Πέτρος Νικολάου που «διακτινίστηκαν» στη
σκηνή του Συνεδρίου μετά από μία ‘επεισοδιακή’ σύνδεση με το στούντιο
της ραδιοφωνικής τους εκπομπής και σχολίασαν με χιουμοριστικό τρόπο
την επικαιρότητα, χαρίζοντας στους συνέδρους πολλά χαμόγελα!
Το Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ υποστηρίχθηκε για 2η χρονιά από τη δική
του ιστοσελίδα: hhtps://easeconference.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που με
την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του 30ου Συνεδρίου
Ηγεσίας και ιδιαίτερα την Οργανωτική και Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΑΣΕ,
τους 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.

Leonard Brody

Μαρία Ευθυμίου

Δημήτρης Τζαχάνης

30 Χρόνια Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
Μια … γλυκιά έκπληξη επεφύλασσε η ΕΑΣΕ στους συνέδρους όταν
μοιράστηκαν σοκολάτες με ευχές για τα 30 χρόνια του Συνεδρίου
Ηγεσίας, ενώ επί σκηνής ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ,
με τον Σύμβουλο Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννη Αναστασόπουλο
και τους διατελέσαντες Προέδρους της ΕΑΣΕ κ. Μιχάλη Παγίδα και
κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο έκοψαν την εορταστική τούρτα των 30ων
γενεθλίων της διοργάνωσης, ευχόμενοι «Χρόνια Πολλά»!

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΣΥΝΕΔΡIΟΥ ΕΑΣΕ 2019
Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος, Creative & Communication Partner
Ηλίας Κατσούλης, Managing Director, HUBBARD PRODUCTS Limited
Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, PIERALISI HELLAS A.E.
Έλενα Παπαδοπούλου, CHRO, ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου,
COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος, AVIS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΣΥΝΕΔΡIΟΥ ΕΑΣΕ 2019
Ozge Okay, CFO, Volvo Car Hellas
Παναγιώτης Ζήκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS
Μαρία Ιωαννίδου, CFO, DIMAND SA REAL ESTATE DEVELOPMENT
Μιχάλης Κουμαρτζάκης, CEO, FIGAME.GR ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Θεόδωρος Λιακόπουλος, Managing Director, JOHNSON & JOHNSON HELLAS
Κατερίνα Μάνου, VP Sales, Middle East, Greece, Bulgaria & Cyprus, IWG PLC
Νικόλαος Μαρίου, Γενικός Διευθυντής, ΣΙΔΕΝΟΡ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
Τάκης Στάπας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, WILO HELLAS
Βασίλειος Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γιώργος Φενδάκης, Managing Director Business Administration & Factory,
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Χρήστος Μποκόρος

Δημήτρης Λιγνάδης

Χαρίδημος Τσούκας
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2. Εκδηλώσεις
νυκτί ή να γίνει συστηματικά καλύτερος παντού σε όσα κάνει. Είναι μια
πολύπλοκη διεργασία που απαιτεί χρόνο. […] Και όλοι, καθένας από το
μετερίζι του μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο.»
Ως αποτέλεσμα των εργασιών της ημερίδας, δημιουργήθηκε
για δεύτερη χρονιά μια έκδοση στην οποία συγκεντρώθηκαν οι
τοποθετήσεις της ΕΑΣΕ και των ομιλητών. Μάλιστα δημιουργήθηκε,
πέρα από το βιβλίο και το αντίστοιχο ανάτυπο.

2.3. C-SUITE ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Chief Evolution Officer
Τελικός Προορισμός: το Αύριο

2.2. Ημερίδα ΕΑΣΕ υπό την Αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας
Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 η ΕΑΣΕ διοργάνωσε τη 2η Ημερίδα
Διαλόγου Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα
υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου
Παυλοπούλου, με θέμα: «Ασκώντας Διοίκηση στο Δημόσιο και στις
Επιχειρήσεις - Κοινά προβλήματα αναζητούν λύσεις» στο αμφιθέατρο
του Μουσείου Μπενάκη παρουσία του ίδιου του Προέδρου της
Δημοκρατίας ο οποίος στην ομιλία του απηύθυνε μήνυμα εθνικής
συνεργασίας από το βήμα της εκδήλωσης.
Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος περισσότερα από 280 Ανώτερα Στελέχη
του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα καθώς επίσης και
στελέχη μέλη της ΕΑΣΕ με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ
τους και να συζητηθούν εφικτές λύσεις.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Ημερίδα, αφορούσαν, μεταξύ άλλων,
την αναγκαιότητα να υπάρξει παραγωγική συνεργασία μεταξύ Δημόσιας
Διοίκησης και Ιδιωτικού τομέα, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της
εθνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Κωστής
Χατζηδάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών.
Ομιλητές ήταν οι κ.κ. ∆ηµήτρης Αργυριάδης, Καθηγητής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Επίτιμος Διδάκτωρ των
Πανεπιστημίων Αθηνών και Παντείου, Ντορίνα Οικονοµοπούλου,
Γενική Διευθύντρια MARSH LLC INSURANCE BROKERS, Νίκος
Μιχαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Οργανώσεων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Απόστολος
Παπατόλιας, ∆ιδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Σύμβουλος ΑΣΕΠ,
Έλενα Παπαδοπούλου, Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού,
Όμιλος ΟΤΕ, Αντιναύαρχος κ. Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ,
Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΕΛΛΑΣ
ΑΜΜΑΕ και ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Καραγιάννης, Παιδοψυχίατρο –
Ψυχοθεραπευτής, Διδάκτορας του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστημίου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Συντονιστή και Συμβούλου
Διοίκησης της ΕΑΣΕ, κ. Γιάννη Αναστασόπουλου, ο οποίος υπογράμμισε
ότι: «Κανένας δεν περιμένει να μεταμορφωθεί ο Δημόσιος Τομέας εν μία

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
2019 με θέμα: «Chief Evolution Officer Τελικός
Προορισμός: το Αύριο» και συμμετοχή περισσότερων των 250 στελεχών
με θέμα τον ρόλο του CEO στην ηγεσία του αύριο. Πραγματοποιήθηκε
για δεύτερη χρονιά, με εντυπωσιακή απήχηση από τον επιχειρηματικό
κόσμο, σε συνέχεια της αντίστοιχης περσινής «C-Suite» διαδρομής
και παρουσίασε στα υψηλόβαθμα στελέχη ζητήματα της καινούριας
πραγματικότητας των συνεχών αλλαγών- αλλαγών τεχνολογικών,
επιχειρηματικών, κοινωνικών. Αλλάζοντας την απόδοση της
συντομογραφίας CEO (Chief Executive Officer), η ημερίδα υπογράμμισε
ότι ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος είναι ουσιαστικά Chief Evolution
Officer, εξελίσσοντας διαρκώς τον εαυτό του και την εταιρία μέσα σε ένα
περιβάλλον διαρκούς αστάθειας.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Γρηγόρης
Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος στην
ομιλία του αναφέρθηκε στο όραμα της ψηφιακής εξέλιξης της Ελλάδας
με στρατηγικούς πυλώνες το 5G, τα Digital Skills, την Ψηφιοποίηση του
κράτους και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε επιμέρους τομείς της
οικονομίας.
Ο κ. Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων Σύμβουλος PIERALISI Hellas, ο
οποίος προλόγισε την ημερίδα, αναφέρθηκε στην «πτήση» μας προς το
επερχόμενο τεχνολογικό αύριο και την πληθώρα των καινοτομιών που
έχουν ήδη υιοθετηθεί με ευκολία.
Στο πρώτο πάνελ oι κ.κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Chairman & CEO,
Dimand Real Estate Development, Τόλης Βασιλακάκης, Γενικός
Διευθυντής, AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευθύνων
Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ και Σπύρος Πουλίδας, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος, IBM Ελλάδος & Κύπρου, συζήτησαν στη σκηνή
και μοιράστηκαν τις απόψεις τους σε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα
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διάλογο. Μίλησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
CEO σήμερα λόγω των αλλαγών που επιφέρει ο τεχνολογικός
μετασχηματισμός.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο κ. Konstantin Zois, Γενικός Διευθυντής
Digital Industries, Siemens Ελλάδας, μίλησε για το θέμα του Industry
4.0. Ο κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett Packard
Hellas ΕΠΕ, μιλώντας για το θέμα των Big Data, υπογράμμισε ότι
ήδη βρισκόμαστε στην εποχή του Artificial Intelligence ενώ για το
συναρπαστικό μέλλον του 5G που είναι ήδη εδώ μίλησε η κα Μαρία
Μπούρα, Director Government & Industry Relations and Innovation,
Ericsson.
Στη συνέχεια ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, Founder & CEO, Koubaras Ltd
περιέγραψε το νέο μοντέλο συναλλαγών με επίκεντρο το Blockchain.
«Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι κάτι που γνωρίζουμε αλλάζει.
Business disruption ή αλλιώς εξέλιξη». Γι’ αυτή τη νέα πραγματικότητα
των καταναλωτών μίλησε η κα Ζήνα Μαυροειδή, Managing Director,
e-fresh.gr, ενώ η κα Βάσω Παναγιωτοπούλου, BU Director, Leadmark
παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη συνδέεται
με τις πωλήσεις και το Marketing.
Για τη μετάβαση στο μέλλον οι CEOs πρέπει να γνωρίζουν καλά,
όπως και ο κυβερνήτης ενός αεροσκάφους, το cockpit. Η κα
Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια, Advisory, KPMG και ο κ.
Δημήτρης Παπανικητόπουλος, Πρόεδρος Linkage Greece & Cyprus
συναντήθηκαν σε έναν απολαυστικό διάλογο on stage.
Για τους νέους τρόπους προσέλκυσης των νέων στο ταξίδι της
επαγγελματικής ζωής, τους προβληματισμούς τους και τις δεξιότητες
που χρειάζεται να καλλιεργήσουν ώστε να γίνουν πολύτιμα
διευθυντικά και ανώτερα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων μίλησε το
τελευταίο πάνελ της ημερίδας στο οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Στέλλα
Βουλγαράκη, Chief People Officer, Intrasoft International, Παναγιώτης
Ζήκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS Ελλάδας & Κύπρου,
Κωνσταντίνος Κίντζιος, Business Development Director, ReGeneration,
Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος LeasePlan,
Στέφανος Νίκας, ReGeneration Ambassador, Brand Manager, CocaCola Greece, Cyprus & Malta και Δέσποινα Πολυζωίδου, ReGeneration
Ambassador, Graduate Trainee - Retail Sales Account Manager, WIND.
Τον συντονισμό της Ημερίδας είχε η Δημοσιογράφος και Senior Editor,
Fortune Greece, κα Μαρία Ακριβού.
Κατά το κλείσιμο των εργασιών της εκδήλωσης η κα Μαρίκα Λάμπρου,
Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ και Επικεφαλής της Ομάδας Οργάνωσης
των C-Suite διαδρομών, ανακεφαλαίωσε τις βασικές θεματικές που
αναπτύχθηκαν, ευχαρίστησε τους ομιλητές για τις τοποθετήσεις τους και
κάλεσε τους συμμετέχοντες στο ταξίδι προς το αύριο των επιχειρήσεων.

2.4. CEOnergies Breakfast Meetings
Η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για την
ενίσχυση των Ίσων Ευκαιριών στην Ηγεσία
πραγματοποίησε μια σειρά εκδηλώσεων στο
πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού Business CEOnergies Breakfast
Meetings.
Παρασκευή, 21.06.2019

“Age Discrimination: Don’t Feed the Gap”

Στερεότυπα, μύθοι και αλήθειες γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό
παρουσιάστηκαν από μια πλειάδα καταξιωμένων ομιλητών στο 11ο
CEOnergies Breakfast με θέμα Age Discrimination: «Don’t Feed the Gap»
που διοργάνωσε η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην

Ηγεσία. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της ERΒ Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες.
Τρίτη, 10.12.2019

“How to [RE]brand yourself- LinkedIn”

Εγκαινιάζοντας τον νέο κύκλο συναντήσεων «Be the CEO of your
Career», διοργανώθηκε το 12ο Business CEOnergies Breakfast με
θέμα: «How to [RE]brand yourself- LinkedIn» και ομιλητή τον κ. Γιώργο
Αναγνωστόπουλο, Founder, Social Lab, σε μία διαδραστική και σε
βάθος παρουσίαση του «βασιλιά» των professional social media. Η
εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία του kariera.gr.

2.5. Ειδικές Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
Ειδική Ενημερωτική Συνάντηση
με τον κ. Γιάννη Στουρνάρα

Εξαιρετικά επίκαιρη θεματολογία και κομβικής σημασίας θέσεις και
απόψεις είχε η εκδήλωση με ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και θέμα «Η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή
και η ελληνική οικονομία του αύριο» που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για τα
μέλη της, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019. Στην ομιλία του ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος - ο οποίος καθήλωσε το κοινό στην κατάμεστη
αίθουσα του Hilton – έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις του
οικονομικού περιβάλλοντος διεθνώς, καταδεικνύοντας την ανάγκη για
περισσότερες μεταρρυθμίσεις.

Ειδική Ενημερωτική εκδήλωση στην HELLASCERT

Η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων
Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης HELLASCERT, διοργάνωσε ειδική
ενημερωτική εκδήλωση για τα μέλη της, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
2019 με θέμα: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- Σημαντικοί
παράγοντες επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης». Ο κ. Ιωάννης
Καλλιάς, Πρόεδρος της HELLASCERT και CEO, TÜV AUSTRIA HELLAS,
μίλησε για τον ρόλο της πιστοποίησης στην σύγχρονη επιχείρηση
ενώ ο κ. Κώστας Αντωνιάδης, Μέλος ΔΣ HELLASCERT και General
Manager, EMICERT, παρουσίασε τις εφαρμογές πιστοποίησης σε
σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και του ανθρακικού
αποτυπώματος (carbon footprint). Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον
χώρο της TÜV AUSTRIA Academy.
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2. Εκδηλώσεις
2.6. Ambassadors Talk

2.10. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
Τον πρέσβη της Τουρκίας, κ. Burak
Özügergin συνάντησαν τα μέλη της ΕΑΣΕ
στην Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα,
στο πλαίσιο του επιτυχημένου κύκλου
εκδηλώσεων Ambassadors’ Talk

Η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε
την Τετάρτη 6 Μαρτίου
2019 την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευσή της
στο αμφιθέατρο της ΟΤΕ
Academy. Πρόεδρος της
Γ.Σ. ήταν η κα. Ντορίνα
Οικονομοπούλου,
Managing Director, MARSH και Γραμματέας η κα. Ανθή Ηλιοπούλου,
Γενική Διευθύντρια, ALTER EGO. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ.
εγκρίθηκε ο Απολογισμός Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός
2018, καθώς και το Πρόγραμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός για το
2019, που παρουσίασαν στα μέλη ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης
Ραμπάτ και η Αντιπρόεδρος κα. Μαρίκα Λάμπρου. Την εκδήλωση
τίμησε με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσίαση των ευρημάτων της
έρευνας Ικανοποίησης Μελών που διενήργησε η FOCUS BARI για την
ΕΑΣΕ και παρουσίασε η κα. Βαλέρια Τσάμη, Αν. Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ και
Διευθύνουσα Σύμβουλος, FOCUS BARI AE.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
για το 2019 τους κ.κ. Άγγελο Μοχλούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
PIERALISI, Δημήτρη Παπανικητόπουλο, Πρόεδρο, LINKAGE και
Κανέλλο Τσουμπό, Διευθύνοντα Σύμβουλο, MODULE Facility
Management ενώ αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ. Σάκης
Μελισσάρης, Γενικός Διευθυντής, FRANK & FAME και Σταύρος
Μουστάκας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ.

2.7. Συναντήσεις Γραφείου
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019: H ΕΑΣΕ διοργάνωσε στα γραφεία
της, αποκλειστικά για τα μέλη της, μία ενδιαφέρουσα συνάντηση με
τον διεθνολόγο κ. Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό Διευθυντή και
Επικεφαλής του Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας & Νοτιοανατολικής Ευρώπης
του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Θέμα
της ομιλίας: «Ελληνοτουρκικές σχέσεις στην κόψη του ξυραφιού;».

2.8. Συναντήσεις Κορυφής
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
(Hellenic Duty Free Shops S.A.)
Τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Γιώργο Βελέντζα.
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019: ΑΒ Βασιλόπουλος
Στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ Βασιλόπουλος,
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών της ΕΑΣΕ
με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Βασίλη
Σταύρου.
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019: IWG
Στο business lounge των νέων γραφείων της IWG
στο Μαρούσι, καλωσόρισε τα μέλη της ΕΑΣΕ ο CEOAsia Pacific & Middle East της εταιρίας κ. Χρήστος
Μισαηλίδης.
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019: EUROBANK
Τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν την τράπεζα EUROBANK
και συνάντησαν τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Καλαντώνη.

2.9. Συνάντηση της ΕΑΣΕ με
το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, τα μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Χαμόγελου του Παιδιού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο
και συζήτησαν μαζί του το θέμα: «Οι προκλήσεις διαχείρισης ενός μη
κερδοσκοπικού οργανισμού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Σπίτι του Οργανισμού στα Μελίσσια.

2.11. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Δύο όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν για τα μέλη
της ΕΑΣΕ, εκτός επαγγελματικού στίβου. Η πρώτη εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 στο εστιατόριο
Mythos by Divani στο Καβούρι, με εκπληκτική θέα στην Αθηναϊκή
Ριβιέρα, ενώ η δεύτερη είχε χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα και
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δέλτα του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.
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2.12. Executive Cultural Escape
Κατά τη διάρκεια του έτους η ΕΑΣΕ και η Ομάδα Προγραμμάτων &
Ευ Ζην διοργάνωσαν δύο πολιτιστικές αποδράσεις, προσφέροντας
στα μέλη και τις οικογένειές τους μια ευκαιρία χαλάρωσης, μακριά
από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Παρασκευή 22- Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019- Έλατος:
Η ΕΑΣΕ ταξίδεψε στον μαγευτικό Έλατο. 27 chalet στην καρδιά
του Παρνασσού και το απαράμιλλης ομορφιάς χιονισμένο τοπίο,
συνέθεσαν μία μοναδική εμπειρία χειμωνιάτικης απόδρασης.
Παρασκευή 15- Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019- Βυτίνα:
Η 3ήμερη αυτή εκδρομή στην ηπειρωτική Πελοπόννησο
ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους και αποτέλεσε άριστη ευκαιρία
για περιήγηση στα μονοπάτια του Μαινάλου και συμμετοχή σε
δραστηριότητες επιβίωσης βουνού και μαγειρικής.

2.13. Συνάντηση Γνωριμίας Νέων Μελών
“2Know Us Better” New Members Networking Event
Σε μία εκδήλωση με
στόχο τη γνωριμία και τη
δικτύωση των νέων μελών,
το ΔΣ και η Ομάδα Δράσης
Νέων Μελών & Χορηγιών
της ΕΑΣΕ, υποδέχθηκαν τα
νεοεισαχθέντα μέλη του
οργανισμού. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της ΕΑΣΕ την
Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019. Στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να
παρευρεθούν εκτός από τα νέα μέλη και μέλη των ομάδων δράσεις.

2.14. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Με την ευκαιρία του νέου
έτους, η ΕΑΣΕ έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη
πίτα της την Τετάρτη 16
Ιανουαρίου 2019 στο
εστιατόριο The Mandarin.
Τα μέλη και οι συνεργάτες
της ΕΑΣΕ αντάλλαξαν
ευχές για ένα δημιουργικό
και παραγωγικό έτος.
Το τυχερό νόμισμα δεν
βρέθηκε κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης και έτσι
πραγματοποιήθηκε κλήρωση από την οποία, με χρήση του Random
Number Generator, νικητής αναδείχθηκε ο κ. Γιώργος Σαρηγιαννίδης,
CEO της WEST Διαφημιστικής Τουριστικής ΑΕ.

2.15. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ στο 4ο Delphi
Economic Forum
Η ΕΑΣΕ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο Delphi Forum
ως Programming Partner, παρουσιάζοντας τις θέσεις
της για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις διαρθρωτικές
αλλαγές που απαιτούνται, καθώς και τρόπους
συνεργειών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης.
Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν σε δύο ενότητες που πραγματοποιήθηκαν
την 3η ημέρα του forum. Στην πρώτη ενότητα ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ
κ. Βασίλης Ραμπάτ και τα μέλη της ΕΑΣΕ, κ.κ. Βαγγέλης Αποστολάκης
Deputy Senior Partner της KPMG και Γιώργος Βλάχος, Group Director,
Board Services, Stanton Chase Int., συζήτησαν το θέμα της Εταιρικής
Διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις του
Οργανισμού.
Στην ενότητα που ακολούθησε αμέσως μετά, ο Σύμβουλος Διοίκησης της
ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος και ο καθηγητής της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης επεσήμαναν
εφικτούς τρόπους αναβάθμισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Τον συντονισμό των συζητήσεων είχε ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ
κ. Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
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3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Η περαιτέρω ανάδειξη και ισχυροποίηση του θεσμικού της ρόλου,
αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΑΣΕ. Στο πλαίσιο αυτό και
με γνώμονα την ενίσχυση του γόνιμου διαλόγου γύρω από κομβικής
σημασίας θέματα, η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε καταλυτικές παρεμβάσεις
στον δημόσιο λόγο, με τη δημοσιοποίηση στοχευμένων προτάσεων
και τοποθετήσεων, αρθρογραφία, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις σε
ποικίλα μέσα και στο περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ:
Δ
 ημοσίευση των θέσεων της ΕΑΣΕ με αφορμή την κατάργηση
των capital controls
 Δημοσίευση των θέσεων της ΕΑΣΕ σχετικά με την κατάθεση
προϋπολογισμού 2020
 Δημοσίευση των θέσεων της ΕΑΣΕ με αφορμή τις αναφορές
του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
 Το στοίχημα των Δελφών – Αναφορά στο Delphi Economic Forum
2019
 Το σύνθημα της εποχής: Να αλλάξουμε! – Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα είναι ίσως τα σημαντικότερα soft skills
που θα χρειαστεί να αναπτύξουμε ως ανώτατη ηγεσία για να
ανταπεξέλθουμε στη ρευστότητα, που συνιστά μία διαρκή πρόκληση
 Αναγκαιότητα για τη χώρα τα διαρθρωτικά μέτρα – Διαρθρωτικά
μέτρα για την φορολογική ελάφρυνση των φυσικών και νομικών
προσώπων
 Paradigm Shift. Ας δούμε τα πράγματα αλλιώς! – Αλλαγή
υποδείγματος, νοοτροπίας, σκέψης, οπτικής που βλέπουμε τα
πράγματα
 Τα στοιχειώδη της ζωής: Ψυχή και όραμα – Η αλλαγή μέσα μας
 Κλιματική αλλαγή: Δεν διαπραγματευόμαστε με τη φύση –
Η κρίση του περιβάλλοντος
Οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ διανέμονται και δημοσιεύονται στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο περιοδικό της, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα www.ease.gr, καθώς και στα social media που διαθέτει.

3.2. Στήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας
& ανεργίας νέων
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων ΣΕΝ/Junior Achievement:
Η στήριξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας αποτελεί
βασικό πυλώνα στρατηγικής δράσης της ΕΑΣΕ. Στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» συνεχίστηκε η συνεργασία μας
με το ΣΕΝ/JA και για το 2019. Μέσω της εθελοντικής συμμετοχής των
μελών της, η ΕΑΣΕ ακόμη μία χρονιά συνέβαλε στην ανάδειξη των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων της μαθητικής κοινότητας.
Ο κ. Απόστολος Πεταλάς ανέλαβε τον συντονισμό έως το τέλος της
περιόδου, ενώ τα μέλη που ανέλαβαν εθελοντικά σχολεία είναι:
1. Απόστολος Πεταλάς - Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
2. Γιώργος Μακρυγιώργος - 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
3. Ελένη Μπίτσιου - 1ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «PIERRE DE COUBERTIN»
Project Future από την Τράπεζα Πειραιώς: Η υποστήριξη της νεανικής
απασχόλησης και η «γεφύρωση» του κενού ανάμεσα στην εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες της
ΕΑΣΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς στο
πρόγραμμα Project Future. Το Project Future είναι το πρωτοποριακό

πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ReGeneration Academy και σε
συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», έχει
σαν στόχο να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην εκπαίδευση και την
αγορά εργασίας.
ReGeneration: Η ΕΑΣΕ βρέθηκε κοντά στους ταλαντούχους νέους
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ReGeneration, μέσα από μία σειρά ΕΑΣΕ CEO πάνελς.
Job-Pairs: Η ΕΑΣΕ ένωσε τις δυνάμεις της με το Job-Pairs και στόχο
την ουσιαστική ενδυνάμωση των νέων αποφοίτων - επιτυχόντων
του ReGeneration. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέλη της ΕΑΣΕ
πραγματοποίησαν mentoring συναντήσεις με τους φιναλίστ του
ReGeneration.
Συνεργασία με το πρόγραμμα ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών: Τα μέλη μας συμμετείχαν ως ομιλητές στο Βήμα των
Επιχειρήσεων που διοργάνωσε το πρόγραμμα του ΟΠΑ.
ThinkBiz Academy από το ThinkBiz: Με στόχο να φέρει τους νέους
σε επαφή με τον χώρο των επιχειρήσεων και να προωθήσει την
επιχειρηματική κουλτούρα, η ΕΑΣΕ συνεργάστηκε με το ThinkBiz στο
πλαίσιο του ThinkBiz Academy, πρωτοβουλία που τελέστηκε υπό την
αιγίδα της ΕΑΣΕ.

3.3. Εξωστρέφεια - Προσφορά στην οικονομία –
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
CEO Index: Για 12η συνεχή χρονιά, η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε έρευνα
για την κατάρτιση του Τριμηνιαίου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος - CEO
Index, καταγράφοντας τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις των ανωτάτων
στελεχών για την ελληνική οικονομία, με τη συνεργασία της ICAP.
Ο Δείκτης CEO Index της ΕΑΣΕ συνιστά πλέον σημείο αναφοράς
στην ανάλυση εν γένει της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνει ευρεία
δημοσιότητα στον Τύπο και αξιοποιείται από αρμόδιους φορείς,
υπουργεία, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας.
Ειδική έκδοση & ανάτυπο «Ασκώντας Διοίκηση στο Δημόσιο και
στις Επιχειρήσεις- Κοινά προβλήματα αναζητούν λύσεις»: Για 2η
συνεχή χρονιά, η ΕΑΣΕ προχώρησε στη διαμόρφωση ειδικής έκδοσης
και ανατύπου, περιλαμβάνοντας τις προτάσεις, τις τοποθετήσεις και
τις λύσεις που προέκυψαν από την αντίστοιχη Ημερίδα, με στόχο την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Δράσεις ΕΚΕ: Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για την
ΕΑΣΕ αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της, θέτοντας πάντα τον
ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς
που πέρασε, η ΕΑΣΕ στήριξε το έργο του ιδρύματος «H Θεοτόκος» με
το ποσό των 3.000 ευρώ και το «Χαμόγελο του παιδιού», με το οποίο
υπεγράφη και Μνημόνιο Συνεργασίας, με το ποσό των 5.000 ευρώ,
παράλληλα με τη δωρεά 35 βιβλίων. Τέλος, η ΕΑΣΕ προχώρησε και
φέτος στην επιχορήγηση υποτροφίας ποσού
7.200 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων φοίτησης
στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ», του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε συνέδρια & εκδηλώσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΒ.
MICROSOFT – DIGITAL SKILLS: BULDING THE FUTURE OF WORK
IN GREECE
05/12/2019 EDENRED – Παρουσίαση Πανελλήνιας Έρευνας Ικανοποίησης
Εργαζομένων
27/11/2019	
ΣΕΝ/JA GREECE – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
27/11/2019	
HELLENIC FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION –
4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ FM DAY. Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα
της ΕΑΣΕ
26/11/2019	
CEO INITIATIVE – Business as a platform for change
25/11/2019	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – 3rd
WIB Forum. Diversity & Inclusion. Breaking Barriers to Break
Through
20/11/2019	
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – Η Εκπαίδευση ως
Μοχλός Ανάπτυξης για την Κοινωνία και την Οικονομία στην
Ελλάδα: Ξεκινώντας τη συζήτηση μεταξύ Ακαδημαϊκών &
Επιχειρηματιών
29/10/2019	
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – 96η Επέτειος της Ανακήρυξη της
Δημοκρατίας της Τουρκίας
14/10/2019	
BOUSSIAS COMMUNICATIONS – HR AWARDS 2019.
Η κα. Μαρίκα Λάμπρου ήταν στην Κριτική Επιτροπή
02/10/2019	
ERNST & YOUNG/VELOS ADVISORY. Εκδήλωση με θέμα την
Εταιρική Διακυβέρνηση
30/09/2019	ΕΕΝΕ – Μεγιστοποιώντας την Υπεραξία στην Ελληνική
Οικονομία: Η Νέα Μέρα στην Ελληνική Επιχειρηματικότητα
17/09/2019	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ –
Η κα. Βαλέρια Τσάμη συμμετείχε στην Επίτιμη Επιτροπή
Γυναικών «Honorary Committee»
17/09/2019	
ICAP - Εορτασμός 55 χρόνων
04/07/2019 LINKAGE – It’s your Ship!
19/06/2019 KPMG – Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού
18/06/2019 ΣΕΒ – Ετήσια Γενική Συνέλευση
13/06/2019 COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ – Εορτασμός 50 χρόνων
13/06/2019	
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Τελετή Βράβευσης CR
INDEX. Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή
και βράβευσε
19/12/2019
05/12/2019

 IRECTION BUSINESS NETWORK – Πρωταγωνιστές της
D
Ελληνικής Οικονομίας. Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ συμμετείχε στην
Κριτική Επιτροπή και βράβευσε
06/06/2019 INSEAD – Corporate Governance in the 21st Century.
New challenges for Boards.
03/06/2019 SUPERBRANDS – Τελετή Βράβευσης.
Ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος συμμετείχε στην Κριτική
Επιτροπή και βράβευσε
14/05/2019 MICROSOFT SUMMIT GREECE
09/05/2019	
ΜΚΟ ΚΕΑΝ & BOUSSIAS COMMUNICATIONS –
Χάρτα Διαφορετικότητας. Συμμετείχε ο κ. Γιάννης Κολοβός σε
συζήτηση πάνελ
08/05/2019	
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –
Corporate Governance & Effective Management Practices as a
Value Driver for Greek Companies
07/05/2019	
GREAT PLACE TO WORK HELLAS – BEST WORKPLACES.
Τελετή βράβευσης
05/04/2019	
QualityNet Foundation – Athens Sustainability Outlook 2019.
CSR & Sustainability trends in Europe
04/04/2019 DELPHI ECONOMIC FORUM – ANNUAL EXCLUSIVE DINNER
21/03/2019 Εκδήλωση AVIS
19/03/2019	
ΕΛΛΗΝΟΣΟΥΗΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –
5th Business Forum Greece – Sweden – “Digitalization: the
future for Greece”
14/03/2019	
ΣΕΣΜΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, απεύθυνε χαιρετισμό
04/03/2019	Παρουσίαση βιβλίου Κωστή Χατζηδάκη «Μεταρρυθμίσεων
Ανάβασις. Ευρωπαίοι εξ ανάγκης ή εκ πεποιθήσεως;»
27/02/2019	
Παρουσίαση βιβλίου Απόστολου Παπατόλια
«Η Αξιοκρατία ως Αρχή και ως Δικαίωμα»
21/02/2019	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –
7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
21/02/2019	
HELLENIC RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS.
O κ. Βασίλης Ραμπάτ συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή
31/01/2019	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –
New Year’s Reception
10/06/2019

3.5. Ομάδες Δράσης
Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, τα μέλη της ΕΑΣΕ συμμετείχαν ενεργά στις πρωτοβουλίες και την υλοποίηση των στόχων
της, μέσω των Ομάδων Δράσης. To 2019 η συμμετοχή ξεπέρασε για την ακρίβεια τα 100 μέλη, καθιστώντας σαφή τη διάθεση για
συλλογική προσπάθεια, με στόχο την πραγμάτωση ενός κοινού οράματος.
Οι Ομάδες Δράσης, στις οποίες και καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν, είναι:
ΟΜΑΔΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΥ ΖΗΝ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΕ

Επικεφαλής
Έλια Λιατάκη, Αν. Μέλος Δ.Σ.
Βαλέρια Τσάμη, Αν.Μέλος Δ.Σ.
Μαρίκα Λάμπρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μάριος Μίκαϊτς, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Πέτρος Ζόραπας, Μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης
Γιάννης Κολοβός, Ταμίας Δ.Σ.
Άκης Σταϊκόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
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4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Η τριμηνιαία περιοδική έκδοση της ΕΑΣΕ συνέχισε για ακόμα μια χρονιά να ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του Οργανισμού με
πλούσιο υλικό σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το ανώτατο στέλεχος σήμερα. Το 2019 το περιοδικό φιλοξένησε πληθώρα άρθρων
που αφορούν την ηγεσία, την καινοτομία, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της διοίκησης.
Το υλικό συμπληρώνεται από μελέτες και έρευνες Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών της επιστήμης της διοίκησης καθώς και θέσεις
και απόψεις της ΕΑΣΕ. Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2000 παραλήπτες ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, πολιτικούς και
ακαδημαϊκούς.
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“Σημαντικός ο ρόλος των εταιρειών”
 in Featured, Ειδήσεις, Οικονομία - Πολιτική  18/06/2019, 15:07  Αφήστε το σχόλιό σας

Εξαιρετικά επίκαιρη θεματολογία και κομβικής σημασίας θέσεις και απόψεις είχε η εκδήλωση με ομιλητή τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και θέμα «Η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή και η
ελληνική οικονομία του αύριο» που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για τα μέλη της.
«Η ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τα μέλη της ΕΑΣΕ γίνεται σε μία εξαιρετικά
σημαντική στιγμή, τόσο από πλευράς ουσίας όσο και από πλευράς συμβολισμού» ανέφερε ο κ. Βασίλης
Ραμπάτ, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas στην εναρκτήρια ομιλία του. Με
θερμά λόγια καλωσόρισε επίσης τον διακεκριμένο ομιλητή και φίλο (όπως είπε για τον κ. Γιάννη Στουρνάρα)
και ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος.
Στην ομιλία του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος – ο οποίος καθήλωσε το κοινό στην κατάμεστη
αίθουσα του Hilton – έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος διεθνώς,
καταδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερες μεταρρυθμίσεις.

ι προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος διεθνώς καθιστούν επιτακτική αναγκαιότητα την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων στο
Χίλτον, στις 18 Ιουνίου. Θέμα της ομιλίας του Γ. Στουρνάρα ήταν: «Η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία του αύριο». Προλογίζοντάς τον,
ο πρόεδρος της ΕΑΣΕ και διευθύνων σύμβουλος της Xerox Hellas Βασίλης
Ραμπάτ υποστήριξε ότι «η ομιλία του γίνεται σε μία εξαιρετικά σημαντική
στιγμή, τόσο από πλευράς ουσίας όσο και από πλευράς συμβολισμού». Με
θερμά λόγια καλωσόρισε επίσης τον Γ. Στουρνάρα, ο σύμβουλος διοίκησης
της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος.
Στην ομιλία του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ότι η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις περσινές προβλέψεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωζώνη, ειδικότερα, είναι ευάλωτη απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας διεθνούς
επιβράδυνσης, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων της αρχιτεκτονικής της. Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα κεντρικό δημοσιονομικό εργαλείο, που θα διευκολύνει την ουσιαστική οικονομική και πολιτική εμβάθυνση της Ευρωζώνης.
Για την Ελλάδα, ο Γ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι, παρά την πρόοδο που έχει
σημειωθεί, το δημόσιο χρέος παραμένει πολύ υψηλό, όπως πολύ υψηλό
είναι και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Απαντώντας σε
σχετική ερώτηση, κάλεσε την επόμενη κυβέρνηση να:

ΕΑΣΕ: Αισιόδοξη από τις νομοθετικές
πρωτοβουλίες του Προϋπολογισμού

Χρήστος Κώνστας Head of Content
Μια ελληνική τράπεζα, χωρίς καταστήματα που
προσελκύει …Γερμανούς καταθέτες…
 18/06/2019, 13:02
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O Γιάννης Στουρνάρας έδειξε τον δρόμο της
διαπραγμάτευσης για χαμηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα

Η κυβέρνηση κατέθεσε τον Προϋπολογισμό για το 2020 εντός ενός
κλίματος αισιοδοξίας για το επόμενο έτος.

 12/06/2019, 13:49

Μια …ψηφοθηρική τροπολογία που δεν φέρνει …
ψήφους αλλά προβλήματα, μηνύσεις και αγωγές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΑΣΕ χαιρετίζει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενσωματώνονται στον

 11/06/2019, 13:41

προϋπολογισμό και συγκεκριμένα: τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά

Γιατί είναι ανούσια η συζήτηση περί πρωτογενών
πλεονασμάτων 3,5% ή 2,5%

πρόσωπα, την αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές, την αναστολή του φόρου υπεραξίας, τη

 10/06/2019, 11:58

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έστω κατά περίπου μια μονάδα βάσης.

O Μάριο Ντράγκι διαχειρίζεται τα 2 μεγάλα
προβλήματα της Ευρωζώνης
 07/06/2019, 01:18

Επισημαίνει ιδιαιτέρως τη μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% στο 24%
από τη χρήση του 2019, αλλά και τη μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το

Περισσότερα 

2020 από 10% σε 5%.

Εκδόσεις Πατάκη: Δίχτυ
ασφαλείας του Αντρέα
Καμιλλέρι
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΉ ΆΡΘΡΑ
Μ. Πολιτοπούλου: «Ο άσσος στο
μανίκι της NN»

Είναι κατανοητό ότι η μείωση κατά 446 εκατ. περίπου του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
δείχνει το βάρος που δίνει η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαιτέρως στη

14/06/2019

δημιουργία περιθωρίων αυξήσεως των ιδιωτικών επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η εθνική
Για ποιο λόγο ένα συμβόλαιο
υγείας;

οικονομία.

13/06/2019

Η πολιτική αυτή της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων αποτελεί ταυτοχρόνως και μια πρόκληση

Εφαλτήριο για το μέλλον η
στρατηγική συνεργασία Interasco –
Ασφάλειες Νταλιάνη

επιχειρηματικού ρίσκου, των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο επιχειρηματικός κόσμος λαμβάνει το

Σαρωτικές αλλαγές στις ασφαλίσεις
ΙΧ προαναγγέλλουν τα Lloyd’s!

μήνυμα και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η ΕΑΣΕ τονίζει ότι σήμερα υπάρχει πράγματι ένα κλίμα

18/06/2019

Δημογραφικό: Βόμβα σε
ασφαλιστές, τράπεζες, κυβερνήσεις
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προσδοκιών από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όσον αφορά το ρόλο αλλά και την

www.clipnews.gr

ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στο να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία ξανά στο δρόμο της



προόδου.

18/06/2019

https://insuranceworld.gr/65692/eidiseis/oikonomia-politikoi/g-stoyrnaras-se-ekdilosi-tis-ease-quot-simantikos-o-rolos-ton-etaireion-quot/

Φθινοπωρινά τραπέζια με
Τσίπουρο και Ούζο
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ -…

για την ίδια την ιδιωτική οικονομία: Τώρα είναι η ώρα των επενδυτικών σχεδίων, της ανάληψης

13/06/2019
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Από αριστερά, ο πρόεδρος της ΕΑΣΕ και διευθύνων σύμβουλος της Xerox Hellas Βασίλης
Ραμπάτ, ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Γιάννης Αναστασόπουλος, σύμβουλος διοίκησης
της ΕΑΣΕ

• Προχωρήσει άμεσα σε μεταρρυθμίσεις που να προσελκύουν ξένες επενδύσεις και να λύσει τα ζητήματα χρήσης γης, κτηματολογίου κ.τ.λ.
• Βελτιώσει τη θέση της χώρας στην αξιολόγηση των κριτηρίων του Doing
Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας
• Διαπραγματευτεί τη μείωση στο πρωτογενές πλεόνασμα
• Επιτύχει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις
• Μειώσει την άμεση φορολογία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
• Θωρακίσει τη δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες αρχές

4.2. Συνεντεύξεις- ΆρθραΔελτία Τύπου
Το 2019 προβλήθηκαν οι θέσεις,
απόψεις και δραστηριότητες της ΕΑΣΕ
σε πολλά έντυπα και ψηφιακά μέσα. Η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΤΑ ΝΕΑ», «το capital.
gr», Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», το «Euro2Day.
gr», καθώς και τα περιοδικά της Boussias
Communications (Marketing Week,
HR Professional, DailyFax, NetFax)
δημοσιοποίησαν καταχωρήσεις και
άρθρα της ΕΑΣΕ τόσο για το 30ο
Συνέδριο Ηγεσίας που διοργανώθηκε
τον Μάϊο του 2019, όσο και για το
CEO INDEX, τις θέσεις, τις προτάσεις
αλλά και τις λοιπές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις της ΕΑΣΕ καθώς και τα
Δελτία Τύπου του Οργανισμού.
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4.3. Προβολή & Social Media
Το 2019 η ΕΑΣΕ ανέπτυξε περαιτέρω την ψηφιακή της παρουσία. Ενίσχυσε μάλιστα την εικόνα και την παρουσία της σε επιλεγμένα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Linkedin, ενώ videos του Οργανισμού συνέχισαν να φιλοξενούνται στο κανάλι
της ΕΑΣΕ στο YouTube.

5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Έχοντας ως κύριο μέλημα τη διαρκή ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν το ανώτατο μάνατζμεντ, η ΕΑΣΕ ανήκει στα μέλη του
ευρωπαϊκού φορέα CEC European Managers. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των τάσεων που επικρατούν και των διαβουλεύσεων με
τους κοινωνικούς εταίρους, υποβάλλοντας τις θέσεις της, αλλά και μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρίας με αντίστοιχους φορείς του
εξωτερικού, η ΕΑΣΕ συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα που αφορούν το επιχειρηματικό γίγνεσθαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Χορηγίες
Η αποστολή, το έργο και το όραμα της ΕΑΣΕ δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τη στήριξη των χορηγών μας. Το 2019, τα έσοδα
από χορηγίες ανήλθαν στο 31%, με τις εταιρείες που διοικούν τα μέλη της ΕΑΣΕ να έχουν ακόμη μία χρονιά καταλυτική συμβολή.

7. Οικονομικά Αποτελέσματα
Με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τα μέλη, η ΕΑΣΕ συνέχισε απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της
πλειοψηφίας των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων της, πετυχαίνοντας και το 2019 θετικά αποτελέσματα χρήσεως, όπως αυτά
αποτυπώνονται ακολούθως:

ΕΣΟΔA - ΕΞΟΔΑ 2017 - 2019

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2017 - 2019
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2019 - 31/12/2019)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

473.973,91

451.772,51

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πλεόνασμα χρήσεως

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3.520,64

2.948,64

Ασώματες ακινητοποιήσεις

4.900,82

7.140,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8.421,46

10.088,87

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
46.963,71

66.009,20

Διαθέσιμα

501.935,72

477.487,33

0,00

4.619,34

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

548.899,43

548.115,87

375,00

0,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

4.701,97

22.201,40

478.675,88

473.973,91

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό

15.000,00

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

15.000,00

10.000,00

10.886,34

32.741,26

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

8.253,49

3.224,84

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

8.680,18

7.269,73

27.820,01

43.235,83

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Απαιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Ραμπάτ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καθαρή θέση έναρξης

375,00

0,00

557.695,89

558.204,74

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Κολοβός

Προμηθευτές / Πιστωτές

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα επόμενης χρήσης

13.200,00

6.000,00

Δεδουλευμένα έξοδα χρήσης

23.000,00

24.995,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

36.200,00

30.995,00

557.695,89

558.204,74

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(1/1/2019 - 31/12/2019)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

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

2019
244.260,00
321.276,49
87.924,29
0,00
16.175,80
0,00
4.992,00
4.224,62
678.853,20

2018
241.860,00
324.087,46
48.651,15
5.586,00
9.276,41
5.000,00
0,00
3.478,21
637.939,23

2019
276.851,25
4.992,00
0,00
0,00
34.047,66
178.502,99
75.336,24
18.276,93
30.620,81
16.175,80
15.596,88
3.550,67
20.200,00
674.151,23
4.701,97

2018
279.349,11
0,00
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

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης
Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Διαδικτυακής 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 Κοινωνικής Ευαισθησίας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα Χρήσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Ραμπάτ

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Κολοβός

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

XOΡΗΓΟΣ TAXΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

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
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