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ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
στην πρώτη σελίδα

Σ

υνήθως κάθε που τελειώνει η χρονιά όλοι, λίγο ή πολύ, αναστοχαζόμαστε όσα
πήγαν καλά, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τα «μαθήματα» που πήραμε, τις αλλαγές που θα θέλαμε και δεν …προλάβαμε να κάνουμε. Και κάθε
φορά, η ελπίδα φουντώνει ότι ο νέος χρόνος θα είναι καλύτερος, θα φέρει
περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερη δουλειά, πολλά χρήματα, χαρά, επιτυχία και ευτυχία
– ή κάπως έτσι...
Η αλήθεια είναι πως ο ερχομός της καινούριας χρονιάς είναι πάντα μια νέα πρόκληση να
πάρουμε (επιτέλους) την απόφαση να ‘καταργήσουμε’ από τη ζωή μας ό,τι δεν μας αρέσει. Είναι μια νέα πρόσκληση να κάνουμε όσα αγαπάμε, να έχουμε περισσότερο χρόνο,
να βλέπουμε φίλους, να κάνουμε ταξίδια, να κόψουμε μια κακή συνήθεια, να αρχίσουμε
την άθληση, να πετύχουμε επαγγελματικά, να... να… να…
Υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας και που τις περισσότερες φορές ξεχνάμε και
προσπερνάμε μόλις κοπάσει η λάμψη των εορτών και τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια
σβήσουν. Μόλις μπούμε ξανά στη ρουτίνα της καθημερινότητας - που έχει άγχος, πίεση, στρες, deadlines, budgets, ανταγωνισμό- στριμώχνουμε στιγμές ευτυχίας σε κάποια
Σαββατοκύριακα μόνο, συχνά με κλεφτές ματιές στα emails της δουλειάς.
Ο κόσμος μας έχει γίνει ήδη εξαιρετικά ταχύς και πολύπλοκος. Ας κάνουμε ένα βήμα
πίσω για να δούμε τα πράγματα με καθαρή ματιά. Στο κυνήγι της επιτυχίας, χάνουμε συχνά το εισιτήριο για την ευτυχία. Η επιτυχία δεν είναι μονοδιάστατη έννοια. Και σίγουρα
ο ορισμός της επιτυχίας δεν πρέπει να είναι αριθμοκεντρικός.
Πιστεύω κι εγώ στην άποψη ότι, ο δρόμος προς την επιτυχία περνά μέσα από την προσωπική ευτυχία και την ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών ιδιοτήτων που φέρει ο καθένας μας. Ακριβώς για τούτη τη ρευστή έννοια της επιτυχίας, μίλησαν -και με απασχόλησαν τα λεγόμενά τους- ειδικοί ψυχολόγοι και coaches στην πρόσφατη Ημερίδα που
διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για την επιτυχία…έτσι κι αλλιώς. Με κέρδισαν επίσης, όσα είπαν
οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς, τα παιδιά που μίλησαν για την επιτυχία, τη δίψα τους
να μάθουν, να σταδιοδρομήσουν στον επαγγελματικό στίβο, ζητώντας από εμάς τους
παλαιότερους, να τους εμπιστευθούμε τη ... σκυτάλη.
Καλή, δημιουργική, χαμογελαστή χρονιά σε όλους!
Υ.Γ.: Μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε.
Νίκος Καζαντζάκης

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ»
Η έννοια της επιτυχίας ήταν το θέμα που απασχόλησε την
πρώτη «C- Suite διαδρομή» της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία περισσότερων των 200
στελεχών επιχειρήσεων.

DISRUPTION AT THE GATES;
Στην εποχή μας, η μόνη ασφαλής πρόβλεψη είναι ότι κανένας
κλάδος δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Ποιος όμως θα είναι ο επόμενος που θα
γίνει «disrupted»; Ποια είναι τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα
ανάμεσα στις πιο πρόσφατες καινοτομίες στα επιχειρηματικά
μοντέλα και ποια είναι τα «σημάδια» αυτά που δείχνουν
ότι ένας κλάδος βρίσκεται προ των πυλών μίας ριζικής
αναδιάρθρωσης;

3 ΤΥΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
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Ο ηγέτης μιας πετυχημένης επιχείρησης πρέπει να
ενσωματώνει όχι έναν, αλλά τρεις διαφορετικούς τύπους
ηγεσίας, προκειμένου να σχεδιάζει, αναπτύσσει και εν τέλει
εφαρμόζει καινοτόμες αλλαγές: ο λόγος για τους διακριτούς
ρόλους ηγεσίας του επαναστάτη, του καινοτόμου και του
ενορχηστρωτή. Ποια η δυναμική, το περιεχόμενο και το
πλαίσιο στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί;
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το βήμα του προέδρου

Η Αλλαγή, βασική παράμετρος
της Επιτυχίας

Ε

ίναι σύνηθες σε συζητήσεις
για την Ανώτατη Ηγεσία να
γίνεται συχνή αναφορά στην
επιτυχία. H επιτυχία είναι μία
έννοια με διττό περιεχόμενο, καθότι
αναμφίβολα περιλαμβάνει μία θετική
χροιά, αυτή της επίτευξης του στόχου,
σε συνδυασμό όμως με το βάρος που
φέρει η διαχείριση της ευθύνης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η καθημερινότητα
των ανώτατων στελεχών καθορίζεται συχνά από την ανταπόκριση στις
προκλήσεις της επιτυχίας. Με αυτό το
σκεπτικό, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε φέτος την Ημερίδα «C-Suite
Διαδρομές», μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην εξέλιξη της παλαιότερης
«Εσπερίδας Γενικού Διευθυντή», ενος
θεσμού τον οποίο πιθανώς θυμούνται
τα παλαιότερα μέλη.
Στην πρώτη αυτή Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με
γενικό θέμα «Η επιτυχία έτσι κι αλλιώς», έδωσαν το παρών περίπου 200
στελέχη, τα οποία είχαν την ευκαιρία
να αναλύσουν το φαινόμενο της επιτυχίας, ανταλλάσσοντας απόψεις με
επιστήμονες, επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών.

Στην εκδήλωση αναλύθηκε η έννοια της
επιτυχίας, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η συνεργασία στελεχών διαφορετικών γενιών
αλλά και η συμβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στην επιτυχία μιας εταιρίας.
Ακούστηκαν προσωπικές εμπειρίες και
συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα της
καθημερινότητας της σύγχρονης Ηγεσίας, ενθαρρύνοντας τη γόνιμη ανταλλαγή
απόψεων.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που
η αλλαγή που επιχειρήσαμε είχε μεγάλη
ανταπόκριση και φιλοδοξούμε στο μέλλον να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης όλων των μελών της ΕΑΣΕ και ένα
θεσμό με διάρκεια στο χρόνο. Όπως είχε
πει ο Σωκράτης «το μυστικό της αλλαγής
είναι να επικεντρώσεις όλη την ενέργειά
σου, όχι στο πως να πολεμήσεις το παλιό,
αλλά στην κατασκευή του νέου». Άλλωστε, είναι πάγια θέση της ΕΑΣΕ ότι έχουμε
υποχρέωση να εξελισσόμαστε συνεχώς,
παρακολουθώντας τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας σε όλα τα επίπεδα:
οικονομικό, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογικό, πολιτικό και κοινωνικό. Και αυτά ακριβώς τα αντανακλαστικά απέναντι στις αλλαγές, είναι ένα από
τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει ένας Ηγέτης για να οδηγήσει τον Οργανισμό του στην επιτυχία.

ΕΑΣΕ | LEADING

Στην ΕΑΣΕ, αντιλαμβανόμενοι το ρόλο
της Ανώτατης Ηγεσίας στις εξελίξεις, φιλοδοξούμε να χτίσουμε νέες γέφυρες,
όχι μόνο επικοινωνιακές αλλά και ουσιαστικές, για να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις αυτών των αλλαγών. Στο
πλαίσιο του απαιτητικού καθημερινού
μας ρόλου ως στελέχη γνωρίζουμε άλλωστε ότι η εξέλιξη είναι το κλειδί της
επιβίωσης και της υπεροχής, όχι μόνο
στη φύση, αλλά και στην επιχειρηματικότητα.
Με τη διοργάνωση της εκδήλωσης
«C-Suite Διαδρομές» η ΕΑΣΕ γυρίζει σελίδα. Ελπίζουμε και η χώρα να γυρίσει
σελίδα, αντλώντας έμπνευση από τον
τρόπο που τα Ανώτατα Στελέχη διαχειρίζονται τις αλλαγές με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και το αύριο της
επιχειρηματικότητας.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Στην ΕΑΣΕ, αντιλαμβανόμενοι το ρόλο της Ανώτατης Ηγεσίας
στις εξελίξεις, φιλοδοξούμε να χτίσουμε νέες γέφυρες, όχι μόνο
επικοινωνιακές αλλά και ουσιαστικές, για να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις αυτών των αλλαγών. Στο πλαίσιο του απαιτητικού
καθημερινού μας ρόλου ως στελέχη γνωρίζουμε άλλωστε ότι
η εξέλιξη είναι το κλειδί της επιβίωσης και της υπεροχής,
όχι μόνο στη φύση, αλλά και στην επιχειρηματικότητα
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διεθνή νέα

Ποιες προσωπικές δεξιότητες ενδιαφέρουν περισσότερο τις εταιρείες;
Επικοινωνία, κριτική σκέψη, τήρηση των προθεσμιών, καλή οργάνωση, συνεργασία, ικανότητα
ανάλυσης και καινοτομίας, είναι κάποιες από τις
προσωπικές δεξιότητες που θα συνεχίζουν να λαμβάνονται υπόψη από τους εργοδότες, σύμφωνα με
την Manpower. Όλα αυτά είναι μερικά από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που δείχνουν ένα υψηλό
επίπεδο συναισθηματικής και προσωπικής νοημοσύνης, γνωστά και ως προσωπικές δεξιότητες.
Οι εργοδότες δίνουν μεγάλη έμφαση στις συγκεκριμένες ικανότητες γιατί ταιριάζουν σε ένα
μεγάλο φάσμα θέσεων εργασίας, κλάδων και
προσαρμόζονται στα δεδομένα της εποχής. Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις από τις πιο σημαντικές προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν
οι εργοδότες.
1. Διαπροσωπικές ικανότητες
Όταν τα πράγματα κυλούν ομαλά σε μια εταιρεία,
κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να συζητήσει
τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες. Αλλά τη στιγμή που κάτι πάει στραβά, αυτό
που φταίει συνήθως είναι η αδύναμη επικοινωνία, η αποτυχημένη διασύνδεση ή η έλλειψη συνεργασίας. Το στοιχείο που κρατάει μια εταιρεία
σε λειτουργία είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες.
Η επιτυχία εξαρτάται από τις σχέσεις με όλους

τους “τύπους” ανθρώπων και οι προσωπικές σας
σχέσεις αποδεικνύουν την εικόνα σας για το προσωπικό σας brand καθώς και τι μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό.

ειδικό ώστε να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα
αδύνατα σας σημεία και να αναπτύξετε τις κατάλληλες στρατηγικές που θα βελτιώσουν αυτού
τους είδους τις ικανότητες.

2. Προσωπικό στίγμα
Πέρα από τις διαπροσωπικές ικανότητες, η έννοια της «παρουσίασης του εαυτού» περιλαμβάνει το πώς συμπεριφέρεστε ή ενεργείτε, το πώς
μιλάτε και το πώς παρουσιάζετε τον εαυτό σας.
Αυτού του είδους οι ικανότητες μπορούν να διδαχτούν και να αναπτυχθούν. Η αναζήτηση καθοδήγησης (coaching) και το χτίσιμο σταθερών
ικανοτήτων στη διάρκεια της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας μπορεί οδηγήσει τους ηγέτες
στην οικοδόμηση μιας παρουσίας η οποία θα
λειτουργήσει ως μοντέλο προς μίμηση.

4. Προσωπική εικόνα
Με ποιον τρόπο μπορείτε να αναδείξετε ότι έχετε
όλες τις τεχνικές και προσωπικές ικανότητες; Η
απάντηση σχετίζεται με τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Επικοινωνώντας τις προσωπικές σας δεξιότητες στους πιθανούς εργοδότες
και στους συνεργάτες σας, εκείνοι αντιλαμβάνονται την αξία που φέρνετε στην εργασία. Βασική
προϋπόθεση αποτελεί η περιγραφή και η χρήση
παραδειγμάτων που καταδεικνύουν τα επιτεύγματα σας. Η ζήτηση της δεξιότητας του personal
brand είναι σε αύξηση.
Η αντίληψη ότι κάποιος κατέχει ή δεν κατέχει
τις προσωπικές δεξιότητες είναι μύθος. Όπως οι
τεχνικές δεξιότητες έτσι και οι προσωπικές μπορούν να διδαχθούν και να αναπτυχθούν με την
πάροδο του χρόνου. Στην περίπτωση που διαπιστώνετε ότι υστερείτε σε κάποια δεξιότητα, ξεκινήστε με την βελτίωση των αδυνάμων σημείων
και τελειοποιήστε τα δυνατά σας. Το πλεονέκτημα των προσωπικών ικανοτήτων έγκειται στο ότι
η ζήτηση τους πότε δεν θα πάψει.

3. Ηγετικές ικανότητες
Οι ηγετικές ικανότητες αποτελούν ένα σημαντικό
κομμάτι που επηρεάζει την επαγγελματική σας
εξέλιξη και σταδιοδρομία. Έχοντας μόνο τεχνικές
δεξιότητες δεν θα έχετε περαιτέρω εξέλιξη. Η
δεξιότητα του να καθοδηγήσετε και να παρακινήσετε άλλους θα σας βοηθήσει να αναδειχθείτε στην εργασία σας. Εάν θέλετε να βελτιωθείτε
στον συγκεκριμένο τομέα, απευθυνθείτε σε έναν
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Η υγιεινή τάση στη διατροφή
κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη
Υπό την ιδιότητά του ως συντονιστής του προγράμματος
FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) για
την καταπολέμηση της παχυσαρκίας μέσω της προσφοράς
και της ζήτησης, ο Όμιλος Edenred διεξήγαγε έρευνα μέσα
στο 2018 σε περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους και
1.400 ιδιοκτήτες εστιατορίων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες
(Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία, και Ισπανία) σχετικά με την κατανάλωση φαγητού κατά
τη διάρκεια της εργασίας. Η 7η έρευνα FOOD barometer
επεσήμανε μια σειρά από τάσεις: την απότομη αύξηση της
ζήτησης για υγιεινά και ισορροπημένα γεύματα, τον ολοένα
και σημαντικότερο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν
οι εταιρείες προκειμένου να βελτιώσουν την ευημερία των
εργαζομένων τους και το ενδιαφέρον που δημιουργεί η τεχνολογία για την ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής. Ειδικότερα, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχει παρατηρηθεί, είναι η μεγαλύτερη επίγνωση σχετικά με τη σημασία
της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, ακόμη και κατά
τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι
θεωρούν ότι ο εργοδότης τους πρέπει να συμβάλλει στην
ευημερία τους. Σήμερα, το 72% (+43 πόντοι από το 2016)
των Ευρωπαίων εργαζόμενων νιώθει ότι μία εταιρεία οφείλει να βοηθά τους εργαζομένους της να τρέφονται υγιεινά
και να βελτιώνει την ευημερία του στη δουλειά, μέσω ποικίλων καινοτομιών, προσφέροντας για παράδειγμα καλάθια
με φρούτα. Μεταξύ άλλων, το 33% των εργαζομένων θα
ήθελε να έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο εστιατορίων που
προσφέρει ισορροπημένα γεύματα.

IDC: Ισχυρές πιέσεις δέχεται
η αγορά εκτυπωτών Δ. Ευρώπης
Οι πωλήσεις εκτυπωτών στη Δυτική Ευρώπη συνέχισαν, και το γ’
τρίμηνο, την πτωτική πορεία τους. Σύμφωνα με τους αναλυτές της
IDC, ο αριθμός των εκτυπωτών που πουλήθηκαν μεταξύ Ιουλίου
και Σεπτεμβρίου 2018 ήταν κατά 6,7% χαμηλότερος σε σχέση με
το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Λιγότερο δραματική ήταν η πτώση
στα έσοδα, η οποία περιορίστηκε στο 2,1%.
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι πωλήσεις δεν επαλήθευσαν τις
αρχικές προσδοκίες, κυρίως ένεκα των πενιχρών πωλήσεων των
συσκευών inkjet, οι οποίες υποχώρησαν κατά 9%. Πολύ καλύτερα
τα πήγαν οι εκτυπωτές laser, με την πτώση να μην ξεπερνά το 1,2%.
Η IDC εκτιμά ότι η τάση οδηγεί στα πολυμηχανήματα (MFPs), μια
κατηγορία που κατέγραψε 85% ανάπτυξη το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση της IDC, αφορά τον διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης της αγοράς
ανά χώρα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία η πτώση άγγιξε το 15%, που
ήταν και η μεγαλύτερη, ενώ στη Μ. Βρετανία η υποχώρηση περιορίστηκε στο 1,4%. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της Δυτικής
Ευρώπης, η πτώση άγγιξε το 5,6%.

Η εμπειρία ενός εν δυνάμει στελέχους συνδέεται άμεσα με την καταναλωτική
συμπεριφορά του
Nέα έρευνα της ManpowerGroup, η οποία πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 18.000 υποψηφίους σε 24 χώρες, καταδεικνύει ότι οι εργοδότες
έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν πιστούς καταναλωτές των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας τους, κατά τη διαδικασία επιλογής
υποψηφίων. Περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους (54%) αναφέρουν ότι η εμπειρία τους επηρεάζει άμεσα την αγοραστική τους
πρόθεση, δηλαδή είτε να αγοράσουν είτε όχι τα προϊόντα/υπηρεσίες μιας εταιρείας.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι υποψήφιοι αξιολογούν όλο και περισσότερο τις εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια που ακολουθούν για την διαδικτυακή αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη μιας δυναμικής στρατηγικής προσέλκυσης υποψηφίων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση των εξαίρετων και καλύτερων ταλέντων καθώς και για την ανάπτυξη υφιστάμενων ή μελλοντικών καταναλωτών. Με βάση την έρευνα, η ξεκάθαρη
αποστολή της εταιρείας, η ελκυστική κουλτούρα καθώς και η δέσμευσή της για την κοινωνική ευθύνη αποτιμώνται θετικά από τους υποψηφίους. Ωστόσο, η έλλειψη διαφάνειας των μισθών ή η έλλειψη ανταπόκρισης στην υποβολή αίτησης είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει
αρνητικά την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών – ιδιαίτερα στην περίπτωση απόρριψης μετά από συνέντευξη.
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Καλύτερο φορολογικό
περιβάλλον ζητούν
οι νέοι επιχειρηματίες

Πάνω από 10% αυξήθηκαν τα έσοδα της αγοράς
smartphones στην περιοχή ΕΜΕΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΙDC για τα έσοδα από τις πωλήσεις
smartphones στην περιοχή ΕΜΕΑ, αν και το τρίτο
τρίμηνο ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε σχεδόν
κατά 5%, η αγορά κινήθηκε σε θετική τροχιά (σε
επίπεδο εσόδων). Άλλωστε, σε τιμές λιανικής
(χωρίς φόρους) πουλήθηκαν smartphones συνολικής αξίας 29,8 δις. δολαρίων, ήτοι 10% περισσότερο από ότι το αντίστοιχο περσινό χρονικό
διάστημα. Εντούτοις, διατέθηκαν στην αγορά
89 εκατ. smartphones, ήτοι 5% λιγότερα σε σχέση με πέρσι, με τα έσοδα των προμηθευτών να
προέρχονται από τις υψηλότερες τιμές πώλησης
κάτι που, σύμφωνα με την IDC, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Huawei και όχι στην Apple. Σε έξι
από τις 23 αγορές της ΕΜΕΑ, μάλιστα, η Huawei
πούλησε περισσότερα smartphones από την
Samsung.

H Samsung, πάντως, συνεχίζει να κρατά τα ηνία
της αγοράς, με 30,1% μερίδιο (-3,5%) και 26,8
εκατ. πωληθέντες συσκευές (-14,6%). H Huawei
επέκτεινε το μερίδιό της από το 7,4% στο 19,3%,
μειώνοντας την απόστασή της από την Samsung
από τις 21,5 στις 10,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τα
17,2 εκατ. smartphones που πούλησε ο Κινέζος
κατασκευαστής αντιστοιχούν σε μια αύξηση της
τάξης του 55%.
Οι πωλήσεις της Apple υποχώρησαν κατά 6%.
Me 12,5 εκατ. συσκευές και 14% μερίδιο αγοράς,
ο κατασκευαστής του iPhone πλασάρεται πλέον
στην τρίτη θέση. Από πίσω ακολουθεί η κινέζικη Transsion, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως
στην Αφρική (αυξάνοντας κατά 1,8% το μερίδιο
αγοράς της για να αγγίξει το 8,9%), ενώ η Xiaomi
κλείνει την πρώτη πεντάδα, με 4,4 εκατ. πωληθέντες συσκευές και 4,9% μερίδιο αγοράς.

Με πάνω από 70 εκατ. άνεργους νέους παγκοσμίως, οι κυβερνήσεις των χωρών G20
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών μέσω
στοχευμένων φορολογικών κινήτρων και
απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της
EY, «Smart taxation for yοung entrepreneurs».
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας των Νέων Επιχειρηματιών G20, η έκθεση εξήγησε πώς η «έξυπνη» φορολογία και,
γενικότερα, ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό
περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν τους νέους επιχειρηματίες. Η έκθεση περιλαμβάνει
4 βασικές προτάσεις για τη διευκόλυνση της
φορολογικής συμμόρφωσης, όπως είναι η
εισαγωγή ενός προαιρετικού ελάχιστου ορίου υπαγωγής στους έμμεσους φόρους βάσει
του κύκλου εργασιών των νέων επιχειρήσεων, η υποστήριξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της
διαδικασίας φορολογικής συμμόρφωσης, η
υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων.

Σε επίπεδα ρεκόρ τα έσοδα από τις μνήμες DRAM

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ
KASPERSKY LAB ΓΙΑ
ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
ΤΟΥ 2019

Τα έσοδα των κατασκευαστών μνημών DRAM παγκοσμίως το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν
στα 28 δισ. δολάρια, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του
Dramexchange, σε σχέση με το περσινό τρίμηνο καταγράφηκε μια ανάπτυξη της τάξης του
9%. Ωστόσο, οι τιμές συμβάσεων μεγάλων πελατών αναπτύχθηκαν αρκετά διαφορετικά
το ίδιο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, οι τιμές DRAM για PCs, servers και mobile dram
modules αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, ενώ οι τιμές DRAM για κάρτες
γραφικών υποχώρησαν μεταξύ 2 και 3%, ένεκα κυρίως της μειωμένης ζήτησης των κρυπτονομισμάτων. Οι αναλυτές εκτιμούν, ότι οι τιμές DRAM το τέταρτο τρίμηνο θα συνεχίσουν να
χάνουν έδαφος, επικαλούμενοι μια προηγούμενη μελέτη που κάνει λόγο για πτώση έως και
20% το επόμενο έτος. Στην κατάταξη των κατασκευαστών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, η
Samsung κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση, αποσπώντας ένα μερίδιο αγοράς πάνω από 45,5%. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν οι SK Hynix και Micron με
μερίδια αγοράς 29% και 21% αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι κατασκευαστές
συμπληρώνουν τη λίστα με αρκετά μικρότερα μερίδια αγοράς.

Το 2019 θα βρει τον κόσμο των απειλών τύπου APT χωρισμένο σε δύο ομάδες: στους
ένθερμους και άπειρους νεοεισελθόντες
που θέλουν να παίξουν το παιχνίδι και
στους παραδοσιακούς, με
επαρκή κεφάλαια, εξελιγμένους φορείς. Η
δεύτερη ομάδα αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις επιχειρήσεις, καθώς οι έμπειροι
απειλητικοί παράγοντες διερευνούν νέες
και ολοένα πιο εξελιγμένες τεχνικές, οι
οποίες θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακαλυφθούν και να εντοπιστούν οι δημιουργοί τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Kaspersky.
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Σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες
του ΙΤ προβλέπει η Cisco
Η Cisco παρουσίασε πρόσφατα τον νέο Δείκτη ετοιμότητας
Λειτουργιών IT αποκαλύπτοντας πως τα δεδομένα μετασχηματίζουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα τμήματα
ΙΤ. Η μελέτη ζήτησε τη γνώμη περισσότερων από 1.500 ανώτερων στελεχών IT από όλον τον κόσμο για να κατανοήσει πού
βρίσκονται οι οργανισμοί στην πορεία μετασχηματισμού των
τμημάτων λειτουργιών ΙΤ. Ο Joseph Bradley, Γενικός Αντιπρόεδρος της Cisco, στον κλάδο IoT, Blockchain, Τεχνητής νοημοσύνης και Incubation Business αναφέρει: «Οι μέρες που τα ανώτερα στελέχη IT βασιζόταν σε προηγούμενες μηνιαίες αναφορές
και ώρες επί ωρών εργασίας για να παρέχουν αποτελέσματα
αντιμετωπίζοντας την αυξημένη πολυπλοκότητα των υποδομών, έχουν περάσει. Αντί για αυτό, τροφοδοτούμενο με δεδομένα και ενισχυμένο από την αυτοματοποίηση, το IT μπορεί να
λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, να λειτουργεί προληπτικά και
να βασίζεται σε λεπτομερή δεδομένα ώστε να αποκτήσει ισότιμη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα τμήματα, παρέχοντας στρατηγική αξία για τον οργανισμό του και για τους πελάτες τους.»
Μερικά σημαντικά ευρήματα της έρευνας:
• 28% τoυ IT budget δαπανάται στη βελτιστοποίηση και την
αποκατάσταση των λειτουργιών ΙΤ
• 68% των συμμετεχόντων αναμένει αύξηση του IT budget
τους επόμενους 12 μήνες
• 40% βασίζεται «σε μεγάλο βαθμό» στα λειτουργικά δεδομένα του ΙΤ για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
• 88% ανάφεραν ότι η επένδυσή σε λειτουργίες IT τους τελευταίους 12 μήνες απέφερε βελτίωση στην ικανοποίηση των
πελατών
• Μόνο το 14% έχουν φτάσει στο ύψιστο επίπεδο δυνατοτήτων των λειτουργιών ΙΤ
• Μόνο 26% συλλέγουν δεδομένα σε συνεχόμενη βάση
• 42% ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν η αναδυόμενη
τεχνολογία που θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην αυτοματοποίηση
• 70% των μεγάλων επιχειρήσεων διαθέτουν Chief Data Officer
• 84% ανάφεραν ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πέρα από αυτά που συλλέγονται εσωτερικά
• 82% των συμμετεχόντων συλλέγουν ήδη λειτουργικά δεδομένα και δεδομένα απόδοσης σχετικά με την υποδομή ασφαλείας που διαθέτουν
• 77% όλων των οργανισμών συμφώνησαν ότι το IoT ήταν κρίσιμο για τη λειτουργία της δικής τους υποδομής IT με περισσότερο αποδοτικό τρόπο.
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C-Suite Διαδρομές

«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ»
Η έννοια της επιτυχίας ήταν το θέμα που απασχόλησε την πρώτη
«C- Suite διαδρομή» της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
(ΕΑΣΕ), την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών παρουσία περισσότερων των 200 στελεχών επιχειρήσεων.
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Ο

Βασίλης Ραμπάτ

νέος αυτός ετήσιος κύκλος εκδηλώσεων αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ που έχει
ως στόχο να αποτελέσει ένα
σημείο συνάντησης και διεξαγωγής γόνιμου διαλόγου γύρω από θέματα τα οποία
απασχολούν τα ανώτατα στελέχη στην
Ελλάδα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης
είχε η κ. Μαριλένα Αργυρού, Managing
Director, Operations Center.

Η αντίληψη της επιτυχίας
Πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της
PIERALISI, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό την εμπειρία του από τη διαδρομή του
προς την επιτυχία. Όπως ανέφερε, πολύ
συχνά η αντίληψη περί επιτυχίας δεν έχει
κοινό ορισμό μεταξύ στελεχών αλλά και
μεταξύ στελεχών και επιχειρηματιών ακόμα και μέσα στην ίδια επιχείρηση. Ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Καθηγητής Κοινωνικής
Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
στη συνέχεια ανέφερε ότι, η επιχειρηματική πορεία αποτελεί ένα σύνολο θετικών
και αρνητικών εμπειριών που συγκεντρώνει το άτομο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Ο φόβος της αποτυχίας
-μεγαλύτερος ή μικρότερος σε καθέναν-

Άγγελος Μοχλούλης

μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για περισσότερη προσπάθεια αλλά θα πρέπει
να διαχειρίζεται από το άτομο με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην αποτελεί η επιτυχία
αυτοσκοπό. Αντιθέτως ο ισορροπημένος
άνθρωπος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις
με αυτογνωσία και αναστοχασμό, με όλες
του τις δυνάμεις και απαλλαγμένος από
περισπασμούς. Ο κ. Ηλίας Γαληνός, People
Development Consultant / Coach, Human
Resources Planning κατόπιν παρουσίασε
πως σε έναν κόσμο ραγδαία αυξανόμενης

Στέλιος Στυλιανίδης

πολυπλοκότητας σε όλους τους τομείς του
επιχειρείν, συχνά υιοθετούμε έναν αριθμοκεντρικό και μονοδιάστατο ορισμό της
επιτυχίας αλλά και οργανωτικά σχήματα
που ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Εστιάζοντας επομένως σε αυτή την παραδοξότητα, ο κ. Γαληνός, πρότεινε μια διέξοδο
από φαινομενικά διλήμματα ηγεσίας, με
αντιστροφή της αυτοθεώρησης του ατόμου, ώστε να επιτυγχάνουμε, αποφεύγοντας τα εμπόδια που μπορεί να μας στήσει
«ο καλός μας εαυτός».

Ηλίας Γαληνός
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Riccardo Donelli

Η προσαρμογή στην πολυπλοκότητα ως βασικός άξονας
της επιτυχίας
Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Riccardo
Donelli, Engagement Partner, PwC Italy,
ανέλυσε την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον ταχέως ψηφιοποιούμενο κόσμο του σήμερα και πως
τα ανώτατα στελέχη καλούνται να προσαρμόσουν τόσο τις εταιρικές διαδικασίες
όσο και τις δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού τους. Σε έναν VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity) κόσμο, κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας και ρυθμό
μεταβολών. Για την επίτευξη της επιτυχίας και την προσαρμογή στις ανάγκες για
τεχνολογικό μετασχηματισμό, οι ηγέτες
οφείλουν να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό δεδομένων τοποθετώντας όμως πάντα
στο επίκεντρο του σχεδιασμού της στρατηγικής τους, το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των επιχειρήσεών τους.

Έρευνα ΕΑΣΕ- ICAP για την
κατάσταση και τις επιθυμίες
των Ελλήνων CEOs
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο κ. Βασίλης
Ραμπάτ, Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ, Πρόεδρος
ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος XEROX και η
κ. Έλια Λιατάκη, Αν. μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ, Γενι-

Έλια Λιατάκη

κή Διευθύντρια ΙΚΟΝ Δημόσιες Σχέσεις,
παρουσίασαν τα ευρήματα της έρευνας
της ΕΑΣΕ- ICAP η οποία υλοποιήθηκε σε
δείγμα 800 CEOs το Νοέμβριο του 2018.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 75% των υψηλόβαθμων στελεχών θεωρούν ότι δίνουν
τη δέουσα προσοχή στη σχέση με την οικογένειά τους και το 43% αθλείται συστηματικά, υπογραμμίζοντας έτσι την αξία της
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής ως κριτήριο επιτυχίας.

Συγκλίνουσες ή Αποκλίνουσες
προσδοκίες
Στο πρώτο πάνελ των C-Suite Διαδρομών,
πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους κανόνες και τις
ισορροπίες που οφείλει να τηρεί ένα υψηλόβαθμο στέλεχος. Οι κ.κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts, Ντίνος Μπενρουμπή,
General Manager Electric Power Business
Unit, MYTILINEOS SA και Απόστολος Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, FOURLIS A.E.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, μίλησαν για τη μακρόχρονη πορεία τους σε πολυεθνικές, εθνικές
και οικογενειακές επιχειρήσεις καθώς και
για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την
αλληλεγγύη, το θάρρος της γνώμης και
τις κόκκινες γραμμές που πρέπει να υπάρχουν στο οπλοστάσιο του κάθε μάνατζερ

αν θέλει να επιβιώσει και να διαπρέψει
στο στίβο της επιτυχίας. Συντονίστρια
του πάνελ ήταν η κ. Ντέπη Χατζηβασιλείου, International Trainer, HR Consultant &
Leadership Development.

Εταιρική Διακυβέρνηση:
η ασφαλής γέφυρα προς
την επιτυχία
Ο κ. Κώστας Πετρόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και η
κ. Λήδα Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. υπό τον συντονισμό της κ. Αργυρού, μίλησαν για το καίριο
θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης ως
εκείνο το σύστημα κανόνων, πρακτικών
και διαδικασιών με τις οποίες μια επιχείρηση κατευθύνεται και ελέγχεται. Στο ταξίδι
προς την επιτυχία, τα συμφέροντα πολλών
ενδιαφερομένων, όπως οι μέτοχοι, η διοίκηση, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι χρηματοδότες, η κυβέρνηση και η κοινότητα
πρέπει να ευθυγραμμίζονται. Η Εταιρική
Διακυβέρνηση επιβάλλοντας κανόνες και
διαδικασίες στο Διοικητικό Συμβούλιο,
από τα οποία εκείνο οφείλει να μην αποκλίνει, εξασφαλίζει την πολυφωνία και τη
διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, αποτελώντας μια ασφαλή γέφυρα προς την επιτυχία.
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1. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
1

2

3

2. Ντίνος Μπενρουμπή
3. Απόστολος Πεταλάς

4. Η κ. Ντέπη Χατζηβασιλείου
συντόνισε το πάνελ με
τίτλο: Συγκλίνουσες ή
Αποκλίνουσες προσδοκίες
5. Η κ. Λήδα Κοντογιάννη και
ο κ. Κώστας Πετρόπουλος
μίλησαν για το θέμα της
Εταιρικής Διακυβέρνησης
και το γιατί αποτελεί μια
ασφαλή γέφυρα προς
την επιτυχία
4

5

6. Η συντονίστρια
της εκδήλωσης
κ. Μαριλένα Αργυρού

6
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ΟΜΑΔΑ ΕΑΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ C-SUITE
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2018
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
Μαρίκα Λάμπρου
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ,
Managing Director
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

ΜΕΛΗ
Διονύσης Γρηγοράτος
CEO, Victus Networks

Ανθή Ηλιοπούλου
Γενική Διευθύντρια,
Alter Ego ΑΕ

Έλενα Καλλονά

Managing Director Jungheinrich
Hellas ΕΠΕ

1

Γιώργος Καραδήμας
COO, GEP SA

Γιώργος Καρακώστας

COO, Hellenic Cables - CABLEL

Ηλίας Κατσούλης
Διευθύνων Σύμβουλος,
Daikin Ελλάς

Αλέξανδρος Κινινής
Γενικός Διευθυντής,
Όμιλος Λεούσης (JNL+)

Δρ Βενετία Κουσία
Board Advisor & Mentor

Άγγελος Μοχλούλης
Export Manager
GRUPPO PIERALISI,
General Manager
PIERALISI HELLAS AE

2

Γιάννης Μπακόπουλος
CEO, EVIOP-TEMPO SA

1. Η Δρ. Βενετία Κουσία, η κ. Ειρήνη
Πετρά, ο κ. Χρήστος Λάμπρου
και η κ. Ηρώ Μέλλιου
2. Η κ. Κουσία συντόνισε το πάνελ
με τίτλο: Διαφορετικές γενιές
συμπορεύονται και επιτυγχάνουν μαζί
3. Η Διοίκηση της ΕΑΣΕ-κ. Βασίλης
Ραμπάτ, κ. Μαρίκα Λάμπρου,
κ. Γιάννης Αναστασόπουλος (κέντρο)
με μέλη της Οργανωτικής Ομάδας της
εκδήλωσης τους κ.κ. Αλέξανδρο
Κινινή, Γιώργο Καρακώστα, Διονύση
Γρηγοράτο, Γιάννη Μπακόπουλο,
Έλενα Καλλονά, Άγγελο Μοχλούλη
και Βενετία Κουσία

3
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Διαφορετικές γενιές συμπορεύονται και επιτυγχάνουν μαζί
Στο τελευταίο πάνελ των C-Suite Διαδρομών
της ΕΑΣΕ έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το δημογραφικό ζήτημα
της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
Οι ομιλητές του πάνελ ήταν οι κ.κ. Ηρώ Μέλλιου, HR Director, Vodafone Greece, Ειρήνη
Πετρά, Retail Channel Manager, Isquare και
Χρήστος Λάμπρου, Πρόεδρος, ThinkBiz, με
τον συντονισμό της Δρ. Βενετίας Κουσία,
Board Advisor & C-Suite Mentor. Στη συζήτησή αυτή έγινε αναφορά στα χαρακτη-

2

ριστικά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
και τις αντιλήψεις περί επιτυχίας των 4 διαφορετικών γενιών οι οποίες συνυπάρχουν
σήμερα στις εταιρίες, σε μια σκυταλοδρομία
προς την επιτυχία. Κάθε γενιά και μια διαδρομή, μια διαφορετική αντίληψη για την
επιτυχία και το πώς εκείνη επιτυγχάνεται. Οι
γενιές αυτές καλούνται να συνυπάρξουν, να
ανταλλάξουν τις δυνάμεις τους και να επικοινωνήσουν με παραγωγικό τρόπο, ώστε να
επιτευχθούν οι κοινοί αλλά και οι διαφορετικοί σκοποί της κάθε μιας, προς την επιτυχία.
Ως ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη προκύπτει

μέσα από τη συνύπαρξη αυτή, η αναγνώριση της προσφοράς των νέων και η δημιουργία συνθηκών ενεργοποίησης αυτού του
πολύτιμου και υψηλής κατάρτισης σε νέες
τεχνολογίες, ανθρώπινου δυναμικού.
Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της
εκδήλωσης, η κ. Μαρίκα Λάμπρου, Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ, Managing Director της ΚΑΥΚΑΣ και Επικεφαλής της Ομάδας Οργάνωσης
των C-Suite Διαδρομών, ανακεφαλαίωσε τα
βασικά σημεία των ομιλιών, ευχαρίστησε
τους συμμετέχοντες για τις καίριες τοποθετήσεις τους και τον εποικοδομητικό διάλογο.

1. Νικήτας
Κωνσταντέλλος,
Βασίλης Ραμπάτ
2. Μαρίκα Λάμπρου,
Μάριος Μίκαιτς
3. Γιάννης Κολοβός,
Μάνθος Δημόπουλος,
Γιώργος Χάρος
3

4

4. Άννυ Τρύφων, Mary
Kramer, Έλια Λιατάκη
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣΕ, ΒΑΣΙΛΗ ΡΑΜΠΑΤ
Η Ημερίδα C-Suites της ΕΑΣΕ διοργανώθηκε με σκοπό να αποτελέσει το σημείο
αναφοράς για τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη της ανώτατης ηγεσίας στην
Ελλάδα του σήμερα. Η πάγια θέση μας ως ΕΑΣΕ είναι να στηρίζουμε την ανώτατη ηγεσία, προσφέροντας απαντήσεις σε καίρια ζητήματα της καθημερινότητας
ενός στελέχους. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία μετεξέλιξη της παλιότερης Ημερίδας Γενικού Διευθυντή, εστιάζοντας πλέον όχι μόνο στα οικονομικά αλλά σε
όλες τις εκφάνσεις του σύγχρονου Management.

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Adecco
Edenred
Xerox
ΧΟΡΗΓΟΣ
PwC
1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Avin
Interasco
Strategy Technics
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Speedex
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
JNL

2
1. Γιάννης Αναστασόπουλος, Θανάσης Αβραμόπουλος, Φίλιππος Κονταξής, Γιάννης Ρόβης
2. Σάκης Μελισσάρης, Πέτρος Ζόραπας, Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος, Τόλης Βασιλακάκης

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣΕ, ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση με βάθος ανάλυσης και εύρος θεματολογίας, η οποία έδωσε τροφή για σκέψη σε στελέχη (αλλά και επιχειρηματίες)
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή παρέμβασης της ΕΑΣΕ στα επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας! Επρόκειτο για μια αυθεντική προσέγγιση με στοιχεία disruptive
κατάδυσης σε όλες τις όψεις της επαγγελματικής επιτυχίας!

24

τάσεις

Disruption at the gates
Στην εποχή μας, η μόνη ασφαλής πρόβλεψη
είναι ότι κανένας κλάδος δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Ποιος όμως θα είναι ο επόμενος που θα γίνει «disrupted»;
Ποια είναι τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα ανάμεσα στις πιο πρόσφατες
καινοτομίες στα επιχειρηματικά μοντέλα και ποια είναι τα «σημάδια» αυτά που
δείχνουν ότι ένας κλάδος βρίσκεται προ των πυλών μίας ριζικής αναδιάρθρωσης;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

ΕΑΣΕ | LEADING

Ο

ι παραδοσιακές εταιρείες φαίνεται ότι «παλεύουν» να επιβιώσουν -με πολλές ακόμα και
να καταρρέουν- απέναντι στην
ανάδυση νέων, διαφορετικών «παικτών», των
λεγόμενων «disruptors». Οι αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες σε συνδυασμό με τα νέα
επιχειρηματικά μοντέλα έχουν δημιουργήσει
νέους τρόπους διεξαγωγής του επιχειρείν
και εξυπηρέτησης των πελατών. Με τον ίδιο
τρόπο που η Airbnb, η Uber και το LinkedIn
άλλαξαν θεμελιωδώς τους κλάδους ενοικίασης/φιλοξενίας, ταξί και recruitment, μεγάλες
εταιρείες όπως η Amazon, η Google και το
Facebook είναι έτοιμες να «διαταράξουν» μία
ευρεία γκάμα κλάδων – από τις ασφάλειες
υγείας μέχρι τα παντοπωλεία. Είναι ασφαλές
να πούμε ότι κανένας κλάδος της αγοράς δεν
θα μείνει ανέγγιχτος από το «disruption». Αλλά
ποιος είναι ο επόμενος; Κάποιοι κλάδοι φαίνεται να είναι -ή να νιώθουν- «ασφαλείς» από
το disruption, ωστόσο συχνά οι αγορές που
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο δεν τον
βλέπουν καν να έρχεται. Ποιος θα είχε προβλέψει για παράδειγμα ότι η Amazon, αμέσως
μετά την εξαγορά της Whole Food Market, θα
πέρναγε στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης; Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο MIT
Sloan Management Review, αναζήτησε και
μελέτησε τα πλέον κοινά μοτίβα ανάμεσα στις
πρόσφατες καινοτομίες που αφορούν στα επιχειρηματικά μοντέλα και ανέδειξε τρία μεγάλα
σημάδια που δείχνουν ότι ένας κλάδος μπορεί
να βρίσκεται στο χείλος μεγάλων αλλαγών.

Σημάδι 1
Ο κλάδος σας έχει σημαντικές κανονιστικές και νομοθετικές επιβαρύνσεις
Το πρώτο μεγάλο σημάδι δεν είναι άλλο
από το γεγονός ότι ένας κλάδος είναι εξαιρετικά ρυθμισμένος από κανονιστικά και
νομοθετικά πλαίσια. Και ενώ παραδοσιακά
τα κανονιστικά πλαίσια μάλλον προστάτευαν τις εταιρείες από νεοεισερχόμενους, κάτι
τέτοιο μπορεί να μην έχει πια εφαρμογή στο
μέλλον. Οι κλάδοι που υπόκεινται σε αυστηρές και πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις συχνά
«υποφέρουν» από εφησυχασμό, καθώς οι
εταιρείες αυτές μπορεί να μην έπρεπε να
ανησυχούν ιδιαίτερα για θέματα όπως η
εμπειρία του πελάτη ή η βελτιστοποίηση

των διαδικασιών τους. Ωστόσο, οι αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν το τοπίο. Το
ζήτημα με τις νέες τεχνολογίες είναι ότι δεν
είναι επαρκώς νομοθετημένες και ρυθμισμένες. Μερικά χρόνια πριν, οι άνθρωποι κατά
πάσα πιθανότητα δεν είχαν προβλέψει ότι
η μετατροπή των υπνοδωματίων τους σε
«ψευδο-ξενοδοχεία» και η προβολή τους
σε εφαρμογές θα μπορούσε να αποτελέσει
μία προσιτή και κερδοφόρα επιχειρηματική δράση. Επομένως, οι κανονισμοί σχετικά με τα καταλύματα των ξενοδοχείων δεν
ισχύουν σαφώς για τα ενοικιαζόμενα του
Airbnb, επιτρέποντας έτσι στην συγκεκριμένη startup να επιταχύνει την πρόσβασή της
στους χρήστες-πελάτες, χωρίς τους περιορισμούς που είχαν τα ξενοδοχεία -δηλαδή
οι βασικοί ανταγωνιστές της. Η Airbnb αναπτύχθηκε γρήγορα και κατέστη σημαντικός
παίκτης στην αγορά της φιλοξενίας, πριν
οι κανονισμοί και οι νομοθετικές ρυθμίσεις
προσαρμοστούν αντίστοιχα.
Παρόμοια είναι και η περίπτωση της Uber,
της τηλεΐατρικής ακόμα και των αυτοκινούμενων αυτοκινήτων. Εάν νομίζετε ότι οι
κανονιστικές ρυθμίσεις θα προστατεύσουν
τον κλάδο δραστηριοποίησής σας από το
disruption, θα πρέπει να μην ξεχνάτε ότι οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι τολμηρές και
πολλές από αυτές θα προτιμήσουν να ζητήσουν συγγνώμη αύριο παρά να ζητήσουν
άδεια σήμερα. Μέχρι οι κανονιστικές ρυθμίσεις να... προλάβουν τους disruptors, εκείνοι
μπορεί να έχουν ήδη προλάβει να πάρουν
τους πελάτες σας και το μερίδιο αγοράς.

Σημάδι 2
Απαιτείται πολλή δουλειά από τους πελάτες σε ό,τι αφορά το κόστος
Το δεύτερο σημάδι που δείχνει ότι ένας κλάδος είναι επιρρεπής στο disruption είναι το
γεγονός ότι τα μοντέλα κόστους των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν είναι
δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τους
πελάτες τους. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν
υπάρχει ένας ή περισσότεροι μεσάζοντες
μεταξύ του σημείου προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας και του πελάτη. Τα
διάφορα στάδια στην αλυσίδα εφοδιασμού
συχνά αυξάνουν το κόστος, χωρίς αντίστοιχα να προσδίδουν μεγαλύτερη αξία, ενώ

επίσης μπορεί να συμβάλουν και στην κακή
εμπειρία του πελάτη. Ένα καλό παράδειγμα
είναι η Tesla που πουλάει αυτοκίνητα απευθείας στους καταναλωτές, εξαλείφοντας τις
αντιπροσωπείες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό
βελτιώνει την εξυπηρέτηση και την εμπειρία
των πελατών, οι περισσότεροι εκ των οποίων μισούν την ταλαιπωρία και το παζάρι
των αντιπροσώπων αυτοκινήτων. Η αγορά
των στρωμάτων είναι άλλο ένα εξαιρετικό
παράδειγμα. Οι πρωτοπόροι όπως η Tuff &
Needle, η Casper και η Leesa πωλούν απευθείας στους πελάτες τους μέσω διαδικτύου
και όχι μέσω εμπόρων λιανικής, οι οποίοι
πωλούν το ίδιο προϊόν σε μεγάλη ποικιλία
τιμών και συχνά διαπραγματεύονται με τον
πελάτη. Εάν το προϊόν σας απαιτεί πολλή
δουλειά εκ μέρους του πελάτη για να διαχειριστεί το κόστος του, είτε λόγω ανάγκης
αναζήτησης της καλύτερης τιμής είτε λόγω
«παζαρέματος», θεωρήστε ότι ο κλάδος σας
βρίσκεται σε κίνδυνο να διασπαστεί.

Σημάδι 3
Η εμπειρία των πελατών δεν είναι θετική –
ή είναι ουδέτερη
Το τρίτο σημάδι εμφανίζεται συχνά ως παρενέργεια των δύο προαναφερθέντων: Ο
κλάδος σας δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τις σύγχρονες προσδοκίες και απαιτήσεις των πελατών – πράγμα που σημαίνει
ότι οι πελάτες δεν είναι ικανοποιημένοι στην
επαφή τους μαζί σας. Αυτό συχνά συμβαίνει
στους κλάδους όπου ο καταναλωτής δεν
έχει πολλές επιλογές και δεσμεύεται με τον
προμηθευτή από ανάγκη.
Ρωτήστε τον εαυτό σας: Οι πελάτες σας διαμαρτύρονται συχνά για την εμπειρία τους
από τη συναλλαγή μαζί σας; Ο κλάδος των
ταξί είναι ένα παράδειγμα με πολλά προβληματικά σημεία από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι
επιβάτες στην ουσία δεν είχαν καμία επιλογή
καθώς αναγκάζονταν να πάρουν όποιο ταξί
ήταν διαθέσιμο, ανεξαρτήτως ασφάλειας, καθαριότητας ή ευκολίας πληρωμής. Η Uber έχει
βελτιώσει την εμπειρία δραματικά – ακόμα και
συνυπολογίζοντας τα πολλά ατοπήματα που
προέκυψαν στην πορεία. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την εμπειρία από την αγορά ενός
αυτοκινήτου ή ενός στρώματος – εμπειρία που
έχει βελτιστοποιηθεί από τους disruptors.
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Κλάδοι σε «κίνδυνο»
Μέσα στο πλαίσιο των βασικών αυτών ενδείξεων που προφητεύουν το ενδεχόμενο
του disruption, ας δούμε πώς αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται σε τρεις κλάδους, οι
οποίοι σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές είναι πιθανό να είναι οι επόμενοι που
θα βιώσουν την περιβόητη διάσπαση.
1. Ο κλάδος των αεροπορικών ταξιδιών
Με τις μεγάλες αναμονές στα αεροδρόμια
για λόγους ασφαλείας, τα μικροσκοπικά
καθίσματα και τις συχνές καθυστερήσεις,
η αεροπλοΐα είναι ίσως ο κλάδος που προξενεί τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους
καταναλωτές. Το pricing είναι άλλος ένας
παράγοντας κινδύνου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο λογισμικό τιμολόγησης, το
οποίο κάνει το κόστος των εισιτηρίων να
αυξάνεται και να μειώνεται δραματικά και
μάλιστα με τρόπο απρόβλεπτο, γεγονός
που προκαλεί άγχος στους πελάτες τους.
Επιπλέον, το αεροπορικό ταξίδι υπόκειται
σε ιδιαίτερα αυστηρά κανονιστικά πλαίσια
από την αρχή μέχρι το τέλος. Στην πραγματικότητα, οι αεροπορικές εταιρείες είναι
τόσο περιορισμένες από την νομοθεσία και
την ανάγκη συμμόρφωσης που είναι σχεδόν αδύνατο να αναπτύξουν καινοτομία.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι
η πιθανότητα ανάδυσης μίας καινούργιας
αεροπορικής εταιρείας η οποία θα λειτουργεί εκτός νομοθετικών πλαισίων είναι
μάλλον ισχνή. Αυτό που είναι, ωστόσο, εξαιρετικά πιθανό σύμφωνα με τους ειδικούς
αναλυτές είναι ότι τα αυτοκινούμενα αυτοκίνητα θα «κλέψουν» ένα μεγάλο κομμάτι
της αεροπορικής αγοράς. Ενώ ορισμένες
μακρινές ή υπερπόντιες πτήσεις προφανώς
θα παραμείνουν ανέγγιχτες, ένα μεγάλο
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μέρος των αεροπορικών ταξιδίων θα μπορούσε να γίνει με αυτοκίνητο. Το όφελος
εδώ είναι σαφές: ακόμα και αν η διάρκεια
του ταξιδιού από την αφετηρία στον τελικό
προορισμό είναι κάποιες ώρες μεγαλύτερη, αρκετοί ταξιδιώτες θα προτιμούσαν να
εργαστούν ή να κοιμηθούν μέσα στην άνεση ενός ιδιωτικού οχήματος από το να υποβάλλουν τον εαυτό τους στην ταλαιπωρία
που συνεπάγεται ένα αεροπορικό ταξίδι.
2. Real estate
Η διαδικασία αγοράς ενός σπιτιού είναι
περίπλοκη, χρονοβόρα και περιλαμβάνει
πολλά βήματα και διαδικασίες οι οποίες
δεν προσθέτουν ιδιαίτερη αξία για τον
τελικό καταναλωτή και οι οποίες μπορούν
να βελτιωθούν με την αυτοματοποιήση.
Το υψηλό κόστος των συναλλαγών αυτών
είναι επίσης μία ανησυχία, ειδικά το μεγάλο ποσοστό αμοιβής του κτηματομεσιτικού γραφείου.
Οι πελάτες αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο την αξία των κτηματομεσιτών,
ειδικά εφόσον μπορούν ευκολότερα να
πουλήσουν ή να αγοράσουν ένα ακίνητο
με τη βοήθεια του διαδικτύου.
Παρόλο που η νομοθεσία από το κράτος
είναι συγκεκριμένη και σχετικά αυστηρή,
όπως επίσης και οι προϋποθέσεις από
πλευράς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια,
μεγάλο μέρος αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας μπορεί να διεκπεραιωθεί online.
Τόσο οι διαδικασίες δανειοδότησης όσο
και αυτές που έχουν άμεσα να κάνουν με
την αγορά αποτελεί μία τεράστια ευκαιριά για συμβούλους ρομπότ, παρόμοια με
αυτά που ήδη βλέπουμε στο κομμάτι των
επενδύσεων να έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

3. Υγειονομική περίθαλψη - ασφάλειες
υγείας
Η διαχείριση της υγείας μας είναι απαιτητική, χρονοβόρα και αγχωτική διαδικασία. Η
εύρεση ενός καλού παρόχου υγειονομικής
περίθαλψης είναι δύσκολη επιλογή και το
κόστος της περίθαλψης είναι σχεδόν εντελώς απρόβλεπτο. Το τι καλύπτει και τι δεν
καλύπτει στην πράξη μία ασφάλεια υγείας
είναι συχνά ανεξιχνίαστο, ακόμη και για
το ιατρικό προσωπικό, ενώ το κόστος των
ίδιων των ιατρικών πράξεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών νοσοκομείων ή άλλων φορέων.
Με αυτά τα δεδομένα δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Amazon διαβλέπει
σημαντικές ευκαιρίες για καινοτομία και
disruption στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης - οι ευκαιρίες για βελτίωση είναι πρακτικά ατέλειωτες.

Τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους
παραπάνω κλάδους ή σε οποιονδήποτε κλάδο όπου διαφαίνονται τα σημάδια του επικείμενου disruption, θα πρέπει να δράσουν
άμεσα. Θα πρέπει να μην εφησυχάσουν και
να αναγνωρίσουν, καταρχήν, το γεγονός ότι
οι νέες εταιρείες, οι λεγόμενοι disruptors,
πιθανότατα θα αγνοήσουν τους κατεστημένους κανόνες του «παιχνιδιού» και θα πάρουν μαζί τους τούς πελάτες στο δικό τους,
ολοκαίνουργιο και πιο ελκυστικό «παιχνίδι».
Είναι λοιπόν απαραίτητο οι παραδοσιακές
εταιρείες να ανταποκριθούν στη πρόκληση του disruption του κλάδου τους και να
αρχίσουν να διερευνούν τρόπους λειτουργίας και δραστηριοποίησης εκτός των παραδοσιακών ορίων. Σε αυτή την προσπάθεια, η εστίαση στην εμπειρία του πελάτη
είναι εκ των ουκ άνευ. Και αυτό γιατί αν
μία εταιρεία αποτύχει σε ό,τι αφορά την
παροχή βέλτιστου customer experience
κάποιος άλλος θα αναπτύξει μία καινοτόμα λύση και θα κερδίσει την κούρσα του
ανταγωνισμού.
Πηγές
MIT Sloan Management Review, SEI Center for Advanced
Studies in Management at the Wharton School of
Business
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Επιτυχής μετάβαση
σε νέους
ηγετικούς ρόλους
Σχεδόν τίποτα δεν είναι τόσο
σημαντικό σε μία εταιρεία όσο η
μετάβαση σε έναν ηγετικό ρόλο
-ειδικά σε ό,τι αφορά το top
management. Από τη φύση του
ρόλου, η δράση ή η αδράνεια ενός
νέου ανώτερου ηγέτη θα επηρεάσει
αποφασιστικά την πορεία μίας
επιχείρησης - θετικά ή αρνητικά.
Παρόλα αυτά, έρευνες δείχνουν ότι
οι εταιρείες και οι ηγέτες δεν είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι για την
μεταβατική περίοδο σε νέους ρόλους.
της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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άθε μετάβαση σε έναν ηγετικό ρόλο δημιουργεί αβεβαιότητα. Θα αναγνωρίσει και θα
εκμεταλλευτεί ο νέος ηγέτης
τις ευκαιρίες και θα συνθέσει τη σωστή
ομάδα; Θα είναι οι αλλαγές που θα φέρει
βιώσιμες; Θα βρεθεί και θα αναπτυχθεί
ένας αξιόλογος διάδοχος; Όλα αυτά τα
ερωτήματα καταλήγουν σε ένα: θα είναι
επιτυχημένος ο νέος ηγέτης;
Οι μεταβάσεις σε ρόλους που αφορούν
την εκτελεστική ηγεσία είναι συνήθως
γεγονότα με υψηλό διακύβευμα και μεγάλη ένταση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι οι άνθρωποι θεωρούν την «μετάβαση
σε έναν άλλο ρόλο στη δουλειά» ως την
κορυφαία πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει στη ζωή τους - ταξινομώντας την
υψηλότερα και από θέματα υγείας ή ένα
διαζύγιο.
Αν η μετάβαση πετύχει, το πιθανότερο
είναι και η εταιρεία να είναι επιτυχημένη.
Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey, εννιά
στις δέκα ομάδες των οποίων ο ηγέτης
είχε μία επιτυχημένη μετάβαση, κατάφεραν να εκπληρώνουν τους στόχους
απόδοσης σε βάθος τριετίας. Επιπλέον ο
κίνδυνος τριβής σε αυτές τις ομάδες είναι
13% χαμηλότερος, ενώ παράγουν έως και
5% περισσότερα έσοδα και κέρδος από
το μέσο όρο. Όταν όμως οι ηγέτες δυσκολεύονται κατά την μετάβασή τους στο νέο
τους ρόλο, η απόδοση της ομάδας μπορεί
να είναι μέχρι και 15% μικρότερη, ενώ οι
υφισταμένοι τους είναι 20% πιθανότερο
να μην είναι αφοσιωμένοι στην εταιρεία
ή ακόμα και να αποχωρήσουν από αυτή.
Επιτυχημένες ή μη, οι μεταβάσεις έχουν
άμεσες δαπάνες - συνήθως για διαφημίσεις, αναζητήσεις, μετεγκαταστάσεις,
μπόνους υπογραφής, επιβραβεύσεις και
τα γενικά έξοδα των επαγγελματιών HR
και άλλων ηγετών που συμμετέχουν στη
διαδικασία. Για τους ρόλους ανώτερων
εκτελεστικών στελεχών, οι δαπάνες αυτές
υπολογίζονται σε 213 τοις εκατό του ετήσιου μισθού. Ωστόσο, ίσως το πιο σημαντικό κόστος είναι η απώλεια έξι, δώδεκα
ή δεκαοκτώ μηνών, ενώ ο ανταγωνισμός
τρέχει μπροστά.

Σχεδόν οι μισές μεταβάσεις ηγετικών ρόλων αποτυγχάνουν
Μελέτες δείχνουν ότι δύο χρόνια μετά την
μετάβαση σε ρόλο εκτελεστικής εξουσίας,
ένα ποσοστό της τάξης του 27 έως 46% εξ
αυτών θεωρούνται είτε αποτυχημένες ή
ότι δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα. Οι
ηγέτες θεωρούν τα organizational politics
ως την κύρια πρόκληση: το 68% των μεταβάσεων «χτυπούν» σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική, την κουλτούρα
και τους ανθρώπους. Ίσως για αυτό και το
67% των ηγετών εύχονται να είχαν κινηθεί γρηγορότερα ώστε να αλλάξουν την
κουλτούρα της εταιρείας. Αυτά τα ζητήματα δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για
τους ηγέτες που έρχονται από μία άλλη
εταιρεία: το 79% των εξωτερικών και το
69% των εσωτερικών προσλήψεων αναφέρουν ότι η υλοποίηση αλλαγών σε ό,τι
αφορά την κουλτούρα είναι δύσκολη. Θα
πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αναφερόμαστε σε ανώτερα διοικητικά στελέχη και
ηγέτες οι οποίοι ήταν επιτυχημένοι και
ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στους προηγούμενους ρόλους τους. Φαίνεται ότι η
συμβουλή του διάσημου συγγραφέα και
leadership coach, Marshall Goldsmith
«Αυτό που σας έφερε εδώ δεν θα σας
πάει εκεί» είναι απόλυτα εφαρμόσιμη σε
ότι αφορά τις μεταβάσεις σε ηγετικούς
ρόλους.

Οι μεταβάσεις είναι πιο συχνές,
η βοήθεια μικρή
Ο ρυθμός αλλά και το μέγεθος των αλλαγών που συντελούνται στον επιχειρηματικό κόσμο αυξάνονται με ταχύτατους
ρυθμούς. Κατ’ επέκταση δεν αποτελεί και
έκπληξη το γεγονός ότι οι αλλαγές σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης είναι ολοένα

και πιο συχνές: το turnover των CEOs ήταν
στο 11,6% το 2010, ενώ το 2015 είχε φτάσει στο 16,6%. Με δεδομένο ότι το 69%
των CEOs ανασχηματίζουν τη διοικητική
ομάδα κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας τους, οι μεταβάσεις σε ανώτερους
εκτελεστικούς ρόλους είναι πιο συχνές
από ποτέ στο παρελθόν.
Παρά την αύξηση στην συχνότητα, μόνο
το 29% των Αμερικανών και το 32% των
επιχειρηματικών ηγετών παγκοσμίως
νιώθουν ότι οι εταιρείες υποστηρίζουν
αποτελεσματικά τους νέους ηγέτες. Το
74% των αμερικανών ηγετών και το 83%
σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύουν ότι είναι απροετοίμαστοι για τους νέους τους
ρόλους. Σύμφωνα με την Gartner, οι περισσότερες εταιρείες προσεγγίζουν τις
μεταβάσεις ηγετικών ρόλων με τον ίδιο
τρόπο που πολλές προσεγγίζουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές: ως μεμονωμένα γεγονότα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
μετάβαση να βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στο νέο ηγέτη.
Οι εταιρείες συνήθως προσπαθούν να
βοηθήσουν τους νέους διορισμένους
ηγέτες, παρέχοντάς τους μέντορες ή ανεπίσημα δίκτυα «φίλων». Ωστόσο, μόνο το
47% των εξωτερικών προσλήψεων και το
29% των εσωτερικών προσλήψεων θεωρούν ότι οι δράσεις αυτές είναι χρήσιμες.
Τα πρότυπα προγράμματα προσανατολισμού είναι η δεύτερη πιο κοινή προσέγγιση, αλλά μόνο το 19% των εξωτερικών και
το 11% των εσωτερικά προσληφθέντων
στελεχών τα θεωρούν αποτελεσματικά.
Ορισμένες μέθοδοι -παραδείγματος χάριν, εξατομικευμένο executive coaching
και προσαρμοσμένα assimilation plansέχει αποδειχτεί ότι διπλασιάζουν την πιθανότητα επιτυχίας, αλλά μόνο το 32%

Το 74% των αμερικανών ηγετών και το 83%
σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύουν ότι είναι
απροετοίμαστοι για τους νέους τους ρόλους
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Το κλειδί είναι ο σωστός ρυθμός.
Τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι
και εντυπωσιακά
των οργανισμών τα χρησιμοποιούν. Όταν
οι εταιρείες ερωτώνται ποια πρόσθετη
υποστήριξη προτίθενται να παράσχουν
στο μέλλον, η πιο κοινή απάντηση είναι
ότι το HR θα διαδραματίσει πιο υποστηρικτικό ρόλο. Αλλά τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν ήδη μια γεμάτη
ατζέντα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι νέοι ηγέτες
θα πρέπει κατανοήσουν τα νέα δεδομένα σε πέντε βασικούς τομείς και στη
συνέχεια να αναλάβουν δράση για την
αντιμετώπισή τους. Θα πρέπει επίσης να
επικοινωνήσουν με σαφήνεια όχι μόνο τι
σκοπεύουν να κάνουν αλλά και τι δεν θα
κάνουν, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να
ξεχνούν ότι έχουν μόνο εκατό ημέρες για

να αφήσουν το στίγμα τους.

Προετοιμασία και δράση
σε πέντε τομείς
Ο σπουδαίος Ισπανός συγγραφέας Θερβάντες έγραψε κάποτε «Το να είσαι προετοιμασμένος είναι η μισή μάχη». Ποια
είναι όμως η άλλη μισή; Ένας άλλος διάσημος Ισπανός, ο Pablo Picasso είχε πει:
«Η δράση είναι είναι το βασικό κλειδί
για την επιτυχία». Αμφότεροι είχαν δίκιο.
Οπότε, κάθε ηγέτης θα πρέπει να κάνει
τη μετάβαση σε ένα νέο ρόλο μέσα από
δύο εξίσου σημαντικά στάδια: πρώτα να
προετοιμαστεί θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με τις πέντε βασικές διαστάσεις της
ηγεσίας - τη στρατηγική και τη λειτουρ-

γία της εταιρείας ή του τμήματος που θα
αναλάβει, την εταιρική κουλτούρα, την
ομάδα, τον ίδιο τον ηγέτη και τους υπόλοιπους stakeholders τους οποίους θα
πρέπει να διαχειριστεί. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι κάθε ηγέτης ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία.
Για ορισμένους, ο αρχικός ρόλος είναι να
διατηρήσουν και να βελτιώσουν σταδιακά αυτό που κληρονόμησαν σε κάθε μία
από τις παραπάνω διαστάσεις. Για άλλους
το ζητούμενο είναι η μετασχηματιστική
αλλαγή, ενώ άλλοι καλούνται να διατηρήσουν κάποιες διαστάσεις ως έχουν και να
αλλάξουν κάποιες άλλες (Πίνακας 1).
Ταυτόχρονα, η διαχείριση των πέντε αυτών περιοχών εστίασης δεν είναι εύκολη.
Όπως και με τα περιστρεφόμενα πιάτα, αν
το κάνετε πολύ αργά θα χάσουν την ορμή
τους και θα πέσουν στο πάτωμα. Αν το κάνετε πολύ γρήγορα θα ξεφύγουν από τον
έλεγχο. Το κλειδί είναι ο σωστός ρυθμός.
Τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι και
εντυπωσιακά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εταιρεία ή τμήμα

Κουλτούρα

Ομάδα

Ο/η ηγέτης

Άλλοι stakeholders

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Κατανοείτε την τρέχουσα απόδοση και ικανότητες;

Κατανοείτε την τρέχουσα κουλτούρα και τις
δυνητικές αλλαγές που
απαιτούνται για τη βελτίωση της απόδοσης;

Έχετε την κατάλληλη
ομάδα με τις κατάλληλες ικανότητες και συμπεριφορές, αλλά και
τη σωστή δομή;

Έχετε κάνει ότι χρειάζεται ώστε να αναπτύξετε
την κατάλληλη ταχύτητα, να θέσετε όρια και
να αναλογιστείτε την
κληρονομιά σας;

Κατανοείτε την εντολή σας
και τις προσδοκίες των σημαντικών stakeholders;

Δράση

Δράση

Δράση

Δράση

Δράση

‘Εχετε ευθυγραμμίσει
και κινητοποιήσει την
ομάδα της και την εταιρεία με τις μελλοντικές
φιλοδοξίες και προτεραιότητες;

Εμπνέετε και επηρεάζετε τις αλλαγές αυτές
με κάθε δυνατό μέσο;

Έχετε ξεκινήσει μαζί
ένα δομημένο ταξίδι
για να καταστείτε μία
ομάδα υψηλής απόδοσης;

Σπαταλάτε το χρόνο
σας σωστά αναλαμβάνοντας ρόλους που
μπορείτε να διαδραματίσετε;

Έχετε καθιερώσει έναν παραγωγικό ρυθμό εργασίας
και έχετε αναπτύξει μαζί
τους μία σχέση για τη διαμόρφωση των ιδεών τους;

Πηγή: McKinsey
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Να είστε σαφείς σχετικά
με το τι δεν θα κάνετε
Όταν ο Alan Lafley ανέλαβε την Procter &
Gamble, τον Ιούνιο του 2000, ο παγκόσμιος γίγαντας των καταναλωτικών αγαθών
είχε γίνει η εταιρεία με τη χειρότερη απόδοση στον Dow Jones Industrial Average.
Ο Lafley αύξησε τα κέρδη της P&G κατά
70% και τα έσοδά της κατά σχεδόν 30%
τα πρώτα πέντε χρόνια της θητείας του.
Η επιτυχία του είχε να κάνει τόσο με αυτά
που σταμάτησε όσο και με αυτά που ξεκίνησε. Ο Lafley και η ανώτερη διοικητική
ομάδα του τερμάτισαν γρήγορα πειραματικά τεχνολογικά έργα και περιφερειακές
καμπάνιες marketing αξίας περίπου 200
εκατομμυρίων δολαρίων. Ταυτόχρονα,
έβαλαν σε προτεραιότητα τέσσερις βασικές επιχειρήσεις και δέκα χώρες.
Όπως ο ίδιος λέει, είναι σημαντικό «να είστε σαφείς σε ό,τι δεν θα κάνετε - τι πρέπει
να σταματήσει... Οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότερες εταιρείες δεν επιθυμούν να κάνουν επιλογές και δεν τους
αρέσει ιδιαίτερα να κανούν αυτές τις επιλογές τις συνέπειες των οποίων θα πρέπει
να υποστούν». Στο ίδιο πνεύμα, ο γνωστός διανοητής σε θέματα management,
Jim Collins, σημειώνει ότι οι μεγάλες εταιρείες δημιουργούν λίστες με τα πράγματα
που πρέπει να σταματήσουν να κάνουν
παράλληλα με τις to-do λίστες τους. Η
εμπειρία έχει επίσης δείξει ότι τα ανώτερα
στελέχη σε νέους ρόλους πρέπει να είναι
σαφή όχι μόνο για το τι θέλουν να κάνουν,
αλλά και για το τι δεν θα κάνουν. Διαφορετικά, όταν οι εργαζόμενοι ακούνε για τη
νέα κατεύθυνση της εταιρείας, θα επαναπροσδιορίσουν αυτό που κάνουν ήδη για
να δείξουν ότι αυτό υποστηρίζει τις αλλαγές και πολλά έργα θα εμφανιστούν στο
όνομα της προώθησής των αλλαγών. Οι
καλοπροαίρετες αλλά κατακερματισμένες και αναποτελεσματικές προσπάθειες
πολλαπλασιάζονται και η ορμή εξαφανίζεται. Οι επιτυχημένοι ηγέτες έχουν 1,8
φορές περισσότερες πιθανότητες από
άλλους να επικοινωνούν με σαφήνεια τις
ιδέες τους για το τι πρέπει να σταματήσει,
και όχι μόνο για το τι πρέπει να ξεκινήσει.

Έτσι, καθώς οι ηγέτες κατά την μετάβασή
τους κάνουν την εκτίμησή τους για τα δεδομένα και την κατάσταση, θα πρέπει να
ρωτήσουν τι μπορούν να καθυστερήσουν
ή να τερματίσουν - για παράδειγμα, πρωτοβουλίες, συναντήσεις, διαδικασίες, αναφορές και τελετουργικά. Παράλληλα, καθώς οι ηγέτες αναλαμβάνουν δράση, δεν
πρέπει μόνο να είναι σαφείς για το τι θα
σταματήσει και τι θα ξεκινήσει αλλά και να
υιοθετήσουν μια φιλοσοφία από τον κόσμο του καλού νοικοκυριού: ένα πράγμα
μέσα, ένα πράγμα έξω. Όταν οι άνθρωποι
προτείνουν νέες πρωτοβουλίες, οι ηγέτες
πρέπει να ρωτήσουν τι θα σταματήσει να
κάνει η εταιρεία για να απελευθερώσει το
χρόνο, τα χρήματα, τους πόρους και την
εστίαση που απαιτούνται για τη σωστή
υλοποίηση της νέας πρωτοβουλίας.

Βασικός άξονας ο αντίκτυπος
Εάν πληκτρολογήσετε «executive transition» στο Amazon, θα βρείτε μια μακρά
λίστα βιβλίων που προσφέρουν πλάνα 90
και 100 ημερών που υπόσχονται την επιτυχία. Αυτά τα βιβλία υποστηρίζουν ότι
ένας νέος ηγέτης έχει μια περιορισμένη
περίοδο για να επιτύχει τη μέγιστη απόδοση και ότι αν δεν το κάνει έγκαιρα, είναι
καταδικασμένος. Τα στοιχεία ωστόσο δεν
συνηγορούν σε αυτή την άποψη: το 92%
των εξωτερικών και το 72% των εσωτερικών προσλήψεων χρειάζονται πολύ περισσότερο από 90 ημέρες για να φτάσουν
στην πλήρη απόδοτικότητά τους. 62% των
εξωτερικών και το 25% των εσωτερικών
προσλήψεων παραδέχονται ότι τους πήρε
τουλάχιστον έξι μήνες για να έχουν πραγματικό αντίκτυπο.
Σε γενικές γραμμές αυτή η καθυστέρηση
δεν αποτελεί πρόβλημα. Οι stakeholders
αναμένουν συνήθως ότι ένας νέος CEO
θα προτείνει ένα στρατηγικό όραμα μέσα
στους πρώτους οκτώ μήνες και όχι τις
πρώτες 100 ημέρες. Δίνουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 14 μήνες για να δημιουργήσει νέα ομάδα και 19 μήνες για
αύξηση των τιμών των μετοχών. Αυτό δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι οι ηγέτες δεν θα
πρέπει να κινηθούν γρήγορα - για παρά-

δειγμα, το 72% από αυτούς επιθυμούν
να είχαν διαμορφώσει την ομάδα τους σε
μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι παλιές φόρμουλες δεν
πρέπει να πιέζουν τους ηγέτες να ενεργούν.
ΠΗΓΕΣ
«Leading Organizations: Ten Timeless Truths»,
Bloomsbury Publishing, 2017/ McKinsey
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3 τύποι διοικητικών ηγετών
απαιτούνται για την αλλαγή
Ο ηγέτης μιας επιτυχημένης επιχείρησης πρέπει να ενσωματώνει όχι έναν,
αλλά τρεις διαφορετικούς τύπους ηγεσίας, προκειμένου να σχεδιάζει,
αναπτύσσει και εν τέλει εφαρμόζει καινοτόμες αλλαγές: ο λόγος για τους
διακριτούς ρόλους ηγεσίας του επαναστάτη, του καινοτόμου και του
ενορχηστρωτή. Ποια η δυναμική, το περιεχόμενο και το πλαίσιο στο οποίο
μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί; Ποιος ο βαθμός επίδρασής τους τόσο στην
καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, όσο στη θεμελίωση της επόμενης,
επιτυχημένης, ημέρας τους στην αγορά; Πώς μπορούν οι οργανισμοί
να αξιοποιήσουν την συμβολή τους στην επίτευξη της αλλαγής;
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ, marketos@gmail.com

Ι

διαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι και οι τρεις διαφορετικοί
τύποι ηγεσίας, αυτοί του επαναστάτη, του καινοτόμου και του ενορχηστρωτή, θα πρέπει να ενυπάρχουν
και να συνυπάρχουν σε ένα εταιρικό
σχήμα, προκειμένου να διασφαλίζεται
η πορεία προς την αναζήτηση της πολυπόθητης αλλαγής και φυσικά της υιοθέτησής της. Ιστορικά, έχει αποδειχθεί
πως παρά το γεγονός ότι πιθανόν να
υφίστανται ορισμένοι μεμονωμένοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να θεωρούνται ή ακόμη και να αναδεικνύονται ως
υψηλού βαθμού επίδρασης, εντούτοις
όμως οι μεμονωμένοι ηγέτες και προσωπικότητες σπάνια καταφέρνουν να
αλλάξουν την πορεία ενός οργανισμού,
μιας αγοράς, ενός τομέα, μιας κοινωνίας ή ακόμη και μιας χώρας.

Η ...ειρηνική επανάσταση
Οι επαναστάτες διαδραματίζουν τον
(άτυπο) ρόλο του «σεφ» αναλαμβάνοντας να συλλέξουν και να προσθέσουν
ξεχωριστές πρώτες ύλες (χαρακτηριστικά και δεδομένα) στο δημιουργικό
σκεύος, επιχειρώντας να συνθέσουν διαφορετικά εν πολλοίς στοιχεία, «μαγειρεύοντας» μια εν εξελίξει συνταγή, ικανοποιώντας την πλειάδα των πελατών,
ανεξαρτήτως γευστικών συνηθειών. Κι
αυτό, καθώς το ζητούμενο οφείλει να είναι κοινό: Η επίτευξη της αλλαγής μέσω
της εξέλιξης και της προόδου.
Όσοι εκ των επαναστατών αποδεικνύονται αποτελεσματικοί συνήθως καταφέρνουν να επιστήσουν την προσοχή σε ένα
πρόβλημα και να πείσουν τους άλλους
ότι απαιτεί αφενός μεν μια διορθωτική
δράση και αφετέρου δε συλλογική εργα-

σία προκειμένου να μεταβάλλουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση. Κλειδί σε αυτό,
εξακολουθεί να παραμένει η επικοινωνία,
η διάθεση για συνεννόηση, η ταυτόσημη
αντίληψη των δεδομένων, αλλά και η επίγνωση της αναγκαιότητας και σημασίας
του εκ μέρους των άμεσα εμπλεκόμενων
πλευρών.

Η καινοτομία συναντά την
ηγεσία!
Ο καινοτόμος επεξεργάζεται, σχεδιάζει
και εν τέλει αναπτύσσει μια λύση για
την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών,
στρεβλώσεων και προβλημάτων. Αυτή
η λύση θα κινείται πέρα και πάνω από
εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα θα έχει βρει
και εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες
με την σειρά τους θα είναι δοκιμασμένες, όσο και λειτουργικές, υποστηρίζο-
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ντας στην πράξη οργανισμούς και τα στελέχη τους.
Συνήθως, όσοι κατέχουν τη θέση είτε είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα του
καινοτόμου έχουν μελετήσει, εργαστεί και
βιώσει εν γένει κάτι πέρα από τους κανόνες σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Κάτι που
τους επιτρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα όραμα για ένα διαφορετικό μέλλον, το οποίο ωστόσο είναι κατανοητό και
θέλγει όσους ζουν εντός των υφιστάμενων
πρακτικών και συνθηκών.
Προκειμένου ένας οργανισμός να ανέλθει
από το επίπεδο της αναζήτησης σε αυτό
της καινοτομίας, χρειάζεται την συμβολή
ενός ηγέτη που θα διαθέτει όραμα, πίστη,
σκεπτικό, σχέδιο και θέληση. Είναι εκείνος
ο οποίος θα αναλάβει να χαράξει και να
λειάνει το μονοπάτι που θα οδηγήσει έναν
οργανισμό στη «Γη της Επαγγελίας» με τη
διακριτική ονομασία «καινοτομία». Σε αντίθετη περίπτωση, μια εταιρεία θα εξακολουθήσει να τυρβάζει περί άλλων, παραμένοντας στα… ρηχά της μετεξέλιξης.
Οι καινοτόμοι συχνά-πυκνά καταφεύγουν
σε υφιστάμενες όσο και αποδεδειγμένα
λειτουργικές προσεγγίσεις και παραδείγματα προκειμένου να δημιουργήσουν με την
σειρά τους λύσεις μακράς πνοής. Μπορεί
από μια αντιγραφή να εκλείπει το στοιχείο
της πρωτοτυπίας, εντούτοις όμως αυτό δεν
σημαίνει πως σταματά να είναι αποδοτική ή
χρηστική, δίνοντας απτές λύσεις ακόμη και
σε χρονίζουσες υποθέσεις και προβλήματα.
Κατά το γνωστό «Αλλάζω αλλιώς πεθαίνω»,
το ίδιο ισχύει και στο επίπεδο της καινοτομίας. Πόσω μάλλον εάν παράλληλα έχετε
βρει λύση σε κάποιο πρόβλημα που χρο-

νίζει και ταλαιπωρεί. Τα δε παραδείγματα
πολλά όσο και χαρακτηριστικά. Κι αυτό,
ανεξαρτήτως εάν ενυπάρχουν η διάθεση
και το timing, γιατί δίχως την καινοτομία
τα πάντα παραμένουν στάσιμα.

Από την ιδέα στην υλοποίηση
Από την πλευρά του, ο ενορχηστρωτής,
αναλαμβάνει να εισάγει, να παρουσιάσει
και να τοποθετήσει την λύση, το προϊόν,
την υπηρεσία που δημιούργησε πρωτύτερα το στέλεχος που έχει επιφορτιστεί
με την Καινοτομία. Κάτι για το οποίο μετέρχεται διαρκείς μεθοδολογίες, τρόπους
και στρατηγικές. Το ζητούμενο; Να καταφέρει να διεισδύσει, να πείσει, αλλά και
να συνεργαστεί τόσο με στελέχη που βρίσκονται εσωτερικά του οργανισμού, αλλά
και με συνεργαζόμενες εταιρείες, όσο και
με πελάτες. Μάλιστα, το παιχνίδι κρίνεται
νωρίς και σε πρώτο βαθμό, πριν ο χρόνος
συμβάλει στην γιγάντωση του μεγέθους ή
την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Εξάλλου, τότε είναι που συνήθως χάνεται το
παιχνίδι, αλλά και το μέτρο συχνά-πυκνά.
Προκειμένου ο ενορχηστρωτής να φέρει
εις πέρας με επιτυχία την αποστολή που
αναλαμβάνει, αναγκάζεται να προσωποποιήσει κατά το δοκούν και ανά περίσταση
τα αναγκαία μηνύματα έτσι ώστε να απευθύνονται με τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο στα ποικίλα κοινά συνεργατών
και πελατών, δικαιολογώντας το ενδιαφέρον ώστε να προκύψει η αλλαγή. Για αυτό
και κάθε άλλο παρά προκαλεί έκπληξη η
αναζήτηση -σε πλείστες περιπτώσεις- της
επίτευξης μιας ιδανικής ισορροπίας. Ταυτόχρονα, οφείλουν να διασφαλίσουν και

το γεγονός πως το μήνυμα, το προϊόν είτε
η υπηρεσία θα παραμείνουν ξεκάθαρα
και συμβατά με την αναγκαιότητα για την
υιοθέτηση της αλλαγής. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο πως η εξέλιξη και η
αλλαγή δίχως την ύπαρξη της καινοτομίας
μεταφράζεται με ρητορικές καταγγελίες
χωρίς την αναφορά σε εναλλακτικές λύσεις. Οπότε, και η καινοτομία δίχως ενορχήστρωση σημαίνει ιδέες χωρίς αντίκτυπο.

Παγίδες και προκλήσεις Στοιχήματα και λύσεις
Όπως γίνεται αντιληπτό, κάθε ένας από
τους τρείς ρόλους προϋποθέτουν τον συνδυασμό μιας σειράς χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως λ.χ. της επικοινωνίας, της
οργανωτικότητας και της αξιολόγησης.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι επαναστάτες οφείλουν να επικοινωνήσουν την αναγκαιότητα
ύπαρξης του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας,
οι καινοτόμοι πρέπει να διαδώσουν το μήνυμα της αξίας των προτάσεών τους, ενώ
οι ενορχηστρωτές θα πρέπει να διακρίνονται από την ικανότητα να διαμορφώσουν
ανάλογα την πληροφόρηση με βάση τον
ξεχωριστό αλλά και προβλεπόμενο task
που αναμένεται να υλοποιηθεί εκ μέρους
των επαναστατών έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση
μιας συλλογικής κατά το δυνατόν στρατηγικής που θα αντιβαίνει κατεστημένες νοοτροπίες, λογικές, συνήθειες και πρακτικές.
Από την πλευρά τους, οι καινοτόμοι οφείλουν να πετύχουν να οικοδομήσουν τις
ευρύτερες δυνατές συμμαχίες προκειμένου
να υποστηρίξουν ενεργά τα προϊόντα είτε
τις υπηρεσίες τους. Όσο για τους ενορχη-

Προκειμένου ένας οργανισμός να ανέλθει από το επίπεδο της
αναζήτησης σε αυτό της καινοτομίας, χρειάζεται την συμβολή ενός
ηγέτη που θα διαθέτει όραμα, πίστη, σκεπτικό, σχέδιο και θέληση.
Είναι εκείνος, ο οποίος θα αναλάβει να χαράξει και να λειάνει το
μονοπάτι που θα οδηγήσει έναν οργανισμό στην Γη της επαγγελίας με
την διακριτική ονομασία «καινοτομία»

ΕΑΣΕ | LEADING

στρωτές, συνήθως αναλαμβάνουν να επεκτείνουν και να διατηρήσουν «ζωντανό»
ένα περισσότερο συλλογικό πνεύμα δράσης και λειτουργίας.
Εάν πιστεύετε πως η συνολικότερη διαδρομή για τους τρεις τύπους ηγεσίας είναι
στρωμένη με ροδοπέταλα ή καλές προθέσεις, τότε προκύπτει η αναγκαιότητα της
ανασκευής της προσέγγισης και του εν γένει σκεπτικού. Πόσω μάλλον, από τη στιγμή
κατά την οποία συνοδεύονται με αρκετές
παγίδες, όσο και σημεία υψηλού ρίσκου.
Επιγραμματικά και ανά μορφή ηγεσίας,
αυτά είναι:
Επαναστάτες: Ο κατακερματισμός ενεργειών, δράσεων, πολιτικών και στρατηγικών
οδηγούν κατ’ επέκταση στην ταυτόχρονη
όσο και ευρείας έκτασης δραστηριοποίηση, που πολλές φορές δεν μπορεί να έχουν
το επίπεδο της παρακολούθησης που απαιτείται, αλλά ούτε και δύναται τα ξεχωριστά
επίπεδα που τις απαρτίζουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο
υπάρχει σημαντική υστέρηση προς την
κατεύθυνση αναζήτησης συνεκτικών λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, αφαιρώντας
πρόσθετα όσο και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από μέρους της πελατείας τους.
Καινοτόμοι: Η πλέον συχνή παγίδα στην

οποία τείνουν να πέφτουν δεν είναι άλλη
από το να είναι θύματα της «όρασης του
τούνελ». Αλλιώς, της παράλειψης να εξετάσουν ή ακόμη και να λάβουν υπόψη τους
τις αρνητικές συνέπειες που τυχόν έχει μια
προτεινόμενη λύση, καθώς επίσης και τις
λιγότερο λειτουργικές πτυχές της. Αποτέλεσμα; Να προτείνουν μια λύση, υπηρεσία
ή προϊόν που ενδεχομένως να φαντάζει
ιδανικό στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή που βρίσκεται σε ένα γραφείο,
ωστόσο σε ρεαλιστικές συνθήκες αποδεικνύεται -περίπου- αδύνατον να εφαρμοστεί δίχως σημαντικές επιπλοκές, αλλαγές,
βελτιώσεις κ.ο.κ.
Ενορχηστρωτές: Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο του αποπροσανατολισμού από τους σκοπούς και την
κατεύθυνση της ίδιας της αποστολής. Η
συγκεκριμένη αρχή επιδρά καταλυτικά
στον επηρεασμό των επιμέρους στοιχείων,
μεταβάλλοντας την στόχευση και τις επιδιώξεις σχετικά με την επίτευξη των τελικών
αποτελεσμάτων.
Η επισήμανση των παγίδων αποτελεί ένα
ζήτημα, μα ακόμη πιο ουσιαστικό ενδεχομένως να αναδεικνύεται η αποφυγή τους, καθώς επίσης και το πώς θα προσδιοριστεί το
πότε θα εμφανιστεί κάθε ρόλος ξεχωριστά.
Ρόλο-κλειδί παίζουν η διαρκής αξιολόγη-

ση της προόδου και των αλλαγών που τυχόν επιφέρει, καθώς επίσης και η κατανόηση των μεμονωμένων πηγών ενέργειας
και κινήτρων. Αυτές, μπορεί να προέρχεται από προσωπικές πηγές (λ.χ. εξειδίκευση, εμπειρία), από επαγγελματικές πηγές
(π.χ. κατέχοντας επίσημους ή ηγετικούς
ρόλους, εκλεγμένοι είτε διορισμένοι),
καθώς επίσης και τις σχεσιακές πηγές
(λ.χ. διασύνδεση με την οικογένεια, τους
φίλους και τους συναδέλφους). Δίχως αμφιβολία, οι ηγέτες οφείλουν να εκμεταλλεύονται τις ποικίλες πηγές ισχύος, στην
προσπάθειά τους για την αξίωση και την
επίτευξη της αλλαγής. Εξυπακούεται πως
η τελευταία δεν θεωρείται ως δεδομένο ή
θέσφατο, πόσο μάλλον να εγγυάται την
αλλαγή. Παρόλα αυτά, πίσω από κάθε
επιτυχημένη κίνηση, κρύβεται ανυπολόγιστη προσπάθεια, αποφασιστικότητα και
δύναμη.
Βέβαια, κάθε αλλαγή απαιτεί χρόνο, χρειάζεται πολλή δουλειά και τις περισσότερες
φορές δεν συνοδεύεται από διθυράμβους,
επαίνους και ιδιαίτερη αναγνώριση. Παράλληλα, βρίθουν από αφανείς ήρωες, οι
οποίοι με την σειρά τους συμβάλουν καταλυτικά στην επίτευξη των ζητούμενων από
τους επαναστάτες, τους καινοτόμους και
τους ενορχηστρωτές.
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Η υποτιμημένη αξία της περιέργειας
για τις επιχειρήσεις

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι η περιέργεια δεν σκότωσε… την επιχείρηση.
Αντίθετα, την έκανε πιο δυνατή. Σχετικό αφιέρωμα στο HBR αναδεικνύει την
περιέργεια ως ζωτικής σημασίας asset για την αύξηση της απόδοσης της
επιχείρησης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που εισάγει, γιατί οι επιχειρήσεις δεν την
ενθαρρύνουν και πώς μπορούμε να την καλλιεργήσουμε μέσα στον οργανισμό;
TΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ*
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Ο

ι περισσότερες κορυφαίες
εφευρέσεις στην ιστορία, από
τον τροχό μέχρι τα αυτο-οδηγουμένα οχήματα, είχαν κάτι
κοινό: ήταν αποτέλεσμα της ανθρώπινης
περιέργειας, της ανάγκης να αναζητούμε
καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες και να
εξερευνούμε νέες δυνατότητες. Πρόσφατες έρευνες από το INSEAD και το Harvard
Business School ρίχνουν φως σε τρεις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της περιέργειας στις επιχειρήσεις:
• Πρώτον, η περιέργεια είναι πολύ πιο σημαντική για την απόδοση μιας επιχείρησης
από ό, τι πιστεύαμε στο παρελθόν. Αυτό
συμβαίνει γιατί βοηθά τους ηγέτες και
τους εργαζομένους να προσαρμοστούν
στις αβέβαιες συνθήκες της αγοράς και
στις εξωτερικές πιέσεις: όταν ενεργοποιηθεί η περιέργειά μας, σκεφτόμαστε πιο
βαθιά και λογικά τις αποφάσεις που πρέπει
να πάρουμε και καταλήγουμε σε πιο δημιουργικές λύσεις. Επιπλέον, η περιέργεια
επιτρέπει στους ηγέτες να αποκτήσουν
μεγαλύτερο σεβασμό από τους υφισταμένους τους και εμπνέει τους τελευταίους
να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και
συνεργασίας με τους συναδέλφους τους.

• Δεύτερον, δεν απαιτεί μεγάλο κόπο:
κάνοντας μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό
της επιχείρησης και τον τρόπο που διοικούν τους υφισταμένους τους, οι ηγέτες
μπορούν να καλλιεργήσουν και να ενθαρρύνουν την περιέργεια των ανθρώπων
τους βελτιώνοντας την απόδοση της επιχείρησης- κι αυτό ισχύει για κάθε κλάδο
της αγοράς, τόσο για πιο δημιουργικούς
ρόλους, όσο και για θέσεις ρουτίνας.
• Τρίτον, παρόλο που στην πλειοψηφία
τους οι CEOs δηλώνουν ότι θαυμάζουν τα
ανήσυχα πνεύματα, στην πραγματικότητα τα χαλιναγωγούν, φοβούμενοι ότι θα
οδηγήσουν σε αυξημένο ρίσκο με αμφίβολα αποτελέσματα. Σύμφωνα με έρευνα
που διεξήγαγε η Καθηγήτρια του Harvard
Business School, Francesca Gino, σε περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους από ένα
ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και κλάδων της

αγοράς, περίπου το 70% δήλωσε ότι δεν
ενθαρρύνεται να θέτει περισσότερες ερωτήσεις στη δουλειά, καθώς αυτό μεταφράζεται σαν αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Τα οφέλη της περιέργειας
Σωστότερες αποφάσεις. Όταν ενεργοποιείται η περιέργειά μας, είναι λιγότερο
πιθανό να πέσουμε θύματα προκατάληψης επιβεβαίωσης (confirmation bias),
αναζητώντας πληροφορίες που στηρίζουν τις πεποιθήσεις μας και αγνοώντας
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι βαδίζουμε
λάθος, καθώς και να κρίνουμε σύμφωνα
με στερεότυπα. Η περιέργεια έχει αυτά τα
θετικά αποτελέσματα, γιατί μας ωθεί να
σκεφτόμαστε εναλλακτικές λύσεις.
Αυξημένη καινοτομία και βελτιωμένη
απόδοση σε δημιουργικές και μη εργασίες. Η Gino παρουσιάζει πλήθος ερευνών
που οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας, όταν
είμαστε περίεργοι, είμαστε πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί, ιδίως σε δύσκολες
καταστάσεις. Η περιέργεια συνδέεται με
λιγότερο αμυντικές αντιδράσεις σε συνθήκες πίεσης.
Λιγότερες συγκρούσεις και καλύτερη
επικοινωνία. Η περιέργεια ενθαρρύνει
την ενσυναίσθηση, την ικανότητα των μελών μιας ομάδας να μπουν στη θέση του
άλλου και να ενδιαφερθούν για τις ιδέες
και τις απόψεις του, αντί να επικεντρώνονται στη δική τους οπτική. Αυτό οδηγεί σε
πιο ποιοτική και ομαλή συνεργασία, καθώς
τα μέλη της ομάδας επικοινωνούν καλύτερα, ακούν προσεκτικά και μοιράζονται την
πληροφόρηση, επιτυγχάνοντας τελικά καλύτερα αποτελέσματα.

Γιατί οι ηγέτες την καταπνίγουν
Το 92% των ηγετών που συμμετείχαν στην
έρευνα της Gino αναγνωρίζουν ότι οι ανήσυχοι άνθρωποι φέρνουν νέες ιδέες στο
τραπέζι και ότι η περιέργεια λειτουργεί ως
καταλύτης για την ικανοποίηση από την
εργασία, την παρακίνηση, την καινοτομία και την υψηλή απόδοση. Στην πράξη,
όμως, δεν την ενθαρρύνουν. Υπάρχουν,
βεβαίως, επιχειρήσεις όπως η 3M ή το

Facebook που παρέχουν στο ανθρώπινο
δυναμικό τους ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσει νέες προοπτικές για τη δουλειά
του ή να σκεφτεί καινοτόμες ιδέες, αλλά
είναι ελάχιστες. Και σε αυτές τις σπάνιες
περιπτώσεις, όμως, οι εργαζόμενοι είναι
τόσο πιεσμένοι χρονικά για να φέρουν εις
πέρας τους βραχυπρόθεσμους στόχους
τους, ώστε καταναλώνουν εκεί τον ελεύθερο χρόνο που τους διατέθηκε.
Ποιες είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες
οι επιχειρήσεις δεν ενθαρρύνουν την περιέργεια και την εξερεύνηση νέων ιδεών;
Λανθασμένη αντίληψη. Πρώτον, φοβούνται ότι αν επιτρέψουν στους εργαζομένους τους να ακολουθήσουν την
περιέργειά τους, να εξερευνήσουν νέα
ενδιαφέροντα και να πειραματιστούν, τότε
θα οδηγηθούν σε ένα δημιουργικό μεν,
κοστοβόρο δε χάος. Ανησυχούν ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να διοικήσουν τους
ανθρώπους τους, ότι θα προκύπτουν διαρκώς διενέξεις, η παραγωγικότητα θα πέσει
και τα κόστη θα ανέβουν. Έτσι, παρόλο
που αξιολογούν υψηλά την περιέργεια,
απορρίπτουν συχνά τις καινοτόμες ιδέες
που τους παρουσιάζονται. Αυτό είναι κατανοητό, καθώς η ανακάλυψη συχνά συνδέεται με αμφισβήτηση του status quo και
δεν οδηγεί πάντα σε χρήσιμη πληροφορία
ή σε επιτυχημένα αποτελέσματα. Ωστόσο,
οδηγεί πολλές φορές, γιατί στην ουσία
προϋποθέτει να μην συμβιβαζόμαστε με
την πρώτη δυνατή λύση/επιλογή.
Επικέντρωση στην απόδοση σε βάρος
της καινοτομίας. Δεύτερον, επιδιώκουν
την απόδοση, σε βάρος της εξερεύνησης
και της ανακάλυψης. Η ιστορία αποδεικνύει ότι αυτή δεν είναι η πιο έξυπνη στρατηγική. Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, ο
Henry Ford εστίασε όλες του τις προσπάθειές σε ένα στόχο: τη μείωση του κόστους
παραγωγής για τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου για τις μάζες. Και το έκανε πράξη
το 1908, με την κυκλοφορία του Model T.
Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έως το
1921 η εταιρεία παρήγαγε το 56% όλων
των επιβατικών αυτοκινήτων στις Ηνωμέ-
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Όταν είμαστε περίεργοι, είμαστε
πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί,
ιδίως σε συνθήκες πίεσης

στους ηγέτες και τα τμήματα HR να υιοθετήσουν κάποιες στρατηγικές που αποδεδειγμένα λειτουργούν.

νες Πολιτείες - μια αξιοσημείωτη επιτυχία
που κατέστη δυνατή κυρίως χάρη σε αυτό
το efficiency-centered επιχειρηματικό μοντέλο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920,
και καθώς η οικονομία των ΗΠΑ βρισκόταν
σε νέα ύψη, οι καταναλωτές άρχισαν να ζητούν μεγαλύτερη ποικιλία στα αυτοκίνητά
τους. Πιστή στο επιχειρηματικό μοντέλο
αυξημένης απόδοσης όμως, η Ford επέμεινε στη συνεχή βελτίωση του Model T, σε
αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, όπως
η General Motors, οι οποίοι ξεκίνησαν να
παράγουν σειρά διαφορετικών μοντέλων,
και σύντομα κατέλαβαν το κύριο μερίδιο
της αγοράς. Λόγω της αφοσίωσής της
στην αποδοτικότητα, η Ford σταμάτησε να
πειραματίζεται και να καινοτομεί και έτσι
έμεινε πίσω.
Οι παραπάνω αιτίες εξηγούν και γιατί η
περιέργεια και η ερευνητική μας διάθεση
μειώνονται κατά κανόνα όσο περισσότερο μένουμε σε μια δουλειά. Σύμφωνα με
έρευνα της Gino σε 250 εργαζομένους σε
διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους, οι
οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις μόλις είχαν προσληφθεί στην εταιρεία και 6 μήνες
αργότερα, τα επίπεδα της περιέργειας όλων
ανεξαιρέτως είχαν μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% μέσα σε αυτό το πρώτο εξάμηνο.
Η πίεση της απόδοσης σε σύντομο χρονικό
διάστημα τους υποχρέωνε να επικεντρωθούν στα καθημερινά τους καθήκοντα και
δεν άφηνε χρονικά περιθώρια να θέσουν
περισσότερες ερωτήσεις για ευρύτερες διαδικασίες ή στόχους του οργανισμού.

Προσλήψεις με κριτήριο -και- την
περιέργεια. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν άτομα που
έχουν μέσα τους το μικρόβιο της περιέργειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Eric Schmidt, CEO της Google από το 2001
ως το 2011, διοικούμε αυτή την εταιρεία με
βάση τις ερωτήσεις, όχι τις απαντήσεις. Για
το σκοπό αυτό, οι συνεντεύξεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις που ελέγχουν τα επίπεδα
περιέργειας, φιλομάθειας και ερευνητικότητας των υποψηφίων. Ακόμη και ερωτήσεις που αφορούν τα χόμπι μπορούν να ρίξουν φως σε αυτή την κατεύθυνση: π.χ. το
διάβασμα βιβλίων εκτός του γνωστικού/
επαγγελματικού αντικειμένου. Επιπλέον,
αρκετές επιχειρήσεις εφαρμόζουν διαθέσιμα στην αγορά curiosity assessments,
τα οποία μετρούν σε τι βαθμό οι υποψήφιοι ερευνούν τομείς που δεν γνωρίζουν,
αναλύουν δεδομένα για να ανακαλύψουν
νέες ιδέες, έχουν πολύπλευρα ενδιαφέροντα πέραν της δουλειάς ή ενθουσιάζονται
όταν τους προσφέρονται ευκαιρίες μάθησης. Τέλος, ακόμη και οι ερωτήσεις που
θέτουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι μπορούν να
δώσουν χρήσιμη πληροφόρηση, π.χ. αν
οι ερωτήσεις τους δεν αφορούν αποκλειστικά την προσφερόμενη θέση εργασίας,
αλλά επεκτείνονται και σε άλλους τομείς
και στοιχεία για την επιχείρηση.

Πώς θα ενισχύσετε την περιέργεια στην επιχείρησή σας
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Προκειμένου να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τη δημιουργική περιέργεια
μέσα στον οργανισμό, η Gino προτείνει

1

Υιοθέτηση της επιθυμητής συμπεριφοράς από την ηγεσία. Οι ηγέτες
μπορούν να ενθαρρύνουν την περιέργεια
μέσα στον οργανισμό λειτουργώντας και
οι ίδιοι ανάλογα: θέτοντας ερωτήσεις, επι-

διώκοντας να μαθαίνουν, δίνοντας προσοχή στις απαντήσεις. Δυστυχώς η βιβλιογραφία management ενθαρρύνει τους
νεοπροσληφθέντες ηγέτες να βιάζονται
να επικοινωνήσουν το όραμά τους αντί να
ρωτούν τους ανθρώπους μέσα στον οργανισμό πώς θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμοι. Θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι να
γνωρίζουν όλες τις απαντήσεις, να μιλούν
αντί να ακούν, από φόβο μήπως φανεί ότι
στερούνται αποφασιστικότητας, ικανότητας ή γνώσεων. Κι όμως, οι ερωτήσεις δεν
προωθούν μόνο τη γνώση, αλλά οικοδομούν πιο ουσιαστικές σχέσεις και οδηγούν
σε πιο δημιουργικά αποτελέσματα. Δεν
είναι τυχαίο ότι ο Ed Catmull, συνιδρυτής
και πρόεδρος των επιτυχημένων Pixar
Animation Studios, εξιστορούσε πάντα
στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους τις
κακές επιλογές που είχε κάνει η εταιρεία
στο παρελθόν και τόνιζε ότι η Pixar δεν είναι τέλεια, ώστε να μην φοβούνται να δουν
με φρέσκα μάτια τον οργανισμό και να αμφισβητήσουν υφιστάμενες πρακτικές.

3

Έμφαση στη μάθηση-πέρα από την
απόδοση. Η εργασία δεν πρέπει να
αξιολογείται μόνο σύμφωνα με στόχους
αποδοτικότητας, αλλά και με μαθησιακούς
στόχους (π.χ. ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων),
οι οποίοι τελικά παρακινούν περισσότερο
τους εργαζομένους για καλύτερη απόδοση. Προκειμένου η σημασία της μάθησης να γίνει κομμάτι της κουλτούρας,
οι ηγέτες θα πρέπει να αξιολογούν και να
επιβραβεύουν το ανθρώπινο δυναμικό
και για αυτόν τον παράγοντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Deloitte, η
οποία υιοθέτησε αυτή τη στρατηγική το
2013 αντικαθιστώντας το performance
management system της με ένα νέο που
συνυπολόγιζε μαθησιακούς στόχους και
στόχους απόδοσης.

*Βασισμένο στο άρθρο “Why Curiosity Matters” της
Francesca Gino στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου
2018 του Harvard Business Review
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Επιλεγμένοι τiτλοι Μάνατζμεντ - Ηγεσiας
ΑΠO ΤΙΣ ΕΚΔOΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙOΣ

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι χωρίς συνεχή μάθηση, προσαρμογή και βελτιωτική αλλαγή
σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει επαγγελματική και
επιχειρηματική επιτυχία, αφού ο ρυθμός των αλλαγών ολοένα εντείνεται.

Τ

α στελέχη όλων των
ιεραρχικών
επιπέδων
οφείλουν να επιμορφώνονται και να εκπαιδεύονται συστηματικά, έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν την επιτυχία των
επιχειρήσεων και των οργανισμών,
όπου εργάζονται, και ταυτόχρονα
τη δική τους επιτυχημένη καριέρα.
Έχοντας το παραπάνω ως γνώμονα,
οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μάνατζμεντ και
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
για Στελέχη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρη Μπουραντά δημιούργησαν τη σειρά βιβλίων
Μάνατζμεντ – Ηγεσία, η οποία έχει
στόχο τη βελτίωση των ηγετικών,
διοικητικών και επιχειρηματικών
ικανοτήτων των στελεχών, ώστε να
αναπτύξουν την καριέρα τους επιτυγχάνοντας παράλληλα εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Τα βιβλία της σειράς Μάνατζμεντ –
Ηγεσία είναι βιβλία διακεκριμένων
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και
επιλέχθηκαν με αυστηρά κριτήρια,
ώστε να συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση της στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής αποτελεσματικότητας στην πράξη, προσφέροντας τις
πλέον σύγχρονες και χρήσιμες γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές και καλές
πρακτικές καθώς και αποτελεσματικά εργαλεία. Αυτή η επιδίωξη αποτελεί τον κοινό παρονομαστή όλων
των βιβλίων, όπως και των πρώτων
έξι της σειράς που κυκλοφορούν και
περιγράφονται παρακάτω.

Το βιβλίο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ του διακεκριμένου καθηγητή στο
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών Βασίλη Παπαδάκη αποτελεί απαραίτητο εργαλείο αλλά και πρακτικό οδηγό
για όλα τα στελέχη και τους επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη να διαμορφώνουν
και να υλοποιούν τις στρατηγικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς με το βιβλίο του ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΝΑΤΖΕΡ εστιάζει στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων, των μεθόδων,
των τεχνικών και των εργαλείων, τα οποία κάθε προϊστάμενος, ανεξαρτήτως ιεραρχικού
επιπέδου, πρέπει να διαθέτει για να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία στην πράξη.

Το βιβλίο της διακεκριμένης Ομότιμης Καθηγήτριας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νάνσυς Παπαλεξανδρή συνθέτει τις γνώσεις και
τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ προς όφελος των επιχειρήσεων και των οργανισμών αλλά και των γυναικών
που επιδιώκουν επιτυχημένη καριέρα στελέχους.
Ο παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας Patrick Lencioni μέσω μιας συναρπαστικής μυθιστορηματικής αφήγησης προσφέρει τις πλέον καίριες κρίσιμες πρακτικές για την
ανάπτυξη επιτυχημένων ομάδων και «ομαδικών παικτών». Το βιβλίο του ΟΙ ΠΕΝΤΕ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ αποτελεί το πιο ευπώλητο στο είδος του, στις
ΗΠΑ και παγκοσμίως, που έχουν διαβάσει εκατομμύρια στελέχη.
Το βιβλίο ΓΙΝΕ ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών ικανοτήτων, όχι μόνο των
στελεχών (π.χ. προϊσταμένων, πωλητών, προμηθευτών) αλλά όλων μας, αφού συχνά
στην επαγγελματική και προσωπική ζωή, τυπικά ή άτυπα, διαπραγματευόμαστε.
Γραμμένο από δύο κορυφαίους καθηγητές στην εκπαίδευση στελεχών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, τους Deepak Malhotra και Max
H. Bazerman, το βιβλίο αυτό έρχεται να σας διδάξει όσα χρειάζεστε, προκειμένου να
επιτυγχάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε διαπράγματευση.
Τέλος, το βιβλίο ΤΑ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ του Alan Hester προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και μεθόδους με πρακτικό και απλό τρόπο, για τη βελτίωση 10
κρίσιμων ικανοτήτων των στελεχών, που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα και
την επιτυχία του στελέχους στην καθημερινότητα.

Επιλέξτε και εσείς το βιβλίο που σας ταιριάζει!
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Πώς διαχειρίζονται το χρόνο τους οι CEOs
Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν άπειρους πόρους στη διάθεσή τους, ωστόσο ένας από
τους πιο πολύτιμους βρίσκεται σταθερά σε έλλειψη: ο χρόνος. Με ποιον τρόπο οι CEOs
διαχειρίζονται το χρόνο τους και θέτουν προτεραιότητες στις κυριότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν και πώς μπορεί να επιτευχθεί το αποτελεσματικότερο time management;
TΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Η

διοίκηση μίας μεγάλης -ιδίως
διεθνούς- επιχείρησης αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη και
σύνθετη αποστολή. Το εύρος
της εργασίας είναι γιγαντιαίο και περιλαμβάνει όλους τους stakeholders του οργανισμού: μετόχους, πελάτες, ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητικό Συμβούλιο, κυβέρνηση,
ΜΜΕ, τοπική κοινωνία κ.ά. Σε αντίθεση με
τα υπόλοιπα ανώτερα στελέχη, ο Διευθύνων
Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να έχει επαφή με όλους τους παραπάνω stakeholders
και να είναι το «πρόσωπο» της επιχείρησης,
εντός και εκτός του οργανισμού. Αν και οι
CEOs έχουν στη διάθεσή τους αμέτρητους
διαθέσιμους πόρους για να φέρουν εις πέρας το έργο τους, πάντα σπανίζει ένας πολύτιμος πόρος: ο χρόνος. Ποτέ δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος για να διεκπεραιώσουν
όλα όσα χρειάζεται να κάνουν, ωστόσο παραμένουν πάντα υπόλογοι για οτιδήποτε
συμβαίνει στην επιχείρησή τους. Ακριβώς
για το λόγο αυτό, ο τρόπος με τον οποίο κατανέμουν τον χρόνο τους και επιλέγουν πού
θα έχουν φυσική παρουσία, έχει ύψιστη σημασία τόσο για την προσωπική τους απόδοση, όσο και για την απόδοση της επιχείρησής τους. Η επιλογή της προσωπικής τους
εμπλοκής καθορίζει τις εξελίξεις μέσα στον
οργανισμό και σηματοδοτεί προτεραιότητες. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα του CEO
αποτελεί την πιο ορατή ένδειξη του τρόπου
ηγεσίας του και στέλνει ηχηρά μηνύματα
στους εργαζομένους.
Προκειμένου να χαρτογραφήσουν -για
πρώτη φορά με συστηματικό και διαρκή

τρόπο- πώς οι CEOs μεγάλων, σύνθετων
επιχειρήσεων κατανέμουν το χρόνο τους,
ο Καθηγητής του Harvard Business School,
Michael Porter, και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Nitin Nohria, εκπόνησαν από το
2006 σχετική έρευνα, τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα της οποίας παρουσίασαν σε πρόσφατο άρθρο τους στο Harvard
Business Review (“How CEOs manage time”,
τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2018).

Αμείλικτο ωράριο και φόρτος
εργασίας
Η νοοτροπία της «always on» εργασίας βρίσκει το χαρακτηριστικότερο παράδειγμά της
στους CEOs. Οι ηγέτες που συμμετείχαν στην
έρευνα εργάζονται κατά μέσο όρο 9,7 ώρες
την ημέρα τις καθημερινές, 4 ώρες κάθε
μέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ εργάζονται
και το 70% των ημερών αδείας τους. Το
47% της απασχόλησής τους γίνεται εντός
της εταιρείας, ενώ αφιερώνουν τον υπόλοιπο χρόνο σε συναντήσεις με εξωτερικούς
stakeholders, επισκέψεις σε άλλα σημεία
που λειτουργεί η εταιρεία, επαγγελματικά
ταξίδια και εργασία από το σπίτι. Το πρόγραμμά τους είναι αμείλικτο, καθώς κάθε
stakeholder διεκδικεί άμεση επαφή με
τον επικεφαλής της επιχείρησης. Όσο και
αν αναθέτουν καθήκοντα σε τρίτους, είναι
υποχρεωμένοι να αφιερώνουν και οι ίδιοι
χρόνο σε κάθε κατηγορία stakeholders
προκειμένου να παρέχουν κατευθύνσεις,
να επιτύχουν ευθυγράμμιση στόχων, να
κερδίσουν υποστήριξη και να συγκεντρώσουν την απαραίτητη πληροφόρηση για να

λάβουν σωστές αποφάσεις.
Ακριβώς επειδή η εργασία τους είναι εξαιρετικά απαιτητική σε πνευματικό και φυσικό
επίπεδο, διεκδικώντας πιεστικά κάθε ώρα
της ημέρας τους, είναι σημαντικό να θέτουν
όρια ώστε να διαφυλάξουν την υγεία και τις
προσωπικές τους σχέσεις. Ο φόβος τους είναι να μην γίνουν σαν πιλότοι της Φόρμουλα 1, αντιμετωπίζοντας το σπίτι τους σαν
pit stop. Το 25% της ημέρας που δεν εργάζονται και δεν κοιμούνται, οι περισσότεροι
το μοιράζουν ανάμεσα στην οικογένειά
τους και σε δραστηριότητες που τους χαλαρώνουν από την ένταση της ημέρας, όπως
άθληση, μουσική, τηλεόραση ή κάποια χόμπι. Δυστυχώς, ελάχιστοι προλαβαίνουν
να ασχοληθούν στο διάστημα αυτό με την
προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Έμφαση στη διαπροσωπική
επικοινωνία
Ο κορυφαίος ρόλος στην αλυσίδα της επιχείρησης περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο (σε ποσοστό 61%) face-to-face επικοινωνία, καθώς
αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για
την άσκηση επιρροής, την ενημέρωση για
το τι συμβαίνει, την ανάθεση καθηκόντων
αλλά και την υποστήριξη και το coaching
των άμεσων συνεργατών του CEO. Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν πολύ προσεκτικά
-περισσότερο από όσο ο ίδιος φαντάζεταιπώς διανέμει ο CEO τη φυσική παρουσία
του, καθώς σηματοδοτεί ποια θέματα και
ποια στελέχη μετρούν περισσότερο.
Προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο,
ιδίως από ταξίδια, κάποιοι ηγέτες καταφεύ-
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Το πρόγραμμα του CEO αποτελεί την πιο
ορατή ένδειξη του τρόπου ηγεσίας του και
στέλνει ηχηρά μηνύματα στους εργαζομένους
γουν στη λύση του videoconference ως
εναλλακτική μέθοδο της διαπροσωπικής
επικοινωνίας. Παρόλο που αυτή η λύση είναι όντως πρακτική, δεν πρέπει να ξεχνούν
ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία
αποτελεί τον πυρήνα της δουλειάς τους.
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία, θεωρητικά βοηθά τους ηγέτες να περιορίσουν τις διαπροσωπικές επαφές και
να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.
Στην πραγματικότητα, πολλοί βρίσκουν
τα e-mails ένα ενοχλητικό – καθώς παρεμβάλλεται στη δουλειά τους και διευρύνει
το ωράριο εργασίας- αλλά αναγκαίο κακό.
Σύμφωνα με τους Καθηγητές του Harvard,
οι CEOs πρέπει να αντιληφθούν ότι η πλειοψηφία των e-mails στα οποία κοινοποιούνται δεν τους αφορά άμεσα και δεν απαιτεί
την εμπλοκή τους. Αντίστροφα, τα e-mails
που αποστέλλονται από τον CEO μπορούν
να δημιουργήσουν αναταραχή και ένα
άσκοπο σπιράλ επικοινωνίας προς τα κάτω,
θέτοντας μάλιστα λανθασμένους κανόνες,
ειδικά αν αποστέλλονται αργά τη νύχτα ή
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Η πρότασή τους είναι να θέσει η επιχείρηση σαφείς
κανόνες για το ποια ηλεκτρονικά μηνύματα
πρέπει να λαμβάνει ο CEO και πότε είναι
απαραίτητη η απόκρισή του. Μία μέθοδος
για να ρυθμίσει την «ψηφιακή χιονοστιβάδα» είναι να διαθέτει έναν ικανό executive
assistant που θα φιλτράρει τα ηλεκτρονικά
μηνύματα και θα τα αναδιανέμει κατάλληλα,
πριν καν τα δει ο CEO.

Πειθαρχία στην ατζέντα
Οι CEOs εποπτεύουν μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών μονάδων και ροών εργασίας και
αμέτρητες αποφάσεις. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η ύπαρξη μία σαφούς ατζέντας, που
ευθυγραμμίζει το καθημερινό πρόγραμμα
του CEO με τις κορυφαίες προτεραιότητες
της επιχείρησης, είναι απαραίτητη, καθώς
βελτιστοποιεί την αξιοποίηση του περι-

ορισμένου χρόνου του: αν δεν υπάρχει,
τότε θα κυριαρχήσουν τα αιτήματα των
stakeholders που διεκδικούν πιο ηχηρά
την προσωπική συμμετοχή του, έναντι των
πραγματικών αναγκών και του σημαντικότερου έργου που πρέπει να γίνει στην
επιχείρηση. Μία σωστή ατζέντα δεν είναι
μονοδιάστατη: αποτελεί ένα matrix που
περιλαμβάνει τόσο ευρύτερους τομείς βελτίωσης όσο και πιο συγκεκριμένα θέματα
που χρήζουν διαχείρισης και συνδυάζει
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες με πιο
μακροπρόθεσμους στόχους. Σύμφωνα με
τους CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα, η
αναλυτική ατζέντα αποτελεί ένα από τα πιο
ζωτικά εργαλεία τους για να κάνουν πρόοδο ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά πεδία του οργανισμού και να αισθάνονται ότι
αξιοποιούν αποτελεσματικά το χρόνο τους.
Είναι κρίσιμο να ελέγχουν σε τριμηνιαία τουλάχιστον βάση κατά πόσο όντως ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να την αναδιαμορφώνουν ώστε να αντικατοπτρίζει
τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Είναι
εξίσου σημαντικό οι executive assistants και
η ηγετική ομάδα της επιχείρησης να γνωρίζουν την ατζέντα του CEO, ώστε να συμπορεύονται και να ευθυγραμμίζουν ανάλογα
τις δικές τους ενέργειες.
Ένα εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό του
χρόνου εργασίας των Διευθυνόντων Συμβούλων (11% κατά μ.ο.) αναλώνεται σε καθήκοντα ρουτίνας: συνεδριάσεις Δ.Σ., συναντήσεις ανασκόπησης, ημέρες επενδυτών,
operating reviews κ.ά. Ιδίως η τελευταία
κατηγορία καταναλώνει πολύ χρόνο και θα
μπορούσε να ανατίθεται στους άμεσους
υφισταμένους τους. Οι ερευνητές προτείνουν στους CEOs να επανεξετάσουν την
ανάγκη συμμετοχής τους σε συναντήσεις
ρουτίνας, με κριτήριο αν πράγματι εξυπηρετεί ένα σημαντικό σκοπό ή αν αποτελεί
εταιρική συνήθεια που είχε θεσπίσει ο προκάτοχός τους ή μεταφορά από τον προη-

γούμενο ρόλο τους (αν π.χ. ήταν COOs πριν
γίνουν CEOs).
Εκτός ατζέντας τώρα, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έρχονται κάποιες φορές αντιμέτωποι
με ξαφνικές κρίσεις- ένα αποτυχημένο προϊόν, ένα πρόβλημα ασφαλείας, μία σοβαρή
κυβερνοεπίθεση ή ακόμη και μία εξωτερική
καταστροφή, όπως π.χ. μία τρομοκρατική
επίθεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσωπική εμπλοκή του CEO είναι απαραίτητη
-και κρίσιμη για την καριέρα του- και δεν
μπορεί να την αναθέσει σε άλλους. Το 89%
των ηγετών που συμμετείχαν στην έρευνα
ασχολήθηκαν προσωπικά με ανάλογες κρίσεις, αφιερώνοντας όμως ελάχιστο χρόνο.
Οι ερευνητές συστήνουν στους CEOs να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, να επιδεικνύουν
γνήσιο ενδιαφέρον για τους πληγέντες, να
μη υιοθετούν αμυντική στάση, να στέλνουν
μήνυμα ενότητας στην επιχείρηση και να
καλλιεργούν την πίστη ότι ο οργανισμός όχι
μόνο θα επιβιώσει, αλλά θα βγει από αυτή
τη δοκιμασία ισχυρότερος.

Στενή συνεργασία με τους
senior directors
Οι άμεσοι υφιστάμενοι ενός CEO αποτελούν τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης
και περιλαμβάνουν τους πιο ικανούς μάνατζερ. Η κορυφαία διοικητική ομάδα αποτελεί την κόλλα που βοηθά τον ηγέτη της επιχείρησης να κρατά τον οργανισμό ενωμένο
και συντονισμένο στη σωστή κατεύθυνση
για την επίτευξη των στόχων. Οι CEOs διαθέτουν το 46% του χρόνου τους εντός
της επιχείρησης με έναν ή περισσότερους
senior directors και το 21% κατ’ αποκλειστικότητα με το senior leadership team.
Δεν είναι τυχαίο ότι τους αφιερώνουν τόσο
χρόνο, καθώς βασίζονται σε τεράστιο βαθμό σε αυτούς. Ό,τι αδυναμίες έχει αυτή η
ομάδα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο
στην απόδοση του CEO. Για αυτό και το
μεγαλύτερο παράπονο που εξέφρασαν οι
CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα είναι
ότι δεν έθεσαν αρκετά αυστηρά κριτήρια
για την επιλογή του top management team
τους και επέλεξαν άτομα που ήταν μεν ικανά να συντηρούν το status quo, δεν είχαν
όμως την ικανότητα να τον βοηθήσουν να
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Η ΝΕΑ BMW X5
Η τέταρτη γενιά της BMW X5 εντυπωσιάζει με τις πολυάριθμες καινοτομίες της
και αντιπροσωπεύει την πιο ακαταμάχητη εκδοχή της φιλοσοφίας Sports Activity
Vehicle (SAV): συνδυάζοντας τόλμη και ικανότητα σε συνθήκες εκτός δρόμου
με ταλέντο για δυναμική οδηγική απόλαυση.

Η

νέα BMW X5 ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία του
ιδρυτή της κατηγορίας Sports Activity
Vehicle (SAV), ενός μοντέλου που μέχρι τώρα
έχει πουλήσει πάνω από 2,2 εκατομμύρια μονάδες. H νέα έκδοση της BMW X5 ετοιμάζεται για
θεαματική είσοδο στην αυτοκινητιστική σκηνή,
με ‘καθαρή’ σχεδίαση, υψηλά επίπεδα άνεσης,
σπορ χαρακτήρα, αναμφισβήτητο κύρος και
ασφαλώς καινοτόμο εξοπλισμό.
Το εξωτερικό υιοθετεί μία στιβαρή και σαφή
σχεδιαστική γλώσσα που εγκαινιάζεται για τα
μοντέλα BMW X. Δυναμικές, ανάγλυφες επιφάνειες, ακριβείς γραμμές. Μεγάλη μάσκα BMW
με μονοκόμματο πλαίσιο, εντυπωσιακή χαρακτηριστική γραμμή και δυναμική γραμμή οροφής, τρισδιάστατα πίσω φώτα.
Το εσωτερικό αποπνέει φινέτσα και σύγχρονη
αύρα χάρη στα προηγμένα υλικά, την αρμονική σχεδίαση και την καινοτόμο φιλοσοφία
ελέγχου. Η νέα BMW X5 διατίθεται στις εκδόσεις εξοπλισμού BMW xLine και M Sport, ενώ
παρουσιάζεται και η νέα έκδοση Vernasca του
στάνταρ δερμάτινου σαλονιού.
To νέο, πιο αποδοτικό σύστημα ελέγχου BMW
xDrive intelligent all-wheel drive με αυξημένο
ποσοστό κατανομής ισχύος στους πίσω τροχούς παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ
το μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα προσφέρει αισθητά αυξημένη ευελιξία, ελκτική
πρόσφυση και κατευθυντική ευστάθεια στην
επιτάχυνση κατά την έξοδο από τις στροφές
και σε δυναμικές συνθήκες οδήγησης.

Νέες τεχνολογίες που
συναρπάζουν
Στη νέα BMW X5 μπορείτε να απολαύσετε την
ανανεωμένη γενιά BMW Head-Up Display με
μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής (τώρα 7 × 3,5
ιντσών), βελτιστοποιημένα 3D γραφικά και πρόσθετο περιεχόμενο απεικόνισης. Επιπλέον, προσφέρεται τεχνολογία τηλεφώνου με ασύρματη
φόρτιση για συμβατά κινητά τηλέφωνα, ενώ το

BMW Display Key προβάλλει πληροφορίες για
την κατάσταση του αυτοκινήτου και επιτρέπει
τον έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος.

Συστήματα υποστήριξης
του οδηγού
Η καινοτόμα γκάμα συστημάτων υποστήριξης
οδηγού κάνει ένα ακόμα βήμα προς την αυτοματοποιημένη οδήγηση: Το Driving Assistant
Professional περιλαμβάνει εξελιγμένη έκδοση
Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go,
Steering & lane control assistant, Lane Change
Warning & Lane Departure Warning, προστασία από πλευρική σύγκρουση, υποστήριξη
ελιγμού αποφυγής εμποδίου, Προειδοποίηση

Διέλευσης κυκλοφορίας, Προειδοποίηση
Προτεραιότητας και Προειδοποίηση πορείας στο αντίθετο ρεύμα. Το Emergency Stop
Assistant διατίθεται για πρώτη φορά: φρενάρει το όχημα αυτόματα, εάν χρειαστεί και το
κατευθύνει στο πλάι του δρόμου.
Ο πιο εύκολος χειρισμός αυτοκινήτου που
είχατε ποτέ: με το Parking Assistant με αυτοματοποιημένη διαμήκη και εγκάρσια καθοδήγηση και το νέο Reversing Assistant, το
οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο διεύθυνσης,
έχοντας προηγουμένως καταγράψει δεδομένα με εμπρόσθια κίνηση για μία απόσταση
έως 50m, ώστε να τα χρησιμοποιήσει στην
οπισθοπορεία. Το Parking Assistant Plus περιλαμβάνει επίσης Surround View, Top View,
Panorama View και Remote 3D View.
Τέλος, με τις Υπηρεσίες BMW ConnectedDrive
απολαμβάνετε την συνδεσιμότητα του οχήματος και των ψηφιακών συσκευών σας
μέσω του προσωπικού βοηθού ταξιδιού
BMW Connected.

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με
το τμήμα Εταιρικών
Πωλήσεων της BMW Hellas
στο email: BMWHellas.
Corporatesales@bmw.gr
και στο 210 9118000
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κάνει το επόμενο βήμα για την επιχείρηση.
Πέρα από την ανώτερη διοικητική ομάδα,
είναι σημαντικό να βρίσκονται σε επικοινωνία και με ένα ευρύτερο δίκτυο ανωτέρων στελεχών του οργανισμού (συχνά
ονομάζονται top 100), οι περισσότεροι εκ
των οποίων αναφέρονται στους άμεσους
υφισταμένους του CEO. Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα τούς αφιερώνουν το 32% του
χρόνου τους εντός της επιχείρησης, για
δύο κυρίως λόγους: πρώτον, επειδή αυτά
τα στελέχη αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την υλοποίηση της στρατηγικής, και
δεύτερον επειδή παίζουν κομβικό ρόλο στο
σχεδιασμό διαδοχής ηγεσίας. Καθώς κατά
βάση είναι νεότερης ηλικίας, είναι πιθανότερο ότι από το δικό τους pool θα προκύψουν οι αυριανοί ηγέτες της επιχείρησης.
Παράλληλα, προκειμένου να μην χάνουν
την επαφή τους με το σύνολο του οργανισμού και την πραγματικότητα που βιώνουν
οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους,
χρειάζεται να αφιερώνουν και λίγο χρόνο
με διευθυντές που βρίσκονται χαμηλότερα
στην ιεραρχία. Γενικότερα, η ανάπτυξη σχέσεων με υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα της
ιεραρχίας ευνοεί την εικόνα και την απήχηση του ηγέτη της επιχείρησης στα μάτια των
εργαζομένων.

Χρήση μηχανισμών για τη σωστή
λήψη αποφάσεων
Καθώς είναι αδύνατον να κάνουν οι ίδιοι όλη
τη δουλειά, οι CEOs έχουν ορίσει δομές, διαδικασίες και μηχανισμούς ώστε να βοηθούν
το ανθρώπινο δυναμικό στη λήψη σωστών
αποφάσεων. Ο πιο σημαντικός μηχανισμός
είναι η χάραξη στρατηγικής (στην οποία
καταναλώνουν κατά μέσο όρο το 21% του
εργασιακού τους χρόνου), οι συναντήσεις
ανασκόπησης με τα business units (25%
του χρόνου τους), η ανάπτυξη ανθρώπων
και σχέσεων (25%), η ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της κουλτούρας της επιχείρησης με τους εταιρικούς στόχους (16%) και οι
συγχωνεύσεις και εξαγορές (4%).
Η χάραξη ξεκάθαρης στρατηγικής συνολικά για την επιχείρηση αλλά και για κάθε
business unit (και η αναδιαμόρφωσή της,
όταν αυτό απαιτείται), αποτελεί πρωταρχι-
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κή αρμοδιότητα του CEO, καθώς δίνει στην
επιχείρηση κατεύθυνση για το πώς θα παράσχει αξία, θα ξεπεράσει τον ανταγωνισμό και
θα διαφοροποιηθεί. Η στρατηγική ορίζει όχι
μόνο τι πρέπει να κάνει, αλλά και τι δεν πρέπει να κάνει η εταιρεία. Αντίστοιχα, αρμοδιότητα του ηγέτη της επιχείρησης είναι η διαμόρφωση και η ενδυνάμωση της εταιρικής
κουλτούρας – των αξιών και κανόνων βάσει
των οποίων λειτουργεί η επιχείρηση-, ώστε
να συμβαδίζει με τη στρατηγική που πρέπει
να ακολουθήσει. Ταυτόχρονα, ο CEO είναι
αυτός που πρέπει να διασφαλίσει ότι η στρατηγική υλοποιείται σωστά, μέσα από κατάλληλες διαδικασίες – π.χ. marketing plans,
τιμολόγηση, ανάπτυξη προϊόντων κ.ά.- και
επίσημα reviews απόδοσης, ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο που συντελείται, να
δίνει feedback και να προλαβαίνει λάθη.

Ατελείωτα meetings
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι παρίστανται
σε μια ατελείωτη ροή συναντήσεων, καθεμία από τις οποίες μπορεί να είναι εντελώς
διαφορετική από την προηγούμενη. Κατά
μέσο όρο, οι ηγέτες της έρευνας συμμετείχαν σε 37 συνεδριάσεις την εβδομάδα και
δαπανούσαν το 72% του συνολικού χρόνου
εργασίας τους σε συναντήσεις. Οι Καθηγητές του Harvard συστήνουν στους CEOs να
περιορίσουν τον αριθμό των meetings σε
αυτά όπου πραγματικά είναι απαραίτητη
η παρουσία τους, και σε κάθε περίπτωση
να μειώσουν τη διάρκειά τους. Συνήθως,
οι ωριαίες συναντήσεις μπορούν να περιοριστούν στα 30 ή ακόμη και στα 15 λεπτά
χωρίς να χαθεί η ουσία. Με αυτό τον τρόπο,
υποχρεώνονται οι συμμετέχοντες να μην
προσέρχονται σε συναντήσεις χωρίς ατζέντα, για την οποία έχουν ήδη προετοιμαστεί.
Επίσης, είναι σημαντικό να αφήνουν οι
executive assistants τους κάποια κενά στο
πρόγραμμά τους για έκτακτες ανάγκες που
μπορεί να προκύψουν. Όσο σημαντική και
αν είναι η ατζέντα, πρέπει να υπάρχει ένα
μικρό έστω περιθώριο για αυθόρμητες, μη
προγραμματισμένες ενέργειες του CEO.
Τέλος, επισημαίνουν ότι είναι αναγκαίο να
έχουν στο πρόγραμμά τους και ένα διάστημα όπου μπορούν να εργαστούν μόνοι, απε-

ρίσπαστα, προκειμένου να οργανωθούν,
να σκεφτούν και να προετοιμαστούν για τις
συναντήσεις τους. Συνήθως, αυτό μπορεί
να γίνει μόνο εκτός γραφείου. Ιδανική συνθήκη είναι η αξιοποίηση του χρόνου κατά
τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού,
για αυτό και προτείνουν στους CEOs να ταξιδεύουν μόνοι.

Χρόνος με εξωτερικούς
stakeholders
Παρόλο που οι ενδοεταιρικοί stakeholders
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό πρόγραμμα των CEOs, ένα σημαντικό
κομμάτι του χρόνου τους (30% κατά μ.ο.)
αφιερώνεται σε εξωτερικούς stakeholders:
σε επιχειρηματικούς εταίρους (πελάτες,
προμηθευτές, επενδυτές, συμβούλους, δικηγόρους, εταιρείες δημοσίων σχέσεων,
δημόσιους φορείς κ.ά.), στο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας, αλλά και σε εξωτερικές υποχρεώσεις, όπως η συμμετοχή
σε άλλα Δ.Σ. ή οι ΕΚΕ δραστηριότητες του
οργανισμού. Αυτοί οι stakeholders είναι εξίσου απαιτητικοί με τους εσωτερικούς και διεκδικούν εξίσου δυναμικά το χρόνο και την
παρουσία του ηγέτη της επιχείρησης.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν με έκπληξη ότι
οι CEOs δαπανούσαν μόλις 3% του χρόνου
τους με τους πελάτες του οργανισμού, λιγότερο χρόνο από ό,τι διέθεταν στους συμβούλους. Η πρότασή τους είναι να αυξήσουν
το χρόνο συναναστροφής τους με πελάτες,
καθώς αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την πορεία του οργανισμού και
τον ανταγωνισμό, υιοθετώντας ενδεικτικά
κάποιες τακτικές, όπως οι προγραμματισμένες συναντήσεις ή (αν πρόκειται για εταιρεία
λιανικής) οι αιφνιδιαστικές επισκέψεις στα
καταστήματα για να συνομιλήσουν με πελάτες, όχι μόνο με το προσωπικό.
Σε ό,τι αφορά το Δ.Σ., οι CEOs δεν πρέπει
να ξεχνούν ότι στην πραγματικότητα αυτό
είναι το αφεντικό τους. Αξίζει να χτίσουν
ουσιαστικές σχέσεις με το κάθε μέλος ξεχωριστά, να γνωρίζουν τις ικανότητες και την
εμπειρία τους, ώστε σε σύνθετες καταστάσεις ή σε περιπτώσεις κρίσης να γνωρίζουν
σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν για ουσιαστική καθοδήγηση.

παρουσίαση
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Η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού
O Κυριάκος Ανδρέου, Advisory Leader της PwC Greece, εξηγεί ότι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την ψηφιοποίηση, αλλά αφορά κυρίως
την αποτελεσματικότερη συνεργασία του ανθρώπινου παράγοντα μέσω της τεχνολογίας.
Τι σημαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις;
Στη σημερινή περίοδο είναι βέβαιο πως οι
ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν βασικό
κομμάτι της καθημερινότητας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε
άλλωστε στην περίοδο της ψηφιακής επανάστασης ή όπως πολλοί χαρακτηρίζουν
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Πρέπει
όμως να ξεκαθαριστεί πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι ευρύτερο από την
απλή ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.
Πρακτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
αφορά τη συνεργασία των τμημάτων της
επιχείρησης ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προϊόντα και
υπηρεσίες, να βελτιώσουν τις διαδικασίες
τους και την εμπειρία των πελατών τους
και των υπαλλήλων τους. Με απλά λόγια,
οι άνθρωποι της επιχείρησης έχουν την
ευκαιρία μέσα από νέες τεχνολογίες να συνεργαστούν καλύτερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Αυτό έχει άμεσο και έμμεσο
αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πελατών
της επιχείρησης, οι οποίοι θα αισθανθούν
πως εξυπηρετούνται καλύτερα, οι ανάγκες
τους γίνονται κατανοητές και οι λύσεις που
τους παρέχονται τους ικανοποιούν.
Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι
επιχειρήσεις να επιτύχουν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό;
Για να επιτευχθεί η μετάβαση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό, χρειάζεται η αναγνώριση
των αναγκών της επιχείρησης και των πελατών της, η εύρεση και ορθή χρήση των κατάλληλων εργαλείων και το σημαντικότερο,
η υιοθέτηση μιας διαφορετικής εταιρικής
κουλτούρας, η οποία θα προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η κατανόηση, η προσαρμογή και η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού απαι-

τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, σε βάθος χρόνου, από τη λειτουργία των επιχειρήσεων
και της ικανοποίησης των πελατών τους.

τούν τεχνογνωσία και καθοδήγηση από
εξειδικευμένους συνεργάτες με εμπειρία σε
έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ανά τον κόσμο. Οι
εξειδικευμένοι συνεργάτες μπορούν να τοποθετήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό
στον κατάλληλο πλαίσιο, να εξηγήσουν τις
χρήσεις και τα πλεονεκτήματά του, όπως και
να προχωρήσουν στην υλοποίηση του.
Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο εμπόδιο
του ψηφιακού μετασχηματισμού;
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή περνάει από πολλά στάδια και το δυσκολότερο
αυτών είναι η αλλαγή κουλτούρας. Είναι το
δυσκολότερο, γιατί έγκειται στην αντίσταση
της αλλαγής, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο
και σε επίπεδο προσωπικού. Ως ένα βαθμό
η αντίσταση είναι κατανοητή και δικαιολογημένη, ωστόσο πρέπει να ξεπεραστεί
αποδεικνύοντας απτά αποτελέσματα και
τρόπους με τους οποίους θα επωφεληθούν
όχι μόνο οι πελάτες της επιχείρησης, αλλά
και οι υπάλληλοί της. Ταυτόχρονα εμπόδιο
για πολλούς αποτελεί και η επένδυση που
απαιτείται. Για το λόγο αυτό χρειάζεται, από
τα πρώτα στάδια να αποδειχθεί ότι η όποια
επένδυση θα αποσβεστεί από τα σταθερά
και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως και από

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ελληνικές
επιχειρήσεις αναφορικά με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό;
Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με πρωτοπόρους τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους καθώς και τα τραπεζικά ιδρύματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
κυρίως λόγω της κρίσης και της περιορισμένης ρευστότητας δεν έβαλαν ψηλά στις
προτεραιότητες τους ούτε επένδυσαν στον
ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το γεγονός
αυτό τις αφήνει αρκετά πιο ευάλωτες στο
διεθνή ανταγωνισμό, αλλά παράλληλα δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία βελτιστοποίησης της απόδοσης τους τα επόμενα χρόνια.
Με βάση την πρόσφατη έρευνα της PwC,
Family Business Survey, πάνω από τις μισές
ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν σημαντικές δράσεις σε σχέση με τις
ψηφιακές δεξιότητες σε βάθος διετίας.
Τι σημαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την ελληνική οικονομία;
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται σήμερα διεθνώς αναδιαμορφώνει
την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύοντας
νέες οικονομίες, νέες επενδύσεις και την εκπαίδευση του μέλλοντος. Η χώρα μας φαίνεται να βρίσκεται ακόμα πίσω σε αυτό το
κομμάτι. Θα πρέπει σύντομα να δούμε τις
νέες προκλήσεις και ευκαιρίες και να τις συνδέσουμε με το αναπτυξιακό μοντέλο της
χώρας. Τέλος ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του κράτους αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία
για την Ελλάδα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική σχέση κράτους πολίτη και μια διαφορετική εμπειρία του πολίτη
στις συναλλαγές του με το κράτος.
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Κατακλυσμός πρωτοβουλιών
Εάν η ουσία της στρατηγικής είναι, όπως έχει υποστηρίξει ο διάσημος αμερικανός
ακαδημαϊκός Michael Porter, το να επιλέγουμε τι δεν θα κάνουμε, τότε η πεμπτουσία
της εκτέλεσης είναι, αντίστοιχα, η μη εκτέλεση.
Άρθρο της Rose Hollister, Executive Coach, και του Michael D. Watkins, Καθηγητή του IMD, στο Harvard Business Review Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com.

Τ

ο παραπάνω ακούγεται απλό,
αλλά σε πολλές εταιρείες είναι
εντυπωσιακά δύσκολο να σταματήσουν
δρομολογημένες
πρωτοβουλίες, ακόμα και αν αυτές δεν
ταιριάζουν με τη γενική στρατηγική της
επιχείρησης. Αντιθέτως, η ηγεσία συχνά
προσθέτει πρωτοβουλίες σε νέα επίπεδα,
προκαλώντας υπερφόρτωση για τις ομάδες που καλούνται να τις υλοποιήσουν.
Κάποιες φορές, η ηγεσία δεν έχει επίγνωση όλων των έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη, ούτε του αντίκτυπου των έργων
αυτών στην επιχείρηση. Σε άλλες περιπτώσεις, η εσωτερική πολιτική υπαγορεύει τη συνέχιση έργων που θα έπρεπε να
έχουν σταματήσει από καιρό πριν. Όποιος
και να είναι ο λόγος, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας προκαλεί συνήθως προβλήματα σε επίπεδο παραγωγικότητας και
ποιότητας ενώ συχνά οδηγεί ταλαντούχα
στελέχη σε παραίτηση.
Πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονται το
πρόβλημα μόνο αφού ξεκινήσουν οι παραιτήσεις. Εσωτερική έρευνα σε μια γνωστή αμερικάνικη εταιρεία λιανικής για

παράδειγμα, έδειξε ότι οι υπεύθυνοι καταστημάτων είχαν περισσότερα καθήκοντα από αυτά που προλάβαιναν να υπηρετήσουν μέσα σε μια τυπική εβδομάδα.
Αντί να μετριάσουν τον φόρτο εργασίας,
οι επικεφαλής τους περίμεναν από αυτούς να βάλουν προτεραιότητες και να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά καθήκοντα. Ωστόσο, όταν ξεκίνησαν
να πέφτουν οι δείκτες της πελατειακής
εξυπηρέτησης και τα οικονομικά αποτελέσματα, η ανώτερη ηγεσία αντιλήφθηκε
ότι ήταν απαραίτητη μια νέα προσέγγιση
και πρότεινε τη σύσταση μιας task force
δυναμικών ηγετών για την αξιολόγηση
του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών στους
υπεύθυνους καταστημάτων.

Υπερφόρτωση του δικτύου
Η task force βρήκε ότι πολλά τμήματα ξεκινούσαν ταυτόχρονα νέες πρωτοβουλίες
οι οποίες απαιτούσαν την προσοχή των
υπεύθυνων καταστημάτων σε τομείς όπως
το λανσάρισμα νέων προϊόντων, η εκπαίδευση, η πελατειακή εξυπηρέτηση και το
ΙΤ. Μια συνολική μελέτη αποκάλυψε ότι πε-

Ο καλύτερος τρόπος για να
προλάβετε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό
πρωτοβουλιών είναι με το να μην
επιτρέψετε να προκύψει εξαρχής

ρισσότερο από το 90% των πρωτοβουλιών
είχαν ξεκινήσει μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων είχαν
λοιπόν κληθεί να αφομοιώσουν μία σειρά
από νέες πρακτικές ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να διαχειριστούν έναν μεγάλο όγκο
πελατών αλλά και το ίδιο το προσωπικό
τους. Κάποια καταστήματα δεν κατάφεραν
να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και
τις προβλέψεις και η υιοθέτηση των νέων
πρωτοβουλιών δεν υπήρξε ικανοποιητική.
Όταν έλαβαν την σχετική αναφορά, οι επικεφαλής της επιχείρησης αντιλήφθηκαν
ότι έπρεπε να είναι πιο πειθαρχημένοι
οι ίδιοι όσον αφορά τον προσδιορισμό
ορίων και προτεραιοτήτων, αντί να περιμένουν από τους υπεύθυνους καταστημάτων να επωμιστούν όλη την ευθύνη.
Ανατέθηκε σε εκπρόσωπο της ανώτατης διοίκησης να μεσολαβεί σε όλες τις
επικοινωνίες μεταξύ των τμημάτων της
εταιρείας και των υπεύθυνων των καταστημάτων. Τα επιμέρους τμήματα δεν
μπορούσαν πλέον να περάσουν απευθείας νέες υποχρεώσεις στους υπεύθυνους
καταστημάτων χωρίς αυτές να περάσουν
πρώτα από τον διαμεσολαβητή, ο οποίος
και αξιολογούσε τις προτεραιότητες και
προστάτευε το προσωπικό από ανέφικτους στόχους. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε
στους υπεύθυνους καταστημάτων να
εστιάσουν σε συγκεκριμένα καθήκοντα
και η ενασχόλησή τους με λιγότερες δραστηριότητες βοήθησε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.
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Παρόμοιες καταστάσεις προκύπτουν σε
πολλές επιχειρήσεις. Οι ηγέτες νιώθουν
την πίεση να πετύχουν περισσότερα με
λιγότερους πόρους, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η υπερφόρτωση των υφιστάμενών
τους είναι ο τρόπος για να το πετύχουν.
Ας ξεκινήσουμε μελετώντας τα βασικά
αίτια του προβλήματος που περιγράφηκε
παραπάνω.

Πώς ξεκινά η «υπερφόρτωση»
Οι λόγοι που προκαλούν το πρόβλημα
μπορούν να εντοπιστούν στους εξής τομείς:
Έλλειψη εικόνας σχετικά με τον αντίκτυπο: Η διοίκηση συνήθως δεν έχει πλήρη αίσθηση του αθροιστικού αντίκτυπου
όλων των πρωτοβουλιών που βρίσκονται
σε εξέλιξη. Πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μηχανισμούς για να εντοπίσουν,
να μετρήσουν και να διαχειριστούν τις
απαιτήσεις που συνεπάγονται οι πρωτοβουλίες οι οποίες και βαραίνουν τους εργαζόμενους που καλούνται να κάνουν τη
δουλειά. Στην πράξη, η μέτρηση του φόρτου εργασίας που προσθέτει ένα νέο έργο

στην εταιρεία μπορεί να γίνει μόνο εφόσον κινητοποιηθούν οι σωστοί άνθρωποι.
Πολλαπλασιαστικοί παράγοντες: Οι περισσότεροι επικεφαλής τμημάτων έχουν
επίγνωση μόνο των πρωτοβουλιών που
αφορούν το δικό τους τμήμα με αποτέλεσμα να υπερφορτώνουν, άθελά τους,
συναδέλφους από άλλα τμήματα που την
ίδια στιγμή καλούνται να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες και άλλων projects.
Έλλειψη χρηματοδότησης: Στον κόσμο
της πολιτικής συμβαίνει συχνά να προκρίνεται μια νέα νομοθεσία χωρίς όμως να
υπάρχει χρηματοδότηση για την εφαρμογή της. Αντίστοιχα στις επιχειρήσεις, η διοίκηση μπορεί να αναθέτει στο προσωπικό έργα χωρίς τους απαραίτητους πόρους
για να υλοποιηθούν.
Πρόχειρες λύσεις: Όταν ένα project ξεκινά για να μπαλώσει μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος, στην πορεία ενδέχεται
να προκύψουν πολλά αντίστοιχα μπαλώματα, κανένα από τα οποία δεν αγγίζει τα
αίτια του προβλήματος.
Αδράνεια: Πολλές εταιρείες δεν έχουν
τον τρόπο –ή, τη θέληση- να παύσουν

κάποιες από τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν δεν
υπάρχουν διαδικασίες για τον προσδιορισμό του πότε μια πρωτοβουλία θα πρέπει να ολοκληρώνεται. Ένα project μπορεί να υπήρξε ζωτικής σημασίας για την
εταιρεία όταν ξεκίνησε, αλλά να μην έχει
πλέον νόημα.

Ποιες προσεγγίσεις
δεν λειτουργούν
Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, πολλές εταιρείες καταλήγουν να το επιδεινώνουν κάνοντας
λάθη όπως τα παρακάτω:
Ορισμός προτεραιοτήτων ανά τμήμα
Τα διευθυντικά στελέχη νιώθουν άνετα
να ορίζουν προτεραιότητες στους δικούς τους τομείς ευθύνης επειδή ακριβώς γνωρίζουν καλύτερα τα δεδομένα
που επικρατούν εκεί. Αυτό, ωστόσο, δεν
τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν τον
συγκεντρωτικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών για το σύνολο των ομάδων. Για
παράδειγμα, το οικονομικό τμήμα μπορεί
να επιθυμεί την εγκατάσταση ενός νέου

Πλάνο δράσης
Αν και δύσκολο, είναι απόλυτα εφικτό να αντιμετωπιστεί το
θέμα του υπερβολικού φόρτου και να βοηθηθεί η επιχείρηση να
αφιερώσει τους πόρους της σε στρατηγικά σημεία. Αυτό προϋποθέτει τη θέληση και την πειθαρχία για λήψη και εφαρμογή δύσκολων αποφάσεων. Τα παρακάτω είναι τα βασικότερα βήματα
αυτής της διαδικασίας:
1. Μετρήστε το σύνολο των πρωτοβουλιών που τρέχουν στην
επιχείρηση ώστε να προσδιορίσετε αν πάσχει από υπερφόρτωση.
2. Αξιολογήστε όλες τις πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη. Για
κάθε μία, εντοπίστε την επιχειρηματική ανάγκη, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, τον αριθμό ατόμων που χρειάζονται
και τον επιχειρηματικό αντίκτυπο.
3. Καλέστε τους επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να καθορίσουν από κοινού
προτεραιότητες.
4. Ορίστε μια ημερομηνία λήξης για κάθε νέα πρωτοβουλία και
μια καταληκτική ημερομηνία της χρηματοδότησης και της
απασχόλησης ανθρώπινων πόρων ώστε τα ίδια projects να
μη συνεχίζουν να καταναλώνουν πόρους επί σειρά ετών χω-

ρίς να έχουν σημαντικό επιχειρηματικό αντίκτυπο.
5. Στον ετήσιο προγραμματισμό, απαιτήστε να περνά κάθε
πρωτοβουλία από διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης,
αφού αποδειχθεί η αξία της για την εταιρεία.
6. Επικοινωνήστε στο προσωπικό ότι η παύση μίας πρωτοβουλίας δεν σημαίνει ότι ήταν αποτυχημένη αλλά ότι υπάρχει ένα
όριο όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που μπορεί να υποστηρίζει η εταιςΣαφώς και ο καλύτερος τρόπος για να προλάβετε
έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών είναι με το
να μην επιτρέψετε να προκύψει εξαρχής. Κι αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη αυστηρών διαδικασιών σχετικά με το
πώς και πότε λανσάρει νέες πρωτοβουλίες η εταιρεία αλλά
και την παρακολούθηση του πόσο χρόνο απαιτούν και από
ποιον. Μια επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όταν
μαθαίνει πώς να λέει όχι στις «εκατοντάδες άλλες καλές ιδέες
που υπάρχουν» -όπως το έθεσε κάποτε ο Steve Jobs. Με τον
τρόπο αυτόν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δημιουργικές της
δυνάμεις με μεγαλύτερη σοφία, να ενισχύσει την ικανοποίηση και τη δέσμευση του προσωπικού και να πετύχει περισσότερα σε τομείς που έχουν πραγματική σημασία.
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προγράμματος δαπανών. Ακόμα κι αν
αυτό αποτελεί την σωστή απόφαση για
την εταιρεία, η εκμάθηση του προγράμματος επιβαρύνει τους επικεφαλής όλων
των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας,
οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι
έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα όλοι τους
οι υφιστάμενοι. Κι αυτό είναι κάτι που θα
τους στερήσει πολύτιμο χρόνο από άλλες
υποχρεώσεις τους. Οι προτεραιότητες
σχετικά με νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει
λοιπόν να ορίζονται από κοινού και σε
συνεννόηση μεταξύ όλων των επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων.
Καθορισμός των συνολικών προτεραιοτήτων χωρίς παύση κάποιων πρωτοβουλιών
Οι ομάδες ηγεσίας συχνά κάνουν ασκήσεις ορισμού προτεραιοτήτων μέσω των

οποίων προσδιορίζουν και επικοινωνούν
το πού θα πρέπει να εστιάζει την ενέργειά
του το προσωπικό. Υπονομεύουν, ωστόσο, τις προσπάθειες αυτές όταν δεν αποφασίζουν ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει
να σταματήσουν.
Περικοπές που επηρεάζουν άλλα τμήματα
Όταν η διοίκηση ζητά από όλα τα τμήματα να περιορίσουν τις πρωτοβουλίες τους

κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό -κατά
10%, για παράδειγμα- κάθε ομάδα βρίσκει τον δικό της τρόπο να συμμορφωθεί.
Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δε λαμβάνει
υπόψη τις συνολικές προτεραιότητες της
επιχείρησης. Σαν αποτέλεσμα, οι περικοπές σε ένα συγκεκριμένο τμήμα –όπως το
ΙΤ ή το marketing, μπορεί να υπονομεύσουν τη δυνατότητα άλλων τμημάτων να
παραδώσουν κρίσιμα έργα.

Πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν
μηχανισμούς για να εντοπίσουν, να μετρήσουν
και να διαχειριστούν τις απαιτήσεις που
συνεπάγονται οι πρωτοβουλίες οι οποίες
και βαραίνουν τους εργαζόμενους
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Η

έκδοση (που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ)
περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις και τα συμπεράσματα
από όσα ειπώθηκαν στην ειδική ημερίδα,
Λίγα λόγια για την ΕΑΣΕ: Ηκαθώς
Εταιρία Ανω- και τις συγκεκριμένες προτάσεις
ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
τάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ),
της
ΕΑΣΕ για διοικητικές μεταρρυθμίσεις
Αναβάθμιση της λειτουργίας
ως ο φορέας που εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο μάνατζμεντ
πουτης χώμπορούν άμεσα να εφαρμοστούν
της Δημόσιας Διοίκησης
ρας από το 1986, επιδιώκει να συμβάλει
από
την
πολιτεία. Μάλιστα, τα συμπεράουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής
Βέλτιστες πρακτικές – Ο ρόλος του Μάνατζερ
οικονομίας με τις θέσεις, απόψεις και
σματα
και
οι προτάσεις εκδόθηκαν και σε
δημόσιες παρεμβάσεις της. Έχει έντονη
δραστηριότητα, με περισσότερα
από 500
ανάτυπο.
ενεργά μέλη ανώτατα στελέχη επιχειρήΗ σχετική
ημερίδα είχε πραγματοποιηθεί
σεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της
ελληνικής οικονομίας, διοικώντας
μετον τιςπερασμένο
Φεβρουάριο όταν η ΕΑΣΕ
γαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοέλαβε
την
πρωτοβουλία
να «ενώσει» τον
ποιούνται στη χώρα.
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε μια προσπάθεια να συζητηθούν τα προβλήματα,
οι ευκαιρίες σύμπραξης και οι πιθανοί
εφαρμόσιμοι τρόποι για την αναβάθμιση
της Δημόσιας Διοίκησης. Συμμετείχαν περισσότερα από 300 διευθυντικά στελέχη
ΑΝΑΤΥ
ΠΟ
ΔΙ ΑΠ ΙΣ ΤΩ
ΣΕ ΙΣ / ΣΥ ΜΠ
του δημοσίου και πλειάδα καταξιωμένων
ΕΡΑΣ ΜΑΤΑ
/ ΠΡ ΟΤΑΣ ΕΙ
Σ
ομιλητών. Κατά την έναρξη της ημερίδας,
Αν αβ άθ μι
ση
τη ς Δη μό τη ς λε ιτ ου ργ ία ς
σι ας Δι οί
ο πρέσβης κ. Γεώργιος Γεννηματάς, Γενικός
κη ση ς
Γραμματέας της Προεδρίας της ΔημοκραΠτΔ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ τίας μετέφερε μήνυμα του Προέδρου της
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Η πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ να φέρει κοντά
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 — Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη
το δημόσιο και τις επιχειρήσεις ώστε να
ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για το κοινό καλό με στόχο τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης, έτυχε ένθερμης υποδοχής πρωτίστως από τον ίδιο
τον κ. Παυλόπουλο ο οποίος την έθεσε υπό
την Αιγίδα της Προεδρίας και ακολούθως
Η ΕΑΣΕ θέλοντας να προσφέρει περαιτέρω
από τα ίδια τα στελέχη που συμμετείχαν
στον ευρύτερο διάλογο για το θέμα της αναβάθμισης της
αθρόα και ενεργά.
λειτουργίας του δημόσιου τομέα, προχώρησε στην έκδοση
Η ΕΑΣΕ σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειές της και σχεδιάζει την επόμενη σχετική
των συμπερασμάτων και τοποθετήσεων
ημερίδαστο προσεχές μέλλον πιστεύοντας
των ομιλητών της ημερίδας που διοργάνωσε με την
– όπως τονίζει χαρακτηριστικά στον πρόλογο της έκδοσης ο Σύμβουλος Διοίκησης
Αιγίδα του ΠτΔ για το θέμα – πρωτοβουλία που έτυχε
κ. Γιάννης Αναστασόπουλος – ότι: «Ανάπτυεξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης από τα στελέχη του
ξη δίχως αξιόπιστη και λειτουργική Δημόδημοσίου και των επιχειρήσεων.
σια Διοίκηση δεν μπορεί να προκύψει.»
Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
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Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
(απόσπασμα από τον πρόλογο της ειδικής έκδοσης)
«Στη χώρα μας, όπου κατά γενική παραδοχή το διοικητικό σύστημα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αναζήτηση των συντεταγμένων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα αποτελεί μια διαρκή κι επίπονη
διαδικασία, που δεν έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις των τελευταίων ετών δε, έχουν εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών
ως προς την αποτελεσματικότητα των επιχειρούμενων
λύσεων. …Η καινοτομία, η απλοποίηση των διαδικασιών, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τα θετικά πρόσημα
των καιρών μας, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας
συνιστά διαχρονική αξία και προσωποποιεί τη Δημόσια
Διοίκηση στις συναλλαγές με τους πολίτες.
Ακριβώς για αυτόν (τον ανθρώπινο παράγοντα δηλαδή)
πήραμε ως ΕΑΣΕ την πρωτοβουλία να ανοίξουμε τον διάλογο για το θέμα. …Σκοπός μας ήταν να συμβάλλουμε
με τρόπο ουσιαστικό στις προσπάθειες για μια καλύτερη και ποιοτικότερη Δημόσια Διοίκηση, με την αρωγή
και συνδρομή των ίδιων των μάνατζερ και της εμπειρίας
που διαθέτουν σε θέματα διοίκησης.
…Κοινή συνισταμένη είναι πως η αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο θα πρέπει να
εδράζεται στις αρχές της Αριστείας, της Ανεξαρτησίας, και της Αξιοκρατίας - έννοιες συναρτημένες με τη
δημοκρατική αρχή του κράτους Δικαίου και την αρχή
της ισότητας που αποτελούν το κλειδί της κοινωνικής
συνοχής. Η ανάδειξη και επιβράβευση των άξιων και
ικανών δημιουργεί πάντα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για
την παρακίνηση και παρότρυνση των υπολοίπων σε
μια ομάδα. Ως μάνατζερ που διοικούμε επιχειρήσεις το
γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό και θεωρούμε ότι το ίδιο
πρέπει να εφαρμοστεί και στον Δημόσιο Τομέα, ο οποίος διαθέτει πολλούς ικανούς ανθρώπους. Σε εκείνους
τους άξιους και ικανούς, λοιπόν, αξίζει η αναγνώριση
και η διάκριση· αξίζει να γνωρίζει ο κόσμος και την
άλλη (την καλή) όψη του νομίσματος.
Κι αυτό δεν είναι μόνο δουλειά του Κράτους. Άλλωστε
το Κράτος δεν είναι μια νεφελώδης και δυσπροσδιόριστη έννοια. Αφορά τόσο τους δημοσίους λειτουργούς
(εκλεγμένους ή μη), όσο και την κοινωνία στο σύνολό
της. Οι μικρές αλλαγές που κάνει καθένας μας είναι ικανές να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
Με λίγα λόγια, η δυνατότητα μια καλύτερης ή χειρότερης ημέρας εξαρτάται από την ανάληψη των ατομικών
και συλλογικών μας ευθυνών. Ας τις αναλάβουμε, με
αρετή και τόλμη!»

52

νέα ΕΑΣΕ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΑΣΕ-AIG ΕΛΛΑΣ:
Cyber threats,
GDPR &
Ασφαλιστικές
λύσεις 3ης γενιάς

Η ΕΑΣΕ διοργάνωσε σε συνεργασία με την AIG Ελλάδος μια πολύ
ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με θέματα κυβερνοαπειλών με αφορμή την εφαρμογή της νομοθεσίας του GDPR.
Ο κ. Giuseppe Zorgno, Διευθύνων
Σύμβουλος της AIG Ελλάδος, παρουσίασε το κλίμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στον
ασφαλιστικό κόσμο και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
των επιχειρήσεων λόγω της νέας
τεχνολογικής πραγματικότητας.
Στη συνέχεια ο κ. Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines and Casualty
Manager, πήρε το λόγο και παρουσίασε διεξοδικά ποιοι είναι
οι κίνδυνοι οι οποίοι δημιουργούνται μετά από μια παραβίαση
εταιρικών συστημάτων, ποια είναι
τα πιο αδύναμα σημεία σε έναν
οργανισμό και τα πιο ελκυστικά
επομένως για μια κυβερνοεπίθεση, τι πορεία πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρία που αντιλαμβάνεται ότι έχει πέσει θύμα κλοπής
δεδομένων αλλά και ποια είναι τα
εργαλεία διαχείρισης κινδύνου σε
τέτοιες περιπτώσεις. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά
γραφεία της AIG Ελλάδος στο Μαρούσι στις 25 Σεπτεμβρίου 2018.
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Συνάντηση Κορυφής στην Τράπεζα Πειραιώς
Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν την Τράπεζα Πειραιώς
και συνάντησαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου. Ο κ. Μεγάλου παρουσίασε τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί ώστε να εξασφαλίζεται ορθή, διαφανής διακυβέρνηση. Κατόπιν ακολούθησε μια
επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης και του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα. Ειδική
επισήμανση έγινε στο πλάνο της Τράπεζας να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με προοπτικές
βιώσιμης ανάπτυξης σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι ΑΠΕ και ο αγροτικός τομέας. Τέλος
το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χατζηνικολάου ο
οποίος υπογράμμισε ότι η εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης είναι
σημαντικό βήμα την ανάπτυξη μιας υγιούς επιχείρησης.
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Συνάντηση
Κορυφής στο ΓΕΝ

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018
τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν
την ιστορική Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων και συναντήθηκαν με
τον Αρχηγό του ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ. Στην
ομιλίας του ο κ. Τσούνης παρουσίασε τις βασικές λειτουργίες και
τη δομή του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ακολούθησε συζήτηση
με τα μέλη της ΕΑΣΕ σχετικά με
τις προκλήσεις, τις προοπτικές
και τις επιδιώξεις του Πολεμικού
Ναυτικού σήμερα.

Υποτροφία από
το ΣΕΝ/JA Greece
σε μαθήτρια
Γενική Διευθύντρια
«Εικονικής
Επιχείρησης»
Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/
Junior Achievement Greece, απένειμε στη
μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, Μαρία Κοκάλα
την πρώτη υποτροφία στην ιστορία του
οργανισμού, ύψους 20 χιλιάδων ευρώ. Η
υπότροφος το 2016 συμμετείχε στο πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης» του
ΣΕΝ ως Γενική Διευθύντρια της μαθητικής
«εικονικής επιχείρησης» Smileybin συμμετέχοντας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
«Junior Achievement Europe», όπου και
διακρίθηκε με το βραβείο της «Ηγετικής
Προσωπικότητας» ξεχωρίζοντας ανάμεσα
σε 420.000 μαθητές από όλη την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα τέλεσε υπό την Αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ο οποίος υποδέχθηκε
στο γραφείο του τη Μαρία Κοκάλα για να
την συγχαρεί. Η ΕΑΣΕ ως συνεργάτης του
ΣΕΝ/JA Greece, χαιρετίζει τέτοιου είδους
δράσεις και συμμετέχει ενεργά μέσω των
εθελοντικών δράσεων των μελών της σε
πρωτοβουλίες οι οποίες διαμορφώνουν
τις δεξιότητες των μελλοντικών στελεχών
της χώρας.
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AMBASSADORS’ TALK
με την Πρέσβη της Σουηδίας

Στην Πρεσβευτική Κατοικία υποδέχτηκε τα μέλη της ΕΑΣΕ η Πρέσβης της Σουηδίας, Charlotte Sammelin την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του κύκλου
συναντήσεων Ambassadors’ Talk. Η Πρέσβης πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της σουηδικής οικονομίας, τα
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα αλλά και τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα.
Όπως ανέφερε η Πρέσβης, η σουηδική κοινωνία χαρακτηρίζεται από έννοιες όπως
η επικοινωνία και η ομαδικότητα, ενώ υπογράμμισε τον υψηλό βαθμό ψηφιακής
πρόσβασης στη χώρα ως απόδειξη της καινοτόμας τεχνολογικής της ταυτότητας.

AMBASSADORS’ TALK
με τον Πρέσβη της
Ιαπωνίας
Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, τα μέλη της
ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την
οικία του Ιάπωνα Πρέσβη στην Ελλάδα, κ.
Yasuhiro Shimizu. Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας
καλωσόρισε τα μέλη της ΕΑΣΕ και ανέπτυξε
διεξοδικά θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του. Η Ιαπωνία
ως στρατηγικός παίκτης της περιοχής του
Ειρηνικού, επηρεάζει τις μεγαλύτερες δυνάμεις της περιοχής και η ομιλία του κ. Shimizu
κάλυψε όλα αυτά τα
θέματα με τη ματιά
ενός ανώτατου αξιωματούχου με μεγάλη εμπειρία σε θέματα στρατηγικής.

AMBASSADORS’ TALK
με τον Πρέσβη της Ιταλίας
Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων
Ambassadors Talk, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τον πρέσβη της Ιταλίας
στην Ελλάδα, κ. Efisio Luigi Marras. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018. Η
συνάντηση είχε ως θέμα τις ελληνοϊταλικές σχέσεις στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΧΟΡΗΓΟΣ
Edenred
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10ο CEOnergies Breakfast Meeting

ΧΟΡΗΓΟΣ
Marsh

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 το 10ο CEOnergies Breakfast Meeting, με θέμα «Επανεκκίνηση
καριέρας – Ποτέ δεν είναι αργά!» και ομιλητή τον κ. Νίκο Στελλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ASCEND BAKER TILLY. Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχε η νέα Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία, η οποία θέτει ως στρατηγικό στόχο
την ανάδειξη του “ηλικιακού ρατσισμού”. Ο κ. Στελλάκης παρουσίασε τη δική του οπτική για μία δυναμική επανεκκίνηση στον
επαγγελματικό στίβο.

ΕΑΣΕ Open Tennis
Tournament

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Open
Tennis Tournament που διοργανώθηκε από την Ομάδα Προγραμμάτων και
Ευ Ζην της ΕΑΣΕ και διεξήχθη στο ACE
Tennis Club από την 1 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018. Μετά τον εντυπωσιακό τελικό στα μονά, νικητής του τουρνουά
αναδείχτηκε ο κ. Λάμπρος Λάμπρου, που επικράτησε του κ.
Δημήτρη Μπάβα με 3-6, 7-6, 10-7. Στα διπλά νικητές ανεδείχθησαν οι κύριοι Μάρκος Μπιτσάκος και Γιάννης Παπαχρήστου, ενώ στο consolation 1ος νικητής ήταν ο κ. Σοφοκλής
Γιαννακού. Μετά το πέρας του τελικού ακολούθησε τελετή
απονομών στους νικητές και κοκτέιλ.

2.000 CEOs & decision makers
περιμένουν τις προτάσεις σας

}

Η τριμηνιαία έκδοση της Εταιρίας
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
LeadingΕΑΣΕ κυκλοφορεί με ανανεωμένη
ύλη και θεματολογία, και με τη σφραγίδα
ποιότητας της Boussias Communications.
Κατοχυρώστε την παρουσία σας στο περιοδικό
που διαβάζουν περισσότεροι από 2.000 CEOs,
Γενικοί Διευθυντές και θεσμικοί παράγοντες,
και εξασφαλίστε την άμεση πρόσβασή σας σε
εταιρείες με συνολικό τζίρο άνω των 50 δισ. ευρώ
και προσωπικό που ξεπερνά τα 150.000 άτομα.

Για τη διαφημιστική σας προβολή καλέστε την Λήδα Πλατή, Τ: 210 6617777 (εσωτερικό 271), Ε: lplati@boussias.com
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα
στην ΕΑΣΕ και δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες
τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, PRIORITY QUALITY CONSULTANTS AE
Ο Λευτέρης Αναστασάκης είναι Χημικός και κάτοχος Μάστερ στα Οικονομικά. Εργάστηκε από
το 1990 έως το 2017 σε θέσεις ευθύνης σε Ελληνικές πολυεθνικές εταιρίες (3 χρόνια στην Α.Γ.
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ και 24 χρόνια στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ). Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετείχε και
συμμετέχει ακόμα ως μέλος, σε ΔΣ δημοσίων οργανισμών και κρατικών επιτροπών. Σήμερα είναι
αντιπρόεδρος της PRIORITY Quality Consultants. Μιλάει Αγγλικά, Κινέζικα, Γερμανικά, Γαλλικά και
Ισπανικά. Παντρεμένος, έχει δύο γιους απόφοιτους ΑΕΙ. Είναι ερασιτέχνης Μαραθωνοδρόμος,
εθελοντής καθηγητής στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ του Παιδιού από το 2009 και μέλος στο ΔΣ του
ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ από το 2014.

Ιωάννης Βουτσινός, CEO, Goldenbrans SΑ, Global Finance member
Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της εταιρικής
διοίκησης και είναι CEO της εταιρίας GoldenBrands SA, Global Finance member. Έχει εργασθεί
ως CEO και Development Director σε εταιρείες όπως Toi&Moi SA και Li La Lo SA, αλλά και ως R&D
Director στην VANS Inc. και στο Pentland Group, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο
αντίστοιχα. Οι γνώσεις και η εμπειρία του καλύπτουν δομικά την οριζόντια και κάθετη διοίκηση,
ενώ έχει οδηγήσει με επιτυχία μεγάλες ομάδες εργαζομένων στην επίτευξη στρατηγικών στόχων
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του ΕΜΠ και κατέχει ΒΑ στο
Business Management (UEL) και MBA στο Strategic Management (Paris Nanterre).

Νίκος Γιαννουσάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Volvo Car Hellas
Ο Νίκος Γιαννουσάς είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Car Hellas. Στην
πολυετή του διαδρομή, σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, αντιμετώπισε επιτυχώς απαιτητικές
προκλήσεις - όπως η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων τις οποίες μετέτρεψε σε κερδοφόρες και η
ανάπτυξη νέων αγορών και δικτύων. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Leventis Motors, των
μονάδων συναρμολόγησης της AG Leventis Plc. στη Νιγηρία, της ISUZU Ελλάδος και Βουλγαρίας
(στην Petros Petropoulos SA), Υπεύθυνος Δικτύου & Διαδικασιών για τις βαλκανικές χώρες στην
TOYOTA Ανατολικής Ευρώπης και Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Διαχείρισης και Δικτύου στην
TOYOTA Ελλάς. Είναι 49 ετών, κάτοχος M.B.A. και παντρεμένος με δύο παιδιά.
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Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης, Eurolife ERB
Ο Νίκος Δελένδας βρίσκεται στη θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της
Eurolife ERB Ασφαλιστικής από το 2005. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των
Ασφαλιστικών Εταιριών του Ομίλου, σε Ελλάδα και Ρουμανία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με
σπουδές και μετεκπαίδευση σε Ασφαλιστικά Θέματα σε Ευρώπη και Αμερική. Στο παρελθόν, έχει
εργαστεί ως Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και MIS, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών αλλά
και Πωλήσεων σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ έχει εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.

Ευάγγελος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής, ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ
Γεννήθηκε στην Σκόπελο και είναι έγγαμος, πατέρας δυο κοριτσιών. Σπούδασε οικονομικά στο ΑΠΘ
και μετά την στρατιωτική του θητεία σαν έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία, έκανε
το μεταπτυχιακό του ( MΑ in Management ) στο University of Kent στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1986
ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό κλάδο από την τότε Τράπεζα Εργασίας. Στην συνέχεια –
για τρία περίπου χρόνια - στην Εγνατία Τράπεζα και από το 2000 υπήρξε υψηλόβαθμο διευθυντικό
στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς. Αποχώρησε την 31/12/17 , όντας την τελευταία 5ετια Βοηθός
και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των επιχειρηματικών κέντρων της Βορείου Ελλάδος. Από τον
Ιανουάριο του 2018 ανήκει στο δυναμικό της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, σαν Γενικός Διευθυντής.

Γεώργιος Κορμάς, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΕΙΡΑΙΩΣ Real Estate SA
Είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Παράλληλα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate SA καθώς και της PICAR
SA, θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει αναλάβει τη μετεξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης στον
τομέα Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δημιουργώντας αξία και επιτυγχάνοντας το
βέλτιστο αποτέλεσμα στη δυναμικά εξελισσόμενη αγορά ακινήτων. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο,
διετέλεσε Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και υπήρξε στέλεχος στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού
Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου JLU Gießen της
Γερμανίας.

Πέτρος Κωνσταντινίδης, President & Business Partner,
PUBLICOM- HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ
Ο Πέτρος Κωνσταντινίδης είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος της WPP HILL + KNOWLTON STRATEGIES
ATHENS, τον μεγαλύτερο Διεθνή Οργανισμό Επικοινωνίας και Reputation Management.
Δημιούργησε και διετέλεσε μέχρι το 2012 Διευθύνων Σύμβουλος της Spot Thompson Athens, (No1
Διαφημιστική εταιρία στην Ελλάδα που ανήκει στο διεθνές δίκτυο του WPP Group). Παραμένει
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Mindshare (WPP) μέχρι το
2012 (Νο1 εταιρία μεγιστοποίησης του R.O.I. στον τομέα των Media). Συνετέλεσε στην επιτυχή
διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων για την Αθήνα 2004. Είναι πρώην Πρόεδρος του YPO (Young
Presidents’ Organization) και μέλος του Σωματείου του Κολλεγίου Αθηνών.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Χάρης Λαούδης, Διευθύνων Σύμβουλος, IMCG BRANDS AE
Είναι ένα από τα ανώτατα στελέχη του ομίλου IMCG Brands, που περιλαμβάνει τις εταιρίες: Ira
Media, Max Media Greece, The Ad Store, 3D Media και iLeads. Έχοντας περισσότερα από 15 χρόνια
εμπειρίας στο χώρο της διαφήμισης, του marketing και της τεχνολογίας, βρίσκεται συχνά στο
εξωτερικό όπου συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχει υπάρξει πολλές φορές ομιλητής σε
συνέδρια στην Ελλάδα, μεταφέροντας τις γνώσεις του αλλά και την εμπειρία του από το εξωτερικό,
στα στελέχη της αγοράς. Τελευταία του επιτυχία είναι το λανσάρισμα της ΑΙ πλατφόρμας Leadmark,
την οποία σύντομα πρόκειται να διαθέσει και σε αγορές του εξωτερικού.

Αναστάσιος Λωσταράκος, Γενικός Διευθυντής, NRG TRADING HOUSE SA
Ο Αναστάσιος Λωσταράκος κατέχει ηγετική θέση στην NRG από την ίδρυση της εταιρίας το 2012
έως και σήμερα. Η πολυετής εμπειρία του σε θέσεις «κλειδιά» στο παρελθόν, τόσο στον κλάδο της
ενέργειας όσο και σε Συμβουλευτικές εταιρείες, συνετέλεσε στην επιτυχημένη επαγγελματική του
πορεία. Με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
(MBA-TQM) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά,
αυτή τη στιγμή ηγείται της NRG Trading House η οποία είχε και, κατόπιν της εξαγοράς της από
τον όμιλο της Motor Oil, συνεχίζει να έχει μία εξαιρετικά ραγδαία ανοδική πορεία στην αγορά
ενέργειας.

Μάγδα Πανουργιά, Γενική Διευθύντρια, Communication Effect SA
H Μάγδα Πανουργιά είναι Γενική Διευθύντρια στην εταιρία επικοινωνίας Communication Effect,
affiliate της Edelman σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βαλκάνια. Έχει bachelor από το Deree σε
Marketing Management και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Stirling σε
Public Relations & Mass Media. Έχει προϋπηρεσία πάνω από 20 χρόνια σε διαφημιστικές εταιρίες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εξειδίκευση στο Marketing και στις Δημόσιες Σχέσεις, ενώ έχει
διατελέσει 5 χρόνια Marketing Director στη Nokia Mobile Phones. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του
Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing ΕΕΔΕ και έχει κάνει ομιλίες σε συνέδρια και workshops γύρω από
το marketing και τις δημόσιες σχέσεις.

Έφη Παπαδογιάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΚΟΝΕ ΑΕ
Η Έφη Παπαδογιάννη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΚΟΝΕ Ελλάδος. Γεννήθηκε στην Αθήνα,
σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων ενώ έχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το ALBA Graduate
Business School. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1996 ως ελέγκτρια στην KPMG και συνέχισε σε άλλες
πολυεθνικές εταιρείες ως υπεύθυνη οικονομικών. Στην ΚΟΝΕ Ελλάδος (θυγατρική του Ομίλου ΚΟΝΕ
Corporation) ανέλαβε το 2004 καθήκοντα Finance Manager και στη συνέχεια καθήκοντα Operations
Manager και Deputy Managing Director. Έχει παρακολουθήσει αριθμό εκπαιδεύσεων, όπως το
πρόγραμμα ‘General Management’ στο INSEAD. Έχει δύο παιδιά και της αρέσουν τα ταξίδια, το
περπάτημα στη φύση και το διάβασμα.
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Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, LEASEPLAN HELLAS SA
Γεννήθηκε το 1970 στο Μαρούσι. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Robert Bosch ως Controller
(1994) και το 1998 μετακινήθηκε στον Όμιλο της Toyota Hellas όπου ανέλαβε την Οικονομική
Διεύθυνση των Εταιρειών Eurolease, Tefin και UnitBank. Το 2002 ανέλαβε την Οικονομική
Διεύθυνση της Sony Music Entertainment (παράλληλα υπήρξε και μέλος του ΔΣ) έως το 2005, όταν
μετακινήθηκε στη νεοσυσταθείσα LeasePlan Hellas ως Μέλος του ΔΣ και Οικονομικός Διευθυντής.
Τον Αύγουστο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στη LeasePlan Hellas. Είναι
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Βασίλης Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ
Ο Βασίλης Σταύρου είναι από την 1η Οκτωβρίου 2018, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος
και επικεφαλής του Executive Committee. Ξεκίνησε στην ΑΒ το 1994 σαν Υπεύθυνος Τμήματος
Τυποποίησης Οπωροκηπευτικών και το 1997 ανέλαβε Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου στη
Διεύθυνση Αγορών. Το 2000 προήχθη σε Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, ενώ το 2012
ανέλαβε τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αειφορίας της Delhaize Ευρώπης. Το 2014 ανέλαβε
καθήκοντα Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και Ινδονησίας και από το 2015 κατείχε τη θέση του Chief Operating Officer της Mega
Image στη Ρουμανία. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κάτοχος ΜΒΑ από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ιωάννης Χαλδούπης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ
Με πολυετή εργασιακή εμπειρία στο Sales and Marketing Management, ο κ. Χαλδούπης έχει
διατελέσει στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων ( Rank Xerox, Vodafone, Wind, L.P. Team) , τόσο από τη
θέση του Εμπορικού Διευθυντή, του Διευθυντή Marketing, όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της ΙΝΤΕΡΤΕΚ από την 1η Σεπτεμβρίου
2018 , ενώ από το Μάιο του 2016 κατείχε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή. Διαθέτει βαθιά γνώση
θεμάτων στρατηγικής στους τομείς Sales, Marketing και Business Unit Management, καθώς
και των διαδικασιών λειτουργίας και αποφάσεων σε σύνθετους οργανισμούς με πολυσχιδείς
δραστηριότητες. Ο κ. Χαλδούπης είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ:
Φίλιππος Κονταξής, Γενικός Διευθυντής, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
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ΖΑΓΟΡΙ
Ο τόπος πίσω από τα βουνά

Η φύση και η αρχιτεκτονική κάνουν αυτήν τη γωνιά της Ηπείρου
έναν ξεχωριστό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Η

λέξη Ζαγόρι σημαίνει στα σλαβικά ο τόπος πίσω από τα βουνά και τα περισσότερα χωριά
που απαρτίζουν το Ανατολικό,
Δυτικό και Κεντρικό Ζαγόρι δημιουργήθηκαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας και τον
15ο αιώνα. Το 1678 αναφέρεται ότι το Ζαγόρι αριθμούσε 60 χωριά ενώ σήμερα έχει
46 χωριά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ζαγόρι
δεν κατοικήθηκε ποτέ από τους Τούρκους
και ότι παρέμεινε πάντα μια αυτοδιοικού-

μενη κοινότητα. Η οικονομία της περιοχής
στηρίχθηκε στην κτηνοτροφία, στα δάση,
στη γεωργία και στη μετανάστευση ενώ,
λόγω των ταξιδιών των Ζαγορίσιων στο
εξωτερικό, η περιοχή γνώρισε ιδιαίτερη
ακμή και αξιόλογη παιδεία.

Η αρχιτεκτονική των χωριών
Τα Ζαγοροχώρια έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τους την πυκνή δόμηση αμυντικού
χαρακτήρα. Ψηλοί, πέτρινοι μαντρότοιχοι

προστατεύουν τις αυλές των σπιτιών και
την ιδιωτική ζωή των κατοίκων τους. Στο
κέντρο κάθε χωριού βρίσκεται το μεσοχώρι -δηλαδή, η πλατεία- όπου και συγκεντρώνονται όλες οι δημόσιες χρήσεις: η εκκλησία, το σχολείο, το καφενείο, η βρύση.
Πρόκειται για τον χώρο των κοινωνικών
συγκεντρώσεων και των εμπορικών συναλλαγών και γύρω του αναπτύσσεται ένα
δίκτυο πεζόδρομων που διασχίζουν τις γειτονιές και οδηγούν στους χώρους εργασίας,
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τα χωράφια, τα δάση, τα αμπέλια. Το δίκτυο
των πεζόδρομων αναπτύσσεται ακολουθώντας τις υψομετρικές του εδάφους και, στα
σημεία όπου οι δρόμοι συμβάλουν μεταξύ
τους ή στις αυλόθυρες των σπιτιών, δημιουργούνται διαπλατύνσεις και πεζούλια
στα οποία οι διαβάτες συναντιούνται μεταξύ τους και ξεκουράζονται.
Τα σπίτια είναι χτισμένα με τρόπο τέτοιο
που να παρέχει προστασία από τις δυσμενείς συνθήκες του ορεινού χώρου, από τις

επιδρομές και τις ληστείες. Ανάλογα με την
κλίση του εδάφους, είναι διώροφα ή τριώροφα. Το βασικό δομικό υλικό είναι η τοπική πέτρα, το χρώμα της οποίας διαφέρει
ελαφρά από περιοχή σε περιοχή ενώ για
τις στέγες χρησιμοποιείται σχιστόπλακα.
Οι όγκοι είναι απλοί, αυστηροί, απόλυτα γεωμετρικοί. Στο ανατολικό Ζαγόρι, το ύφος
των κτισμάτων είναι λιγότερο βαρύ και
χρησιμοποιείται περισσότερο ξύλο. Δυτικά
κυριαρχούν οι γκριζογάλανες αποχρώσεις

των βράχων και τα κτίσματα είναι πιο βαριά
και αυστηρά.

Ο ομορφότερος
Εθνικός Δρυμός της χώρας
Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου ιδρύθηκε το 1973 και θεωρείται από πολλούς ο
ομορφότερος δρυμός της Ελλάδας. Απλώνεται από το φαράγγι του Βίκου μέχρι τη
χαράδρα του ποταμού Αώου και την ενδιάμεση ορεινή περιοχή του βουνού Τύμφη.
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Μέσα στα όρια του δρυμού υπάρχουν ορισμένα από τα κυριότερα χωριά του Ζαγορίου με πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση: το Μονοδένδρι, ο Βίκος και τα Μεγάλο
και Μικρό Πάπιγκο. Περιμετρικά του δρυμού
υπάρχουν άλλα έξι χωριά του Ζαγορίου, η
Αρίστη, το Άγιος Μηνάς, η Βίτσα, το Καπέσοβο, το Βραδέτο και το Βρυσοχώρι, και εκτός
Ζαγορίου η Κόνιτσα, η Καλλιθέα και η Κλειδωνιά.Ο δρυμός χαρακτηρίζεται από τους
πιο εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς που συναντάει κανείς στην Ελλάδα,
με πέντε σπηλαιοβάραθρα, με μεγαλύτερο
-και δεύτερο στον κόσμο- το βάραθρο της
Προβατίνας, βάθους 407 μέτρων.
Η πλούσια πανίδα του δρυμού περιλαμβάνει δέκα είδη αμφιβίων, εικοσιένα είδη
ερπετών, εκατόν τριάντα είδη πουλιών και
εικοσιτέσσερα είδη θηλαστικών, με σημα-

ντικότερο την αρκούδα, το αγριογούρουνο και το ζαρκάδι. Στον δρυμό έχουν αριθμηθεί επίσης περισσότερα από 1.700 είδη
και υποείδη φυτικών ειδών, μεταξύ των
οποίων και πέντε ενδημικά.

Στα χνάρια των Βικογιατρών
Βικογιατροί ονομάζονταν οι πρακτικοί
γιατροί του Zαγορίου, οι οποίοι γιάτρευαν
ανθρώπους και ζώα με φαρμακευτικά φυτά
και βότανα αποκλειστικά της χλωρίδας του
φαραγγιού. Μέχρι τον 18ο και τον 19ο αιώνα, η φήμη τους είχε απλωθεί σε όλες τις
βαλκανικές χώρες και τη Mικρά Aσία και κάποιοι από αυτούς κατείχαν υψηλά αξιώματα ως ιατρικοί σύμβουλοι των σουλτάνων.
Nτυμένοι με μαύρη μάλλινη χλαίνη και με
τα μακριά μαλλιά τους δεμένα με πράσινη
ταινία, μάζευαν βότανα στις πλαγιές των

βουνών και γυρνούσαν έφιπποι από χωριό
σε χωριό, καλύπτοντας την έλλειψη γιατρού. Oνομάζονταν και ματσουκάδες, από
τη ράβδο που είχαν πάντα μαζί τους, σακουλαραίοι, από τις σακούλες στις οποίες
μετέφεραν τα θαυματουργά βότανά τους,
και κομπογιαννίτες από το «κόμπος», που
σημαίνει απάτη, και το συνθετικό Iωαννίτης. Aποτελούσαν ένα είδος αδελφότητας
και μετέδιδαν τη γνώση τους στους γιους
τους. Λέγεται, μάλιστα, ότι για να προστατεύσουν τη συντεχνία τους, χρησιμοποιούσαν ένα ιδιότυπο γλωσσικό ιδίωμα. Aπό τα
1.750 είδη βοτάνων που κατέγραψε στην
περιοχή ο σύγχρονος Γάλλος βοτανολόγος Πιερ Οτιέ, ορισμένα χρησιμοποιούνται
ακόμα και σήμερα, όπως ο ελλέβορος ο κυκλόφυλλος, με τον οποίο οι ντόπιοι βοσκοί
επουλώνουν τις πληγές των ζώων τους.
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ΤEΣΣΕΡΙΣ ΚΡΥΜΜEΝΟΙ
ΘΗΣΑΥΡΟI ΤΟΥ ΖΑΓΟΡIΟΥ
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Η Σκάλα του Βραδέτου: Η κομψή αυτή και εξαιρετικής τεχνοτροπίας πέτρινη σκάλα αποτελούσε
τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στο
Βραδέτο και το Καπέσοβο και πλέον είναι ένας από
τους πιο δημοφιλείς περιπάτους στην περιοχή.

Οβίρες: Σχεδόν δίπλα στον ασφαλτόδρομο
που ενώνει το Μεγάλο με το Μικρό Πάπιγκο,
συναντάμε τις Οβίρες, μικρές λίμνες με γαλάζια νερά που σμιλεύτηκαν στα βράχια χάρη
στη δύναμη του τρεχούμενου νερού.

Φημισμένα γεφύρια
Το δύσβατο της περιοχής σε συνδυασμό
με τα πολλά ποτάμια και ρέματα που το
διατρέχουν, επέβαλαν την κατασκευή γε-

φυριών στην περιοχή του Ζαγορίου. Οι
πλούσιες οικογένειες της χρυσής εποχής
του Ζαγορίου χρηματοδοτήσουν ακριβά
και, μερικές φορές, ανεπιτυχή εγχειρήματα
σύνδεσης των χωριών. Σήμερα, περί τα 60
γεφύρια σώζονται σε πάρα πολύ κατάσταση ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για άλλα εκατό που έχουν καταστραφεί. Το πιο διάσημο
γεφύρι της περιοχής -και ένα από τα ωραιότερα στα Βαλκάνια- είναι αυτό του Καλογερικού, το οποίο χαρακτηρίζεται από
την αίσθηση αέρινης κίνησης των τριών
του τόξων. Το γεφύρι βρίσκεται λίγο έξω
από το χωριό Kήποι και ενώνει τις όχθες
του Μπαγιώτικου ρέματος. Άλλα αξιόλογα
γεφύρια είναι αυτό του Κόκορου ανάμεσα
στα χωριά Κουκούλι και Κήποι, του Μίσιου
στη χαράδρα του Βίκου, και του Μύλου, κοντά στους Κήπους.

Η Αγία Παρασκευή: Η μονή της Αγίας Παρασκευής στον Βίκο είναι κτισμένη στο χείλος της
ομώνυμης χαράδρας και τη χωρίζουν 800 μέτρα
λιθόστρωτου από την κεντρική πλατεία του χωριού Μονοδένδρι. Κτίστηκε τον 15ο αιώνα, έχει
εξαιρετική αρχιτεκτονική και έχει χαρακτηριστεί
ως διατηρητέο μνημείο.

Η μονή Σπηλιώτισσας: Περπατώντας μέσα
σε ένα δάσος από αιωνόβια πλατάνια, φτάνουμε στην Παναγία τη Σπηλιώτισσα της
Αρίστης. Το μοναστήρι ακουμπά, στην κυριολεξία, στις παρειές ενός τεράστιου βράχου, ο
οποίος καταλήγει κάθετα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Το καμπαναριό της είναι κτισμένο στην
κορυφή ενός βράχου με συγκλονιστική θέα.
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Στην ουσία, η βιοτεχνολογία είναι η χρήση ζωντανών συστημάτων και οργανισμών
για την ανάπτυξη ή την παραγωγή προϊόντων. Οι άνθρωποι έχουν υπάρξει
βιοτεχνολόγοι εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τότε που φυτεύτηκαν και συγκομίστηκαν
τα πρώτα φυτά. Σήμερα, οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία, τη γενετική μηχανική,
την πληροφορική, την κυτταρική τεχνολογία και τις χημικές επιστήμες επεκτείνουν
σημαντικά τα όρια της βιοτεχνολογίας.

Η

συνεχής ανάπτυξη του συστήματος CRISPR-Cas είναι
ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. Επιτρέπει στους γενετιστές και τους ιατρικούς ερευνητές
να επεξεργάζονται γονίδια, φέρνοντάς
μας πιο κοντά στην ημέρα όπου η νόσος του Huntington, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, ο καρκίνος του μαστού
και πολλές άλλες γενετικές ασθένειες
θα μπορούν να θεραπευθούν πριν
καν εκδηλωθούν στους ανθρώπους
που τις μεταφέρουν στο DNA τους. Η
έννοια της επεξεργασίας ζωντανών
κυττάρων και η ανάδυση του κλάδου
των βιοεπιστημών αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τα όρια της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας και των
χημικών, μεταξύ άλλων.
Η βιοτεχνολογία έχει τη δυνατότητα
τόσο να επεκτείνει τα υπάρχοντα όρια
του επιχειρείν όσο και να δημιουργήσει εντελώς νέους κλάδους - αρκεί να
μην αντιμετωπιστεί αυτή η τεχνολογία
περιοριστικά. Ένας κατασκευαστής βιομηχανικών προϊόντων μπορεί να δει
τη βιοτεχνολογία ως τεχνολογία των
βιολογικών επιστημών, αλλά εάν το
κάνει, μπορεί να χάσει πολλές εφαρμογές αυτής, για παράδειγμα στην
ανακύκλωση, την παραγωγή ενέργειας, τον έλεγχο της ρύπανσης, τα επι-

κίνδυνα απόβλητα και σε άλλες περιοχές.
Ομοίως, οι εταιρείες βιοεπιστημών που
υποβιβάζουν τη βιοτεχνολογία στην ανάπτυξη προϊόντων θα χάσουν ανάλογες
ευκαιρίες. Τα προϊόντα, οι διαδικασίες και
η πρόταση αξίας των εταιρειών σε όλους
τους κλάδους θα επηρεαστούν από τη
συσσώρευση της τεχνολογίας, της χημείας και των βιοεπιστημών τα οποία αποτελούν τη βιοτεχνολογία.

Πού μπορεί να αξιοποιηθεί;
Στο εμπόριο, η βιοτεχνολογία μπορεί να
αποτελέσει τη βάση μιας νέας μορφής
εξακρίβωσης της ταυτότητας: αυτό που
ονομάζουμε βιο-ταυτοποίηση, επίσης
γνωστή ως βιομετρία. Αντί για κλειδιά,
κωδικούς πρόσβασης, πιστωτικές κάρτες
και pins, οι βιοδείκτες (biomakers) όπως
οι αμφιβληστροειδείς, τα δακτυλικά αποτυπώματα και η φωνή θα αποτελούν τη
νέα πύλη πρόσβασης σε πληροφορίες.
Καθώς η βιο-αναγνώριση συνεχίζει να
εξελίσσεται, άλλοι μοναδικοί βιοδείκτες
όπως τα αυτιά, η μύτη, η οσμή του σώματος και ακόμη και τα μοτίβα των φλεβών
μας θα παρέχουν (ή θα αποκλείουν) πρόσβαση σε όλα, από τα αυτοκίνητα έως τις
ηλεκτρονικές συσκευές.
Οι βιολογικοί δείκτες θα δημιουργήσουν
βιομηχανίες νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι εξατομικευμένα, ενώ

ταυτόχρονα θα αναδείξουν νέες προκλήσεις για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής.
Ο πιο προφανής και παραγωγικός αντίκτυπος της βιοτεχνολογίας είναι στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η
πρόοδος στον τομέα της γονιδιωματικής καθιστά δυνατή τη θεραπεία αλλά
και την πρόληψη των ασθενειών. Οι εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογία
των βλαστικών κυττάρων υπόσχονται
ριζικές νέες στρατηγικές για την υγειονομική περίθαλψη: Φανταστείτε τα κατεστραμμένα όργανα που μπορούν να
επιδιορθωθούν μόνα τους.
Στον τομέα του περιβάλλοντος, η βιοτεχνολογία έχει ήδη τροποποιήσει ριζικά
τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.
Η βιοτεχνολογία διαδραματίζει επίσης
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας από φύκια
και άλλες πηγές φυτών και αποβλήτων.
(Ίσως το αυτοκίνητο DeLorean που
έτρεχε με σκουπίδια ως καύσιμο στην
ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» δεν είναι τόσο μακριά πια). Εν τω μεταξύ, οι
βιοτεχνικές διαδικασίες μετατρέπουν
τα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο
και τον άνθρακα, σε καθαρότερες πηγές ενέργειας μειώνοντας τους ρύπους
που συνδέονται με την παραγωγή και τη
χρήση.
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