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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναμφίβολα η χρονιά που πέρασε ήταν σοκαριστικά απρόβλεπτη. Ο πλανήτης βρέθηκε αντιμέτωπος
με πρωτοφανείς εξελίξεις: Brexit, νίκη Τράμπ, τρομοκρατικά χτυπήματα κ.α. Αλλά και στη χώρα μας
ζήσαμε άλλη μια χρονιά στη δίνη του χρέους και της αξιολόγησης με ατέρμονες διαπραγματεύσεις
και με τη δαμόκλειο σπάθη νέων μέτρων πάνω από την Ελληνική κοινωνία, την όξυνση της
προσφυγικής κρίσης και βέβαια την επιδείνωση στο επιχειρείν. Παρά την αβεβαιότητα και την
κατήφεια των καιρών, η ΕΑΣΕ συνέχισε να πατά στα πόδια της γερά, να διαθέτει ισχυρή φωνή
και να επιδεικνύει ένα ευρύ και επιτυχημένο έργο.
Το 2016, η ΕΑΣΕ γιόρτασε τα 30 της χρόνια! 30 χρόνια προσφοράς στην ανάπτυξη
του μάνατζμεντ και του επιχειρείν, 30 χρόνια παραγωγικής υποστήριξης στην Πατρίδα μας!

 Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες μας για την ανύψωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ
και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μας.

 Συνολικά το 2016 διοργανώσαμε 37 εκδηλώσεις, με ποικιλία περιεχομένου και ουσία, ενισχύοντας σχέσεις επαγγελματικής
και κοινωνικής δικτύωσης.

 Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας, το 27ο κατά σειρά, έσπασε ρεκόρ συμμετοχών αφού 500 CEOs και διευθυντικά στελέχη
παρακολούθησαν τις εργασίες του και έδωσαν για ακόμη μια χρονιά «ψήφο εμπιστοσύνης».

 Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η ΕΑΣΕ απέστειλε Ανοιχτή Επιστολή στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα,
στα ΜΜΕ και στους Εκπροσώπους των Θεσμών, επισημαίνοντας τις αδυναμίες του φορολογικού προγράμματος και
εκφράζοντας παράλληλα την κάθετη διαφωνία της στις προτεινόμενες νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.

 Προχωρήσαμε στη δημιουργία Κάρτας Μέλους και εμπλουτίσαμε τα υπάρχοντα προνόμια με νέες υπηρεσίες σε συνεργασία
με καταξιωμένες εταιρίες, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερο εύρος επιλογών και αξίας στα μέλη μας.

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο α’ κύκλος του Προγράμματος Mentoring, με τη συμμετοχή πολλών και αξιόλογων Μεντόρων
που συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάγκη αλληλοϋποστήριξης των μελών μας.

 Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ΕΑΣΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των Γυναικών ανωτάτων στελεχών στην ΕΑΣΕ και
τις επιχειρήσεις, διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 4 CE(O)nergies Breakfast Meetings και 2 Women’s Career Workshops.

 Η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Ανεργίας των Νέων στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην διακράτηση
των ταλέντων στη χώρα μας, διοργάνωσε ειδική ενημερωτική εκδήλωση όπου έγινε γόνιμη ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και
προτάσεων μεταξύ των ανώτατων στελεχών.

 Παράλληλα, για πέμπτη χρονιά, η ΕΑΣΕ στήριξε τη νεανική επιχειρηματικότητα και σε συνεργασία με το Σωματείο
Επιχειρηματικότητας Νέων, μέλη της ΕΑΣΕ ανέλαβαν τα συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα σχολεία, δίνοντας την ευκαιρία
στους μαθητές να αξιοποιήσουν γνώσεις και εμπειρία από καταξιωμένους CEOs.

 Τέλος, στο πλαίσιο βελτίωσης της επικοινωνίας εγκαινιάσαμε τη σελίδα μας στο Facebook και στο LinkedIn ενισχύοντας
το σύγχρονο προφίλ της ΕΑΣΕ και καλλιεργώντας ακόμα πιο δυνατούς δεσμούς δικτύωσης με τα μέλη.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΑΣΕ τη χρονιά που πέρασε.
Ευχαριστώ θερμά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Σύμβουλο Διοίκησης, το Προσωπικό και τους Συνεργάτες μας,
που εργάστηκαν μεθοδικά για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ευχαριστούμε επίσης τους Χορηγούς μας,
για την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρουν στο έργο μας και φυσικά όλα τα Μέλη της ΕΑΣΕ που κάθε χρόνο συμβάλλουν
αποφασιστικά με τη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια για την πραγμάτωση των στόχων του Οργανισμού μας.
Το 2017 προβάλλει ως η χρονιά των μεγάλων προκλήσεων και των μεγάλων αποφάσεων. Είναι επιβεβλημένη η αλλαγή
στρατηγικής, η επανίδρυση του κράτους για να υπάρξει προοπτική βελτίωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ,
προσηλωμένο στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε να προσφέρει
πραγματική αξία στα Μέλη μας και στην Πατρίδα μας.

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1.Η ΕΑΣΕ σήμερα – Προγράμματα & Υπηρεσίες μελών
1.1. Κατάσταση μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 431 μέλη. Τακτικά μέλη 382, Ομότιμα μέλη 47 & 2 Επίτιμα Μέλη. Έπειτα από
στοχοποιημένη και έντονη προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο προσέλκυσης και εγγραφής νέων μελών, η δύναμή μας αυξήθηκε
κατά 49 Νέα Μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 έγιναν μέλη μας 11 Γυναίκες Ανώτατα Στελέχη, με σημαντική συμβολή από
την Ομάδα Δράσης για την ενίσχυση του Ρόλου των Γυναικών στην ΕΑΣΕ και στις επιχειρήσεις, που πραγματοποίησε με ιδιαίτερη
επιτυχία τη χρονιά που πέρασε 4 Business CE(O)nergies Breakfast Meetings.

1.2. Προγράμματα & Υπηρεσίες Μελών
Τα μέλη της ΕΑΣΕ έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών που διευρύνονται συνεχώς, ώστε να
απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη βοηθώντας τα να βελτιωθούν επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά με παροχές που προσφέρονται
είτε δωρεάν, είτε σε προνομιακές τιμές σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρίες.
1.2.1. Πρόγραμμα Πρόληψης, Διάγνωσης &
Νοσηλείας
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και ειδικές εκπτώσεις σε
διαγνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία. Σε συνεργασία
με τα θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ - ΠαίδωνΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών
- ΥΓΕΙΑΝΕΤ Περιστέρι, τα μέλη της ΕΑΣΕ επωφελούνται
από μία σειρά παροχών που καλύπτουν τους ίδιους,
τους/τις συζύγους τους, τα παιδιά και τους γονείς τους.
1.2.2. Πρόγραμμα Mentoring
Προσανατολίζουμε τους νέους ηγέτες. Το Mentoring
ως πρόγραμμα της ΕΑΣΕ είναι η σχέση μεταξύ δύο
ανωτάτων στελεχών, στην οποία ο Mentee απευθύνεται
στον Mentor για έμπνευση, διαφορετική οπτική,
όραμα και καθοδήγηση, με σκοπό την αντιμετώπιση
σημαντικών ζητημάτων στην πορεία της δουλειάς
ή της καριέρας του. Για να είναι αποτελεσματικό και
λειτουργικό, το πρόγραμμα είναι συνεχές, ανανεώνεται
και πραγματοποιείται σε κύκλους εξάμηνης διάρκειας.
1.2.3. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s Shield,
Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων Προσωπικής
Ευθύνης & Ταξιδιωτικής Κάλυψης
Ιδιαίτερες καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται σε
συνηθισμένα εταιρικά ή προσωπικά ασφαλιστικά πακέτα.
Σε συνεργασία με την AIG ΕΛΛΑΣ, το πρόγραμμα
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
Καλύπτει την ανάγκη των μελών μας για διασφάλιση
ενός σεβαστού επιπέδου ζωής. Σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Πίστη, το πρόγραμμα εξασφαλίζει
αποκλειστικά προνόμια για τα μέλη της ΕΑΣΕ χωρίς
κόστος. Λειτουργεί με την μέθοδο της προγραμματισμένης
αποταμίευσης είτε περιοδικά είτε εφάπαξ. Στην ουσία
πρόκειται για αγορά περιουσιακού στοιχείου που αποδίδει
ισόβια σύνταξη σε προκαθορισμένη ημερομηνία.
Προσφέρονται δωρεάν οι πρόσθετες παροχές του
Ασφαλιστικού Γονέα, η υπηρεσία ONE CALL 18123 καθώς
και η πιστωτική κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας Credit.

1.2.5. Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης
συνταξιοδοτικών αναγκών
Εξατομικευμένη μελέτη συνταξιοδοτικών αναγκών χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση. Σε συνεργασία με την Aon plc,
η μελέτη αυτή βοηθά τα μέλη της ΕΑΣΕ 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. Ως πρόσθετη παροχή
προσφέρεται η υπηρεσία the Life Planning η οποία διατίθεται
με έκπτωση 50%.
1.2.6. Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας
Αποτελεσματική και συγκροτημένη αντιμετώπιση για τα μικρά
ή μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά,
σε εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο κόστος. Σε συνεργασία με την
D.A.S. Hellas το πρόγραμμα καλύπτει τα μέλη της ΕΑΣΕ, τους/
τις συζύγους καθώς και τα παιδιά τους έως την ηλικία των 25
ετών. Ως πρόσθετη παροχή (χωρίς χρέωση) προσφέρονται
Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον
ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του.
1.2.7. Career Support Program
Εξατομικευμένη καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης
καριέρας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τα μέλη της ΕΑΣΕ
που είτε βρίσκονται εκτός εργασίας και αναζητούν
νέα απασχόληση, είτε εργάζονται αλλά επιθυμούν να
διερευνήσουν πιθανές ευκαιρίες μετακίνησης. Έχει
διαμορφωθεί με γνώμονα την εξασφάλιση άριστης ποιότητας
υπηρεσιών και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της ΕΑΣΕ με
καταξιωμένες Εταιρίες Συμβούλων Επιλογής Στελεχών που
διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα Executive Search.
1.2.8. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης
Άμεση κάλυψη των νομικών αναγκών των μελών. Με τη
συνεργασία έγκριτων νομικών και εξειδικευμένων νομικών
γραφείων, το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή
νομικής κάλυψης σε περίοδο κρίσης, όσο και να λειτουργεί
συμβουλευτικά για την αποφυγή νομικών προβλημάτων.
1.2.9. Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης
Πάνω από 260 τίτλοι βιβλίων, διαθέσιμοι για τα μέλη μας.
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη της ΕΑΣΕ εμπλουτίζεται
συνεχώς με νέα βιβλία πάνω στο μάνατζμεντ και
την ηγεσία. Κάθε μήνα τα μέλη ενημερώνονται για
τους νέους τίτλους (Book of the Month).
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1.2.10. Προνόμια – Κάρτα Μέλους
Η ομάδα δράσης Επικοινωνίας & Προγραμμάτων της ΕΑΣΕ με επικεφαλής τον
κ.Βασίλη Ραμπάτ, προχώρησε το 2016 στον εμπλουτισμό των προνομίων που
προσφέρονται αποκλειστικά στα μέλη της ΕΑΣΕ, με εκπτώσεις και ειδική μεταχείριση
σε προϊόντα και υπηρεσίες, σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρίες.
Παράλληλα προχώρησε στην υλοποίηση της «ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ». Η κάρτα είναι ατομική
και η επίδειξή της είναι απαραίτητη στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις όπως αναφέρονται
παρακάτω:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΣΤΙΑΣΗ

• AVIN: 3 Δωρεάν πλυσίματα
αυτοκινήτου (μέσα-έξω) και
1 κουπόνι έκπτωσης 50% κάθε
τρίμηνο για αγορές λιπαντικών
Avin & Valvoline.
• AVIS: 5% έκπτωση επί του
εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος
σε όλες τις προωθητικές
ενέργειες μακροχρόνιας
μίσθωσης και μηδενικά έξοδα
φακέλου. 10% έκπτωση για
την αγορά μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων και δωρεάν
service για ένα χρόνο. 15%
έκπτωση για ενοικίαση
αυτοκινήτων στην Ελλάδα,
και έως 10% έκπτωση για
ενοικίαση στην Ευρώπη καθώς
και δωρεάν αναβάθμιση,
παιδικό κάθισμα και χρέωση
νέου οδηγού.
• GOODYEAR-DUNLOP:
Άρτια ολοκληρωμένη
πρόταση επιλογής premium
ελαστικών Goodyear ή Dunlop,
διατακτική κίνησης Ticket
Car αξίας 20€ ή 40€, δωρεάν
ευθυγράμμιση, πρόγραμμα
εγγύησης ελαστικών,
επαγγελματική πληροφόρηση.
• VOLVO: Πρόγραμμα ειδικής
επιδότησης για αγορά
προσωπικού οχήματος με
εκπτώσεις από 7% - 17% σε
συγκεκριμένα μοντέλα.
Οι εκπτώσεις ισχύουν για
όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού
και όλους τους κινητήρες.
Εξαιρούνται οι εκδόσεις
Τ3 Kinetic Auto & T3 Kinetic
plus auto.

• I NTERCONTINENTAL: 20% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού για
γεύμα στο CAFEZOE ή δείπνο στο PREMIERE.
• PRIVILEGE CARD: 45% προνομιακή έκπτωση στην ετήσια συνδρομή
μέλους. Η συνδρομή περιλαμβάνει αποκλειστικές παροχές και προνόμια
σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, εστιατόρια και spas.
• RADISSON BLU PARK: 15% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού
στο εστιατόριο “St’Astra”.
• THE GREAT Café, Bar, Restaurant: 15% έκπτωση στο σύνολο του
λογαριασμού (φαγητό και ποτά).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•A
 LTER EGO: Προνομιακή τιμή και έκπτωση 50% για υπηρεσίες σύνδεσης
με Κέντρο Λήψης Σημάτων και εγκατάσταση συστήματος CCTV για την
κύρια κατοικία των μελών στην Αττική.
•A
 TTICA WEALTH MANAGEMENT: 20% έκπτωση στις προμήθειες
διάθεσης, εξαγοράς και στην αμοιβή διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
• ENTOMOKIL: 25% έκπτωση σε εργασίες συντήρησης (απεντομώσεις) για
έργα τέχνης, αντίκες, έπιπλα, βιβλία και συλλογές αξίας που βρίσκονται
στην κατοχή των μελών της ΕΑΣΕ.
•S
 TRATEGY TECHNICS: Μείωση του ονομαστικού δικαιώματος
συμμετοχής στην τεχνική “Pandemonium Management”, κατά το ισόποσο
της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΑΣΕ.

SHOPPING
•A
 TTRATTIVO: 15% έκπτωση για αγορές από τα καταστήματα ATTRATTIVO
σε όλη την Ελλάδα, για τα μέλη της ΕΑΣΕ (τις συζύγους & τις θυγατέρες).
•M
 cARTHURGLEN DESIGNER OUTLET ATHENS: 10% επιπλέον στις τιμές
outlet σε συνεργαζόμενα designer brands με την παραλαβή της VIP card.

Υγεια
• Ι ΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ: Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών, 15% έκπτωση στις επισκέψεις
στα Εξωτερικά Ιατρεία στις υπόλοιπες ειδικότητες, 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

Νικήτας Κωνσταντέλλος

Γιάννης Αναστασόπουλος

2.1. Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας –
27ο Συνέδριο ΕΑΣΕ
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο για την ανάπτυξη ηγετικής
νοοτροπίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 500 CEOs και
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στο
27ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ την Παρασκευή 13 και το
Σάββατο 14 Μαΐου 2016 στο Grand Resort Lagonissi με θέμα
«LEADERCHIP: Ηγετική Νοοτροπία Χωρίς Αυταπάτες».
Στο συνέδριο – το οποίο πραγματευόταν το πώς μπορεί να
διαμορφωθεί ηγετική νοοτροπία απαλλαγμένη από αυταπάτες καθώς
και την καλλιέργεια ανοιχτής σκέψης και κουλτούρας διαρκούς
αυτοβελτίωσης – παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες και παραδείγματα
καλών πρακτικών χρήσιμα για τον σύγχρονο Έλληνα CEO που καλείται
να αποδώσει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την χώρα και την
οικονομία. Στο βήμα ανέβηκαν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πώς μπορεί ένας ηγέτης
να ξεπεράσει τα αυτονόητα και να απεγκλωβιστεί από αυταπάτες και
ψευδαισθήσεις ώστε να ηγηθεί με καθαρό μυαλό.
Στη σημασία της αλλαγής της νοοτροπίας που οδηγεί στην αλλαγή
των συμπεριφορών και της απαλλαγής από τις αυταπάτες αναφέρθηκε
στην ομιλία του ο James Ferrell, Co-Founder & Managing Partner
του Arbinger Institute, τονίζοντας ότι η αλλαγή νοοτροπίας είναι ο
μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των απαιτούμενων
συμπεριφορών οι οποίες, με τη σειρά τους, θα φέρουν τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα. Τον ομιλητή προλόγισε η κυρία Νάγια Καλογεράκη,
Group Chief Customer and Commercial Officer, Coca-Cola Τρία Έψιλον.
O επόμενος ομιλητής Patrick Blethon, President, Otis Europe, Middle

James Ferell

Patrick Blethon

Dr. Aaron Ciechanover

Κώστας Μαχαίρας

Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου
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Γιάννης Πετούλης

East & Africa, επεσήμανε ότι ο ηγέτης θα πρέπει να ξέρει να ακούει
τους ανθρώπους του, να αναζητά το ταλέντο μέσα στην εταιρία, να
κινητοποιεί την ομάδα του στο όραμα και τους στόχους της εταιρίας.
Τον ομιλητή προλόγισε ο κ. Νάσος Μπίκας, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, OTIS Ελλάδος & Κύπρου και Δυτικών Βαλκανιών.
Ο κ. Κώστας Μαχαίρας, Πρόεδρος ΔΣ ΙΕΛΚΑ, τ. EVP Ομίλου Delhaize
και η κυρία Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στις ομιλίες τους μετέφεραν στους
συνέδρους προσωπικές εμπειρίες από τη διοίκηση επιχειρήσεων
ενώ οι εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έκλεισαν με τον
κορυφαίο, βραβευμένο με Νόμπελ Χημείας Dr. Aaron Ciechanover,
ο οποίος αναφέρθηκε στα κοινά σημεία ανάμεσα στη λειτουργία της
επιστημονικής έρευνας και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς
και τι μπορεί να διδαχτεί ο ηγέτης-μάνατζερ από τις προσεγγίσεις
της επιστήμης. Τον ομιλητή προλόγισε ο κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην ενίσχυση της
δύναμης της θέλησης, στη σημασία της παρακίνησης για
την επίτευξη στόχων και οριοθέτηση προτεραιοτήτων και τις
σχέσεις οικογένειας και παιδιών με τρεις εξαίρετους ομιλητές που
κέρδισαν τους συνέδρους και ειδικότερα τον κ. Στέλιο Στυλιανίδη,
ψυχίατρο - ψυχαναλυτή, καθ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειου
Πανεπιστήμιου, τον συγγραφέα κ. Χρήστο Χωμενίδη και την
Barbara Oakley, καθηγήτρια Μηχανικής στο Oakland University
η οποία διδάσκει «μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε» στην πλέον
δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα Coursera. Η κα Oakley
αναφέρθηκε στην προπόνηση του μυαλού, σημειώνοντας ότι κάθε
καινούργιο πράγμα που μαθαίνουμε, μας βοηθά να αναπτύξουμε

Νάγια Καλογεράκη

ένα νευρωνικό κύκλωμα που μας κρατά «ευέλικτα έτοιμους».
Την ομιλήτρια προλόγισε ο κ. Γιάννης Πετούλης, Διευθύνων
Σύμβουλος, Volvo Car Hellas.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της
ΕΑΣΕ κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος ο οποίος στον χαιρετισμό που
απηύθυνε στους συνέδρους, είπε μεταξύ άλλων: «Η παραγωγική
Ελλάδα είναι σήμερα εδώ για να αποδείξει με το συνέδριο της ότι
ξέρει να βγαίνει από τα αδιέξοδα. Και στην καθημερινή της πρακτική
και στη στρατηγική διάσταση. Ξέρει να βγαίνει από τη σπηλιά του
Πλάτωνα, ξέρει να σκέφτεται έξω από το κουτί, ξέρει να αναζητά
εναλλακτικές στρατηγικές, ξέρει να κόβει τους γόρδιους δεσμούς,
ξέρει να αυτό-μεταρρυθμίζεται και να αναλαμβάνει το κόστος του
παρόντος για την ανάπτυξη του μέλλοντος!»
Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος,
ολοκληρώνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, εξέφρασε τη βαθιά
ικανοποίηση της ΕΑΣΕ για τη μεγάλη ανταπόκριση και την αθρόα
συμμετοχή των ανωτάτων στελεχών στο συνέδριο που για μια
ακόμη φορά πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
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 συμμετέχοντες στη λήξη της
2ης ημέρας του συνεδρίου. Η μαγευτική φωνή της σοπράνο Ιωάννα
Φόρτη, συνοδεία του πιανίστα Αντώνη Βεκρή και του βιολονίστα
Μάριου-Ιβάν Παπούλια, προσέφεραν στο κοινό μια μοναδική
μουσική εμπειρία, με μελωδίες που άγγιξαν τις αισθήσεις και
δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για το κλείσιμο των εργασιών
ενός επιτυχημένου συνεδρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους
εκείνους που με την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην
επιτυχή διεξαγωγή του 27ου Ελληνικού Συνεδρίου Ηγεσίας
και ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή, τη Συμβουλευτική
Επιτροπή, τους χορηγούς, τους συνεργάτες της ΕΑΣΕ και
την υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ Έφη
Πίντζου που είχε την επιμέλεια οργάνωσης και προβολής.
Barbara Oakley

Καθ. Στέλιος Στυλιανίδης

Χρήστος Χωμενίδης
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2016
Πρόεδρος:
Νάσος Μπίκας,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS
Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Γιάννης Κολοβός,
Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED
Μπάμπης Γεωργακόπουλος,
Creative & Communication Partner
Δανιήλ Μπεναρδούτ,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΙΔΜΑ
Θεόδωρος Λιακόπουλος,
Managing Director,
JOHNSON & JOHNSON HELLAS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΑΣΕ 2016
Φίλιππος Ζαγοριανάκος,
Διευθύνων Σύμβουλος,
LEASEPLAN HELLAS
Σταύρος Ιωάννου,
Deputy CEO, EUROBANK ERGASIAS
Νάγια Καλογεράκη,
Group Chief Customer and
Commercial Officer,
COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατερίνα Μάνου,
Regional General Manager Balkans,
REGUS HELLAS
Παναγιώτης Μπαράς,
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος, ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ
Μιχάλης Οικονομάκης,
Γενικός Διευθυντής,
LENOVO TECHNOLOGY BV
Ντορίνα Οικονομοπούλου,
Γενική Διευθύντρια,
MARSH LLC INSURANCE BROKERS
Παναγιώτης Παπάζογλου,
Διευθύvων Σύμβoυλoς,
ERNST & YOUNG HELLAS
Γιάννης Πετούλης,
Managing Director,
VOLVO CAR HELLAS
Γιάννης Σελαλμαζίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος,
PRAKTIKER HELLAS

2.2. Η ΕΑΣΕ γιόρτασε 30 χρόνια από την ίδρυσή της
Τριάντα χρόνια δημιουργίας και συνεχούς προσφοράς στο ανώτατο
επαγγελματικό μάνατζμεντ και στην οικονομία της χώρας γενικότερα,
γιόρτασε η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε ειδική
εκδήλωση για τα μέλη και τους φίλους της που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στο Γκόλφ Γλυφάδας.
Το πρόγραμμα της εορταστικής βραδιάς περιελάμβανε την παράσταση με
θέμα «Leading the Harmony» - ένα μουσικό δρώμενο με τα σημαντικότερα
γεγονότα της 30ετίας 1986 – 2016 ιδωμένα με ανάλαφρη και χιουμοριστική
ματιά που «γεννήθηκε» με κεντρική ιδέα τον ρόλο του Ηγέτη ως Μαέστρου,
δηλαδή του επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων (ορχήστρας ή εργαζομένων)
ο οποίος διαθέτει την ικανότητα να συντονίζει άριστα, να μεταβιβάζει με
πειστικότητα σκέψεις και καινοτόμες ιδέες και να επιτυγχάνει την ανταπόκριση
της ομάδας που διοικεί για ένα άρτιο, παραγωγικό αποτέλεσμα.
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2.3. Ε
 σπερίδα Ενδιαφέροντος Γενικού Διευθυντή
«Νέες Ευκαιρίες Για Τα Ανώτατα Στελέχη»

Οι επιπτώσεις της κρίσης αλλά και οι νέες ευκαιρίες καριέρας
για τα ανώτατα στελέχη σε Ελλάδα και εξωτερικό ήταν τα
θέματα που απασχόλησαν την Εσπερίδα ενδιαφέροντος Γενικού
Διευθυντή την οποία διοργάνωσε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) με
τη συμμετοχή περισσότερων από 100 CEO μελών της.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ Γιώργος Δ. Τσόπελας,
Senior Partner & Managing Director, McKinsey & Company,
Ελλάδα & Κύπρος, Ρεβέκκα Πιτσίκα, Διευθύνουσα Σύμβουλος,
People for Business, Αντώνης Μπαρούνας, Πρόεδρος
Ευρώπης, Sony Mobile Communications, Σπύρος Φίλιππας,
CEO Middle East, BMW Financial Services, Θεόδωρος
Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
Troubled Assets Group, Eurobank.
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 δύο ερευνών που αφορούσαν
αφενός την κατάσταση και τις επιθυμίες των Ελλήνων CEOs,
αφετέρου τις νέες ευκαιρίες για ανώτατα στελέχη στο
εξωτερικό. Οι έρευνες διενεργήθηκαν από την ICAP Group
ειδικά για την Εσπερίδα της ΕΑΣΕ σε δείγμα 600 και 200
ανωτάτων στελεχών αντίστοιχα.

2.4. Μπροστά στην Επικαιρότητα
Περισσότερα από 80 μέλη της ΕΑΣΕ παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον την ειδική ενημερωτική συνάντηση με θέμα τις
τρέχουσες εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και διεθνώς που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
τον Όμιλο Eurobank, στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη, την
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016. Η εκδήλωση εντάχθηκε στον κύκλο
συναντήσεων «Μπροστά στην Επικαιρότητα» που διοργανώνει
η ΕΑΣΕ αποκλειστικά για τα μέλη της.

2.5. Ενημερωτική Εσπερίδα για την ασφάλιση
Αστικής Ευθύνης
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση την
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 στην ΟΤΕ Academy με θέμα:
«Πως Προστατεύονται οι Επιχειρήσεις, οι Εργοδότες και
τα Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ασφαλιστικά».
Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση των μελών της ΕΑΣΕ
και της διοικητικής ομάδας τους για την προστασία που
παρέχει η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις και τα
στελέχη τους. Την παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον
περισσότερα από 60 στελέχη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε
ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος και ο κ. Giuseppe Zorgno,
Πρόεδρος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών
Ευθυνών ΕΑΕΕ.
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2.6. 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 με μεγάλη επιτυχία
4 CE(O)nergies Breakfast Meetings- μια νέα σειρά συναντήσεων
που απευθύνεται 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 2 Women’s Career Workshops με θέμα
«Ισχύς, Δικτύωση, Σύγκρουση, Επιρροή και Πειθώ στο
επιχειρηματικό περιβάλλον».

2.6.1. CE(O)nergies Breakfast Meetings
Τετάρτη, 16.03.2016: Πραγματοποιήθηκε το 1ο Business
CE(Ο)nergies Breakfast στα γραφεία του Ομίλου Eurolife ERB.
Τις συμμετέχουσες καλωσόρισαν οι κ.κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος
και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Eurolife ERB. Επίσημη καλεσμένη ήταν η Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρίας κυρία
Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη, η οποία μίλησε για τη σημασία της
εξωστρέφειας στην κουλτούρα των επιχειρήσεων.
Τετάρτη, 15.06.2016: Στα γραφεία της KPMG πραγματοποιήθηκε
το 2o CE(O)nergies Breakfast με επίσημη καλεσμένη την κυρία
Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, Εντεταλμένη Σύμβουλο του Oμίλου
Καλλιμάνη, η οποία μίλησε για την καινοτομία ως διέξοδο στην
κρίση. Στη συνάντηση συμμετείχαν 23 δυναμικές γυναίκες, μέλη
της ΕΑΣΕ κυρίως αλλά και ανώτατα διοικητικά στελέχη που
ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κάλεσμα της Ομάδας Δράσης για την
ενίσχυση του ρόλου των Γυναικών στην ΕΑΣΕ και στις επιχειρήσεις.
Δευτέρα, 19.09.2016: Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος και η επικεφαλής
της Ομάδας Δράσης Γυναικών της ΕΑΣΕ κυρία Μαρίκα Λάμπρου
υποδέχθηκαν την συνιδρύτρια της ZEUS + DIONE και Aντιπρόεδρο
Δ.Σ. της Endeavor Greece κυρία Mareva Grabowski για μια
ενδιαφέρουσα ομιλία αμιγώς για γυναίκες στελέχη, στο πλαίσιο του
3ου Business CE(Ο)nergies Breakfast.

Δευτέρα, 21.11.2016: Το 4ο CE(O)nergies Breakfast
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο NEW HOTEL με επίσημη
καλεσμένη την κυρία Μαρίνα Μπουτάρη, Founder της Trip2Taste.
Η ομιλία της είχε θέμα: Ρίσκο και Δημιουργικότητα.

2.6.2. W
 omen’s Career Workshops
Δευτέρα, 09.05.2016: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Women’s
Career Workshop που διοργάνωσε η Ομάδα Δράσης Γυναικών
της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School,
με τη συμμετοχή 70 γυναικών στελεχών. Το workshop φιλοξένησε
στις εγκαταστάσεις της η εταιρία ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος και ο
Πρύτανης του ALBA, κ. Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, ενώ keynote
speaker ήταν ο καθηγητής του ALBA, Δρ. Μπάμπης Μαινεμελής,
ο οποίος ανέπτυξε θέματα υψηλού ενδιαφέροντος για τις
παρευρισκόμενες, όπως: Ισχύς, Δικτύωση, Σύγκρουση, Επιρροή,
Πειθώ στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τρίτη, 11.10.2016: Πραγματοποιήθηκε το 2ο Women’s Career
Workshop της ΕΑΣΕ στις εγκαταστάσεις της OTE ACADEMY.
Περισσότερες από 60 συμμετέχουσες - στελέχη εταιριών απήλαυσαν
τον άμεσο και μεστό λόγο του καθηγητή του ALBA, Δρ. Μπάμπη
Μαινεμελή, εντρύφησαν στα περί ισχύος, επιρροής, δικτύωσης και
σύγκρουσης στον επαγγελματικό χώρο, συζήτησαν, μοιράστηκαν
προσωπικές επαγγελματικές ιστορίες, παρουσίασαν με ενθουσιασμό
τα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων τους και έφυγαν με
ενδυναμωμένο αίσθημα αυτοεκτίμησης και διεκδίκησης. Χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος που στηρίζει πάντα τις
πρωτοβουλίες προώθησης των γυναικών στις επιχειρήσεις και
ο Πρύτανης του ALBA, κ. Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, ο οποίος
ευχαρίστησε την ΕΑΣΕ για τη συνεργασία.
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Επιχειρήσεων (Διευθύνοντες Σύμβουλοι & Διευθυντές ΕΚΕ) που
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις 10 καταξιωμένων ομιλητών, οι οποίοι επιχείρησαν
να συμπυκνώσουν τις εξελίξεις καθώς και χρήσιμα
συμπεράσματα για την συμπεριφορά των καταναλωτών, τις
νέες οδηγίες της Ε.Ε για την καταγραφή των ενεργειών ΕΚΕ, τις
επιρροές στο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και την εξέλιξη
των πεπραγμένων στους απολογισμούς των επιχειρήσεων την
τελευταία 5ετία της κρίσης στην χώρα. Τον συντονισμό και
σχολιασμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ.

2.9. Ειδική εκδήλωση της ΕΑΣΕ στη Σερβία
2.7. Executive Dinner ΕΑΣΕ
Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, η ΕΑΣΕ υποδέχτηκε τον
Allan Freed, Principal Consultant του RBL Group στην
Ευρώπη, συμβουλευτικής εταιρίας που παρέχει εξειδικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ηγέτες και οργανισμούς παγκοσμίως,
στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που συνδιοργάνωσε με τον
Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ).
Η ομιλία του κ. Freed στα μέλη της ΕΑΣΕ είχε τίτλο «What
Top Management needs to know about measuring the
Market Value of Leadership». Ο ίδιος μέσα από διαδραστικά
παραδείγματα παρουσίασε στους συμμετέχοντες τρόπους με
τους οποίους μπορούν να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις
απαραίτητες ικανότητες για επιτυχημένη εκτέλεση της στρατηγικής
μέσα από την ενίσχυση του ανθρώπινου ταλέντου και τη βελτίωση
της απόδοσης της διοίκησης που ασκούν οι ηγέτες.

2.8. Ε
 κδήλωση της ΕΑΣΕ για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη σε περιόδους κρίσης
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε
συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (CSR Hellas), διοργάνωσαν την Τρίτη 26 Ιανουαρίου
2016 στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ, ειδική εκδήλωση με θέμα
«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε περιόδους κρίσης». Στην
εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 200 Στελέχη

Ειδική ενημερωτική εκδήλωση για τους CEOs που εργάζονται
στην Σερβία, διοργάνωσε η ΕΑΣΕ την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων
Σερβίας με τίτλο «CEO CHALLENGES Career Prospects for
Top Executives in a Recovering Market».

2.10. Ειδική ενημερωτική εκδήλωση
για τη Νεανική Απασχολησιμότητα
Η θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης και άλλων
προγραμμάτων γεφύρωσης του σχολείου με την αγορά εργασίας,
η συστηματικότερη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την
ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και η μέριμνα για ενίσχυση των
ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας,
ώστε να είναι εύρωστες και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης
ήταν μερικά από τα συμπεράσματα της ειδικής ενημερωτικής
εσπερίδας που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ με πρωτοβουλία της Ομάδας
Δράσης για τη Συμβολή στην Καταπολέμηση της Ανεργίας με
επικεφαλής την Δρ.Βενετία Κουσία η οποία είχε το συντονισμό
και σχολιασμό της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 με θέμα: «Επενδύοντας στους
Νέους: Συνειδητή Επιλογή των CEOs σήμερα». Την εκδήλωση
χαιρέτισε ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος ο οποίος υπογράμμισε
ότι η μείωση της ανεργίας των νέων και η διακράτηση των
ταλέντων στη χώρα μας είναι θέματα ιδιαιτέρως επίκαιρα και
σοβαρά για το μέλλον της οικονομίας και την ευημερία της
κοινωνίας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Steven Tobin, Team Leader,
Research Department International Labour Organization (ILO).
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2. Εκδηλώσεις
2.11. Συναντήσεις Κορυφής
Οι συναντήσεις κορυφής με καταξιωμένους CEOs συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των μελών μας και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και
αυξημένη συμμετοχή.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016: ΙΚΕΑ

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016: Microsoft

Στα κεντρικά γραφεία της ΙΚΕΑ στο
αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε η
Συνάντηση Κορυφής με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρίας κ. Παναγιώτη
Κατηφόρη, ο οποίος συζήτησε με τα
μέλη της ΕΑΣΕ για την αναπτυξιακή πορεία
της εταιρίας καθώς και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο κλάδος του retail.

Τη Microsoft επισκέφθηκαν τα μέλη
της ΕΑΣΕ για τη Συνάντηση Κορυφής
με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία
Πέγκυ Αντωνάκου όπου είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες
τάσεις στο χώρο της τεχνολογίας και
στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016: ΟΤΕ
Το Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ στο Μαρούσι
επισκέφθηκαν περισσότερα από 70 μέλη
της ΕΑΣΕ και είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα
συνάντηση με τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου
κ. Μιχάλη Τσαμάζ.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016:
PHARMATHEN
O κ. Βασίλης Κάτσος και η κυρία Νέλλη
Κάτσου υποδέχτηκαν τα μέλη της ΕΑΣΕ
στα κεντρικά γραφεία της Pharmathen
και τους ενημέρωσαν για την πορεία της
εταιρίας και για τα μελλοντικά της σχέδια.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016:
PRAKTIKER
Στα κεντρικά γραφεία της Praktiker Hellas στον
Ταύρο υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της εταιρίας κ. Γιάννης Σελαλμαζίδης τα
μέλη της ΕΑΣΕ και μίλησε μαζί τους για την
αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας καθώς και τις
γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο
κλάδος του retail όπου δραστηριοποιείται.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επισκέφθηκαν
τα μέλη της ΕΑΣΕ όπου είχαν μια
ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Σωκράτη Λαζαρίδη.

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής
Πίστης κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν τα μέλη της ΕΑΣΕ
κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα
κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο πλαίσιο του
κύκλου εκδηλώσεων «Συναντήσεις Κορυφής».

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016:
FF GROUP

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του FF Group
κ. Τζώρτζη Κουτσολιούτσο είχαν περίπου
80 μέλη της ΕΑΣΕ που συμμετείχαν στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Ομίλου στον Άγιο Στέφανο.

Στον πολυχώρο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», το παλαιό Λιθογραφείο της
καπνοβιομηχανίας στον Πειραιά, υποδέχθηκε
τα μέλη της ΕΑΣΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας κ. Χρήστος Χαρπαντίδης για μια
ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις δράσεις της
εταιρίας.
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2.12. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2016
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΑΣΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 στην OTEAcademy.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό και εξέλεξε τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής για το 2016 τους κ.κ. Άγγελο Μοχλούλη, Δημήτρη Παπανικητόπουλο και Κανέλλο Τσουμπό.
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η έμφαση στις ανάγκες των Mελών μας καθώς και η ακόμη μεγαλύτερη
προσφορά της ΕΑΣΕ στην κοινωνία τέθηκαν ως βασικοί στρατηγικοί στόχοι για το 2016, προβλέποντας αυξημένες δράσεις.
Επίτιμος καλεσμένος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

2.14. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Μια ξεχωριστή βραδιά, μακριά από τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι
σύντροφοί τους, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016
στο Baraonda Music Hall, απολαμβάνοντας καλή κουζίνα
και ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα.

2.13. Executive Cultural Escape
Δύο μοναδικές πολιτιστικές αποδράσεις αναψυχής είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν όσοι συμμετείχαν στα δύο Executive
Cultural Escape που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ.
Σέρρες: Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το
1ο Cultural Escape για το 2016 που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για τα
μέλη της και τις οικογένειές τους στην Π.Ε. Σερρών στο πλαίσιο
του προγράμματος «Πολιτιστικών Διαδρομών» που υλοποιείται
σε συνεργασία με το Geo Routes Cultural Institute, το τετραήμερο
Πέμπτη 24 έως την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016.
Κρουαζιέρα: Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε το 2ο Cultural Escape που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ
για τα μέλη της, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε ένα ταξίδι στην
καρδιά του Αιγαίου, Κουσάντασι (Έφεσος) με το κρουαζιερόπλοιο
Celestyal Nefeli. Τα μέλη της ΕΑΣΕ μαζί με τις οικογένειες απήλαυσαν
υπέροχα τοπία και στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης.

2.15. Members’ Evening @ ΕΑΣΕ
Συνεχίστηκαν για 5η συνεχή 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.

2.16. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Με ευχές για μια καλή χρονιά με υγεία, προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική εξέλιξη,
ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα στα γραφεία της ΕΑΣΕ, παρουσία του Δ.Σ., πλήθους
μελών, φίλων και συνεργατών.
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3. Συμμετοχή στα κοινά
3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Η ΕΑΣΕ και το 2016 είχε ενεργό ρόλο και συνέβαλε με
γόνιμο τρόπο στον διάλογο μέσω αρθρογραφίας,
συνεντεύξεων καθώς και δημοσιεύσεων στο περιοδικό
LEADING ΕΑΣΕ. Κάποιες από τις προτάσεις που
δημοσιοποίησε η ΕΑΣΕ το 2016:
 Φορολογία
 Εξέλιξη του εαυτού μας προς το καλύτερο
 Ο ηγέτης στην εποχή των κοινωνικών τεχνολογιών
 Η 30χρονη πορεία της ΕΑΣΕ στον επαγγελματία μάνατζερ
και το ελληνικό επιχειρείν
 Εφαρμογή των πρακτικών των αθλητών στις επιχειρήσεις
 Ψήφος στην Ελλάδα της ανάπτυξης, της δημιουργίας και
παραγωγικότητας.
 Επένδυση περισσότερου χρόνου στο Ανθρώπινο Δυναμικό
 Κόκκινα δάνεια
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. Συνεργασία με φορείς
Η επιχειρηματικότητα και ειδικά η νεανική επιχειρηματικότητα
συγκαταλέγεται στους τομείς ενδιαφέροντος της ΕΑΣΕ.
Για το λόγο αυτό από τις αρχές του έτους η ΕΑΣΕ ανανέωσε
τη συνεργασία της με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας
Νέων (ΣΕΝ/JA – φορέας πανευρωπαϊκής εμβέλειας που
υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού Junior
Achievement Worldwide).
Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «Εικονικής Επιχείρησης», από
την ΕΑΣΕ συμμετείχαν ο κ. Απόστολος Πεταλάς, επικεφαλής
της ομάδας Προσφοράς στην Κοινωνία, Ενίσχυσης Θεσμικού
Ρόλου & Εξωστρέφειας με τους μαθητές του Κολεγίου Ανατόλια,
ο κ. Σπύρος Μακρυγιώργος με το 9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,
ο κ. Γιώργος Λυσσαίος με το ΓΕΛ της Ιονίου Σχολής,
ο κ. Ιωάννης Καλλίγερος με τη Σχολή Μωραΐτη και
η κυρία Αγγελίνα Μιχαηλίδου με το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα της κυρίας Μιχαηλίδου που
δημιούργησε το S.T.I.I.R.net, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που
σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους Έλληνες ερευνητές με τους
επιστημονικούς φορείς και τους επενδυτές, συγκαταλέχθηκε
στις 10 μαθητικές ομάδες του προγράμματος «Εικονική
Επιχείρηση» που προκρίθηκαν για να διαγωνιστούν στον
τελικό πανελλαδικό διαγωνισμό για την «Καλύτερη Εικονική
Επιχείρηση 2016» που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2016
στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

3.3. Εξωστρέφεια- 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 και στους Εκπροσώπους των Θεσμών,
επισημαίνοντας τις αδυναμίες του προγράμματος και
εκφράζοντας παράλληλα την κάθετη διαφωνία και αντίθεσή
της στις προτεινόμενες νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.
CEO Index: To 2016 και για 9η 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 για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε συνεργασία με το δίκτυο
CSR HELLAS, συνεχίζοντας για ακόμη μια χρονιά την
κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη της σπουδαιότητας
της ΕΚΕ στο σύγχρονο επιχειρείν. Ενώ παράλληλα για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ΕΑΣΕ ανέλαβε αρκετές
πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθησίας. Αξίζει να
σημειωθεί η ενίσχυση με το ποσό των 3.000 ευρώ της
προσπάθειας των μαθητών του Γυμνασίου Αλωνίων
Ν. Πιερίας, δημιουργούς του «Smiley Bin». Το συγκεκριμένο
σχολείο συμμετείχε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μαθητικής
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «Company of the Year»
του Junior Achievement Europe, που πραγματοποιήθηκε
τον Ιούλιο του 2016 στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Οι Έλληνες
μαθητές – που ήταν ηλικιακά οι μικρότεροι διαγωνιζόμενοι
– κατάφεραν να αποσπάσουν 2 σημαντικές διακρίσεις
και επέστρεψαν μεταφέροντας στις... αποσκευές τους
το βραβείο «Life Changer Signature Award», κορυφαίο
βραβείο καινοτομίας του διαγωνισμού που απένειμε
η ασφαλιστική εταιρία MetLife και το βραβείο «Ηγετικής
Προσωπικότητας» που απονεμήθηκε στη μαθήτρια
Μαρία Κοκκάλα, που ξεχώρισε (μαζί με ακόμη
9 παιδιά) ανάμεσα σε 275.000 συμμετέχοντες.
Παράλληλα, η ΕΑΣΕ ενίσχυσε το έργο του ΕΕΑ (Εργαστήρι
Ειδικής Αγωγής) Μαργαρίτα, Εξειδικευμένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης για νέους & νέες με νοητική
υστέρηση με το ποσό των 3.000 ευρώ και το έργο του
Make Α Wish (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος) με το ποσό των 2.000
ευρώ. Τέλος, η διοίκηση της ΕΑΣΕ αποφάσισε στην μνήμη
του αγαπητού συναδέλφου Γιάννη Χαστά να ενισχύσει το
έργο του Πρότυπου κέντρου «Πόρτα Ανοιχτή» της Εταιρίας
Προστασίας Σπαστικών με το ποσό των 2.000 ευρώ.
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3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ σε συνέδρια & εκδηλώσεις
14/12/2016	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - HR AWARDS – Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Μαρίκα Λάμπρου συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης
και απένειμε βραβεία
13/12/2016
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - Δείπνο προς τιμήν Κυριάκου Μητσοτάκη
9/12/2016
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – 9ο Συνέδριο
25/11/2016 	ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - Farewell Cocktail Reception to the British Αmbassador John Kittmer
16/11/2016	ΙCAP – ΒΡΑΒΕΙΑ TRUE LEADERS. Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος απένειμε βραβεία.
18/10/2016	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - Hellenic Responsible Business Awards. Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος συμμετείχε στην κριτική επιτροπή.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ Απόστολος Πεταλάς απένειμε βραβείο.
12/10/2016	QUALITYNET FOUNDATION - Παρουσίαση διακρίσεων Sustainability Leaders
22/9/2016
ΣΕΣΜΑ - Εορτασμός 25 χρόνων
15 & 16/9/2016	NEW YORK TIMES & TSOMOKOS SA - Athens Democracy Forum 2016 “Empowering Society through better Governance”
22 & 23/6/2016	ECONOMIST - Europe: Shaken & Stirred? Greece: A skilful Acrobat?
21/6/2016
ΣΕΒ - Ετήσια Συνέλευση
14/6/2016
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) - Βράβευση CR INDEX
1/6/2016	LIBRA GROUP & HELLENIC INITIATIVE - HELLENIC ENTREPRENEURSHIP AWARD
24/5/2016	ΣΕΒ – Βιομηχανικό Συνέδριο «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση»
19/5/2016
ΕΕΔΕ - MANAGER OF THE YEAR.
12/5/2016
ΣΕΤΕ - Γενική Συνέλευση.
19/4/2016	GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE HELLAS – ΒΡΑΒΕΙΑ BEST WORKPLACES. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ Απόστολος Πεταλάς
απένειμε βραβείο.
30/3/2016	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - SALES EXCELLENCE AWARDS. Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε βραβεία. Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ Μαρίκα Λάμπρου ως μέλος της κριτικής επιτροπής,
απένειμε βραβεία.
29/3/2016
ΣΕΣΜΑ - Γενική Συνέλευση
23/3/2016
ΕΙΟΔ - HR EXCELLENCE AWARDS
16/3/2016
ERNST&YOUNG – ΈΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
9/3/2016	Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics & Political Science Το μέλλον του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος
9/3/2016
ΣΕΠΕ – Digital Economy Forum 2016 «Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή»
17/2/2016	ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - New Year’s Reception
15/2/2016
AVIS - 55 χρόνια παρουσίας.
10/2/2016
MANPOWER - HUMAN AGE AWARDS
1/2/2016	Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Παρουσίαση προγράμματος «ACT4GREECE»
25/1/2016	ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - New Year’s Reception

Eκθεση πεπραγμEνων 2016

4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της
ΤΕΥΧΟΣ 29 • IANOYAΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 30 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 31 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟ BRANDING
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA
ΠΩΣ ΝΑ ΧΤΙΣΕΤΕ
ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 32 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 31 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 30 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 29 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

13-14 ΜΑΐΟΥ 2016
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ
GRAND RESORT LAGONISSI

ΤΕΥΧΟΣ 32 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
ΟΙ MILLENNIALS

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ CEO

ΜΑΘHΜΑΤΑ ΗΓΕΣIΑΣ
ΑΠO ΤΟ BREXIT

ΤΑ 5 ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ
ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΜΦΙΔΕΞΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ
«ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΤΕ»

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ
Το 2016, το περιοδικό LEADING ΕΑΣΕ, η τριμηνιαία έκδοση της ΕΑΣΕ, παρουσίασε θέματα που αφορούν την ηγεσία και τις αλλαγές
στην εταιρική κουλτούρα. Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ανωτάτων στελεχών, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες
μελέτες και έρευνες καθώς και άρθρα για την ψηφιακή εποχή και το digital, την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων, την
στρατηγική καινοτομία και την ισότητα των δύο φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Τέλος, στο περιοδικό παρουσιάστηκαν οι θέσεις
της ΕΑΣΕ, οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε.
Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2.000 ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς φορείς.
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=768546

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&cID=1&la=1&arId=57491

1. ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚ ΤΗ ΟΙΚ ΟΝΟΜ ΙΚ ΟΥ Κ Λ ΙΜ ΑΤΟΣ ΤΟ...

Μέσο: . . . . . . . . . DAILY FAX
Ημ. Έκδοσης: . . .13/01/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/01/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 11
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

1. ΝΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚ ΤΗ ΟΙΚ ΟΝΟΜ ΙΚ ΟΥ Κ Λ ΙΜ ΑΤΟΣ Κ ΑΤΑΓ Ρ ΑΦ Η Κ Ε...

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .13/01/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/01/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 2

1. ΕΑΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΙΑΣ
Site: http://insuranceworld.gr/
Publication date: 23/02/2016 14:29

Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος
καταγράφηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2015,
αποτυπώνοντας την αισιοδοξία των ανώτατων
στελεχών για την πορεία της οικονομίας.
Σελ. 12
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θετικές οι επιχειρήσεις στην εκχώρηση των «κόκκινων» δανείων

Συγκρατημένα
αιοιόδοξοι οι CEOs
» Νέα άνοδος στον γενικό δείκτη

Στις

δείκτης οικονομικού κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το
δ' τρίμηνο του 2015, όπως καταγράφηκε από
την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε
δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών
διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών
επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε
συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε την περίοδο από

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Παρασκευή, 14-10-2016
Σελίδα: 14
Μέγεθος: 245 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 1180
Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4

16/12/2015 έως 31/12/2015.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση
ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσίασε
νέα άνοδο. Η άνοδος αυτή εκτιμάται ότι
την συγκρατημένη αισιοδοξία των
ανώτατων στελεχών για την πορεία της
και των σημαντικών θεμάτων που
πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της
εφαρμογής του τρίτου προγράμματος
που συμφωνήθηκε με τους δανειστές.
Παράλληλα, αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι
από την καθυστέρηση στην εφαρμογή του
προγράμματος που παρατείνουν την περίοδο
ύφεσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά
τάξη μεγέθους δείχνει ανοδική πορεία του
δείκτη σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
ο δείκτης σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση
έναντι των μεγάλων και πολύ μεγάλων. Ο
δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
(ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε
άνοδο και διαμορφώθηκε στις 106 μονάδες
έναντι 94 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης
αποτυπώνει
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http://insuranceworld.gr/31871/eidiseis/ease-anikti-epistoli-gia-tin-iperforologisi-ton-stelechon/

ΕΑΣΕ: Ανοιχτή επιστολή για την υπερφορολόγηση των στελεχών

Alexa ranking (Greece): 2040
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index
150

οικονομικού κλίματος της έρευνας

της ΕΑΣΕ και της ICAP για το δ' τρίμηνο
του 2015

Alexa ranking (Greece): 6086
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

Την κάθετη διαφωνία της µε τις κυοφορούµενες φορολογικές επιβαρύνσεις στα στελέχη µε «υψηλά
εισοδήµατα», τις οποίες φέρεται να εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, εκφράζει δηµόσια
η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, επισηµαίνοντας ότι η τυχόν επιβολή νέων επώδυνων
φορολογικών µέτρων, µέσω της περαιτέρω αύξησης των ήδη υψηλών φορολογικών συντελεστών και της
ήδη υψηλής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι εντελώς άστοχη και πρωτοφανής διεθνώς. Αναλυτικά η ανοιχτή
επιστολή της ΕΑΣΕ:
Οι κυοφορούµενες ή/και προτεινόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις στην παραγωγική οικονοµία, που
φέρεται να εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, βρίσκει κάθετα αντίθετους τους
ανθρώπους της αγοράς.
Όπως έχει γίνει σαφές από την µέχρι τώρα προβληµα τική εφαρµογή φορολογικών προγραµµάτων στην
χώρα µας, η αύξηση των φόρων αντί της µείωσης των δαπανών και της σπατάλης, έχει διπλό αρνητικό
πολλαπλασιαστή, µε αποτέλεσµα να πλήττεται άµεσα το εθνικό εισόδηµα και συνεπακόλουθα να
περιορίζονται τα φορολογικά έσοδα.
Η τυχόν επιβολή νέων επώδυνων φορολογικών µέτρων, µέσω της περαιτέρω αύξησης των ήδη υψηλών
φορολογικών συντελεστών και της ήδη υψηλής εισφοράς αλληλεγγύης είναι εντελώς άστοχη και
πρωτοφανής διεθνώς. Θα εκτοξεύσει δε την συνολική φορολογία σε δυσθεώρητα ύψη. Θα φορτώσει
δηλαδή για άλλη µία φορά µε υπερφορολόγηση τα γνωστά, συνεπή ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις φορολογικά υποζύγια – δηλαδή τους σκληρά εργαζόµενους, τα στελέχη των επιχειρήσεων
του ιδιωτικού τοµέα που έχουν και αυτοί πληγεί από την κρίση µε τεράστια µείωση µισθών και ανεργία.
Επιπρόσθετα, η ακραία αύξηση των εισφορών ως µέτρο διασφάλισης του ύψους των συντάξεων από
µόνη της, είναι µέτρο ανέφικτο και αναποτελεσµατικό και στην ουσία αποτελεί µια πρόσθετη άδικη
έµµεση φορολογική επιβάρυνση.

4ο
τρίμηνο
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http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&cID=1&la=1&arId=59211

2015

προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index)

κινήθηκε ανοδικά στις 134 μονάδες έναντι

Ο καθένας πια κατανοεί ότι η χώρα πρέπει να κοιτάξει µπροστά και να βρει πάση θυσία τρόπους να
πολλαπλασιάσει θέσεις εργασίας και εισοδήµατα. Είναι ανάγκη να δηµιουργήσουµε νέο πλούτο,
είναι ανάγκη να σταθεί η Χώρα στα πόδια της το συντοµότερο δυνατόν. Επιτέλους πρέπει να παταχθεί
η φοροδιαφυγή, να µειωθούν οι αλόγιστες δαπάνες και να περιοριστεί το δηµόσιο. Όχι να γονατίσουν τα
Ελληνικά νοικοκυριά, όχι να τιµωρηθούν οι συνεπείς φορολογούµενοι (που έχουν ήδη συνεισφέρει τα
µέγιστα σε φόρους και εισφορές κόντρα στο καθεστώς φοροδιαφυγής που ευνοείται από το σύστηµα),
όχι να επιβληθεί επαχθής φορολογία στην τάχα πλουτοκρατία (µισθωτών εργαζοµένων!) για λόγους
εντυπωσιασµού, αφού αποτελούν ένα πολύ µικρό µέρος της φορολογικής βάσης και το δηµοσιονοµικό
αποτέλεσµα θα είναι ασήµαντο.

131 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.

ΔΑΝΕΙΑ Εκτός των βασικών ερωτήσεων
που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στα διευθυντικά
στελέχη, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν
την άποψή τους για την πώληση από τις
τράπεζες των «κόκκινων» δανείων σε εξειδικευμένες
εταιρείες - funds. Το 33% των στελεχών
που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν

Μεγαλύτερη αύξηση του σχετικού δείκτη σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις

Στις 120 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index το 4ο τρίμηνο του 2015 σύμφωνα με την
3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων
Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την
Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την
ICAP Group
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/12/2015 έως 31/12/2015

Το νούμερο αυτό σηματοδοτεί νέα άνοδο του δείκτη αποτυπώνοντας
την συγκρατημένη αισιοδοξία των ανώτατων στελεχών για την πορεία της
οικονομίας και των σημαντικών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
στο πλαίσιο της εφαρμογής του τρίτου προγράμματος μεταρρυθμίσεων που

συμφωνήθηκε με τους δανειστές
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει ανοδική πορεία
του δείκτη σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων Ιδιαίτερα στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις ο δείκτης σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση έναντι των

μεγάλων και πολύ μεγάλων Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
ΕΑΣΕ-CEO Current status Index σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις
106 μονάδες έναντι 94 το προηγούμενο τρίμηνο
Ο δείκτης προσδοκιών ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index κινήθηκε ανοδικά
στις 134 μονάδες έναντι 131 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου Στην
ίδια έρευνα εννιά στους δέκα CEOs πιστεύουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό ότι η πώληση από τις Τράπεζες των κόκκινων δανείων θα εξυγιάνει
το χαρτοφυλάκιο τους και θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση της
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

1ο Women’s Career Workshop από την ΕΑΣΕ
Site: http://www.sofokleousin.gr/
Publication date:
15/05/2016
19:18
Με επιτυχία
πραγµατοποιήθηκε
το 1ο Women’s Career Workshop που διοργάνωσε η Οµάδα Δράσης Γυναικών
Η ΕΑΣΕ, µε αίσθηµα ευθύνης, απευθύνει την ανοικτή αυτή επιστολή στο σύνολο του πολιτικού κόσµου
αλλά και στην κοινωνία, όχι φυσικά για να υπερασπιστεί κεκτηµένα, ούτε πολύ περισσότερο για να
π ροσπαθήσει να µεταφέρει τα όποια βάρη, µέσω του «κοινωνικού αυτοµατισµού» σε οποιαδήποτε άλλη
οικονοµική οµάδα. Οφείλει, εκ του κοινωνικού της ρόλου, να φωνάξει δυνατά το αυτονόητο: Πρέπει η
παραγωγική οικονοµία και τα στελέχη της να βοηθηθούν ή έστω να αφεθούν ελεύθερα να παράξουν
χωρίς ακατανόητα τιµωρητικές λογικές. Αν δεν παράξουν, πώς θα υπάρξουν φόροι και ασφαλιστικές
εισφορές; Πώς θα στηριχθού ν οι συντάξεις και το κοινωνικό κράτος; Πρώτα δηµιουργείται ο
πλούτος και µετά γίνεται η αναδιανοµή. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, διαφορετικά η
αγελάδα που παράγει το προϊόν δεν θα επιβιώσει!

ότι με τον τρόπο αυτό θα εξυγιανθεί το
χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και θα οδηγήσει
σε ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων. Ωστόσο το 55% των
είναι λιγότερο αισιόδοξοι πιστεύοντας
ότι αυτό θα συμβεί σε μικρό βαθμό. Αντίθετα
το 12% του συνόλου δηλώνει ότι η ενέργεια
αυτή δεν θα οδηγήσει στο επιθυμητό
Πρόσφατα η διεθνής τρομοκρατία
παρουσίασε έξαρση. Σχεδόν ένα στα δύο
στελέχη πιστεύει ότι το γεγονός
αυτό θα οδηγήσει τις χώρες-μέλη της Ε. Ε. σε
μέτρα μείωσης της ελεύθερης ροής ατόμων,
εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα
το 45% των στελεχών αναγνωρίζει μεν τον
κίνδυνο οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. να οδηγηθούν
σε περιοριστικά μέτρα, αλλά πιστεύει ότι αυτό
θα γίνει μόνο σε μικρό βαθμό.

της ΕΑΣΕ σε συνεργασία µε το ALBA Graduate Business School.

ερωτηθέντων

Alexa ranking (Greece): 686
Το workshop φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, στις νέες εγκαταστάσεις
Alexa rankingτου
(Cyprus):
6607 ERB. Συµµετείχαν 60 γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων, ενώ κεντρικός εισηγητής ήταν ο
Οµίλου Eurolife
iate
Alexa rankingAssoc
(UK):
0 Professor του ALBA, Μπάµπης Μαινεµελής, ο οποίος ανέπτυξε θέµατα υψηλού ενδιαφέροντος για
Η σηµαντικότερη όµως αρνητική επίπτωση µιας τέτοιας στόχευσης στα ανώτερα και ανώτατα στελέχη
των επιχειρήσεων, θα είναι δυστυχώς η φυγή πολλών στο εξωτερικό. Μετά από την µαζική φυγή
νέων ταλέντων από την Χώρα µας θα έχουµε και την φυγή των καταξιωµένων στελεχών που
προσφέρουν τα µέγιστα ώστε να κρατηθούν οι επιχειρήσεις όρθιες µέσα στη δίνη που ζούµε. Θα
χάσουµε δηλαδή τα ικανά µας µυαλά, αυτούς που είναι απαραίτητοι για να έρθει η πολυπόθητη
ανάπτυξη στην Πατρίδα µας. Όµως µια κοινωνία και µια οικονοµία που δεν επιβραβεύει τους
καλύτερους και δεν τους δίνει κίνητρο να εργαστούν και να υπερεργαστούν, προς όφελος και των
υπολοίπων, δεν έχει κανένα µέλλον.

αποτέλεσμα.

διευθυντικά

Στις δύσκολες στιγµές, η πατρίδα πρέπει να σταθεί όρθια, απέναντι µάλιστα σε κινδύνους που παίρνουν
και εθνική διάσταση. Η µόνη λύση είναι να αφεθεί η παραγωγική οικονοµία να ασκήσει το επιχειρείν για
να πάει µπροστά τη χώρα. Παρά τα τεράστια κόστη υποδοµών, παρά την ανύπαρκτη τραπεζική
χρηµατοδότηση, παρά το εχθρικό περιβάλλον, παρά την µειωµένη ζήτηση, η ιδιωτική οικονοµία είναι
ακόµα ζωντανή! Την κρατούν ζωντανή τα στελέχη της µε την άοκνη και ταλαντούχα υπερεργασία
τους. Τα στελέχη που έχουν µάθει στα δύσκολα, που θέλουν να παραµείνουν µε τις οικογένειές τους
στη χώρα τους και που ως …προοδευτικό πρόσηµο διαθέτουν τη γνώση, την εµπειρία και την

τις παρευρισκόµενες, όπως Ισχύς, Δικτύωση, Σύγκρουση, Επιρροή, Πειθώ στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Στόχος του 1ου workshop, αλλά και των υπολοίπων που θα ακολουθήσουν, είναι να συµβάλουν στην
ενδυνάµωση και επαγγελµατική ανάπτυξη των γυναικών. Η επικεφαλής της Οµάδας Δράσης Γυναικών της

http://www.sofokleousin.gr/archives/297380.html
ΕΑΣΕ και Γενική Διευ θύντρια Intersys, Μαρίκα Λάµπρου, δήλωσε: «Οι πρωτοβουλίες της Οµάδας Δράσης

Γυναικών της ΕΑΣΕ θεσµοθετούν υψηλού επιπέδου παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι της χώρας
και αναδεικνύουν τη σηµασία της ΕΑΣΕ ως δύναµης οικονοµικής ανάτασης»
Marketing Week Online( 3 Ιουνίου 2016)

4.2. Συνεντεύξεις – Άρθρα – Δελτία Τύπου

www.clipnews.gr

ΕΑΣΕ- 1ο Women's Career Workshop σε συνεργασία µε το ALBA Graduate Business
School
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 1ο Women's Career Workshop που διοργάνωσε η Οµάδα Δράσης
Γυναικών της ΕΑΣΕ σε συνεργασία µε το ALBA Graduate Business School. Το workshop φιλοξένησε στις
εγκαταστάσεις της η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος της ΕΑΣΕ,
Νικήτας Κωνσταντέλλος και ο Αντιπρύτανης του ALBA, Κώστας Αξαρλόγλου.

Το 2016, αναμφίβολα ήταν μια επιτυχημένη χρονιά όσον αφορά την προβολή των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η «Ναυτεμπορική», τα περιοδικά της εταιρίας Βοussias Communications (Marketing Week, HR
Professional) αλλά και οι ηλεκτρονικές σελίδες «naftemporiki.gr», «Daily Fax» και «Net Fax» δημοσιοποίησαν καταχωρήσεις, άρθρα
για το 27ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ που διοργανώθηκε για ακόμη μια 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.
Συµµετείχαν 60 γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων, ενώ Keynote speaker ήταν ο Associate Professor του ALBA,
Μπάµπης Μαινεµελής, ο οποίος ανέπτυξε θέµατα υψηλού ενδιαφέροντος για τις παρευρισκόµενες, όπως:
Ισχύς, Δικτύωση, Σύγκρουση, Επιρροή, Πειθώ στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, τα θέµατα
αυτά συζητήθηκαν ανά οµάδα µε την καθοδήγηση facilitators - µελών της Οµάδας Δράσης Γυναικών της
ΕΑΣΕ. Κάθε οµάδα παρουσίασε τα συµπεράσµατά της.

Οι συµµετέχουσες δήλωσαν ενθουσιασµένες από την ανταλλαγή προβληµατισµών αλλά και από τον
συνδυασµό επιστηµονικής προσέγγισης και πρακτικής εµπειρίας που προσέφερε το συγκεκριµένο workshop.
Σύµφωνα δε µε τις αξιολογήσεις που ελήφθησαν, οι συµµετέχουσες στο σύνολό τους δήλωσαν ότι βρήκαν
τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία εξαιρετικά χρήσιµη για τις ίδιες και την εξέλιξη της καριέρας τους.

Η επικεφαλής της Οµάδας Δράσης Γυναικών της ΕΑΣΕ και Γενική Διευθύντρια INTERSYS κα Μαρίκα
Λάµπρου δήλωσε: «Οι πρωτοβουλίες της Οµάδας Δράσης Γυναικών της ΕΑΣΕ θεσµοθετούν υψηλού
επιπέδου παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι της χώρας και αναδεικνύουν τη σηµασία της ΕΑΣΕ ως
δύναµης οικονοµικής ανάτασης. Η Οµάδα µας θα συνεχίσει να συνεισφέρει θετικά στην κατεύθυνση αυτή
βοηθώντας τις γυναίκες - στελέχη επιχειρήσεων να βρουν το βηµατισµό τους προς την κορυφή της
διοικητικής πυραµίδας των επιχειρήσεων.»
Λόγω υψηλής ζήτησης που υπερκάλυψε τις διαθέσιµες θέσεις το workshop θα επαναληφθεί τον Οκτώβριο.

4.3. Social Media
Τα Social Media είναι απαραίτητο στοιχείο στους σύγχρονους οργανισμούς όπως επίσης και ένα νέο κανάλι επικοινωνίας που
επιβάλλει αλλαγή στη στρατηγική των οργανισμών. Με βασικό μήνυμα «We are social» η ΕΑΣΕ εγκαινίασε το 2016 τη νέα
επικοινωνιακή στρατηγική της, δημιουργώντας profile στο πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο: το Facebook. Επίσης, ανανέωσε τη
σελίδα της στο LinkedIn, ανοίγοντας νέα κανάλια επικοινωνίας και διαλόγου με τα μέλη της, τα οποία χαιρέτησαν θερμά αυτή την
πρωτοβουλία. Για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις δράσεις της ΕΑΣΕ κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook.com/EASE.ACEO
και Follow στο LinkedIn Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων.
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5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Η ΕΑΣΕ ως μέλος της CEC European
Managers, ενημερώνεται διαρκώς για την
πορεία και την έκβαση των διαβουλεύσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κοινωνικούς
εταίρους και ανταλλάσσει γνώσεις και
εμπειρίες με αντίστοιχους οργανισμούς
στο εξωτερικό. Στις 6 & 7 Ιουνίου 2016,
ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος
παρακολούθησε το 2ήμερο συνέδριο της CEC
European Managers που πραγματοποιήθηκε
στο Μαυροβούνιο, με θέμα «Leadership in
Challenging Times». Κατά τη διάρκεια του

συνεδρίου συμμετείχε στις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης και του Executive
Board Meeting. Τέλος, όπως αναφέρθηκε
σε προηγούμενη ενότητα, η ΕΑΣΕ
πραγματοποίησε για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά εκδήλωση εκτός συνόρων και
συγκεκριμένα στη Σερβία, σε συνεργασία
με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων
Σερβίας την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016,
με τίτλο «CEO CHALLENGES, Career
Prospects for Top Executives in a
Recovering Market».

Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος παρουσίασε
την αποστολή, τους στόχους και τις
δραστηριότητες της ΕΑΣΕ και αναφέρθηκε
στα εφόδια που πρέπει να διαθέτουν οι CEOs
για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να
επιτύχουν στον απαιτητικό τους ρόλο, ενώ ο
Ταμίας Δ.Σ. ΕΑΣΕ κ. Γιώργος Γκόνος, μίλησε
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι εταιρίες, ενώ παρουσίασε στοιχεία για
όσες ξεκινούν από μηδενική βάση και
κατορθώνουν να γίνουν ηγέτιδες σε νέες
αγορές εργασίας.

6. Προσωπικό & Συνεργασίες
Τον Αύγουστο 2016, εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΑΣΕ ο κ. Νικόλας Φουρτζής, ο οποίος προσελήφθη ως βοηθός στο τμήμα
Επικοινωνίας & Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε την εταιρία ADECCO, η οποία στηρίζει χορηγικά την ενέργεια αυτή.
Η συνεργασία μας με τους εξωτερικούς συνεργάτες συνεχίστηκε κανονικά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

7. Υποδομή & Εξοπλισμός
Με τη χορηγική υποστήριξη της XEROX, ο εξοπλισμός των γραφείων της ΕΑΣΕ αναβαθμίστηκε με το πολυλειτουργικό μηχάνημα
Xerox WC7120. Ευχαριστούμε θερμά το μέλος μας και Γενικό Γραμματέα της ΕΑΣΕ κ.Βασίλη Ραμπάτ για την ευγενική προσφορά.

8. Χορηγίες
Το σημαντικό έργο της ΕΑΣΕ κατά το 2016 δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη των χορηγών μας. Το ποσοστό των
εσόδων από χορηγίες κυμάνθηκε στο 33%, ενώ για άλλη μια χρονιά σημαντική ήταν η χορηγική υποστήριξη εταιριών που
διοικούν μέλη της ΕΑΣΕ σε παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.

9. Οικονομικά Αποτελέσματα
Χάρη στο ισχυρό αποθεματικό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα έτη, η ΕΑΣΕ συνέχισε με συνέπεια το έργο της
χρηματοδοτώντας απρόσκοπτα τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές της, πάντα με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλής
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη. Για ακόμα μια χρονιά, επιτύχαμε θετικά Αποτελέσματα Χρήσεως
τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2014-2016
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Διαχειριστική περίοδος 1/1/2016 - 31/12/2016)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Αναπ. Αξία

Αναπ.Αξια

0,00

0,00

Καθαρή θέση έναρξης

462.525,05

432.275,30

Πλεόνασμα χρήσεως

25.981,70

30.249,75

Δαπάνες Εορτασμού 30 χρόνων ΕΑΣΕ

-40.380,71

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

448.126,04

462.525,05

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3.273,39

4.905,83

Ασώματες ακινητοποιήσεις

11.178,97

14.477,30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

14.452,36

19.383,13

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις

44.829,13

26.837,16

Διαθέσιμα

431.327,40

459.155,20

12.088,53

0,00

Ελληνικό Δημόσιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

488.245,06

485.992,36

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό

10.000,00

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

10.000,00

10.000,00

Προμηθευτές / Πιστωτές

8.069,70

9.607,93

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

3.348,17

8.731,20

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

6.223,51

5.986,31

17.641,38

24.325,44

Έσοδα επόμενης χρήσης

13.120,00

8.600,00

Δεδουλευμένα έξοδα χρήσης

13.810,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

26.930,00

8.600,00

502.697,42

505.450,49

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενης χρήσης

0,00

75,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

0,00

75,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

502.697,42

505.450,49

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Κωνσταντέλλος

Ο ΤΑΜΙΑΣ:Γ. Γκόνος

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1/1/2016 - 31/12/2016)
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

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

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

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

2015
233.171,35
20.970,54
34.218,61
129.348,23
17.705,84
19.932,39
15.396,65
19.169,01
5.008,74
10.000,00
504.921,36
30.249,75

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
Δωρεά 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

