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Paradigm Shift
Ας δούμε τα πράγματα αλλιώς!

Η

επιστημολογία του 20ου αιώνα επηρεάστηκε έντονα από το έργο του
Thomas Kuhn, ο οποίος, πρώτος, μίλησε για «αλλαγή υποδείγματος»
(paradigm shift), ανατρέποντας τον συμβατικό τρόπο σκέψης.
Μια «αλλαγή υποδείγματος» που σήμερα αναδεικνύεται σε καταλυτικό παράγοντα προόδου σε κάθε τομέα. Μια έννοια που εμπεριέχει την καινοτομία, τη συνεργατικότητα, την ευελιξία, τη διορατικότητα, την απαγκίστρωση από ιδεολογικές
εμμονές, την καταδίκη της πολιτικής αβελτηρίας, τον εναγκαλισμό της καινοτομίας και
της αλλαγής, του νέου, φρέσκου τρόπου να βλέπουμε τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα:
Επιστήμη, Πολιτική, Οικονομία.
Θα (αυτο)περιοριστώ εδώ στον τομέα της Οικονομίας, όπου όλες οι επιχειρήσεις σήμερα κατανοούν ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η εποχή της γενικευμένης επικοινωνίας
και διασυνδεσιμότητας, η επέλαση της ρομποτικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των
big data, η ένταση του ανταγωνισμού σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας,
πληροφοριακής αφθονίας και ριζικής καινοτομίας, δημιουργούν νέες συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριότητας και νέες συνθήκες για την άσκηση της ηγεσίας.
Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι πρέπει να προσαρμοστούν στις μετατοπίσεις της αγοράς, στις καταναλωτικές συμπεριφορές και στις τάσεις της τεχνολογίας, προκειμένου
να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των επιτυχημένων και
εκείνων που αποτυγχάνουν, είναι η ικανότητά τους να «βλέπουν» εγκαίρως την επέλαση
της αλλαγής…
Γι’ αυτό και η αντίδραση θα πρέπει να είναι άμεση: θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες, προσαρμοστικές, καινοτόμες. Να ανατρέπουν ό,τι ήδη γνωρίζουν για να ανοιχτούν στο καινούριο. Εάν αυτό δεν συμβεί, νομοτελειακά το χάσμα παραγωγικότητας
θα γιγαντώσει…
«Αλλαγή υποδείγματος» σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή σκέψης, αλλαγή της
οπτικής που βλέπουμε τα πράγματα, που οργανώνουμε τη δουλειά μας, που διοικούμε,
που ερμηνεύουμε τις εξελίξεις. Ολόκληρη η εποχή μας είναι ένα μεγάλο Paradigm Shift.
Ας δούμε τα πράγματα (επιτέλους) …αλλιώς!

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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30ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
PARADIGM SHIFT
ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στη διαδικτυακή οικονομία της πλατφόρμας economy και της
διαρκούς καινοτομίας το παλαιό βιομηχανικό πρότυπο έχει
από καιρού ξεπερασθεί. Απαιτείται επιχειρησιακή ευελιξία,
προσαρμοστικότητα, καινοτομία. Οι επιχειρήσεις καλούνται,
δηλαδή, να ανατρέπουν ό,τι ήδη γνωρίζουν για να ανοιχτούν στο
καινούργιο.

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
WORKSPACE
Οι περισσότερες εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη
αναθεωρήσει τα κόστη τους, την τεχνολογία που χρησιμοποιούν
και τα κίνητρα που παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό ως μέσα
βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης. Ωστόσο, λίγες εταιρείες
αξιοποιούν πλήρως τη δυνητική συνεισφορά που μπορεί να έχει
ο ίδιος ο χώρος εργασίας στη συνολική τους στρατηγική και την
κερδοφορία τους. Και καθώς πλέον η εστίαση των εταιρειών
μετακινείται σε νέες περιοχές για βελτίωση, είναι αναπόφευκτο
η προσοχή να στρέφεται και στις ευκαιρίες που προσφέρει η
βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας.

OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Οι περισσότερες εταιρείες υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα
εστιασμένες σε ό,τι αφορά την προώθηση του gender diversity.
Αυτή η εστίαση όμως δεν μεταφράζεται και σε σημαντική
πρόοδο, καθώς η εκπροσώπηση των γυναικών σε κάθε επίπεδο
στην εταιρική ιεραρχία παραμένει μικρή. Και το χειρότερο είναι
ότι η πρόοδος δεν είναι απλά αργή. Είναι στάσιμη.
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το βήμα του προέδρου

Το στοίχημα των Δελφών

Μ

ε την παρουσία της
ΕΑΣΕ στο φετινό Delphi
Economic Forum ως
Programming
Partner
μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε καίριες παρεμβάσεις για δύο σημαντικά
ζητήματα που αποτελούν στρατηγικές
προτεραιότητες της ΕΑΣΕ: την Εταιρική
Διακυβέρνηση και τη συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα θέματα
αυτά συζητήθηκαν σε δύο ενότητες που
πραγματοποιήθηκαν την 3η ημέρα του
forum.
Φέτος, αποδεχθήκαμε την πρόσκληση
των διοργανωτών να λάβουμε μέρος
σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, επειδή οι συνθήκες έχουν ωριμάσει αρκετά
ώστε να επαναφέρουμε αυτά τα θέματα
στο τραπέζι του διαλόγου και να προχωρήσουμε στην εισήγηση προτάσεων
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Είμαστε πλέον στο στάδιο που
η στρατηγική μας μετουσιώνεται σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους,
εξέλιξη που καταδεικνύει την επιτυχία
της προσπάθειας που κάνουμε.
Στην πρώτη ενότητα, μαζί με τα μέλη
της ΕΑΣΕ, κ.κ. Βαγγέλη Αποστολάκη,
Deputy Senior Partner της KPMG και
Γιώργο Βλάχο, Group Director, Board
Services, Stanton Chase Int., συζητήσαμε
το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης,
παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Πάγια θέση της ΕΑΣΕ είναι η αναγκαιότητα για αναβάθμιση του ισχύοντος νομικού
πλαισίου στην Ελλάδα, ώστε να προωθείται
η επιχειρηματική ηθική και να εφαρμόζεται
ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόσο
από τις μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις,
όσο και τις θυγατρικές των πολυεθνικών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος Διοίκησης
της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος
συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΕΑΣΕ στο
νέο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).
Στην ενότητα που ακολούθησε αμέσως
μετά, ο καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης και ο Σύμβουλος Διοίκησης της
ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, επεσήμαναν εφικτούς τρόπους αναβάθμισης της
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Κατά
τη διάρκεια της ενότητας, συζητήθηκε η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών του Ιδιωτικού Τομέα στον Δημόσιο, θέμα για το οποίο
η ΕΑΣΕ έχει προχωρήσει στην ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών διοργανώνοντας,
για δεύτερη χρονιά, σχετική Ημερίδα υπό
την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλοπούλου.
Τον συντονισμό των συζητήσεων είχε
ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ
κ. Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
Επίσης, στο Delphi Economic Forum, εκπροσωπώντας την ΕΑΣΕ συμμετείχα ως ομιλητής και στη συζήτηση με θέμα τον μετασχη-
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ματισμό της Ελλάδας σε ένα Ευρωπαϊκό
κέντρο ψηφιακής επιχειρηματικότητας,
επισημαίνοντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω των νέων τεχνολογιών, για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
του δείκτη καινοτομίας της χώρας.
Αξιολογώντας αυτές τις παρεμβάσεις,
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι
με τη συμμετοχή μας στο φετινό Delphi
Economic Forum δώσαμε το μήνυμα ότι
είμαστε παρόντες και στη διάθεση όλων
των παραγωγικών φορέων για να χαράξουμε από κοινού ένα ελπιδοφόρο και πιο
ανταγωνιστικό αύριο για τη χώρα.
Ήδη έχουμε καταφέρει να είμαστε ισότιμοι συνομιλητές ως Ανώτατη Ηγεσία
στο διάλογο που έχει ξεκινήσει για την
Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα
είμαστε οι πρώτοι που υπογραμμίσαμε
την αναγκαιότητα της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με την ανάληψη
συγκεκριμένων δράσεων.
Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Όπως καταδείχθηκε μέσα από όλες τις συζητήσεις στους Δελφούς,
το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι η άμεση δημιουργία ενός
πρακτικού ‘οδικού χάρτη’ για την επιστροφή στην πολυπόθητη
ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι θα χρειαστεί να κάνουμε πολλά βήματα
ακόμη για να φτάσουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά τα
πρώτα βήματα, που είναι και τα πιο δύσκολα, τα έχουμε ήδη κάνει
όλοι μαζί
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διεθνή νέα

Deloitte: Νέες τεχνολογίες ορίζουν τον χάρτη των αγορών, εν μέσω κλίματος
αλλαγών και αβεβαιότητας
Σύμφωνα με την έκθεση «Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier», ανάμεσά στις τεχνολογίες που προβλέπεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές
αναφέρονται οι τεχνολογίες cloud, η τεχνητή νοημοσύνη και οι «έξυπνες» διασυνδέσεις.
Τεχνητή νοημοσύνη - Οι εταιρείες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον
τρόπο που οι μηχανές και οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο χώρο εργασίας
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα καταφέρουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη στην εκμάθηση μηχανών
(machine learning), την αυτοματοποίηση των ρομπότ κ.α., όχι μόνο στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες αλλά και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,
θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και εξέλιξης.
«Ευφυείς» διασυνδέσεις - Σήμερα, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την
τεχνολογία μέσω ολοένα και πιο έξυπνων διεπαφών, οι οποίες συνδυάζουν ανθρωποκεντρικές τεχνικές σχεδίασης με εξαιρετικά εξελιγμένες
τεχνολογίες, με αποτέλεσμα πλέον να μεταφερόμαστε από τα πληκτρολόγια στις οθόνες αφής, στις φωνητικές εντολές και ακόμα παραπέρα στη
μετατροπή του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις μηχανές, τα
δεδομένα ακόμα και ο ένας με τον άλλον.
Ένας κόσμος χωρίς servers - Έχουμε πλέον προσεγγίσει την ύπαρξη ενός
περιβάλλοντος πληροφορικής στο οποίο τα πάντα γίνονται εξαιρετικά αυτοματοποιημένα και με την ευρεία χρήση cloud. Συνεπώς πλέον οι άνθρωποι
της πληροφορικής μπορούν να επικεντρωθούν απερίσπαστοι σε δραστηριότητες οι οποίες στηρίζουν άμεσα τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Η συνδεσιμότητα του μέλλοντος – Οι τεχνολογίες όπως το 5G, τα δίκτυα (mesh) και άλλες, οι οποίες επιτρέπουν συνεχή δικτύωση πάντα και
παντού, αποτελούν τον αφανή ήρωα του ψηφιακού μέλλοντος. Με την
ευρεία υιοθέτησή τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν τον επιθυμητό ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και να αναπτύξουν νέα προϊόντα
και υπηρεσίες, αντικαθιστώντας παλαιότερα αναποτελεσματικά μοντέλα.
Στον σύγχρονο κόσμο του μάρκετινγκ όπου κυριαρχεί η τάση της εξατομίκευσης, της δημιουργίας περιεχομένου και δυναμικής εξέλιξης, οι
διαφημιστικές εταιρείες συνεργάζονται στενότερα με τους Γενικούς Διευθυντές Πληροφορικής (CIO) τους. Με την ενδυνάμωση της σχέσης αυτής
επιχειρείται η ευρύτερη χρήση νέων ανανεωμένων εργαλείων του μάρκετινγκ με στόχο την εξατομικευμένη προώθηση βασισμένη στη δημιουργία
μίας προσωπικής εμπειρίας για τον πελάτη.
Η ανάγκη για ασφαλή ανάπτυξη – Εξαιτίας της ανάπτυξης του κυβερνοχώρου οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη βάση σε ζητήματα ασφάλειας, ιδιωτικότητας, πολιτικών και ελέγχου στην κουλτούρα και τις διαδικασίες
ασφαλείας και ανάπτυξής τους που αφορούν το κομμάτι της τεχνολογίας.
Πλέον η ευθύνη της ασφάλειας μοιράζεται σε όλους.
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Ε.Κ.: Προσωρινή συμφωνία για
την ισορροπία επαγγελματικής
& προσωπικής ζωής
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν
πρόσφατα, σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ορισμένα νέα ή υψηλότερα πρότυπα για τη
γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια φροντίδας, καθώς και για το δικαίωμα να ζητά κάποιος ευέλικτες
ρυθμίσεις εργασίας. Συμπληρώνεται επίσης με μέτρα πολιτικής και χρηματοδότησης, παρέχοντας στήριξη στα κράτη
μέλη για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία από τις απολύσεις, αναπτύσσοντας επίσημες υπηρεσίες φροντίδας και αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά αντικίνητρα για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς
και οι επίτροποι, Μαριάν Τίσεν και Βιέρα Γιούροβα ανέφεραν ότι, μεταξύ άλλων, η συμφωνία καθορίζει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο πρότυπο 10 ημερών άδειας πατρότητας για τους πατέρες, μετά τη γέννηση
του παιδιού τους, η οποία θα πρέπει να αποζημιώνεται στο
ύψος του επιδόματος ασθενείας. Παράλληλα, ενισχύει το
υφιστάμενο δικαίωμα γονικής άδειας διάρκειας τεσσάρων
μηνών, καθιστώντας τους δύο μήνες μη μεταβιβάσιμους
μεταξύ των γονέων και θεσπίζοντας αποζημίωση για τους
εν λόγω δύο μήνες σε επίπεδο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Το 71% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί
υπολογιστική συσκευή στη δουλειά του
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat το 2018 το 71%των εργαζομένων
χρησιμοποιούσε μια υπολογιστική συσκευή στον χώρο εργασίας του (σταθερό ή
φορητό υπολογιστή, smartphone, tablet ή άλλες φορητές συσκευές), ενώ το 19%
χρησιμοποιούσε μηχανογραφικό εξοπλισμό. Το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων,
που χρησιμοποίησε υπολογιστή και Ίντερνετ στην εργασία του, κατείχε το 2018 η
Ολλανδία (93%), ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Σουηδία (και οι δύο από 90%) και τη
Φινλανδία (87% ). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (36%) και τη
Βουλγαρία (47%). Μάλιστα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται πλήρως
την είσοδο της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας καθώς το 16% των εργαζομένων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά ότι είδε αλλαγές στα εργασιακά του καθήκοντα
τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω της τεχνολογίας (σ.σ. λόγω νέου λογισμικού ή νέου
μηχανογραφικού εξοπλισμού). Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (27%),
στο Λουξεμβούργο (25%), στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στην Ολλανδία (23% κάθε
χώρα). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, βρέθηκε η Κύπρος (3%), η Βουλγαρία (6%), η Ρουμανία
και η Λετονία (και οι δύο 7%).
Το 29% των εργαζομένων
στην Ευρώπη απαντά επίσης
ότι κλήθηκε να αποκτήσει
πρόσθετες δεξιότητες τους
τελευταίους 12 μήνες, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί στις
νέες απαιτήσεις, που έφερε
μαζί της η τεχνολογία ενώ το
18% απάντησε ότι διαθέτει
περισσότερες
δεξιότητες
απ’ αυτές, που απαιτούν τα
τρέχοντα καθήκοντά του, ενώ
μόλις και 9% ότι χρειάζεται
περαιτέρω κατάρτιση.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προτάσεις για την απασχόληση
Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (ΕΚ) υιοθέτησε προτάσεις για ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα στηρίξει τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 2021 ως το 2027. Το νέο πρόγραμμα «InvestEU» σχεδιάστηκε σε συνέχεια και για να αντικαταστήσει το υπάρχον EFSI (European Fund
for Strategic Investments), το οποίο συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Η ολομέλεια ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα τροπολογίες που
βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ στα 40,8 δισ. ευρώ για την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους πάνω από 698 δισ. σε όλη την ΕΕ, νέους, σαφέστερους στόχους, όπως η
αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ και η βελτίωση της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής καθώς επίσης και την υποχρέωση για την
Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλουν ετήσιες αναφορές στο ΕΚ και το Συμβούλιο για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τα επιχειρησιακά θέματα του προγράμματος «InvestEU» ώστε να διασφαλιστεί ότι ασκείται έλεγχος εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών.
Παράλληλα, η ολομέλεια ενέκρινε τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει εργαζόμενους
που απολύονται λόγω της παγκοσμιοποίησης ή άλλων τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, όπως ανακοινώθηκε. Μάλιστα, το ΕΚ αλλάζει το
όνομα του ταμείου από Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης και επιθυμεί τη διατήρησή του ως
εργαλείο έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης. Διεύρυνε για αυτό τον λόγο τις αρμοδιότητές του ώστε το ταμείο να μπορεί να αντιμετωπίσει τα δυσμενή
αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών μεταβάσεων, όπως η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση, καθώς και τη μετάβαση σε μια
κοινωνία υψηλής αποδοτικότητας πόρων. Επιπροσθέτως, το ΕΚ χαμήλωσε το κατώτατο όριο απολύσεων και εφεξής μία εταιρεία θα μπορεί να υποβάλει
αίτηση στήριξης στο ταμείο από τη στιγμή που έχει προβεί σε τουλάχιστον 200 απολύσεις.
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PwC: Μειωμένη η αισιοδοξία των διευθυνόντων συμβούλων σχετικά με την παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη
Σχεδόν το 30% των επιχειρηματικών ηγετών
εκτιμούν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα μειωθεί μέσα στους επόμενους 12
μήνες, ποσοστό σχεδόν εξαπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο 5% που καταγράφηκε
την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με την την
έρευνα «22nd Annual Global CEO Survey».
Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με την περυσινή αλματώδη αύξηση της αισιόδοξης στάσης , από 29% σε 57%,
σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας
ανάπτυξης. Ωστόσο, διακρίνονται κάποια
σημάδια αισιοδοξίας με το 42% να εξακολουθεί να βλέπει θετικές προοπτικές. Σε γενικές
γραμμές, οι απόψεις των CEO σχετικά με την
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εμφανίζονται ακραίες, ενώ συνολικά προβλέπουν πτώση. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά για την
Ελλάδα με μόνο το 44% να εκτιμά ανάπτυξη
σε αντίθεση με το 78% το 2018. Η διαχείριση
του λαϊκισμού που έχει σημειώσει άνοδο στις
αγορές που συμμετέχουν στην έρευνα και οι
τεταμένες εμπορικές σχέσεις αποτελούν σε
παγκόσμιο επίπεδο 2 από τις σημαντικότερες
απειλές για την ανάπτυξη. Η φετινή έρευνα
έχει μελετήσει σε βάθος και τους τομείς των
Data & Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης, δύο τομείς στους οποίους επικεντρώνονται και οι ηγέτες της αγοράς.

DATA & ANALYTICS
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι εξακολουθούν να προβληματίζονται για τις δυνατότητες των οργανισμών σχετικά με την
αξιοποίηση των δεδομένων, με αποτέλεσμα
τη δημιουργία ενός μεγάλου πληροφοριακού
κενού που παραμένει άλυτο τα τελευταία 10
χρόνια. Παρά τις υψηλές επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, οι διευθύνοντες
σύμβουλοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν
ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους όλη την
πληροφόρηση που χρειάζονται για τη λήψη
αποτελεσματικών αποφάσεων που εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια επιτυχία και την ανθεκτικότητα των εταιρειών τους.
Οι προσδοκίες των ηγετών έχουν σίγουρα
αυξηθεί λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων,
όμως οι CEO γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες
ανάλυσης που έχουν στη διάθεσή τους δεν
συμβαδίζουν με τον όγκο των δεδομένων ο
οποίος έχει σημειώσει εκθετική αύξηση κατά
την τελευταία δεκαετία. Αναφορικά με την
αντιμετώπιση αυτού του κενού δεξιοτήτων, οι
CEO συμφωνούν ότι δεν υπάρχει άμεση λύση.
Όπως υποστηρίζει ο Bob Moritz, πρόεδρος
του παγκόσμιου δικτύου της PwC: «Καθώς
οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεπάγονται ρα-

γδαίες αλλαγές στην επιχειρηματικότητα, οι
εργαζόμενοι με δεξιότητες στη διαχείριση δεδομένων και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας γίνονται ακόμη πιο πολύτιμοι, αλλά και
περισσότερο δυσεύρετοι. Ωστόσο, η ανάγκη
για ανθρώπους με προσωπικές δεξιότητες
(soft skills) είναι επίσης σημαντική, γεγονός
που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου, των κυβερνήσεων και
των εκπαιδευτικών φορέων για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού».

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
(Artificial Intelligence)
Το 75% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα και
το 85% παγκοσμίως, πιστεύει ότι η τεχνητή
νοημοσύνη θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητάς τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, με
σχεδόν τα δύο τρίτα εξ αυτών να θεωρούν τις
αλλαγές μεγαλύτερες από του διαδικτύου.
Αναφορικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η
τεχνητή νοημοσύνη στις θέσεις εργασίας, το
88% των ερωτηθέντων από την Κίνα πιστεύει
ότι θα καταργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες θα δημιουργήσει. Λιγότερο
επιφυλακτικοί δηλώνουν οι CEO στην Ελλάδα
με τον αντίστοιχο δείκτη να αγγίζει το 42%.
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Οι 3 τάσεις τεχνολογίας που θα
καθορίσουν το marketing το 2019
Ποιες εiναι οι απαραiτητες δεξιoτητες
για τους leaders;
Σήμερα, ο συνδυασμός των προσωπικών χαρακτηριστικών που μένουν
εναρμονισμένα με την πάροδο του χρόνου και των αναδυόμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, μπορεί να βοηθήσει τους leaders των επιχειρήσεων
να γίνουν οι ψηφιακοί ηγέτες του μέλλοντος. Η εμπειρία και οι προσωπικές δεξιότητες διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Σύμφωνα με την ManpowerGroup, οι τρόποι με τους οποίους μπορούν
να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες για την προσαρμογή στις
τρέχουσες συνθήκες απασχόλησης αφορούν στην καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων με τον συνδυασμός της ευφυΐας, προσαρμοστικότητας, αντοχής και της εσωτερικής παρακίνησης να αποτελεί κινητήριο
μοχλό, η ανάπτυξη ευμάθειας και δημιουργικής περιέργειας, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης και η συνεχής επαγρύπνηση.
Εξίσου σημαντική είναι και η προετοιμασία της ομάδας ηγεσίας για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό η οποία, με βάση την ManpowerGroup,
οφείλει να απαντήσει σε 4 βασικά ερωτήματα:
1) Τα προγράμματα ανάπτυξης που διαθέτουμε, έχουν σχεδιαστεί για
να καλλιεργούν και να προάγουν τους μελλοντικούς ψηφιακούς ηγέτες;
2) Διαθέτει η ομάδα ηγεσίας και η δεξαμενή ταλέντου μας τις εγγενείς
προϋποθέσεις και εκπαιδευτικές ικανότητες για έναν επιτυχή ψηφιακό
μετασχηματισμό;
3) Δημιουργούμε μια κουλτούρα καινοτομίας;
4) Χρησιμοποιούμε τα σωστά κριτήρια για τον εντοπισμό των μελλοντικών ηγετών;

Με τους καταναλωτές να περιμένουν engaging αλληλεπίδραση σε κάθε
σημείο επαφής με το brand, αξιολογώντας τη συνολική εμπειρία από αυτό
και όχι τις μεμονωμένες στιγμές «συνάντησης», οι marketers επενδύουν
στην ουσιαστική κατανόηση των προσδοκιών τους. Η τεχνολογία έρχεται
να υπηρετήσει την ανάγκη αυτή και στο αμέσως επόμενο διάστημα οι
ακόλουθες τρεις τάσεις αναμένεται να
διαμορφώσουν τις στρατηγικές marketing.
1. Cross-Channel Engagement: Την στιγμή που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 10 κανάλια για να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες, η αμφίδρομη, realtime επικοινωνία μετατρέπεται σε ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις το 32% των marketers εμπλέκεται
σε δυναμική αλληλεπίδραση σε όλα τα κανάλια, ποσοστό που ενισχύεται
όμως σταθερά.
2. Ενοποίηση των data: Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται πλέον όλο
και περισσότερο από τη χρήση data από διαρκώς αυξανόμενες πηγές. Και
αν ο πολλαπλασιασμός τους είναι «ευλογία», η ολοκληρωμένη αξιολόγηση
παραμένει «κατάρα», καθώς μόνο το 47% των marketers δηλώνει ότι έχει
μια απολύτως ενοποιημένη εικόνα τους. Ο συνδυασμός στρατηγικών και η
χρήση data management platforms εκτιμάται ότι θα αλλάξει το σκηνικό.
3. Εξατομίκευση στην «τομή» AI και εμπιστοσύνης: Με το 76% των καταναλωτών να περιμένει από τα brands να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες
του, η εξατομίκευση μετατρέπεται σε Νο1 προτεραιότητα. Προκειμένου
να «ξεκλειδώσουν» τα data που απαιτούνται, όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται σε λύσεις ΑΙ, έχοντας παράλληλα να διαχειριστούν ζητήματα εμπιστοσύνης.
Πηγή: www.zdnet.com

Ομαδικές ασφαλίσεις: Ανθρώπινος και ψηφιακός παράγοντας πρέπει να
ευθυγραμμιστούν, με βάση έκθεση της EY
Καθώς η ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου παγκοσμίως αναμένεται να παραμείνει υποτονική, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να εστιάσουν
στην τεχνολογία και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες βελτιστοποιούν τα κόστη, προωθούν την ευρύτερη διανομή των προϊόντων, διευρύνουν
την αγορά, και διερευνούν νέα, εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς, προκειμένου να τονώσουν την ανάπτυξη. Αυτά προκύπτουν από τη νέα έκθεση της
EY, EY Insurance Outlook 2019, οι τελευταίες εκδόσεις της οποίας, καλύπτουν τρεις περιοχές, την Αμερικανική Ήπειρο, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και
την Ευρώπη, και είναι αποτέλεσμα συζητήσεων με επαγγελματίες του κλάδου της ΕΥ, αλλά και στρατηγικών αναλυτών. Ενώ οι ασφάλειες ζωής, περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων (property and casualty - P&C) επιδεικνύουν υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως, οι λοιποί κλάδοι ασφάλισης καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στις αγορές της Αμερικανικής Ηπείρου και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Μεταξύ άλλων, όπως
αναφέρει η EY, οι ασφαλιστές πολλές φορές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, αφενός του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν
σε ένα οικοσύστημα, το οποίο αναπτύσσεται με βάση τις αναδυόμενες τεχνολογίες, και, αφετέρου, του τρόπου συνεργασίας με τις InsurTech. Σε αυτό το
πλαίσιο, η έκθεση διαπιστώνει ότι επιτακτική προτεραιότητα για τους ασφαλιστές είναι να αποφασίσουν ποιες ικανότητες θα πρέπει να κατέχουν και να
διαχειρίζονται οι ίδιοι, και ποιες να αναθέτουν σε τρίτους. Επιπλέον, οι ασφαλιστές πρέπει να ψηφιοποιήσουν τις απαρχαιωμένες εμπειρίες των πελατών
τους και να αναπτύξουν μια βελτιωμένη πρόταση, που θα συμπληρώνεται από νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ενισχύουν περαιτέρω την
εμπιστοσύνη των πελατών.
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Paradigm Shift

Περιέργεια, Ευελιξία, Συνεργατικότητα

Βρισκόμαστε σε μια πορεία αλλαγής υποδείγματος (paradigm shift).
Στη διαδικτυακή οικονομία της πλατφόρμας (platform economy) και της διαρκούς
καινοτομίας, των start ups, των ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων και της
ανατρεπτικής καινοτομίας (disruptive innovation), το παλαιό βιομηχανικό πρότυπο
έχει από καιρού ξεπερασθεί. Απαιτείται επιχειρησιακή ευελιξία, προσαρμοστικότητα,
καινοτομία. Οι επιχειρήσεις καλούνται, δηλαδή, να ανατρέπουν ό,τι ήδη γνωρίζουν
για να ανοιχτούν στο καινούριο.
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Τ

ο νέο υπόδειγμα απαιτεί εκείνο το στυλ ηγεσίας που ευνοεί
τη συνεχή διερώτηση, τη διαρκή προσαρμοστικότητα, τη
σταθερή συνεργατικότητα. Η ικανότητα
των ηγετών να δημιουργούν ομάδες, να
εμπεδώνουν σχέση εμπιστοσύνης, να
καλλιεργούν την κουλτούρα της διερώτησης, και να προάγουν τη συνεργατικότητα είναι καθοριστική. Η ιεραρχία δεν
εξαφανίζεται, αλλά τείνει να διατηρεί τον
χαρακτήρα της λογοδοσίας και του επιμερισμού της ευθύνης, δεν προσδιορίζει
την πραγματική δουλειά.
Στο 30ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, στις
24 και 25 Μαΐου 2019 μια πλειάδα καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, με διακρίσεις και περγαμηνές ο καθένας στον τομέα του θα
μοιραστούν γνώση, εμπειρίες, θα προκαλέσουν συζητήσεις και θα ανοίξουν
τον διάλογο για μια σειρά καίριων ερωτημάτων που απασχολούν το σύγχρονο
επιχειρείν.

Ερωτήματα που θα
συζητηθούν στο Συνέδριο
Πώς οι ηγέτες μπορούν να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στη συντελούμενη αλλαγή υποδείγματος; Πώς
θα προβληματιστούν να αξιοποιήσουν
καλύτερα την πληροφοριακή αφθονία,
καλλιεργώντας τη φιλοπεριέργεια και τη
διερώτηση, και αποκεντρώνοντας την
ηγετική λειτουργία; Με ποιους τρόπους
θα ενθαρρύνουν την επιχειρησιακή και
στρατηγική προσαρμοστικότητα και ευελιξία, να σχεδιάσουν δομές, συστήματα
και διαδικασίες που θα απελευθερώνουν
τη δημιουργικότητα, να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες της πληροφοριακής
αφθονίας για να γίνονται οι επιχειρήσεις
τους όλο και πιο έξυπνες; Πώς θα κατα-

φέρουν να συνθέσουν την ανθρώπινη
και την τεχνητή ευφυία για καλύτερα
αποτελέσματα;

Η φιλοπερίεργη επιχείρηση
Η περιέργεια - να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις, να διερωτώνται, και να τολμούν
να σκέφτονται εκτός πλαισίου – θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται σε αβέβαιες συνθήκες, να μην παρασύρονται από μόδες, να μην υιοθετούν
άκριτα λύσεις που τους προτείνονται.
Στη φιλοπερίεργη επιχείρηση, τα άτομα
δεν σταματούν να ρωτούν: ‘γιατί’, ‘τι θα
γινόταν αν’, ‘πώς θα μπορούσαμε να’.
Η φιλοπεριέργεια (curiosity) και η διερωτητική στάση (inquisitive attitude) καλλιεργούν την αμφισβήτηση, την εν-δυνάμει αλλαγή και οδηγούν στην ευελιξία.
Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος
αλλάζουν ταχύτατα, το μείζον είναι η
ικανότητα προσαρμογής – να μαθαίνεις
γρήγορα, να αυτοσχεδιάζεις όταν πρέπει,
να ξεπερνάς τη δύναμη της αδράνειας.

Συνεργατικότητα
Αυτή η ικανότητα, με τη σειρά της, προϋποθέτει συνεργατική κουλτούρα, στην
οποία κανείς δεν τα ξέρει όλα αλλά όλοι
ξέρουν κάτι και, το κυριότερο, είναι διατεθειμένοι να το εισφέρουν για το κοινό
καλό της επιχείρησης. Τέτοιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από σχέσεις
εμπιστοσύνης· αναζητούν την καλύτερη
λύση, όπου αυτή υπάρχει· μετακινούνται
απο τον ηγέτη στην ηγεσία. Με άλλα λόγια, η ηγεσία δεν περιορίζεται σε ένα επίπεδο ή σε λίγους ανθρώπους, αλλά κατανέμεται σε όλη την επιχείρηση – όλοι
είναι εν δυνάμει ηγέτες, στο μέτρο που
καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία
και να αξιοποιήσουν την προσωπική
γνώση τους για το καλό της επιχείρησης.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VOLVO
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EDENRED
ΧΟΡΗΓΟΙ
AVIS
COCA-COLA 3E
DAIKIN
EY
GREEN PROPERTIES
XEROX
ΟΤΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AIG
LAMDA DEVELOPMENT
LINKAGE
OTIS
ΚΑΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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Julian Birkinshaw
Καθηγητής Στρατηγικής & Επιχειρηματικότητας Deputy Dean, London Business School
Μπροστά από τις τάσεις: Πώς παίζεται το νέο παιχνίδι;
Ο Julian Birkinshaw είναι ειδικός σε θέματα ηγεσίας, καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, στρατηγικής ευελιξίας και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Thinkers 50 στον κόσμο, καταφέρνοντας να γεφυρώνει, με μεγάλη επιτυχία, τη θεωρία με την πράξη: τον ακαδημαϊκό κόσμο με τις πραγματικές
ανάγκες των επιχειρήσεων σήμερα! Έχει συγγράψει 14 βιβλία, με πιο πρόσφατο το Mindtools for Managers: 100
ways to be a better boss (2018) – έναν πρακτικό οδηγό χρήσιμο σε κάθε σύγχρονο επιχειρηματικό ηγέτη, ενώ
δραστηριοποιείται ενεργά ως σύμβουλος κορυφαίων εταιριών (Bayer, IBM, Novo Nordisk, Roche, Toshiba, UBS,
Unilever). Ο Julian Birkinshaw έρχεται στο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ για να μιλήσει για την αλλαγή υποδείγματος (paradigm Shift) στη νέα
εποχή, για όσα χρειάζεται η έξυπνη επιχείρηση σήμερα για να βρίσκεται μπροστά από τις τάσεις της εποχής.

Leonard Brody
Venture Capitalist, Επιχειρηματίας
H νέα εποχή είναι εδώ: Είστε έτοιμοι;
Το Thinkers50 τον κατατάσσει στη RADAR class 2019 – δηλαδή την… dream team προσωπικοτήτων των οποίων το έργο και τις ιδέες αξίζει κανείς να παρακολουθεί! Βραβευμένος επιχειρηματίας και venture capitalist, ο
Leonard Brody χαρακτηρίζεται ως ‘ασυνήθιστος’ οραματιστής της ψηφιακής εποχής, που επενδύει με συνέπεια
σε όσα πιστεύει. Έχει συμβάλει στη δημιουργία και χρηματοδότηση περισσότερων από 20 startup εταιριών. Από
το 2009 είναι Πρόεδρος του Innovation Group μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών σπορ και ψυχαγωγίας στον
κόσμο, με πλούσιο ‘χαρτοφυλάκιο’ γηπέδων, αθλητικών ομάδων και διοργάνωσης events με εκατομμύρια θεατές
ανά έτος. Είναι συγγραφέας των best sellers: Innovation Nation: Canadian Leadership from Jurassic Park to Java
και Everything I Needed to Know About Business…I Learned from a Canadian. Έχει διδάξει στο Στάνφορντ, το G8 και τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ
έχει υπάρξει σύμβουλος σε εταιρίες – κολοσσούς όπως οι Financial Times, η Warner Music, η Dell, η Visa και η Pepsi, καθώς και σε κυβερνήσεις
χωρών όπως η Ινδία, το Ισραήλ, η Ιρλανδία, η Ρωσία και η Ν. Αφρική.

ΠΩΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΑ
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου
Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είναι Καθηγητής Φυσικής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το όνομά του είναι πλήρως συνυφασμένο με την αναπτυξιακή πορεία της έρευνας του Ιδρύματος ενώ έχει
έντονη ερευνητική δράση και συγγραφικό έργο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του στη δημιουργία και
εδραίωση του Γραφείου Διασύνδεσης του πανεπιστημίου με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Χριστοφίδης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Grenoble, ενώ έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Πολυτεχνείο της Grenoble με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Ενταγμένος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του
Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1992, διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, καθώς
και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Εκλέχτηκε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου το Νοέμβριο
του 2010. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο καταγράφεται σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από αξιόλογους εκδοτικούς οίκους.

Ομάδα 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
Μαθητικής εικονικής «Επιχείρησης» Ποντοπόρεια (PONTOPOREIA)
Hellenic Cargo Safety
Μαθητές και μαθήτριες, με την καθοδήγηση του Σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων (ΣΕΝ) δημιουργούν στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς τη δική του εικονική «επιχείρηση» με αληθινά προϊόντα και υπηρεσίες και λειτουργούν σαν πραγματικοί επιχειρηματίες. Το 30ο Συνέδριο Ηγεσίας της
ΕΑΣΕ θα φιλοξενήσει τη διακριθείσα μαθητική επιχείρηση: Ποντοπόρεια-Pontoporeia» - ΗΕLLENIC
CARGO SAFETY που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου. Οι νεαροί μαθητές δημιούργησαν δύο καινοτόμα προϊόντα που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των φορτίων κατά τη μεταφορά τους στα εμπορικά πλοία.
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ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΕΤΤΗΣ
President, EMEA Group, The Coca-Cola Company
Ο Νίκος Κουμέττης είναι Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) της Coca-Cola Company, του
μεγαλύτερου επιχειρησιακού ομίλου της εταιρίας με περισσότερες από 120 χώρες υπό τη επίβλεψή του. Έχει
προταθεί 3 φορές για τη μεγαλύτερη ενδο-εταιρική διάκριση της Coca-Cola Company, το Woodruff Cup, για τα
καλύτερα αποτελέσματα επιχειρησιακής μονάδας της εταιρίας στον κόσμο. Στην αμέσως προηγούμενη θέση του
ήταν Πρόεδρος κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μιας περιοχής 26 χωρών συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας
και της Ουκρανίας. Από το 2001 οπότε και εντάχθηκε στην Coca-Cola Company ως Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής νοτιοανατολικής Μεσογείου, υπεύθυνος για την Ελλάδα και την Κύπρο, ο κ. Κουμέττης έχει διατελέσει
πρόεδρος των επιχειρησιακών μονάδων, Αδριατικής και Βαλκανίων, Καναδά αλλά και Πρόεδρος κεντρικής και
νότιας Ευρώπης, μίας περιοχής 23 χωρών. Πριν την ένταξή του στο δυναμικό της Coca-Cola Company, υπηρέτησε σε θέσεις marketing στην Kraft Jacobs Suchard, πωλήσεων και διανομής στην ΕΛΓΕΚΑ και εμπορικών και
εφοδιαστικών λειτουργιών στην Παπαστράτος ΑΕ/Phillip Morris. Ο κ. Κουμέττης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης
Επιχειρήσεων από το American College of Greece όπου έχει επίσης διδάξει επί σειρά ετών Διεθνές Marketing και
Διαχείριση Πωλήσεων, ενώ έχει διδάξει και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι ακόμη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
Διεθνούς Marketing από το Strathclyde Business School.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ
Ο Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού
παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, και θυγατρικής του Ομίλου Deutsche Telekom. Υπό τη διοίκησή του,
ο Όμιλος ΟΤΕ εκσυγχρονίστηκε ενώ συνεχίζει να μετασχηματίζεται ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής. Σήμερα ο ΟΤΕ είναι μια σύγχρονη εταιρία τεχνολογίας με την COSMOTE ως ενιαία εμπορική μάρκα
για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά
θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου εκτός Ελλάδος και συνεισφέροντας στην εξυγίανση των διεθνών δραστηριοτήτων. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών
του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη
θέση του Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ
είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά
και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρίες όπως η Vodafone και η Philip Morris. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος, Entranet
Ο Λευτέρης Παπαγεωργίου είναι Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει
περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα και είναι ιδρυτής 17 εταιριών σε 5 χώρες, με αντικείμενο τα τεχνικά έργα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την υψηλή τεχνολογία. Είναι ο σχεδιαστής του ‘’έξυπνου σπιτιού του μέλλοντος για τους ηλικιωμένους’’ που βραβεύτηκε από το πρόγραμμα της ΕΕ: ‘’Wider, the smart
home for the elderly’’. Επίσης είναι καταγεγραμμένος στο Μητρώο Ελλήνων Εφευρετών και είναι κάτοχος αρκετών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες γύρω από το ‘’έξυπνο σπίτι’’. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία και το στρατηγικό σχεδιασμό της Entranet, με έδρες την Florida των ΗΠΑ, το Λονδίνο και τη Θεσσαλονίκη.
Κάτω από την καθοδήγησή του η Entranet έχει διακριθεί στα European Business Awards ως Εθνική Πρωταθλήτρια
Καινοτομίας 2014-2015, ενώ έχει παραλάβει και τη Σφραγίδα Αριστείας από την Κομισιόν για την έρευνά της. Τον
Δεκέμβριο του 2018 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με θέμα την επιχειρηματικότητα και τίτλο: ‘’Startups. Από την
ιδέα, στην παγκόσμια αγορά’’ (εκδόσεις Φερενίκη).
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Σάββατο 25 Μαΐου 2019
Η Τέχνη του Βίου
Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου επιδιώκουμε οι σύνεδροι να καθίστανται κοινωνοί των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη ζωή τους, πώς τις
ξεπερνούν, και τι μαθαίνουν από αυτές.
Παίρνουμε στα σοβαρά την προτροπή
του Μάρκου Αυρήλιου: ο καλός ηγέτης
είναι αυτός που κατανοεί καλύτερα την
ανθρώπινη φύση. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι αξιοσημείωτες ανθρώπινες
εμπειρίες διευρύνουν τους ορίζοντες
του ηγέτη, εκλεπτύνουν την κρίση του,
και ενισχύουν την ηθική του συγκρότηση και την ικανότητά του να μεταβολίζει
τις εμπειρίες σε μια αυθεντικά προσωπική, εποικοδομητική, και ηθική στάση
ζωής.
Η δεύτερη μέρα του φετινού συνεδρίου
έχει τίτλο Η Τέχνη του Βίου. Στόχος της

Μαθαίνουμε από την Ιστορία;
Ιστορία και εξιστόρηση στην εποχή των social media
Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου
Ελληνισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχεί το εφήμερο, το
ευμετάβολο και θραυσματικό. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είμαστε ένας λαός
που ‘καταναλώνει’ πολύ Ιστορία αλλά δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουμε στέρεα ιστορική κατανόηση. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της ιστορικής συνείδησης; Πώς αποκτάται και χρησιμοποιείται; Με τι αποτελέσματα; Πώς μπορεί να ‘ιστορικοποιηθεί’ η κατανόηση ακόμη και συνηθισμένων φαινομένων που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες; Πώς αναπτύσσεται η αφηγηματική
σκέψη, μέσω της οποίας εξιστορούμε τη ζωή μας;

Η επικοινωνία ως κύριο συστατικό στις σχέσεις
Δημήτρης Τζαχάνης, Yπεύθυνος Gestalt Institute of San
Francisco στην Ελλάδα
Η προσέγγιση Gestalt είναι ολιστική – προσεγγίζει τον άνθρωπο ως μια
ολότητα (ψυχή και σώμα, λογική και συναίσθημα) και σε σχέση πάντα με
άλλους ανθρώπους. Αναγκαστικά υπάρχουμε σχεσιοκεντρικά όχι ατομοκεντρικά. Οι σχέσεις μας με τους άλλους, ωστόσο, είναι και πηγή χαράς αλλά και προβλημάτων. Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά; Να κατανοούμε και να μας κατανοούν; Πώς
συνυφαίνεται το λεκτικό με το μη λεκτικό μέρος της επικοινωνίας; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της καλής επικοινωνίας; Τι δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία και πώς τις υπερβαίνουμε; Πώς ενδυναμώνει η καλή επικοινωνία τις σχέσεις;

είναι να διερευνήσει την προσέγγιση της
ζωής ως ένα έργο τέχνης - πώς ο στοχαστικός ηγέτης φιλοτεχνεί τη ζωή του με
τις επιλογές του. Η ανθρώπινη ζωή δεν
έχει ένα προδιαγεγραμμένο περίγραμμα
αλλά μια πλαστικότητα: αποκτά τη μορφή που της δίνουμε ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε.
• Πόσο συνειδητές είναι οι επιλογές μας;
• Πώς επεξεργαζόμαστε τις εμπειρίες μας;
• Πώς μπορούμε να μαθαίνουμε από τους
άλλους;
• Φροντίζουμε να δίνουμε στη ζωή μας
ένα προσωπικό νόημα και ύφος ή απλώς
αντιγράφουμε τους άλλους;
Η τέχνη του βίου αποκτάται με την καλλιέργεια της προσωπικής ετερότητας, τη
φροντίδα του εαυτού, την ικανότητα να
αναζητεί κανείς το νόημα των πραγμάτων και να δημιουργεί.

Η ματιά του ζωγράφου:
Αναζητώντας το βάθος των πραγμάτων
Χρήστος Μποκόρος, ζωγράφος
H ζωγραφική είναι μια κατ’ εξοχήν οπτική τέχνη. Πώς βλέπει τον κόσμο
ένας ζωγράφος; Πώς καλλιεργεί την προσωπική τεχνοτροπία του; Πώς
αυτή συνδέεται με, αλλά και υπερβαίνει τα, έργα των προκατόχων του; Τι
προσδίδει ετερότητα σε ένα έργο τέχνης; Πώς καλλιεργείται το αισθητικό βλέμμα; Γενικότερα, πώς καλλιεργείται μια πνευματική στάση ζωής και πώς συμβάλλει σε αυτή η ζωγραφική;
Τι είναι τα «στοιχειώδη» της ζωής και πώς εμπλέκεται ο «νόστος» στο ευ ζην;

Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή:
Σκέψεις για το θέατρο και τη ζωή
Δημήτρης Λιγνάδης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης
Το Σεξπηρικό all the world is a stage υποδεικνύει ότι υποδυόμαστε ρόλους
στην κοινωνική-επαγγελματική ζωή. Πώς να τους υποδυόμαστε με αυθεντικότητα; Τι θα πει αυθεντικότητα και πως την καλλιεργεί κανείς; Συγκεκριμένα: Πώς μπαίνεις και πώς διατηρείσαι «μέσα» στο ρόλο σου; Πώς μπαίνει κανείς στο ρόλο
κάποιου άλλου και τι προετοιμασία απαιτείται; Υπάρχουν γενικότερα μαθήματα ζωής από την
υποκριτική για τους μη ηθοποιούς; Ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του ρόλου στο θέατρο και στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή; Περαιτέρω, πώς οργανώνει το
χώρο, τους ανθρώπους και τα δρώμενα ένας σκηνοθέτης; Ποιες είναι οι ευαισθησίες του; Επίσης: πώς διευρύνει το θέατρο τους γνωστικούς-αισθητικούς ορίζοντες του ατόμου; Τι insights
μας δίνει το κλασικό ρεπερτόριο (Σέξπηρ, τραγικοί, Ίψεν, κλπ) για την ανθρώπινη κατάσταση
(the human condition); Τέλος, τι μαθαίνουμε από τον Θουκυδίδη σήμερα;
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ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Κάμψη του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
στο τέταρτο τρίμηνο του 2018

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία των CEOs σχετικά
με τις πιθανές παρεκκλίσεις της οικονομικής πολιτικής από τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις
ιδιαίτερα μετά το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Ένας στους δύο CEOs εμφανίζονται μέτρια
αισιόδοξοι στο να συμβεί στο άμεσο μέλλον ένα επενδυτικό σοκ που θα διασφαλίσει την σταθερότητα
της μελλοντικής ανάπτυξης. Παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs δηλώνει ότι η εκπαίδευση
στην Ελλάδα ανταποκρίνεται σε μικρό βαθμό ή καθόλου στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.
Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της 3μηνιαίας έρευνας που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων
Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
την περίοδο 11/12/2018 μέχρι 31/12/2018.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Τ

ο τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο
γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General
Index) σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 159 μονάδες έναντι 163 το
προηγούμενο τρίμηνο (Γράφημα 1). Η πτώση του δείκτη αποτυπώνει την αβεβαιότητα
και ίσως ανησυχία μεταξύ των CEOs σχετικά
με την είσοδο σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει την οικονομική πολιτική σε παρέκκλιση από τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις,
ιδιαίτερα μετά την τυπική ολοκλήρωση του
προγράμματος προσαρμογής. Στο πρώτο
τρίμηνο του 2019 θα φανεί αν η κάμψη είναι πρόσκαιρη ή έχει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει πτώση του
δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και άνοδο στις μεγάλες. Ο
δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 153
μονάδες έναντι 156 το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών
(ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε
μείωση στις 165 μονάδες έναντι 170 του
προηγούμενου τριμήνου.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε πτώση και

διαμορφώθηκε στις 211 μονάδες έναντι
215 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η
τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 30% (Γράφημα 2).
Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των μεγάλων
επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 42%
δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο δείκτης πρόβλεψης
της οικονομικής κατάστασης της χώρας
ένα έτος μετά μειώθηκε στις 196 μονάδες
έναντι 204 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο (Γράφημα 3). Το ποσοστό των CEOs
που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος
διαμορφώθηκε σε 39%, ενώ για τους CEOs
των μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο
σε 52%.

Κάμψη του δείκτη οικονομικής
κατάστασης κλάδου δραστηριοποίησης
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε κάμψη
στις 184 μονάδες έναντι 189 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που
δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του
κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με

1 έτος πριν ανήλθε σε 35%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 42% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης
προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση
του κλάδου δραστηριοποίησης παρέμεινε
σταθερός στις 187 μονάδες. Το ποσοστό
των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο
οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι
σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 44%.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μειώθηκε στις 129 μονάδες έναντι 135 μονάδων το προηγούμενο
τρίμηνο (Γράφημα 4). Το ποσοστό των CEOs
που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 56%, ποσοστό που αυξάνεται
σε 65% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων και 61% για τους CEOs των
εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος
σημείωσε οριακή πτώση στις 153 μονάδες
έναντι 154 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση
στο επόμενο έτος ανήλθε σε 59%, ενώ πιο
αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 64%.
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο

ΕΑΣΕ | LEADING

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο
στις 129 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που
δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι
υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο
έτος διαμορφώθηκε σε 32%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 44% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών μειώθηκε και διαμορφώθηκε στις 144 μονάδες έναντι 152 το
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προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα
είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο,
διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 55% για τους CEOs των μεγάλων
επιχειρήσεων.

Πτώση και για τον δείκτη
τρέχουσας απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε πτώση στις 112 μονάδες έναντι 117

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
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Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ & Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος
XEROX HELLAS
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος
στο 4ο τρίμηνο του 2018 μειώθηκε
στις 159 μονάδες έναντι 163 του
προηγούμενου τριμήνου. Η αρνητική
εξέλιξη του δείκτη εκφράζει τον
προβληματισμό αλλά και τις ανησυχίες
των CEOs τόσο για την εδραίωση των
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες
στην μελλοντική ανάπτυξη της χώρας,
όσο και για πορεία της οικονομικής
πολιτικής ενόψει των επερχόμενων
εκλογών κατά το 2019 και τις πιθανές
παρεκκλίσεις που συνδέονται συνήθως
με τις προεκλογικές περιόδους.
Παράλληλα οι CEOs δεν είναι ιδιαίτερα
αισιόδοξοι ότι στην επόμενη περίοδο
θα συμβεί ένα επενδυτικό σοκ που
είναι απαραίτητο για την μελλοντική
ανάπτυξη της χώρας και επιπλέον
δεν είναι ικανοποιημένοι με την
παρεχόμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα
θεωρώντας ότι συμβαδίζει ελάχιστα
ή και καθόλου με τις απαιτήσεις μιας
σύγχρονης οικονομίας».

τήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη
τους για την πιθανότητα να συμβεί ένα
επενδυτικό σοκ που θα εξασφαλίσει την
σταθερότητα της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Το 54% των
CEOs είναι αισιόδοξοι σε μέτριο βαθμό ότι
μπορεί να προκύψει μια τόσο σημαντική
αύξηση στις επενδύσεις, ενώ μόνο το 4%
των CEOs είναι πολύ αισιόδοξοι. Ωστόσο
το υπόλοιπο 42% των CEOs θεωρεί ότι είναι δύσκολο στο άμεσο μέλλον να αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό οι επενδύσεις και
δηλώνουν καθόλου αισιόδοξοι, ποσοστό
που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των

βιομηχανικών επιχειρήσεων (Γράφημα 6).
Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για τον βαθμό ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις
σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Έξι
στους δέκα CEOs θεωρούν ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα ανταποκρίνεται σε
μικρό βαθμό στις σύγχρονες ανάγκες της
οικονομίας, ενώ παράλληλα σχεδόν τέσσερις στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι δεν
ανταποκρίνεται καθόλου στις σύγχρονες
ανάγκες. Ωστόσο πολύ μικρό ποσοστό
των CEOs το 4% θεωρεί ότι η εκπαίδευση
καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες
ανάγκες της οικονομίας Γράφημα 7).

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ που θα
διασφαλίσει την σταθερότητα της μελλοντικής ανάπτυξης, πόσο αισιόδοξος
είστε ότι αυτό θα συμβεί στο άμεσο μέλλον;

4%
42%

Πολύ αισιόδοξος
Μέτρια αισιόδοξος

το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν
είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος
διαμορφώθηκε σε 43%, ποσοστό το οποίο
στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι
υψηλότερο και ανήλθε σε 49%. Ο δείκτης
προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις
144 μονάδες έναντι 155 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που
δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος
μετά διαμορφώθηκε σε 40%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων.

Απαισιοδοξία για την σταθερότητα της οικονομικής κατάστασης μέσω επενδύσεων
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζη-

Καθόλου αισιόδοξος

54%
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις

σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας;
4%

Σε μεγάλο βαθμό

37%

Σε μικρό βαθμό
Καθόλου

59%
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Γενική Συνέλευση ΕΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΑΣΕ
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) πραγματοποίησε την Τετάρτη 6
Μαρτίου 2019, την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, με θέματα ημερήσιας διάταξης την
έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού 2018, καθώς
και του Προγράμματος Δράσης 2019 που προβλέπει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και του θεσμικού ρόλου της.

Π

αρουσιάζοντας την έκθεση
πεπραγμένων για το 2018 ο
Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της XEROX κ. Βασίλης Ραμπάτ,
αναφέρθηκε στο έργο των Ομάδων Δράσης και των 98 μελών που συμμετέχουν σε
αυτές, ενώ κάλεσε όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά αξιοποιώντας τις ευκαιρίες
συνεργασίας για μια αποδοτική χρονιά. Στη

συνέχεια παρουσιάζοντας το προτεινόμενο
πρόγραμμα δράσης για το 2019, επεσήμανε ότι στρατηγικοί στόχοι της ΕΑΣΕ για το
τρέχον έτος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση του θεσμικού
ρόλου της ΕΑΣΕ, η έμφαση στις ανάγκες
των μελών, η εξωστρέφεια και η προσφορά
προς το κοινωνικό σύνολο.
Η Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ κα. Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director, ΚΑΥΚΑΣ πα-
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ρουσίασε τον Οικονομικό Απολογισμό του
2018 καθώς και τον Προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το 2019, υπογραμμίζοντας ότι
με σωστό προγραμματισμό για ακόμη μία
χρονιά η ΕΑΣΕ διατήρησε την οικονομική
ευρωστία της, ώστε να συνεχίσει την παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα μέλη της.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην
Γενική Συνέλευση της ΕΑΣΕ
Επίσημος καλεσμένος ομιλητής στη Γενική
Συνέλευση ήταν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ.
Θεόδωρος Φέσσας ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις δεξιότητες του σύγχρονου ηγέτη, επισημαίνοντας πως εκτός από
άριστες τεχνικές γνώσεις πρέπει να διαθέτει ενσυναίσθηση, ώστε να εμπνέει και να

αποτελεί πηγή του εταιρικού οράματος για
τους συνεργάτες του. Ο κ. Φέσσας τόνισε ότι
η αμφιδεξιότητα ενός μάνατζερ -ο οποίος
διαθέτει τόσο τεχνική κατάρτιση, όσο και
ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνηαποτελεί χαρακτηριστικό της επιτυχημένης
επιχείρησης. Ο κ. Φέσσας επεσήμανε ότι
προσβλέπει σε εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα δεδομένου ότι
οι προοπτικές διαφαίνονται θετικές τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ως
βασικές αιτίες αυτής της συγκρατημένα αισιόδοξης -όπως την χαρακτήρισε - άποψης,
είναι η μεγάλη εξωτερική ζήτηση όπως αυτή
εκφράζεται μέσα από τον τουρισμό, την
ανάπτυξη των εξαγωγών και το ξύπνημα της
υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πρόεδρος της Γ.Σ. ήταν η κα. Ντορίνα
Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια,
MARSH LLC INSURANCE BROKERS και
Γραμματέας η κα. Ανθή Ηλιοπούλου
Γενική Διευθύντρια, ALTER EGO SA. Η
Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα
το φετινό Πρόγραμμα Δράσης και τον
Προϋπολογισμό και εξέλεξε τακτικά
μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για
το 2019 τους κ.κ. Άγγελο Μοχλούλη,
Δημήτρη Παπανικητόπουλο και
Κανέλλο Τσουμπό.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας
Ικανοποίησης Μελών που διενήργησε η Focus Bari για λογαριασμό της ΕΑΣΕ και παρουσίασε η κα.
Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας. Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτέλεσαν βάση για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσεων του Οργανισμού για το
2019, με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των μελών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και στους ταχείς ρυθμούς της εποχής που επιτάσσουν αυξημένη εξωστρέφεια – ειδικότερα
ως προς τον θεσμικό ρόλο της ΕΑΣΕ.
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Το δύσκολο παζλ της
βελτιστοποίησης του workspace
Πώς μία εταιρεία μπορεί να αποκτήσει και να συντηρήσει σήμερα και στο
μέλλον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Οι περισσότερες εταιρείες σε όλο
τον κόσμο έχουν ήδη αναθεωρήσει τα κόστη τους, την τεχνολογία που
χρησιμοποιούν και τα κίνητρα που παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό ως μέσα
βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης. Ωστόσο, λίγες εταιρείες αξιοποιούν
πλήρως τη δυνητική συνεισφορά που μπορεί να έχει ο ίδιος ο χώρος εργασίας
στη συνολική τους στρατηγική και την κερδοφορία τους. Και καθώς πλέον
η εστίαση των εταιρειών μετακινείται σε νέες περιοχές για βελτίωση, είναι
αναπόφευκτο η προσοχή να στρέφεται -ή να έπρεπε να στρέφεται- και στις
ευκαιρίες που προσφέρει η βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας.
της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Μ

ε την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και ένα δυναμικό
μείγμα πολλών διαφορετικών γενεών στο ανθρώπινο
δυναμικό, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται έχει αλλάξει δραστικά,
γεγονός που με τη σειρά του εγείρει σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό του φυσικού χώρου εργασίας. Ο χώρος εργασίας
δεν είναι πλέον απλώς ένα φυσικό μέρος
στο οποίο συγκεντρώνονται οι εργαζόμενοι – η εργασία εξελίσσεται σε ένα μέρος
για συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και επικοινωνίας με συνεργάτες, συναδέλφους
και πελάτες. Πλέον αναδύεται ένα νέο
πρότυπο που εξισορροπεί με προσοχή την
ομαδική εργασία, με την ανάγκη για εστιασμένη εργασία και για διαρκή μάθηση.
Οι πλέον επιτυχημένες εταιρείες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τους χώρους εργασίας όχι απλώς σαν φυσικές τοποθεσίες,

αλλά σαν στρατηγικής σημασίας εργαλεία
με τη δύναμη να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός
worspace υψηλής απόδοσης, ο οποίος θα
είναι σχεδιασμένος λαμβάνοντας υπόψη
τους εργαζόμενους και θα ενσωματώνει
στοιχεία που θα επιτρέπει στην εταιρεία
και το ανθρώπινο δυναμικό να ευδοκιμούν και να αναπτύσσονται.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι
εταιρείες καλούνται να επανεξετάσουν τη
δουλειά που πρέπει να κάνουν σήμερα,
καθώς και τη δουλειά που θα κληθούν
να εκτελέσουν στο μέλλον, και να επιδιώξουν τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα
ευθυγραμμίζονται οι τρέχουσες και οι μελλοντικές ανάγκες και στόχοι. Με αυτό τον
τρόπο, θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον
που θα επιτρέπει στους εργαζόμενους να
επιτύχουν τους εταιρικούς στόχους μέσα

σε χώρους που ενισχύουν τις εταιρικές
αξίες και υποστηρίζουν τις πολυδιάστατες
ανάγκες τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο χώρος εργασίας δεν αποτελεί πλέον αποκλειστική
αρμοδιότητα του Facility Management
ή του εταιρικού Real Estate. Αντιθέτως,
η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού καθώς και το τμήμα Πληροφορικής αποτελούν σημαντικούς εταίρους στη χάραξη της στρατηγικής του
workspace και στη λήψη των σχετικών
αποφάσεων. Και αυτό γιατί πριν από
οποιαδήποτε απόφαση ή δράση για τη
βελτίωση του χώρου εργασίας, απαιτείται η πλήρης κατανόηση του συνόλου
των αναγκών μίας εταιρείας σχετικά με
το χώρο εργασίας καθώς και η διασφάλιση ότι ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός
θα υποστηρίζει όλα όσα καλούνται οι
εργαζόμενοι να επιτύχουν.

27
Τάσεις που διαμορφώνουν
τις νέες ανάγκες
Ο μετασχηματισμός του σύγχρονου χώρου εργασίας και η ανάγκη για βελτιστοποίησή του είναι το αποτέλεσμα μίας
σειράς τάσεων και δυνάμεων, οι οποίες
επηρεάζουν και διαμορφώνουν ευρύτερα
το σύγχρονο επιχειρείν και φυσικά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού: από
την έλλειψη ταλέντου και το mobility του
ανθρώπινου δυναμικού μέχρι την ανάγκη
για ενίσχυση του employee engagement
και τη μετατόπιση της εστίασης στην ομαδική αποδοτικότητα.
Οι κυριότερες τάσεις που οδηγούν στην
ανάγκη αναθεώρησης και βελτιστοποίησης του χώρου εργασίας περιλαμβάνουν
τα παρακάτω.
Έλλειψη ταλέντου: Πολλές χώρες του
δυτικού κόσμου, και όχι μόνο, έχουν ήδη
αρχίσει να αντιμετωπίζουν έντονα το
πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου, εξαιτίας μεταξύ άλλων, της γήρανσης του
πληθυσμού. Αυτή η έλλειψη ταλέντου,
όπου σύμφωνα με έρευνες είναι ιδιαίτερα
έντονη και στην Ελλάδα, καθιστά δυσκολότερη τη διαδικασία εύρεσης και διακράτησης των καλύτερων εργαζομένων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται
η ανάγκη για ενίσχυση του employee
engagement μέσα από έναν χώρο εργασίας που θα υποστηρίζει τις ανάγκες αλλά
και τις επιθυμίες του ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία «ζωντανών» γραφείων
είναι μία τακτική για την προσέλκυση και
τη διακράτηση του ταλέντου, σε συνδυασμό με την παροχή της απαιτούμενης
ευελιξίας γύρω από το πού, το πότε και το
πώς λαμβάνει χώρα η εργασία.
Η αυξανόμενη σημασία του employee
engagement: Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία μίας εταιρείας έως και 20%. Αυτού του είδους οι εργαζόμενοι είναι που
επενδύουν συναισθηματικά και εστιάζουν
στη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό.
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Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο ένα
πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων δηλώνουν ότι είναι engaged στην εργασία
τους. Με άλλα λόγια, οι μη δεσμευμένοι
εργαζόμενοι, αυτοί που είναι από αδιάφοροι έως αρνητικοί -αν όχι και εχθρικοί- ως προς την εταιρεία που εργάζονται,
είναι υπερδιπλάσιοι. Αυτό το διάχυτο
disengagement με τη σειρά του έχει βρεθεί ότι αυξάνει το turnover σε ποσοστό
που μπορεί να αγγίξει και το 50%.
Ο χώρος εργασίας μπορεί σε αυτό το επίπεδο να βοηθήσει πολύ, αφού κάτω από
τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να
λειτουργήσει ως ένα εργαλείο επικοινωνίας, να συμβάλλει στην αναγνώριση της
προσωπικής και της ομαδικής συνεισφοράς των εργαζομένων, να βοηθήσει στη
διάχυση των εταιρικών στόχων και φυσικά στην παροχή χώρων που προάγουν τη
συνεργασία. Ακόμα, η εμπλοκή των ίδιων
των εργαζομένων στον σχεδιασμό ή την
αναβάθμιση του workspace, παρέχει επίσης μία εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση του engagement..
Η απομακρυσμένη εργασία: Σε κάθε δεδομένη στιγμή, σχεδόν το ένα τρίτο των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως, εργάζεται από μακριά. Το mobility
είναι σήμερα κρίσιμης σημασίας για το

ανθρώπινο δυναμικό, αφού εκτός από το
γραφείο τους, ολοένα και περισσότεροι
εργαζόμενοι εργάζονται σε αεροπλάνα,
ξενοδοχεία, σε χώρους πελατών και από
το σπίτι τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποστηρίζονται από την κατάλληλη τεχνολογία και τις
απαιτούμενες επιχειρηματικές διαδικασίες που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται
αποτελεσματικά όπου και αν βρίσκονται.
Αυτή η νέα πραγματικότητα επηρεάζει
και το ίδιο το workspace. Η αυξανόμενη
τάση του mobility ενδέχεται να απαιτεί
περισσότερο «ανεκμετάλλευτο» χώρο ή
περισσότερους χώρους επαφής για όσους
βρίσκονται εκτός γραφείου για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι εταιρείες θα
πρέπει επίσης να διαθέτουν περισσότερο
ευέλικτους χώρους για τους εργαζόμενους που μπορεί να βρίσκονται σε άλλο
όροφο, κτίριο ή που εργάζονται από το
σπίτι αλλά επισκέπτονται την εταιρεία.
Περισσότερες γενιές στο χώρο εργασίας: Με τους ανθρώπους πλέον να συνταξιοδοτούνται σε μεγαλύτερες ηλικίες και
τη Γενιά Ζ να ξεκινάει πια την επαγγελματική της σταδιοδρομία, ο χώρος εργασίας
σήμερα καθίσταται όλο και περισσότερο
διαγενεακός. Οι στρατηγικές σχεδίασης
και διαμόρφωσης του workspace τα τε-

λευταία χρόνια είχαν ως βασικό άξονα την
προσέλκυση των νεότερων ηλικιακά ομάδων εργαζομένων. Ωστόσο, πλέον, αρχίζει
να γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι αφενός οι διαφορετικές γενιές
έχουν πολλά περισσότερα κοινά στοιχεία,
αφετέρου ότι κάθε μία με τις δικές της
εμπειρίες και δεξιότητες είναι εξίσου σημαντική για το σύγχρονο επιχειρείν. Ως
εκ τούτου, το σύγχρονο workspace είναι
σημαντικό να δίνει έμφαση στους παράγοντες που προσελκύουν όλους τους
εργαζόμενους και να παρέχουν τις κατάλληλες διαρρυθμίσεις χώρου για διαφορετικά στιλ εργασίας ανεξάρτητα από τη γενιά.
Μεγαλύτερη εστίαση στην ομαδική
απόδοση: Τα νέα μέσα επικοινωνίας και
οι υπηρεσίες μέσω cloud καθιστούν πλέον ευκολότερο για τις ομάδες να συνεργάζονται χωρίς να απαιτείται η φυσική
επαφή. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες πλέον
έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επιτυχία
εξαρτάται περισσότερο από την ομαδική
απόδοση (team performance) παρά από
την ατομική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
τουλάχιστον οι εταιρείες που επιθυμούν
να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να
συναντώνται σε τακτική βάση, θα πρέπει
να δημιουργήσουν ελκυστικούς χώρους,
οι οποίοι ταυτόχρονα διευκολύνουν την
ομαδική εργασία.

Σχεδιάζοντας το βέλτιστο
χώρο εργασίας
Έρευνες δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες θα στρέψουν την προσοχή τους στη βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας ως μέσο για την ενίσχυση
της παραγωγικότητας, την απόδοσης και
της δέσμευσης των εργαζομένων, μεταξύ
άλλων. Κατά το σχεδιασμό της σχετικής
στρατηγικής είναι σημαντικό να εξεταστούν τα παρακάτω.
Οι ανάγκες των εργαζομένων: Κάθε
εταιρεία είναι μοναδική. Οι απαιτήσεις
σχετικά με το χώρο και το design δεν θα
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πρέπει να υπαγορεύονται από την κλαδική ταξινόμηση της εταιρείας αλλά από τα
καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσει και
τις δράσεις που πρέπει να ολοκληρώσει
σαν οντότητα ώστε να αναπτυχθεί. Η σύλληψη αυτής της λεπτής γραμμής μπορεί
να επηρεάσει θετικά την απόδοση τόσο
των εργαζομένων όσο και της επιχείρησης συνολικά. Η κατανόηση των αναγκών
των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την
δημιουργία του σωστού χώρου εργασίας.
Ενσωμάτωση του brand στο χώρο εργασίας: Το όνομα ενός οργανισμού δεν
αντικατοπτρίζεται μόνο στα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της, αλλά και στα εικονικά και φυσικά περιβάλλοντά της. Η
ενσωμάτωση του brand στον σχεδιασμό
δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξωτερικές
αναπαραστάσεις, όπως η ιστοσελίδα, οι
διαφημίσεις ή τα λογότυπα. Ο ίδιος ο χώρος εργασίας θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι
ώστε να ενισχύει το αφήγημα του brand,
τις εταιρικές αξίες και την κουλτούρα της
επιχείρησης. Η ενσωμάτωση του brand
με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει στην ευθυγράμμιση των εργαζομένων με τους
εταιρικούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα θα
αποδεικνύει και θα επιδεικνύει την εταιρική φιλοσοφία σε όσους επισκέπτονται
τους φυσικούς της χώρους.
Ένα καλά πλασαρισμένο brand έχει θετικό
αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας
καθώς και στην εμπειρία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών. Το brand
αγγίζει κάθε ένα από αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη και μπορεί να αποτελέσει ένα
ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της
εταιρικής φιλοσοφίας -κοινωνικά, περιβαλλοντικά και σε επίπεδο κουλτούρας.
Η εμπειρία κάθε χρήστη (εργαζόμενου ή
πελάτη) βελτιστοποιείται μέσα από την
ενσωμάτωση του brand στο σχεδιασμό
του χώρου εργασίας.
Εξισορρόπηση της ανάγκης για συνεργασία και ατομική εργασία: Για να
υποστηριχτούν οι ποικίλες ανάγκες των

εργαζομένων, ένας υψηλής απόδοσης
χώρος εργασίας πρέπει να προσφέρει κατάλληλους χώρους τόσο για συνεργασία
όσο και για ατομική εργασία. Η δημιουργία ευκαιριών για τυχαίες συναντήσεις
μέσα στο χώρο -για παράδειγμα στιγμές
ανεπίσημης διάδρασης, όπως οι συναντήσεις στον ψύκτη νερού ή στον χώρο
του καφέ- συμβάλλει στην προώθηση
της συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, καθώς και στην οικοδόμηση της
εμπιστοσύνης και της συντροφικότητας
μέσα από την αυθόρμητη αλληλεπίδραση. Η παροχή διαφόρων χώρων αλληλεπίδρασης καθώς και η ευέλικτη διάταξη
των επίπλων επιτρέπουν στις ομάδες να
συναντιόνται και να διαλύονται γρήγορα,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε
έργου, προσφέροντας ταυτόχρονα ευελιξία στη μετάβαση από τη μία εργασία
στην επόμενη.
Ωστόσο, ενώ οι χώροι συνεργασίας είναι
σημαντικοί, η ανάγκη για ιδιωτικούς χώρους εργασίας δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται. Δεν απαιτούν όλα τα καθήκοντα ή τα έργα ομαδική εργασία, συχνά η
μοναξιά και η απομόνωση είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που απαιτούν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης. Ένας βέλτιστος χώρος εργασίας
θα πρέπει να μπορεί να παρέχει ιδιωτικά
γραφεία ή κλειστές αίθουσες συσκέψεων.
Η λειτουργικότητα έρχεται πρώτη:
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πώς
ένας οργανισμός λειτουργεί, προκειμένου
ο σχεδιασμός του εργασιακού χώρου να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να υποστηρίξει τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας. Βασικοί παράμετροι που πρέπει
να ληφθούν υπόψη είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο οργανισμός λειτουργεί σήμερα,

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επιθυμεί
να λειτουργεί στο μέλλον καθώς και πώς ο
χώρος μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά
αυτές τις ανάγκες.
Οι τάσεις σε ό,τι αφορά το design είναι
σημαντικές, σίγουρα όμως όχι επιτακτικές, καθώς ο χώρος εργασίας πρέπει να
είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να υποστηρίζει τα εργασιακά καθήκοντα. Με
άλλα λόγια να είναι λειτουργικός ενώ ταυτόχρονα είναι και ευχάριστος σε επίπεδο
αισθητικής.
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για
την υποστήριξη της ευελιξίας στο
workplace: Ενώ οι χώροι συγκέντρωσης
αποτελούν ένα σημαντικό σημείο για τις
ανεπίσημες δραστηριότητες, τα επίσημα
συνεργατικά περιβάλλοντα παραμένουν
σημαντικά για το διαμοιρασμό της γνώσης και την ολοκλήρωση των εργασιακών
καθηκόντων. Η τεχνολογία διαδραματίζει
ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιους χώρους, καθώς δίνει τη δυνατότητα να συνδέει γεωγραφικά διάσπαρτες ομάδες.
Με την ανάδυση των νέων τεχνολογιών,
έχει αλλάξει και το πού και το πώς εργάζονται οι άνθρωποι. Η παροχή του σωστού
χώρου εργασίας σήμερα είναι κρίσιμης
σημασίας για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, καθώς ο νέος «εργάτης
της γνώσης» δεν επηρεάζεται από την τοποθεσία. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν ένα
κινητό περιβάλλον για να εκτελέσουν τις
εργασίες τους, καθώς και ένα χώρο που
υποστηρίζει την ανάγκη τους για ευελιξία. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν δυνατή την κινητικότητα, χάρη
σε εργαλεία όπως φορητοί υπολογιστές,
smartphones και εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης. Η διασφάλιση ότι οι
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε τέτοιου

Η κατανόηση των αναγκών
των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την
δημιουργία του σωστού χώρου εργασίας

29

30

διοίκηση

SPECIAL REPORT
είδους εργαλεία έχει καταστεί ζωτικής
σημασίας για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και για την εξασφάλιση ότι παραμένουν παραγωγικοί.
Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν επίσης
τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί
αξιοποιούν τους πόρους τους. Τα γραφεία που μπορούν να φιλοξενήσουν
όλους τους εργαζόμενους όλη την ώρα
μπορεί να μην χρειάζονται πλέον. Η αποτελεσματική χρήση του χώρου θα γίνει
ολοένα και πιο σημαντική για τη μεγιστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας, προσφέροντας ταυτόχρονα
ευέλικτα περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των «μόνιμων»
στο γραφείο εργαζομένων, όσο και των
μετακινούμενων εργαζομένων.
Παρά την αυξανόμενη διεύρυνση του
mobility, εξακολουθεί να είναι σημαντικό
οι εργαζόμενοι να αισθάνονται συνδεδεμένοι με την εταιρεία τους. Η ενίσχυση
της δέσμευσης των mobile εργαζομένων
είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της
ομαδικής εργασίας και τη διατήρηση του
ηθικού, καθώς και για να διασφαλιστεί
ότι θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένοι
με την εταιρική κουλτούρα και το brand.
Για να υποστηρίξει την mobile εργασία,
ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι
πολυ-λειτουργικός, με περιβάλλοντα τα
οποία μπορούν να μεταμορφωθούν γρήγορα από χώρους για ατομική εργασία σε
χώρους για ομαδική εργασία.
Η σημασία του change management:
Συγκριτικές μελέτες της εταιρείας ερευνών Prosci έχουν δείξει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του χώρου
εργασίας η οποία συνδυάζεται με αποτελεσματικό change management, έχει
έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να
επιτύχει τους στόχους της.
Αν μία εταιρεία επενδύσει σε ένα νέο λογισμικό χωρίς να δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του, είναι αναμενόμενο η
αξιοποίησή του να μην είναι η βέλτιστη
δυνατή. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν

νέο χώρο εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι
δοκιμάζουν νέα έπιπλα, προσαρμόζονται
σε ένα ανακαινισμένο γραφείο ή μετακινούνται σε διαφορετικό κτίριο, χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν πώς πρέπει να
λειτουργήσει το νέο τους... εργαλείο. Όσο
καλύτερα κατανοούν το χώρο τους, τις τεχνολογίες που τον υποστηρίζουν καθώς
και τις πολιτικές και τα πρωτόκολλα για τον
τρόπο χρήσης και συμπεριφοράς, τόσο πιο
πιθανό είναι να αξιοποιήσουν στο έπακρο
την επαγγελματική τους εμπειρία.

Κρίσιμης σημασίας στοιχεία για
ένα βέλτιστο χώρο εργασίας
Παλιότερη έρευνα του CABE (Charted
Association of Building Engineers), με τίτλο
“The Impact of Office Design on Business
Performance”, δείχνει ότι ένα κτίριο μπορεί
να βελτιώσει τη συνολική παραγωγικότητα
και αποδοτικότητα μέχρι και 12,5% ή να τη
μειώσει έως και 17%. Με λίγα λόγια παρατηρείται μία ταλάντευση της τάξης του 30%
ανάμεσα στις επιδόσεις των εργαζομένων
στα καλύτερα και τα χειρότερα κτίρια.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι ίδιοι παράγοντες που προάγουν την παραγωγικότητα μπορούν και να την εμποδίσουν. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος για παράδειγμα,
μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα σε
καθημερινές ή διοικητικές εργασίες. Ωστόσο, ο ίδιος θόρυβος μπορεί να προκαλέσει
μεγάλες ενοχλήσεις όταν οι εργαζόμενοι
διεξάγουν έρευνες ή γράφουν. Ο φωτισμός
γενικά θεωρείται θετικός, εκτός από τις περιπτώσεις που προκαλεί λάμψεις. Τούτου
λεχθέντος, οι συνηθέστεροι παράγοντες
που τροχοπεδούν την παραγωγικότητα και
σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις
περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, την έλλειψη φυσικού φωτός, το θόρυβο καθώς και με χώρους που
δίνουν την αίσθηση ότι είναι υπερβολικά
γεμάτοι και δεν έχουν σωστή εργονομία.
Ο καλύτερος φωτισμός του χώρου εργασίας (τόσο ο φυσικός όσο και ο τεχνητός
φωτισμός) έχει συνδεθεί με μείωση των
απουσιών κατά 15%, ενώ μελέτες αναφέ-

ρουν ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται μέχρι και 20% εξαιτίας βέλτιστων επιπέδων
φωτισμού.
Η παρουσία άπλετου φυσικού φωτός και
παραθύρων, καθώς και οι ευκαιρίες για
ενεργή ή παθητική επαφή με τη φύση,
καθώς και η αισθητηριακή ποικιλία, έχουν
επίσης θετικό αντίκτυπο στην ευζωία των
ανθρώπων, και κατ’ επέκταση των εργαζομένων.
Παράλληλα, η ακουστική του γραφείου
συμβάλλει στην απόδοση και την ευεξία
στο χώρο εργασίας. Για να υποστηρίξουν
την πολυπλοκότητα της εργασίας γνώσης
πολλοί άνθρωποι αναζητούν ήσυχα μέρη.
Ταυτόχρονα, η δυνατότητα για οργανωμένες ή αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις χωρίς
όμως αυτές να διαταράσσουν τους άλλους
είναι επίσης σημαντική για την ομαδική εργασία αλλά και την ανάπτυξη των σχέσεων
μεταξύ των εργαζομένων.
Σε περιβάλλοντα με λευκό θόρυβο ή με
κάλυψη του ήχου, οι εργαζόμενοι αναφέρουν βελτίωση στην απόδοση τόσο για τις
απλές εργασίες όσο και για τις πιο σύνθετες. Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι η
κάλυψη του ήχου δεν είναι ο μόνος τρόπος
για να μειωθεί ο ανεπιθύμητος θόρυβος.
Η ίδια η διάταξη των γραφείων, τα κατάλληλα υλικά σε δάπεδα, τοίχους και οροφές
καθώς και τα σωστά πρωτόκολλα συμπεριφοράς μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ρύθμιση
και σχεδιασμός θα πρέπει να έχει ως άξονα
τον άνθρωπο, αφού ένας σωστά και εργονομικά σχεδιασμένος χώρος εργασίας θα
πρέπει να είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
ανθρωποκεντρικός.

παρουσίαση
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«Δευτερογενής πληροφορία
και επιπτώσεις στο εταιρικό μάνατζμεντ»
Πληροφορούμενος την ήττα του Ναπολέοντα, ο Ρόθτσιλντ πήγε στο Χρηματιστήριο
του Λονδίνου. Σκυθρωπός, άρχισε να πουλάει βρετανικά ομόλογα και κρατικό χρέος.
«Ο Ρόθτσιλντ ξέρει» ξεχύθηκαν οι ψίθυροι στο Χρηματιστήριο. «Η μάχη στο Βατερλό
χάθηκε». Οι άλλοι χρηματιστές, υποθέτοντας ότι ο Ρόθτσιλντ είχε άσχημα νέα άρχισαν
να πουλούν και αυτοί. Οι τιμές κατακρημνίστηκαν και οι αχυράνθρωποι του Ρόθτσιλντ
μπόρεσαν να αγοράσουν σε χαμηλές τιμές (Ιούνιος 1815).
ΤΟΥ Π. ΑΒΡΑΜΙΔΗ, Επίκουρου Καθηγητή Χρηματοοικονομικών – Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Ο περίφημος (και πλασματικός) αυτός μύθος
φανερώνει ότι υπάρχει πληροφορία για τα
γεγονότα (αυτό που γνωρίζει ο Ρόθτσιλντ)
και πληροφορία για την πληροφορία (τι
νομίζουν οι άλλοι ότι γνωρίζει ο Ρόθτσιλντ).
Από αυτή την άποψη, η πληροφορία διαφέρει δραματικά από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αγαθό γιατί η πληροφορία μπορεί
να αναφέρεται στην ίδια την πληροφορία.
Αυτή η ιδιότητα, γνωστή ως «δευτερογενής
πληροφορία», βρίσκεται στη βάση των σύγχρονων οικονομικών και είναι ο ένοχος πίσω
από πολλές οικονομικές συμφορές.
Στον εταιρικό χώρο, η δευτερογενής πληροφορία σημαίνει ότι οι αποφάσεις του
μάνατζμεντ μιας επιχείρησης μεταφέρουν
μηνύματα στους συγκριτικά λιγότερο πληροφορημένους επενδυτές. Αυτά τα μηνύματα γίνονται αντικείμενο διαφορετικών
ερμηνειών, οι οποίες πολλές φορές μπορούν να βλάψουν τις εταιρείες παρά τις καλοπροαίρετες προθέσεις όσων λαμβάνουν
τις αποφάσεις.
Ο αντίκτυπος των
μηνυμάτων της διοίκησης
Σε μία πρόσφατη μελέτη, οι Avramidis,
Mullins and Panagopoulos (2018)1 επιχείρησαν να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των μηνυμάτων που εκπέμπει η διοίκηση μίας εταιρείας σχετικά με τις περικοπές στον αριθμό
των πωλητών της. Χρησιμοποιώντας ένα
δείγμα αμερικανικών κρατικών εταιρειών
για μία περίοδο 12 ετών, η μελέτη κατέληξε
ότι οι αυξημένες περικοπές στους πωλητές

συνδέονται με αυξημένη αστάθεια στις
μετοχές της εταιρείας.
Η απόφαση για την απόλυση πωλητών,
με σκοπό τη μείωση δαπανών, μπορεί να
αιτιολογηθεί στο πλαίσιο μίας ευρύτερης
αναθεώρησης σχετικά με την κατανομή
των πόρων της εταιρείας. Οι μάνατζερ που
έπαιρναν τις αποφάσεις για την απόλυση
των πωλητών χωρίς να λάβουν υπόψη τον
αντίκτυπο της πληροφορίας αυτής στις αγορές, υπερεκτιμούσαν σημαντικά την εξοικονόμηση δαπανών, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα επιβαρύνει το χρηματοοικονομικό
κόστος της εταιρείας. Σύμφωνα με τη μελέτη, μία μέση μείωση των πωλητών αποφέρει
εφάπαξ κέρδη από τους μισθούς, της τάξης
των 38,6 εκ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, η παρενέργεια του αυξημένου κινδύνου θα με-

ταφραζόταν σε αύξηση 17 μονάδων βάσης
στο κόστος δανεισμού, ίση με αύξηση 17,03
εκ. δολαρίων σε ετήσιες οικονομικές δαπάνες. Ως τέτοια, η καθαρή εξοικονόμηση
είναι στην πραγματικότητα μόλις 21,57 εκ.
δολάρια και αυτή η εκτίμηση δεν λαμβάνει
υπόψη τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Από την πλευρά της, η μελέτη προτείνει στις εταιρείες κάποια αντίμετρα για
τον περιορισμό των παρενεργειών. Ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
μπορεί να μετριάσει τον αντίκτυπο εκπέμποντας ισχυρή δέσμευση στην ανάπτυξη
(π.χ. με την αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης) και ανακοινώνοντας επίσημα στους
επενδυτές ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο.
Οι αγορές τείνουν να ενσωματώνουν τις ερμηνείες των επενδυτών σχετικά με τις ενέργειες των εταιρειών. Σε έναν τέλειο κόσμο
όπου οι επενδυτές και η διοίκηση μοιράζονται τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα υπήρχε
χώρος για την εκδήλωση φαινομένων όπως
αυτό που περιγράψαμε παραπάνω. Όμως,
όπως έδειξε και η πρόσφατη κρίση, ο πραγματικός κόσμος βρίθει από δευτερογενείς
πληροφορίες και, συνεπώς, οι εταιρικές
ενέργειες μεταφέρουν μηνύματα με ακούσιες επιπτώσεις. Οι διοικήσεις των εταιρειών μπορούν να επέμβουν, επικοινωνώντας
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρέχοντάς
τους περισσότερη, και σε βάθος, πληροφόρηση.
Sales Force Downsizing and Firm-Idiosyncratic Risk:
The Contingent Role of Investors’ Screening and Firm’s
Signaling Processes. Journal of Marketing2018.
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Το «παράδοξο»
κάθε κουλτούρας καινοτομίας
Όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αποκτήσουν DNA καινοτομίας για να ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητά τους. Η υιοθέτηση κουλτούρας καινοτομίας, όμως, δεν είναι
τόσο απλή υπόθεση, ούτε περιλαμβάνει μόνο θετικές και ευχάριστες πτυχές.
Ποια είναι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά μίας ολοκληρωμένης κουλτούρας
καινοτομίας, ώστε οι ηγέτες των επιχειρήσεων να γνωρίζουν τι πραγματικά καλούνται
να διαχειριστούν;
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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Η

απόκτηση ‘κουλτούρας καινοτομίας’ αποτελεί επίδοξο
στόχο των περισσότερων επιχειρήσεων, όχι μόνο επειδή
συνεισφέρει στα οικονομικά αποτελέσματα
και τη μελλοντικά επιτυχημένη πορεία της
επιχείρησης, αλλά και επειδή αποτελεί πόλο
έλξης τόσο για τα ανώτατα ηγετικά στελέχη
όσο και για τους εργαζομένους. Δεν είναι
τυχαίο ότι η Google λαμβάνει κάθε χρόνο
πάνω από δύο εκατομμύρια αιτήσεις για
5.000 θέσεις.
Σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν
να εργάζονται σε μία επιχείρηση όπου επικρατούν συμπεριφορές και κανόνες που
ευνοούν την ανάπτυξη καινοτομίας. Δεν
είναι παράλογο, αν αναλογιστεί κανείς την
πληθώρα θετικών χαρακτηριστικών που
χαρακτηρίζουν μία κουλτούρα καινοτομίας και τα οποία εξυμνούνται από τα βιβλία
μάνατζμεντ και τη διεθνή αρθρογραφία τα
τελευταία χρόνια: ανοχή στην αποτυχία,
ελευθερία για πειραματισμό, ψυχολογική
ασφάλεια, υψηλά επίπεδα συνεργασίας, έλλειψη ιεραρχίας.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τα διεθνή success stories εταιρειών
τεχνολογίας που ξεχωρίζουν στον τομέα
της καινοτομίας, ενισχύουν την αντίληψη ότι η κουλτούρα καινοτομίας αποτελεί
ένα εξαιρετικά ευχάριστο, σχεδόν ιδανικό
εργασιακό περιβάλλον. Μάλιστα, οι περισσότεροι ηγέτες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι
ακριβώς χρειάζεται για να την εφαρμόσουν.
Αν όμως είναι τόσο απλά τα πράγματα, τότε
γιατί δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να την
υιοθετήσουν στην πράξη;
Την απάντηση δίνει ο Καθηγητής του
Harvard Business School και συγγραφέας του βιβλίου “Creative Construction:
The DNA of Sustained Innovation”, Gary
P. Pisano, στο πρόσφατο αποκαλυπτικό
άρθρο του στο Harvard Business Review
“The Hard Truth about Innovative Cultures”.
Αντλώντας από τη συμβουλευτική θητεία
του στο πλευρό CEOs και ως μέλος Δ.Σ. πολλών επιχειρήσεων, ο Pisano υποστηρίζει ότι
η κουλτούρα καινοτομίας αποτελεί μία παρεξηγημένη έννοια. Τα πιο προβεβλημένα,
θετικά χαρακτηριστικά της, τα οποία προ-

αναφέραμε, αποτελούν τη μία μόνο όψη
του νομίσματος. Η άλλη όψη περιλαμβάνει
λιγότερο «δημοφιλή» αλλά εξίσου απαραίτητα στοιχεία. Η ανοχή στη αποτυχία πρέπει να συνδυάζεται με την έλλειψη ανοχής
στις ανεπαρκείς ικανότητες του εργαζόμενου. Η ελευθερία πειραματισμού εξισορροπείται με αυστηρή πειθαρχία. Το αίσθημα
ασφάλειας συνοδεύεται από ευθύτητα και
σκληρή κριτική. Το συνεργατικό, ομαδικό
κλίμα εξισορροπείται με ανάληψη ευθυνών
σε ατομικό επίπεδο. Και η «flat» οργανωτική
δομή προϋποθέτει πολύ ισχυρή ηγεσία.
Με άλλα λόγια, υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις, στοιχεία παραδοξότητας, σε κάθε
κουλτούρα καινοτομίας. Αν η επιχείρηση
δεν είναι έτοιμη να διαχειριστεί με επιδεξιότητα αυτές τις αντιφατικές δυνάμεις, τότε
κάθε απόπειρα ανάπτυξης κουλτούρας καινοτομίας θα αποτύχει.

Ανοχή στην αποτυχία…
αλλά όχι στην ανικανότητα
Καθώς η ανάπτυξη καινοτομίας προϋποθέτει την πλοήγηση σε άγνωστα νερά, είναι
αυτονόητο ότι η ανοχή στην ενδεχόμενη
αποτυχία αυτού του εγχειρήματος αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό μίας κουλτούρας
που θέλει να προάγει την καινοτομία. Ας
μην ξεχνάμε ότι ακόμη και οι πιο καινοτόμες εταιρείες έχουν σημειώσει αποτυχίες
(βλ. MobileMe της Apple, Google Glass,
Amazon Fire Phone κ.ά.).
Ταυτόχρονα με την ανοχή τους στην αποτυχία, όμως, οι εταιρείες αυτές δεν δείχνουν
καμία ανοχή στην έλλειψη ικανοτήτων. Θέτουν εξαιρετικά υψηλά στάνταρντ απόδοσης στο ανθρώπινο δυναμικό τους και προσλαμβάνουν τα καλύτερα ταλέντα. Όσοι
δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές
τις απαιτήσεις μετατίθενται σε άλλους ρόλους ή απολύονται.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εμπειρία του
Pisano, οι περισσότερες επιχειρήσεις διστάζουν να θέσουν τόσο υψηλούς στόχους
απόδοσης στους ανθρώπους τους, ενώ
παρά την προβληματική τους απόδοση
δεν απομακρύνουν ούτε την ηγεσία, ούτε
τα άτομα που αποδεδειγμένα και για χρόνια δεν πιάνουν τους στόχους τους. Με τον

τρόπο αυτό, όμως, δεν πρόκειται να καταφέρουν να λειτουργήσουν ως καινοτόμοι
οργανισμοί. Προκειμένου μια επιχείρηση
να ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την
ανάληψη ρίσκου, θα πρέπει να γνωρίζει με
σιγουριά ότι διαθέτει εξαιρετικά ικανούς
ανθρώπους που, ακόμη και στο ενδεχόμενο αποτυχίας, θα πάρουν πολύτιμα μαθήματα ή νέες γνώσεις που θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Μόνο τότε έχει νόημα
να «γιορτάζεται» η αποτυχία, όπως είθισται
να λέγεται. Δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή
στην αποτυχία, όταν αυτή οφείλεται σε
λανθασμένο σχεδιασμό και αναλύσεις, σε
έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων, απροσεξίες,
αδιαφάνεια ή κακό μάνατζμεντ.
Η ανάπτυξη κουλτούρας που ενθαρρύνει
τη μάθηση μέσα από τον αποτυχία, και
ταυτόχρονα απαιτεί εξαιρετική απόδοση,
είναι ακόμη πιο δύσκολη σε επιχειρήσεις
που δεν έχουν προϋπηρεσία σε κανέναν
από τους δύο τομείς. Ένα πρώτο βήμα προς
αυτή την κατεύθυνση είναι να ξεκαθαρίσει
η ηγεσία με απόλυτη σαφήνεια στο σύνολο
του οργανισμού τη διαφορά ανάμεσα στην
εποικοδομητική και τη μη ωφέλιμη αποτυχία: εποικοδομητική είναι η αποτυχία που
εξοπλίζει την επιχείρηση με γνώση που δεν
θα είχε αλλιώς, γνώση την οποία μπορεί να
αξιοποιήσει έμπρακτα στο άμεσο μέλλον.
Επιπλέον, η ηγεσία θα πρέπει να ορίσει
σαφή στάνταρντ απόδοσης για το προσωπικό, κατανοητά σε όλους, και μέσω των
μάνατζερ να τα επικοινωνεί τακτικά, ώστε
σε περίπτωση δύσκολων αποφάσεων μετά
από μία αποτυχία να μην θεωρηθεί ότι οι
άνθρωποι τιμωρούνται αναίτια.
Σαφώς πιο δύσκολες είναι οι αποφάσεις των
μάνατζερ όταν η ανεπάρκεια ικανοτήτων
δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων, αλλά
προκύπτει από τις συνθήκες της αγοράς ή
τις τεχνολογικές εξελίξεις (βλ. ψηφιοποίηση). Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει η
δυνατότητα επανεκπαίδευσης, σε κάποιες
άλλες όμως, δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλη
επιλογή από την αντικατάσταση με άτομα
που διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για τη νέα εποχή.
Η διατήρηση υγιούς ισορροπίας ανάμεσα
στην ανοχή στην εποικοδομητική αποτυχία
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και την εξάλειψη της ανικανότητας δεν είναι
απλή υπόθεση. Ένας βασικός λόγος είναι
ότι οι αιτίες μιας αποτυχίας δεν είναι πάντα
ξεκάθαρες. Επιπλέον, ακόμη και όταν είναι
σαφές ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, δημιουργούνται διλήμματα, όπως αν αξίζει το
άτομο μία δεύτερη ευκαιρία.

Ελευθερία πειραματισμού…
αλλά με αυστηρή πειθαρχία
Οι καινοτόμες εταιρείες που προωθούν τον
πειραματισμό αποδέχονται την αβεβαιότητα. Δεν προσποιούνται ότι γνωρίζουν όλες
τις απαντήσεις εκ των προτέρων και πειραματίζονται με στόχο την ανακάλυψη και όχι
την άμεση παραγωγή ενός εμπορεύσιμου
προϊόντος ή υπηρεσίας. Ακριβώς για αυτό
το λόγο, και προκειμένου να αποφευχθεί
το χάος ή η λογική ότι κάθε ενδιαφέρουσα
ιδέα χρήζει πειραματισμού, η πειθαρχία είναι απαραίτητη.
Χρειάζεται προσεκτική επιλογή των ιδεών
στη διερεύνηση των οποίων η επιχείρηση
θα επενδύσει χρόνο και χρήμα, καθώς και
ενδελεχές πλάνο ώστε όσο πιο σύντομα γίνεται, η έρευνα να αποδώσει πολύτιμη πληροφόρηση. Με βάση αυτά τα στοιχεία, είναι
απαραίτητο να υπάρχουν σαφή κριτήρια με
βάση τα οποία θα αποφασιστεί αν η εταιρεία θα συνεχίσει να πειραματίζεται πάνω
σε ένα project, αν χρειάζεται να το αναδιαμορφώσει ή αν θα πρέπει να το «σκοτώσει».
Η πειθαρχία είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδίως στην περίπτωση της απόφασης για τον
τερματισμό ενός έργου.
Μάλιστα, κάποιες καινοτόμες επιχειρήσεις
εντάσσουν ως βασικό βήμα της διαδικασίας τα «killer experiments», με στόχο από
νωρίς να εκθέσουν τις αδυναμίες του έργου, ώστε να φανεί αν αξίζει να συνεχιστεί,
χωρίς να χάσει η εταιρεία περιττό χρόνο

ή χρήμα. Η φιλοσοφία είναι να αποκαλυφθούν όσο νωρίτερα γίνεται οι προβληματικές περιοχές και, αν πράγματι είναι σημαντικές, να προχωρήσει η εταιρεία άμεσα
σε πιο ελπιδοφόρα projects. Προκειμένου
να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική, είναι
κρίσιμο τα αρνητικά στοιχεία να μην προσλαμβάνονται ως «κακά νέα», γιατί ενέχει ο
κίνδυνος οι υπεύθυνες ομάδες να τα αγνοήσουν ή να τα αποκρύψουν προκειμένου να
συνεχιστεί το έργο. Η επιχείρηση μπορεί να
υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, αφαιρώντας από τους team leaders τα κίνητρα
να συνεχίζουν να προσπαθούν για χαμένα
έργα. Αν δεν υπάρχει κανένα χρηματικό ή
επαγγελματικό όφελος για τα μέλη της ομάδας και τον αρμόδιο μάνατζερ από τη συνέχιση του έργου ή μάλιστα αν υπάρχει κίνητρο για την εγκατάλειψη ενός έργου χωρίς
νόημα και τη γρήγορη ανάληψη ενός πιο
ευοίωνου καινούριου, τότε η κατάργηση
ενός project δεν θα αποτελεί ταμπού ούτε
θα μεταφράζεται σε προσωπική απώλεια
για τους εμπλεκόμενους εργαζομένους. Το
παράδειγμα μπορούν να δώσουν τα ίδια τα
ανώτερα στελέχη με τη συμπεριφορά τους
(τερματίζοντας δηλαδή έργα που πρότειναν προσωπικά ή υποστήριξαν, εφόσον δεν
έχουν αποδώσει).

Ψυχολογική ασφάλεια… αλλά
και ωμή ειλικρίνεια
Δεκαετίες έρευνας από την Καθηγήτρια του
Harvard Business School, Amy Edmondson,
καταδεικνύουν ότι όταν υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια στην εργασία (όταν δηλαδή οι
εργαζόμενοι μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά
και με ειλικρίνεια και να αναδείξουν προβλήματα χωρίς φόβο για κυρώσεις), τότε
προάγεται η καινοτομία και η μάθηση και
αποφεύγονται καταστροφικά για την πο-

Οι καινοτόμες εταιρείες που προωθούν τον
πειραματισμό αποδέχονται την αβεβαιότητα.
Δεν προσποιούνται ότι γνωρίζουν όλες
τις απαντήσεις εκ των προτέρων και
πειραματίζονται με στόχο την ανακάλυψη

ρεία της επιχείρησης λάθη. Αντίθετα, όταν
οι άνθρωποι φοβούνται να ασκήσουν κριτική, να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις
τους στους ανωτέρους τους, να αμφισβητήσουν τις προτάσεις τρίτων και να φέρουν
αντεπιχειρήματα, τότε η καινοτομία πλήττεται ριζικά.
Όλοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα
να μιλήσουν ελεύθερα και να ακουστούν
οι απόψεις τους χωρίς φόβο, ωστόσο η
ψυχολογική ασφάλεια έχει δύο όψεις. Αν
εγώ αισθάνομαι ασφαλής να εκφράσω τις
αντιρρήσεις μου για μία πρόταση, εξίσου
ασφαλείς είναι και οι άλλοι να αμφισβητήσουν τις δικές μου ιδέες, ανεξάρτητα από τη
θέση τους στην ιεραρχία. Ο Pisano τονίζει
τη σημαντική συμβολή της ευθύτητας στην
καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί το όχημα
για εξέλιξη και συνεχή βελτίωση. Ωστόσο,
υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι
αφορά την ανοχή/αντοχή στην απόλυτη
ειλικρίνεια. Σε κάποιες επιχειρήσεις, οι αντιπαραθέσεις και οι ανοιχτές διαφωνίες στα
meetings αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας, άλλες όμως είναι εξαιρετικά «ευγενείς»,
οι διαφωνίες καταπνίγονται και οι λέξεις
επιλέγονται με προσοχή ώστε να διατηρήσουν όλοι την εικόνα του «ομαδικού παίκτη». Καλώς ή κακώς, όμως, στο πεδίο της
εταιρικής απόδοσης, η ειλικρίνεια κερδίζει
πάντα την ευγένεια και την καλοσύνη. Ο
Pisano τονίζει ότι δεν πρέπει να συγχέουμε
την καλοσύνη και την ευγένεια με τον σεβασμό, και ότι στην ουσία η ευθύτητα δεν είναι επιθετικότητα, αλλά ένδειξη σεβασμού.
Σε κάθε περίπτωση, ένα εργασιακό περιβάλλον όπου επικρατεί η ωμή ειλικρίνεια
δεν είναι ευχάριστο για όλους. Αν η ηγεσία
θέλει να εμφυσήσει αυτή την κουλτούρα
στην επιχείρηση, χρειάζεται να λειτουργήσει η ίδια ως παράδειγμα. Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να είναι πρόθυμα και ικανά
να δώσουν ειλικρινές feedback για τις ιδέες
των άμεσων υφισταμένων τους, αλλά και να
ζητήσουν και να δεχτούν κριτική για τις δικές τους προτάσεις.

Συνεργασία… αλλά και ατομική
ευθύνη
Όλα τα επιτυχημένα συστήματα καινοτομίας απαιτούν απρόσκοπτη ροή πληροφό-
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ρησης από διαφορετικές πλευρές. Σε ένα
συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι δεν διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια από τους συναδέλφους τους, ακόμη
και αν αυτή δεν εμπίπτει στα επίσημα καθήκοντα εργασίας τους. Υπάρχει κουλτούρα
συλλογικής ευθύνης.
Η συνεργασία και η συλλογική ευθύνη όμως
δεν πρέπει να συγχέονται με τη συναίνεση.
Στο τέλος της ημέρας, αντλώντας και από
τη βοήθεια που εισέπραξε από ομάδες, επιτροπές κτλ, ένα συγκεκριμένο άτομο είναι
επιβαρυμένο με την ευθύνη να λάβει μία
απόφαση. Βασικό στοιχείο της καινοτομίας
είναι η ατομική ευθύνη: η λήψη αποφάσεων
και η ανάληψη ευθύνης για τις επιπτώσεις
των αποφάσεων αυτών.
Η ατομική ευθύνη και η συνεργασία λειτουργούν συμπληρωματικά: προκειμένου
να λάβει έξυπνες αποφάσεις, το στέλεχος
χρειάζεται να αντλήσει πληροφόρηση,
ιδέες, υποστήριξη από τους συναδέλφους
του, αλλά η τελική απόφαση είναι δική του,
δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τους άλλους. Οι ηγέτες της επιχείρησης μπορούν
να εμπνεύσουν το συνδυασμό συλλογικής
και ατομικής ευθύνης στους ανθρώπους
τους, με το δικό τους παράδειγμα: αναλαμβάνοντας δημόσια την ευθύνη για τις αποφάσεις των ομάδων που διοικούν, ακόμη
και αν αυτό εμπεριέχει προσωπικό κίνδυνο. Αν δεν το κάνουν, τότε οι άνθρωποί
τους θα φοβηθούν να αναλάβουν ρίσκα,
να πειραματιστούν και εντέλει να καινοτομήσουν.

Flat δομή… αλλά με ισχυρή
ηγεσία
Στις επιχειρήσεις με επίπεδη οργανωτική
δομή, οι άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ελευθερία να αναλάβουν πρωτοβουλίες,
να λάβουν αποφάσεις και να εκφράσουν τη
γνώμη τους. Η αναγνώριση βασίζεται στην
ικανότητα, όχι στον τίτλο στην ιεραρχία. Οι
οργανισμοί με αυτή τη δομή είθισται να
ανταποκρίνονται ταχύτερα στις μεταβολές της αγοράς, γιατί η λήψη αποφάσεων
γίνεται αποκεντρωμένα και εγγύτερα σε
αυτούς που διαθέτουν τη σχετική, κρίσιμη
πληροφόρηση. Ακόμη, έχουν πρόσβαση σε
μεγαλύτερο εύρος ιδεών, τεχνογνωσίας και

απόψεων από ό,τι οι ιεραρχικές δομές, καθώς δίνουν την ευκαιρία σε περισσότερους
ανθρώπους να ακουστούν.
Η έλλειψη ιεραρχίας, όμως, δεν μεταφράζεται σε έλλειψη ηγεσίας. Παραδόξως, σε
αυτές τις επιχειρήσεις η ισχυρή ηγεσία είναι
ακόμη πιο απαραίτητη, προκειμένου να καθοριστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες
και οι κατευθύνσεις και να μην λειτουργεί ο
καθένας αυτοβούλως. Επίπεδοι οργανισμοί
όπως η Amazon και η Google παρέχουν μεγάλη αυτονομία στους ανθρώπους σε κάθε
επίπεδο για να λάβουν αποφάσεις και να
κυνηγήσουν καινοτόμες ιδέες, ωστόσο διαθέτουν εξαιρετικά ορατούς, ισχυρούς και
οραματιστές ηγέτες, οι οποίοι επικοινωνούν
τους στόχους, τις αρχές και τον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
Και σε αυτή την περίπτωση, οι ισορροπίες
δεν είναι απλές για το management. Η επίπεδη δομή δεν σημαίνει ότι τα ανώτερα στελέχη μπορούν να αποστασιοποιηθούν από
τους ανθρώπους και τα projects. Ναι μεν είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν τη μεγάλη εικόνα, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να
βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στο πεδίο της
δράσης. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα,
πρέπει να βρίσκονται εκεί για να το μάθουν
από την πηγή, όχι από τους προϊσταμένους
της. Πέρα από τα ηγετικά στελέχη, και για
τους εργαζομένους η επίπεδη οργανωτική

δομή θέτει προκλήσεις. Καλούνται να αναπτύξουν και οι ίδιοι ηγετικές δεξιότητες, να
αισθανθούν άνετα με την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη αποφάσεων και την ατομική ευθύνη που τους αναλογεί. Αυτές οι
προκλήσεις για κάποιους είναι καλοδεχούμενες, για ανθρώπους όμως που έχουν μάθει για χρόνια να λειτουργούν σύμφωνα με
τη λογική της συναίνεσης – ή να κρύβονται
πίσω από αυτήν- είναι ανεπιθύμητες.
Όλα τα παραπάνω, συχνά αντιφατικά, στοιχεία που χαρακτηρίζουν μία κουλτούρα
καινοτομίας λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχύει το ένα το άλλο, συνεπώς
δεν μπορούν να υιοθετηθούν επιλεκτικά ή
αποσπασματικά. Η απόφαση της ηγεσίας
για την υιοθέτηση κουλτούρας καινοτομίας στην επιχείρηση αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική στρατηγική κίνηση, πρέπει όμως να λάβει υπόψη της ότι θα είναι
χρονοβόρα και σύνθετη στην υλοποίησή
της. Ας μην ξεχνάμε ότι εν τέλει, η αλλαγή
κουλτούρας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο
τη διάρρηξη ενός κοινωνικού συμβολαίου
μεταξύ του εργαζόμενου και της επιχείρησης, καθώς μεταβάλλει τον τρόπο εργασίας. Είναι βεβαίως εφικτή, αλλά σίγουρα δεν
είναι εύκολη.
Πηγή: *Βασισμένο στο άρθρο “The Hard Truth About
Innovative Cultures”, Gary P. Pisano, Harvard Business
Review, τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019
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Ό,τι μετριέται, απλά αλλάζει;
Όταν λαμβάνεται μια επιχειρηματική, εμπορική ή managerial απόφαση,
η αξιολόγηση των επιπτώσεών της δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο
μάθησης αναφορικά με τον βαθμό αποτελεσματικότητάς της, αναδεικνυόμενο σε μια
αποδοτική μελλοντική επένδυση. Προκειμένου αυτό να γίνει πράξη, οι οργανισμοί
οφείλουν να οικοδομήσουν μια εσωτερική κουλτούρα στην οποία συλλέγονται,
αναλύονται, επεξεργάζονται και αξιοποιούνται τα κατάλληλα δεδομένα, τα οποία
με την σειρά τους βελτιώνουν δράσεις, στρατηγικές, πολιτικές και ενέργειες.
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ, marketos@gmail.com

Π

αρά την αποδεδειγμένη αξία
που λαμβάνουν οι υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις του αντίκτυπου που μπορεί να έχουν οι
επιμέρους αποφάσεις και ενέργειες, είναι
δεδομένο πως άπειρα κεφάλαια και ανεκτίμητος χρόνος έχει διοχετευτεί σε φτωχά
σχεδιασμένες, ανεπαρκώς υλοποιούμενες και κακώς εκτιμημένες αξιολογήσεις.
Επιπροσθέτως, αποσπούν πολύτιμους
πόρους από τη διαδικασία συλλογής δεδομένων τα οποία με την σειρά τους θα
μπορούσαν να βοηθήσουν δραστικά στην
βελτίωση της συνολικότερης απόδοσης
μιας προσπάθειας.
Μπορεί σε διεθνές επίπεδο η τάση προς
την κατεύθυνση της υιοθέτησης της πρακτικής μέτρησης των επιπτώσεων σε επίπεδο εταιρικών πράξεων και δραστηριοτήτων να είναι ανοδική, εντούτοις όμως
η ασφυκτική πίεση για την παρουσίαση ή
ακόμη και την άντληση ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με τον βαθμό επίδρασης, οδηγεί συχνά-πυκνά στην σπατάλη
πόρων. Στοιχείο, που με την σειρά του μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στις ευρύτερες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης. Για παράδειγμα, πολλοί οργανισμοί
συλλέγουν περισσότερα δεδομένα από ότι
πραγματικά διαθέτουν τους πόρους για να
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αναλύσουν, οδηγώντας σε σπατάλη χρόνου και προσπάθειας που θα μπορούσαν
να δαπανηθούν πιο παραγωγικά αλλού.
Άλλες επιχειρήσεις συλλέγουν τα λανθασμένα δεδομένα, παρακολουθώντας τις
αλλαγές στα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου, αλλά όχι με τρόπο που
να τους επιτρέπει να γνωρίζουν αν η ίδια
η επιχείρηση προκάλεσε τις αλλαγές είτε,
εάν απλά συνέβησαν παράλληλα με τις
εταιρικές δράσεις ή τα ανάλογα προγράμματα. Οι κακές αξιολογήσεις επιπτώσεων
μπορούν επίσης να παρέχουν παραπλανητικά ή απλά λάθος αποτελέσματα, οδηγώντας σε κακές μελλοντικές αποφάσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι αποτελεσματικές
κινήσεις και δράσεις μπορεί να αγνοηθούν
και τα αντίστοιχα αναποτελεσματικά να
χρηματοδοτούνται λανθασμένα.
Ο αντίκτυπος εκτείνεται πολύ πέρα και περισσότερο από ένα λεκτικό πυροτέχνημα
ή ένα… τσιτάτο. Ο αντίκτυπος συνεπάγεται την αιτιότητα. Εξηγεί, ουσιαστικά, το
πώς μια επιχειρηματική δράση, μια στρατηγική είτε ένα πρόγραμμα έχει μεταβάλλει την κατάσταση και τα δεδομένα που
ισχύουν σε μια αγορά, έναν τομέα. Παράλληλα, «μεταφράζεται» και σε τι πρέπει να
εκτιμηθεί πως θα συνέβαινε εάν απουσίαζε η εταιρική δράση, το πρόγραμμα.
Η πρόκληση για τους οργανισμούς και τις
επιχειρήσεις είναι να δημιουργήσουν και
να αξιοποιήσουν στρατηγικές και συστήματα συλλογής δεδομένων που να αναφέρουν με ακρίβεια τον αντίκτυπο όταν είναι
δυνατόν, παρέχοντας στους υπεύθυνους
για τη λήψη αποφάσεων έγκαιρα όσο και
εφαρμόσιμα επιχειρησιακά δεδομένα.

Γιατί δεν πρέπει να «μετράτε»
τον βαθμό επίδρασης στις αποφάσεις σας
Συνολικά υπάρχουν 9 λόγοι για τους οποίους χρήσιμο θα ήταν να μην λαμβάνετε
υπόψιν σας τον βαθμό της επίδρασης μιας
επιχειρηματικής κίνησης ή απόφασης.

1

Εξαιρετικές ερωτήσεις, μα λανθασμένη προσέγγιση! Κατά την
διαδικασία αξιολόγησης μιας επιχειρημα-

τικής απόφασης υπάρχουν μια σειρά από
ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ερωτήματα που
μπορούν να υποβληθούν. Τέτοια είναι λ.χ.
Ποια ήταν η προϊστορία σχετικά με μια
επιτυχημένη ή μη στρατηγική; Μπορεί να
διασφαλίζεται η παροχή αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιών με λιγότερους πόρους,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα το μοντέλο λειτουργίας; Απευθυνόμαστε σε αυτούς που
έχουμε προσχεδιάσει; Είναι οι κατάλληλοι;
Οι πελάτες έχουν μείνει ικανοποιημένοι
από τις υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν; Έχει καταγραφεί σημαντική ζήτηση
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα; Η εν λόγω ζήτηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα; Παρατηρείται το φαινόμενο
της επαναληψιμότητας; Το δυνητικό πρόβλημα που επιλύεται μέσω των προϊόντων
και υπηρεσιών ανάγεται και ως το πλέον
πιεστικό στην όλη υπόθεση; Μήπως υφίστανται κι άλλα ζητήματα που απαιτούν
άμεση αντιμετώπιση;
Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένες από
τις ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν
με την παράθεση δεδομένων. Κάποιες
άλλες, χρειάζονται μια περισσότερο επίπονη όσο και σύνθετη διαδικασία. Παρόλα αυτά, οι απαντήσεις δεν μπορούν να
αποτελούν ικανό μέτρο υπολογισμού των
επιπτώσεων.
Ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική
λύση; Να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και
βαρύτητα στην διατύπωση της ερώτησης,
προκειμένου να είναι κατά το δυνατόν πιο
ακριβής και κοντά στα ζητούμενα. Κατ’
αυτό τον τρόπο θα προκύψουν αναλυτικά
δεδομένα υψηλής ποιότητας, που θα μπορούν με χαρακτηριστική ευκολία να συλλεγούν, επεξεργαστούν, αναλυθούν και εν
τέλει εφαρμοστούν.

2

Ο απαιτούμενος σχεδιασμός του
προγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σκέψη μέσω της θεωρίας της αλλαγής αποτελεί το πρώτο βήμα προς την
κατεύθυνση του προγραμματισμού μιας
ευρύτερης στρατηγικής παρακολούθησης
ή αξιολόγησης. Μια θεωρία που -ουσιαστικά- ορίζει τι συμβαίνει σε ένα πρόγραμμα,
τι γίνεται και πώς ο κόσμος αναμένεται
να αλλάξει ως αποτέλεσμα. Δίχως αυτή
τη διαδικασία, το προσωπικό μιας επιχείρησης δύναται να έχει αντιφατικές ή και
συγκεχυμένες ιδέες σχετικά με το πώς
και γιατί λειτουργεί μια δράση. Κάτι, που
μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές
κατά την διαδικασία της εφαρμογής και
υλοποίησης. Η διατύπωση μιας σαφούς
θεωρίας περί της αλλαγής καθοδηγεί την
κατάλληλη διαδικασία συλλογής δεδομένων, καθιστώντας σαφές ποια από αυτά θα
πρέπει να παρακολουθήσετε, αναλύσετε
και αξιοποιήσετε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ένας οργανισμός κάνει πράξη
ότι ισχυρίζεται πως κάνει. Την ίδια στιγμή,
παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία feedback
και διάδρασης έτσι ώστε να καθοδηγήσει
την… πολυπόθητη μαθησιακή διαδικασία,
με την ταυτόχρονη βελτίωση της δράσης,
της στρατηγικής ή του προγράμματος. Επιπροσθέτως, παράσχουν σχετική καθοδήγηση αναφορικά με βασικά αποτελέσματα
που πρέπει να ακολουθηθούν σε μια εκτίμηση αντικτύπου.
Μια μη δοκιμασμένη θεωρία της αλλαγής
πιθανόν να περιέχει λανθασμένες υποθέσεις. Για παράδειγμα, οι υποθετικές συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν μια επιχειρηματική διαδικασία ή
μια δράση μπορεί να μην ισχύουν είτε να
λειτουργούν. Οι υποθέσεις και δη όσες

Η διαδικασία της αξιολόγησης των
επιπτώσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να
βοηθήσει να προσδιοριστεί γιατί λειτουργεί
κάτι, και όχι μόνο εάν λειτουργεί
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έχουν εμπειρικό υπόβαθρο, μπορεί επίσης
να αποδειχτούν λανθασμένες. Τα θετικά
αποτελέσματα ενός προγράμματος μπορεί να εξαρτώνται από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κατάρτισης που οφείλουν
να ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι. Αλήθεια, όμως, θα έπρεπε να το
κάνουν αυτό; Η… απάντηση περιλαμβάνεται στα αξιοποιήσιμα δεδομένα που θα
συλλεγούν εκ μέρους των επιχειρήσεων
και οργανισμών.
Οι σημαντικές εκτιμήσεις αντικτύπου που
πραγματοποιήθηκαν πριν από την υποβολή των βασικών υποθέσεων στη θεωρία
της αλλαγής είναι πιθανό να είναι λανθασμένες και τελικά να οδηγήσουν ακόμη
και σε αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια
δράση, μια ενέργεια είτε ένα πρόγραμμα
δεν λειτουργεί, τότε όσοι το υλοποιούν ενδέχεται να απορρίψουν τα αποτελέσματα,
υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγησή του δεν
αντικατοπτρίζει την τρέχουσα διαδικασία
υλοποίησης.

3

Η δυνατότητα εφαρμογής και υιοθέτησης του προγράμματος δεν
μπορεί να προχωρήσει κατά το δοκούν. Ακόμη και εάν το θεωρητικό σκέλος ενός προγράμματος ή μιας ενέργειας
έχει οριστεί πλήρως και οι βασικές δομές
του δοκιμαστούν στην πράξη, δεν είναι
πρωτόγνωρο να αποτύχει η διαδικασία
της εφαρμογής και της υλοποίησης. Μια
αξιολόγηση που δεν έχει αντίκτυπο σε ένα
έργο με αδύναμη εφαρμογή, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο να ερμηνευθεί.
Είναι η διαπίστωση το αποτέλεσμα της
κακής εφαρμογής, του λανθασμένου συνεργάτη ή των εξωτερικών συνθηκών που
ισχύουν; Είτε έτσι είτε αλλιώς, όταν η εφαρμογή αποδεικνύεται ως αδύναμη, τότε και
η αξιολόγηση των επιπτώσεων αποτελεί
μια κακή επιλογή.
Απλά, πριν από τη μετάβαση στην αξιολόγηση των επιπτώσεων χρειάζονται
βασικές πληροφορίες εφαρμογής, ώστε
οι ενδιαφερόμενοι να είναι σίγουροι πως

το πρόγραμμα όπως έχει σχεδιαστεί είναι
(περίπου) ίδιο με το αντίστοιχο που εφαρμόζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πόροι
αξιολόγησης -απλά- σπαταλώνται…

4

Τώρα, πλέον, είναι εξαιρετικά
αργά! Σε πολλές περιπτώσεις, η επιθυμία για την προσμέτρηση του βαθμού
επίδρασης προκύπτει έπειτα από την διαδικασία της πλήρους ανάπτυξης ή ακόμη
και της ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας,
μιας ενέργειας είτε ενός προγράμματος.
Η επιθυμία για μέτρηση των επιπτώσεων
προκύπτει πολύ συχνά και δη μόλις μια
επιχειρηματική δράση ή ενέργεια έχει ήδη
επεκταθεί και δεν υπάρχει η πρόθεση για
την περαιτέρω του επέκταση. Μάλιστα,
σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί ήδη να
αποδειχτεί πως είναι πολύ αργά... Η δημιουργία μιας μη τυχαίας ομάδας σύγκρισης
μπορεί να αποδειχτεί βιώσιμη, ωστόσο είναι συχνά δύσκολο να γίνει πραγματικότητα, καθώς επίσης και μια ιδιαίτερα ακριβή
επιλογή. Και η πραγματική συγκρισιμότητα μπορεί να εξακολουθεί να τίθεται υπό
αμφισβήτηση, καθιστώντας έτσι την αξιολόγηση λιγότερο πειστική...

5

Οι πάσης φύσεως διαθέσιμοι πόροι
είναι περιορισμένοι. Οι περιορισμοί
των πόρων μπορούν από μόνοι τους να
«καταστρέψουν» τις δυνατότητες αξιολόγησης των επιπτώσεων. Κι αυτό, με δύο
τρόπους: Η έκταση μιας κίνησης, στρατηγικής ή ενέργειας μπορεί να είναι σχετικά
μικρή είτε οι διαθέσιμοι πόροι μπορεί να
είναι εξαιρετικά πενιχροί για την πραγματοποίηση μετρήσεων υψηλής ποιότητας.
Στην περίπτωση κατά την οποία μια επιχειρηματική πρακτική ή ένα πρόγραμμα είναι
μικρό, τότε, απλά δεν θα υπάρχουν αρκετά

δεδομένα για την ανίχνευση των ανάλογων επιπτώσεων. Εκτός κι εάν ο αντίκτυπος αποδειχτεί τεράστιος, γεγονός που
κάθε άλλο παρά συναντάται συχνά... Είναι
εξαιρετικά χρήσιμο να θυμάστε πως μια
αξιολόγηση αντικτύπου με ένα διφορούμενο συμπέρασμα είναι χειρότερη ακόμη
και από την πλήρη αδράνεια. Γιατί η αλήθεια είναι πως πολλά χρήματα δαπανώνται
σε μια σειρά από αντίστοιχες διαδικασίες
προκειμένου να προκύψει μηδενικό αποτέλεσμα γνώσης! Χρηματικοί πόροι που
θα μπορούσαν να δαπανηθούν με σαφώς
πιο αποδοτικούς ή πρόσφορους τρόπους.
Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία
δεν διαθέτετε κάποιο σημαντικό χρηματικό ποσό προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πλήρη όσο και εκτενή αξιολόγηση, χρήσιμο θα ήταν να αποφύγετε καν
να το εξετάσετε. Κι αυτό, καθώς μπορεί να
χρειαστεί να έχετε στην διάθεσή σας κάποιο ιδιαίτερα μικρό δείγμα, να πρέπει να
κάνετε πράξη πολλαπλούς συμβιβασμούς
σε ότι θέλετε να μετρήσετε κ.ο.κ.

6

Ο μη-άμεσος βαθμός επίδρασης
δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί
ή αναγνωριστεί, παρά την βαρύτητα
της σημασίας του για την θεωρία της
αλλαγής. Πολλές στρατηγικές, δράσεις
και προγράμματα περιλαμβάνουν έμμεσες
επιδράσεις που είναι κρίσιμες για τη θεωρία
της αλλαγής. Για παράδειγμα, μια παρέμβαση για την υγεία προστατεύει τα άτομα από
μια μολυσματική ασθένεια και αναμένει ότι
εκείνοι που έρχονται σε επαφή με τα άτομα
που έχουν υποστεί αγωγή, επίσης, βοηθούνται, καθώς δύσκολα θα νοσήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έπρεπε να τεθεί ένα
απλό ερώτημα: Πιστεύει κανείς (και ιδανικά
ότι προκύπτουν ορισμένες ενδείξεις) ότι οι

Οι περιορισμοί των πόρων μπορούν
από μόνοι τους να «καταστρέψουν» τις
δυνατότητες αξιολόγησης των επιπτώσεων
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έμμεσες επιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικές, ώστε σε περίπτωση που αγνοηθούν να
μεταβάλλουν ριζικά την πολιτική επίδραση
των αποτελεσμάτων; Αν ναι, τότε η αγνόησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια
βαθιά λανθασμένη μελέτη - μια που δεν
πρέπει να λάβει χώρα καθόλου. Η σωστή
μέτρηση τέτοιων έμμεσων επιδράσεων
είναι κρίσιμη για την κατανόηση του πραγματικού αντίκτυπου μιας επιχειρηματικής
κίνησης ή διαδικασίας.

7

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου ή των δράσεων αποδεικνύονται μια άκρως χαοτική διαδικασία.
Είναι ξεκάθαρο πως ορισμένες καταστάσεις δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση των
επιπτώσεων. Για παράδειγμα, ακραίες
καταστάσεις όπως είναι λ.χ. αυτές της
αντιμετώπισης καταστροφών θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
αξιολογηθούν, δεδομένου ότι η εφαρμογή μεταβάλλεται διαρκώς για να προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες συνθήκες.
Οπότε, η διατήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων θα μπορούσε να είναι δαπανηρή, θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα
της υλοποίησης. Ακόμη και αν δεν κριθεί
ως δαπανηρή εν πρώτοις, τέτοια πρωτόκολλα είναι απίθανο να τηρούνται σε ένα
ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ
την ίδια στιγμή μπορεί να θέσουν εμπόδια

είτε να προκαλέσουν χρονικές κωλυσιεργίες σε επείγουσες κινήσεις, δράσεις και
σχεδιασμούς.
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Ήδη γνωρίζετε την απάντηση! Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η απάντηση σχετικά με το εάν ένα πρόγραμμα λειτουργεί μπορεί να είναι ήδη γνωστό από
μέρους μιας άλλης μελέτης ή ακόμη και
σειράς ερευνών. Σε αυτή την περίπτωση,
λίγα θα μάθουν από μια άλλη αξιολόγηση
του αντικτύπου που θα μπορεί να έχει. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, χορηγοί ή διοικητικά συμβούλια πιέζουν για αυτό το περιττό έργο προκειμένου να ελέγξουν το που
κατευθύνονται και πως αξιοποιούνται οι
επενδύσεις τους. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις
και οργανισμοί μπορεί να μην είναι καν
σίγουροι πως τα υπάρχοντα στοιχεία είναι
επαρκή, οδηγώντας τους να επενδύσουν
σε περιττές αξιολογήσεις επιπτώσεων. Γιατί; “Έτσι, απλά για να είμαστε σίγουροι…”,
όπως συνήθως υποστηρίζεται.

9

Η γενική γνώση δεν προσδίδει αξία.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των
επιπτώσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να
βοηθήσει να προσδιοριστεί γιατί λειτουργεί
κάτι, και όχι μόνο εάν λειτουργεί. Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων δεν θα πρέπει να γίνονται πράξη εάν δεν εξασφαλίζουν γνώση
που θα απορρέει και θα συνδέεται από το

ερώτημα «γιατί». Αυτός ο κανόνας ισχύει για
topics με μικρή δυναμική κλιμάκωσης, ίσως
επειδή οι δικαιούχοι ενός συγκεκριμένου
προγράμματος είναι πολύ εξειδικευμένοι
ή ασυνήθιστοι είτε επειδή το πρόγραμμα
είναι σπάνιο και απίθανο να αναπαραχθεί.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αξιολογήσεις έχουν μόνο μια και μόνο χρήση ή κατεύθυνση, τότε είναι σχεδόν σίγουρο πως
δεν αξίζει να αναληφθεί το σχετικό κόστος
υλοποίησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραμμα είναι απίθανο να «τρέξει» ξανά ή
έχει περιορισμένες πιθανότητες κλιμάκωσης και αντιγραφής, η καλύτερη στρατηγική δεν είναι άλλη από την μέτρηση της
εφαρμογής προκειμένου να βεβαιωθείτε
ότι το πρόγραμμα λειτουργεί όπως και έχει
προβλεφθεί. Εάν υπάρχει κάποια αίσθηση
για ποιο λόγο χρειάζεται το «γιατί», τότε είναι σίγουρο πως μια σαφής θεώρηση του
προγράμματος, καθώς επίσης και τα δεδομένα που σχετίζονται με την χρηστή εφαρμογή τους (συμπεριλαμβανομένων και
των δεδομένων που απορρέουν από τα
αρχικά δεδομένα) μπορούν να συμβάλουν
καταλυτικά να διαλευκανθεί ο λόγος για
τον οποίο λειτουργεί κάτι. Παρόλα αυτά,
μια επένδυση για τη μέτρηση των επιπτώσεων σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να
αποδειχθεί στην πράξη ως άστοχη.
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VOLVO CAR HELLAS

Ισχυρή στρατηγική και όραμα για το μέλλον
Ο Νίκος Γιαννουσάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Car
Hellas, εξηγεί ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά του brand αλλά και της
στρατηγικής της εταιρείας που έχουν επιφέρει σταθερά θετικό πρόσημο
ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα.

σήμερα. Ανάλογη και, τηρουμένων των
αναλογιών, ακόμη πιο εντυπωσιακή
είναι η τροχιά της μάρκας και στην
ελληνική αγορά. Να σημειώσω, ενδεικτικά, ότι για το 2018 η αύξηση στις
πωλήσεις μας ήταν 30%, ποσοστό που
αποτελεί ρεκόρ ανόδου από χρονιά σε
χρονιά και μάλιστα σε ένα γενικότερο
περιβάλλον που δεν ήταν ιδιαίτερα
ευνοϊκό, όπως δείχνει και η στάσιμη
πορεία των premium segments.
Η Ελλάδα ήταν για τη Volvo η 3η σε ποσοστό ανάπτυξης χώρα της Ευρώπης
το 2018, με αξιοσημείωτες επιμέρους
επιτυχίες, όπως το μερίδιο αγοράς στην
κατηγορία του XC90, της ναυαρχίδας
των SUV μας, που με 32% ήταν το 2ο
στην Ευρώπη. Και η πορεία αυτή συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και το 2019, με
αύξηση των πωλήσεων 29% τους δύο
πρώτους μήνες, σε σχέση με το 2018.

Leading ΕΑΣΕ: Πώς θα περιγράφατε «τι σημαίνει Volvo» σήμερα, σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην
Ελλάδα;
Νίκος Γιαννουσάς: Η Volvo είναι μία
ιστορική premium μάρκα με σημαντική συνεισφορά στην αυτοκίνηση
-ιδιαίτερα στο επίπεδο της ασφάλειας-,
ξεχωριστή σκανδιναβική ταυτότητα,
σύγχρονο πορτφόλιο μοντέλων και
φιλόδοξο όραμα για το άμεσο και το
απώτερο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια,
με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο που
εστιάζει στην καινοτομία και τις

ανθρώπινες ανάγκες, διανύει την πιο
ανθηρή περίοδο στην ιστορία της, κάτι
που αποτυπώνεται και σε όλους τους
επιχειρηματικούς δείκτες. H Volvo είναι
παρούσα σε 100 αγορές ανά τον κόσμο
και επί πέντε συναπτά έτη, από το 2014
και μετά, καταγράφει συνεχή ρεκόρ
στις πωλήσεις της, υπερβαίνοντας
φέτος για πρώτη φορά το φράγμα των
600.000 αυτοκινήτων σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Το ίδιο εντυπωσιακές είναι και οι
αυξήσεις στα κέρδη της μάρκας, που
δεν υπήρξε ποτέ τόσο εύρωστη όσο

Ποιο είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης
των ελλήνων πελατών στις εκθέσεις
της Volvo σήμερα;
Νίκος Γιαννουσάς: Οι επιτυχημένες
εταιρείες δεν βασίζονται μόνο στο
χαμόγελο, αλλά σε ξεκάθαρες διαδικασίες που εξασφαλίζουν κορυφαίες
υπηρεσίες προς τους πελάτες, ανεξαρτήτως ανθρώπων και περιοχών.
Οι πελάτες των Επίσημων Διανομέων
Volvo απολαμβάνουν κορυφαία εξυπηρέτηση, σύμφυτη με τη φιλοσοφία της
μάρκας που εστιάζει στον άνθρωπο.
Για να επιτευχθεί αυτό έχουμε δημιουργήσει συστήματα μέτρησης και
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αξιολόγησης οποιασδήποτε επαφής με
τους πελάτες. Επιπρόσθετα, η αντίληψη
αυτή εκφράζεται μέσω της προσωπικής εξυπηρέτησης που απολαμβάνει
κάθε κάτοχος ενός Volvo και με άλλες
σημαντικές πρωτοβουλίες μας στο
επίπεδο της σχέσης μας με το κοινό,
όπως είναι ο θεσμός του «Συνηγόρου
του Πελάτη» σε κάθε Επίσημο Διανομέα
μας. Επιπλέον, το δίκτυο των διανομέων μας είναι δυναμικό, υγιές και πιστό
στη μάρκα, καθώς η Volvo είναι μια
μάρκα που εμπνέει και επιχειρηματικά.
Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες
στην Ευρώπη σε ποσοστό εφαρμογής
των νέων προδιαγραφών αισθητικής και
σχεδίασης των εκθέσεων (Volvo Retail
Experience).
Ποιο είναι το όραμά σας για την πορεία της μάρκας στην Ελλάδα;
Νίκος Γιαννουσάς: Το όραμά μου για
τη Volvo είναι να είναι η πρώτη μάρκα
στην εξυπηρέτηση του έλληνα πελάτη
μεταξύ όλων των premium brands.
Σε σχέση και με όσα ανέφερα παραπάνω για το δίκτυο, να σημειώσω χαρακτηριστικά ότι οι Επίσημοι Διανομείς

Volvo εφαρμόζουν το πρωτοποριακό
πρόγραμμα Volvo Personal Service που
συνιστά μια εντελώς νέα προσέγγιση
στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων, ώστε ο κάθε πελάτης να έχει
τον προσωπικό του μηχανικό.
Με το νέο τρόπο εργασίας τα συνεργεία μπορούν να μειώσουν στο μισό το
χρόνο αναμονής για έναν πελάτη, αφού
μιλάει κατευθείαν με το μηχανικό του.
Περιγράφετε έναν επιχειρηματικό
οργανισμό που διάγει τη χρυσή του
εποχή. Ποιο είναι το πλάνο της Volvo
που θα της επιτρέψει να συνεχίσει
αυτήν τη λαμπρή τροχιά;
Νίκος Γιαννουσάς: Το πλάνο μας για το
μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
Σχετίζεται με τον τρόπο που σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητά μας: μέσα σε ένα
Volvo έχει κανείς την αίσθηση ότι όλα
τα κορυφαία χαρακτηριστικά ισορροπούν, προσφέροντας μία απόλυτη
αίσθηση θαλπωρής, ασφάλειας και
άνεσης. Όσον αφορά την ασφάλεια,
ήδη από το επόμενο έτος, με το Όραμα
2020 για την Ασφάλεια, φιλοδοξούμε να

πετύχουμε κάτι εντελώς επαναστατικό
στην ιστορία της αυτοκίνησης: Μηδενικά θανατηφόρα ή ακόμα και σοβαρά
ατυχήματα μέσα σε ένα καινούργιο
Volvo από το 2020.
Ο στόχος μας υποστηρίζεται από τη συνεχή εξέλιξη καινοτόμων τεχνολογιών
ασφάλειας για τα αυτοκίνητά μας.
Η φιλοσοφία που μας διέπει στο ζήτημα
της ασφάλειας είναι να κάνουμε προσιτή κάθε τεχνολογία μας ακόμη και στα
μικρότερα μοντέλα μας.
Πιστεύουμε, αν μου επιτρέπετε τον
όρο, στον εκδημοκρατισμό της οδικής
ασφάλειας. Επιπλέον, πρωτοπορούμε
στην εξέλιξη της τεχνολογίας που θα
επιτρέψει, από το 2025 και μετά, σε κάθε
νέο Volvo να «επιστρέφει» μία εβδομάδα ποιοτικού χρόνου ανά έτος στον
ιδιοκτήτη του, μέσα από τις ευκολίες
συνδεσιμότητας που θα του προσφέρει.
Τέλος, μεγάλη έμφαση δίνουμε στη βιωσιμότητα.
Από το 2025 και μετά, τα μισά μοντέλα
της Volvo θα είναι πλήρως ηλεκτρικά.
Ήδη από φέτος κάθε νέο αυτοκίνητο
της Volvo διαθέτει κάποιας μορφής ηλεκτροκίνηση.
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Οι γυναίκες στο χώρο εργασίας
Οι περισσότερες εταιρείες υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα εστιασμένες σε
ό,τι αφορά την προώθηση του gender diversity. Αυτή η εστίαση όμως δεν
μεταφράζεται και σε σημαντική πρόοδο, καθώς η εκπροσώπηση των γυναικών
σε κάθε επίπεδο στην εταιρική ιεραρχία παραμένει μικρή. Και το χειρότερο
είναι ότι η πρόοδος δεν είναι απλά αργή. Είναι στάσιμη.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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υτό το απογοητευτικό συμπέρασμα προκύπτει από τη μελέτη «Women in the Workplace
2018», η οποία διεξήχθη από
τη McKinsey σε συνεργασία με την LeanIn.
Org. Η μελέτη αυτή, η οποία διεξάγεται για
τέταρτη συνεχή χρονιά, αντλεί στοιχεία και
δεδομένα από 279 εταιρείες που εργοδοτούν περισσότερους από 13 εκατομμύρια
εργαζόμενους, από μία έρευνα στην οποία
συμμετείχαν περισσότεροι από 64.000 εργαζόμενοι καθώς και από μία σειρά ποιοτικών συνεντεύξεων.
Οι γυναίκες κάνουν τη δουλειά που τους
αναλογεί. Για περισσότερα από 30 χρόνια
κερδίζουν περισσότερα πτυχία σε επίπεδο
bachelor από ότι οι άνδρες. Ζητούν προαγωγές και διαπραγματεύονται το μισθό
τους σε ίδια ποσοστά με τους άντρες. Και
αντίθετα με την επικρατούσα άποψη, μένουν στην αγορά εργασίας στα ίδια ποσοστά με τους άντρες.
Σήμερα, οι εταιρείες θα πρέπει να προβούν σε αποφασιστικές δράσεις για την
αντιμετώπιση του θέματος. Για αρχή θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν το gender
diverstiy ως επιχειρηματική προτεραιότητα, θέτοντας στόχους που θεωρούν υπεύθυνους και υπόλογους τους ηγέτες για τα
αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί την εξάλειψη του χάσματος στις προσλήψεις και τις
προαγωγές, ειδικά στην αρχή της σταδιοδρομίας όπου και συχνά οι γυναίκες παραβλέπονται. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
γίνουν πιο τολμηρά βήματα σε ό,τι αφορά
τη δημιουργία μίας εταιρικής κουλτούρας
η οποία είναι συμπεριληπτική και δείχνει
σεβασμό στις γυναίκες - μία κουλτούρα
μέσα στην οποία όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς και ότι υποστηρίζονται στην εργασία τους.
Ας δούμε τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης, καθώς και κάποιες δράσεις που θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στη διάχυση
του gender diversity.

Επανεξετάζοντας τη διαδρομή
Η έρευνα των McKinsey και LeanIn, αλλά
και ποικίλες άλλες έρευνες καθιστούν
σαφές το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκ-

προσωπούνται. Το εντυπωσιακό είναι ότι
το employee attrition δεν εξηγεί αυτό το
γεγονός, αφού γυναίκες και άντρες εγκαταλείπουν τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται σε παρόμοια ποσοστά και έχουν
παρόμοιες προθέσεις να παραμείνουν
στην αγορά εργασίας. Περισσότεροι από
τους μισούς εργαζόμενους σχεδιάζουν να
παραμείνουν στις εταιρείες στις οποίες εργάζονται για πέντε ή περισσότερα χρόνια,
ενώ ανάμεσα σε όσους σκοπεύουν να φύγουν, το 81% δηλώνει ότι θα συνεχίσει να
εργάζεται. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
εξαιρετικά λίγοι άντρες και γυναίκες λένε
ότι σκοπεύουν να αφήσουν την εργασία
τους για να αφοσιωθούν στην οικογένεια.
Οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκπροσώπηση είναι οι προσλήψεις και οι προαγωγές, και οι έρευνες
αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες θέτουν τις
γυναίκες σε μειονεκτική θέση σε αυτούς
τους τομείς από την αρχή. Παρόλο που
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες απόφοιτες πανεπιστημίων από ότι άντρες -κάτι
που ισχύει εδώ και δεκαετίες-, οι γυναίκες
αυτές έχουν λιγότερες πιθανότητες να
προσληφθούν σε entry-level θέσεις. Στο
πρώτο δε κρίσιμο βήμα μίας επαγγελματικής σταδιοδρομίας, που είναι η θέση
manager, η ανισότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη: οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσληφθούν σε θέσεις επιπέδου
manager, ενώ είναι ακόμα πιο απίθανο να
προαχθούν σε τέτοιες θέσεις- σύμφωνα
με την έρευνα των McKinsey και LeanIn
για κάθε εκατό άντρες που προάγονται σε
θέση manager, ο αντίστοιχος αριθμός γυναικών είναι μόλις 79. Εξαιτίας αυτών των
χασμάτων ανάμεσα στα φύλα, οι άντρες
κατέχουν το 62% των διευθυντικών θέσεων, ενώ οι γυναίκες μόλις το 38%.
Αυτή η από νωρίς ανισότητα έχει μεγάλο
αντίκτυπο στο pipeline του ταλέντου. Ξε-

κινώντας από το επίπεδο του manager,
υπάρχουν σημαντικά λιγότερες γυναίκες
υποψήφιες για προαγωγή και σημαντικά
λιγότερες γυναίκες με το απαιτούμενο
επίπεδο εμπειρίας για προσλήψεις εκτός
εταιρείας. Οπότε, παρόλο που τα ποσοστά
προσλήψεων και προαγωγής σε ανώτερες θέσεις βελτιώνονται, οι γυναίκες δεν
καταφέρνουν να καλύψουν το κενό και
αυτό εξαιτίας του χάσματος στο μεσαίο
επίπεδο στελεχών. Αυτό το γεγονός θα
πρέπει να λειτουργήσει αφυπνιστικά: έως
ότου οι επιχειρήσεις κλείσουν τα χάσματα
των προσλήψεων και των προαγωγών στα
πρώτα επίπεδα, οι γυναίκες θα παραμείνουν υποεκπροσωπούμενες σε κάθε επίπεδο στην εταιρική ιεραρχία.
Η έρευνα δείχνει ότι αν οι εταιρείες συνεχίσουν να προσλαμβάνουν και να προάγουν
γυναίκες σε θέσεις manager με τους τρέχοντες ρυθμούς, ο αριθμός των γυναικών
στο management θα αυξηθεί μόλις κατά
1% τα επόμενα δέκα χρόνια. Αλλά αν οι
εταιρείες αρχίσουν να προσλαμβάνουν
και να προάγουν άντρες και γυναίκες σε
διευθυντικές θέσεις σε ίδια ποσοστά, τότε
μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα πλησιάσουμε πολύ κοντά στην ισότητα στο
management, με το 48% να είναι γυναίκες
και το 52% άντρες.

Το ...παιχνίδι είναι άνισο
Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην έλλειψη gender diversity στο
χώρο εργασίας Πέρα από θέματα όπως
είναι η έλλειψη υποστήριξης και πρόσβασης στην ανώτερη ηγεσία, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε και κάποιες περιοχές
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο,
όπως είναι οι καθημερινές διακρίσεις, η
σεξουαλική παρενόχληση και η εμπειρία του να είσαι η μοναδική γυναίκα στο
χώρο.

Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας αποτελούν
πραγματικότητα για σχεδόν τα δύο τρίτα των
εργαζόμενων γυναικών
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Προς το παρόν οι αριθμοί είναι αμείλικτοι
και αποδεικνύουν ανύπαρκτη πρόοδο σε ένα
πρόβλημα που έχει όμως λύση - μία λύση
που είναι επιτακτική επιχειρηματική ανάγκη,
όχι μόνο για λόγους ηθικής αλλά και για
λόγους ευημερίας και ανάπτυξης
Καθημερινές διακρίσεις: Ο σεξισμός και
ο ρατσισμός μπορεί να πάρει πολλές μορφές στην καθημερινότητα. Ορισμένες από
αυτές τις διακρίσεις μπορεί να μην είναι
ιδιαίτερα προφανείς, όπως όταν για παράδειγμα κάποιος λανθασμένα υποθέτει ότι
μία γυναίκα συνάδελφος είναι περισσότερο junior από ότι στην πραγματικότητα.
Κάποιες είναι πιο προφανείς, όπως για
παράδειγμα όταν κάποιος λέει κάτι υποτιμητικό για έναν συνάδελφο. Αυτές οι διακρίσεις, είτε εκούσιες είτε ακούσιες, αποτελούν σημάδι έλλειψης σεβασμού. Επίσης,
αντικατοπτρίζουν την ανισότητα. Και ενώ
ο καθένας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ασεβούς συμπεριφοράς, συνήθως τα
θύματα είναι όσοι έχουν λιγότερη εξουσία,
όπως οι γυναίκες, οι έγχρωμοι, οι ομοφυλόφιλοι κ.λπ.
Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας αποτελούν πραγματικότητα για σχεδόν τα δύο
τρίτα των εργαζόμενων γυναικών. Συχνά
οι γυναίκες πρέπει να παρέχουν περισσότερες αποδείξεις των ικανοτήτων τους από
ότι οι άντρες, ενώ η κρίση τους αμφισβητείται περισσότερο ακόμα και στον τομέα
της εξειδίκευσής τους. Επίσης, έχουν διπλάσιες πιθανότητες από ότι οι άντρες να
θεωρηθούν λανθασμένα ότι κατέχουν κατώτερη στην ιεραρχία θέση.
Οι αρνητικές αυτές εμπειρίες λειτουργούν
αθροιστικά. Οι διακρίσεις αυτές μπορεί να
θεωρούνται μικρές αν ιδωθούν μεμονωμένα. Αλλά όταν επαναλαμβάνονται μέσα
στο χρόνο μπορεί να έχουν σημαντικό
αντίκτυπο: οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν μικρο-διακρίσεις θεωρούν το χώρο
εργασίας τους λιγότερο δίκαιο και έχουν

τριπλάσιες πιθανότητες να σκέφτονται σε
τακτική βάση το ενδεχόμενο παραίτησης
σε σχέση με τις γυναίκες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.
Σεξουαλική παρενόχληση: Η σεξουαλική
παρενόχληση εξακολουθεί να διαπερνά το
χώρο της εργασίας. Το 35% των γυναικών
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση σε
κάποιο σημείο της σταδιοδρομίας τους από το να ακούν σεξιστικά αστεία μέχρι
να δεχτούν ανεπιθύμητα αγγίγματα με
σεξουαλικό τρόπο. Για κάποιες κατηγορίες γυναικών τέτοιες εμπειρίες είναι πολύ
πιο συνηθισμένες. Το 55% των γυναικών
που κατέχουν ανώτερες ηγετικές θέσεις,
το 48% των ομοφυλόφιλων γυναικών και
το 45% των γυναικών σε τεχνικούς τομείς
αναφέρουν ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά. Ο κοινός παρονομαστής αυτών
των τριών κατηγοριών είναι το γεγονός ότι
δεν συμμορφώνονται με τις παραδοσιακές
προσδοκίες για το γυναικείο φύλο - είτε
κατέχοντας εξουσία, είτε μη ούσες ετεροφυλόφιλες είτε εργάζονται σε τομείς που
κυριαρχούν οι άντρες. Οι γυναίκες αυτές
είναι συχνότερα στόχοι σεξουαλικής παρενόχλησης.
Το 90% των εταιρειών έχουν πολιτικές που
καθιστούν σαφές ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι ανεκτή, αλλά πολλοί
εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι εταιρείες
τους δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν
στην πράξη τις πολιτικές αυτές. Μόνο το
62% των εργαζομένων λένε ότι κατά την
προηγούμενη χρονιά οι εταιρείες τους επιβεβαίωσαν ενεργά ότι η σεξουαλική παρε-

νόχληση δεν θα γίνει ανεκτή και ένα παρόμοιο ποσοστό υποστηρίζει ότι έχει λάβει
εκπαίδευση ή οδηγίες σχετικές με το θέμα.
Επιπλέον, μόλις το 60% των εργαζομένων
εκτιμούν ότι μία καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση θα ερευνηθεί δίκαια και
θα αντιμετωπιστεί από την εταιρεία, ενώ
μόλις ένας στους τρεις πιστεύει ότι το θέμα
θα αντιμετωπιστεί γρήγορα.
Παρατηρούνται επίσης σοβαρές διαφορές
στον τρόπο με τον οποίο άντρες και γυναίκες βλέπουν τις προσπάθειες της εταιρείας τους να δημιουργήσουν ένα ασφαλές
περιβάλλον εργασίας. Μόνο το 32% των
γυναικών πιστεύει ότι η ασεβής συμπεριφορά προς τις γυναίκες αντιμετωπίζεται
συχνά γρήγορα από τις εταιρείες τους, σε
σχέση με το 50% των αντρών. Οι γυναίκες
είναι πολύ λιγότερο σίγουρες ότι η αναφορά σεξουαλικής παρενόχλησης θα οδηγήσει σε μία δίκαιη διερεύνηση. Και είναι δύο
φορές πιο πιθανό από τους άντρες να λένε
ότι θα ήταν επικίνδυνο ή άσκοπο να αναφέρουν ένα περιστατικό.
Αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη των εταιρειών να τονίσουν
ότι η κακή συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και δεν θα παραβλεφθεί. Οι ηγέτες σε
όλα τα επίπεδα θα πρέπει να δώσουν τον
τόνο, δηλώνοντας δημόσια ότι η σεξουαλική παρενόχληση κάθε μορφής δεν θα
γίνει ανεκτή και να διαμορφώσουν συμπεριληπτικές συμπεριφορές. Παράλληλα, τα
στελέχη της διοίκησης του ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να λαμβάνουν ενδελεχή εκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν πώς
να διερευνούν διεξοδικά και με συμπόνια
τους ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση, ακόμα και αν αυτοί αφορούν την
ανώτερη ηγεσία της εταιρείας.
Η εμπειρία της «μοναδικής γυναίκας»
σε ένα χώρο εργασίας: Το να είναι κανείς
«the only one» παραμένει μία συνηθισμένη εμπειρία για τις γυναίκες. Μία στις πέντε
γυναίκες λένε ότι συχνά είναι οι μοναδικές
γυναίκες σε ένα γραφείο στη δουλειά.
Αυτό είναι δύο φορές πιο πιθανό να συμβαίνει σε ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία
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ή σε τεχνικούς ρόλους, όπου το ποσοστό
φτάνει το 40%.
Οι γυναίκες που είναι «οι μόνες γυναίκες»
έχουν σημαντικά χειρότερη εμπειρία από
τις γυναίκες που εργάζονται με άλλες γυναίκες. Περισσότερο από το 80% αυτών
των γυναικών υπόκεινται διακρίσεων, σε
σχέση με το 64% του συνόλου των εργαζόμενων γυναικών. Είναι πιο πιθανό να αμφισβητηθούν οι ικανότητες τους, να υποστούν υποτιμητικά και μη επαγγελματικά
σχόλια και να νιωθουν ότι δεν μπορούν να
μιλήσουν για την προσωπική τους ζωή στη
δουλειά. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι οι γυναίκες που
είναι οι «μοναδικές γυναίκες» στη δουλειά
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρενοχληθούν σεξουαλικά κάποια στιγμή στην
καριέρα τους.
Πολύ λιγότεροι άντρες είναι οι «μοναδικοί
άντρες» σε έναν εργασιακό χώρο - μόλις
7%. Και ανεξάρτητα από την εθνικότητά
του ή την φυλή τους αντιμετωπίζουν πολύ
λιγότερα προβλήματα και αυστηρότητα
από ότι οι «μοναδικές γυναίκες». Σε γενικές γραμμές, οι λευκοί άντρες που είναι οι
μόνοι άντρες σε ένα χώρο εργασίας έχουν

καλύτερη αντιμετώπιση από οποιαδήποτε άλλη «μοναδική» ομάδα. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι λευκοί
άντρες αντιπροσωπεύονται ευρέως στην
εταιρεία τους και είναι μία ομάδα υψηλού
status στην κοινωνία.
Αντιθέτως, οι «μοναδικές γυναίκες» σε ένα
χώρο εργασίας, συνήθως δυσκολεύονται
πολύ. Η έντονη ορατότητά τους καθιστά
τις προκαταλήψεις ακόμα πιο έντονες.
Ενώ ουσιαστικά είναι ένας μόνο άνθρωπος, συχνά καλούνται να εκπροσωπήσουν
όλες τις γυναίκες - οι μεμονωμένες επιτυχίες τους ή αποτυχίες τους καταλήγουν να
χαρακτηρίζουν συνολικά για το αν είναι
ικανές ή όχι όλες οι γυναίκες. Με τα μάτια
στραμμένα όλα πάνω τους, οι μοναδικές
σε ένα χώρο εργασίας γυναίκες συχνά κρίνονται ιδιαίτερα αυστηρά ενώ καλούνται
να ανταποκριθούν και σε πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Ο δρόμος για την ισότητα στον
εργασιακό χώρο
Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών
υποστηρίζει ότι είναι ιδιαίτερα εστιασμένες και αφοσιωμένες στο gender diversity

- ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί
οργανισμοί εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν το ζήτημα ως μία επιτακτική
επιχειρηματική ανάγκη. Αυτό αποδεικνύεται από την έλλειψη προόδου στο θέμα τα
τελευταία χρόνια.
Σε ό,τι αφορά το gender diversity, σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν οι εταιρείες
για την δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν
το ζήτημα, μόλις το 50% των εργαζομένων
πιστεύει ότι η εταιρεία τους βλέπει το θέμα
ως επιχειρηματική προτεραιότητα και ότι
προβαίνει σε αποτελεσματικές δράσεις.
Περίπου το 20% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι η δέσμευση της εταιρείας τους
για το gender diversity είναι αρκετά χαλαρή. Παράλληλα λίγες εταιρείες έχουν καταρτίσει ένα ισχυρό business case για την
ποικιλομορφία των φύλων στο χώρο εργασίας, και ακόμα λιγότερες έχουν κάνει το
κρίσιμο επόμενο βήμα να υπολογίσουν τον
θετικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους.
Ποιες είναι όμως οι δράσεις που πρέπει να
αναλάβουν οι εταιρείες ώστε να σημειωθεί
πρόοδος στο θέμα του gender diversity,
χωρίς τις οποίες τα νούμερα δεν θα αλλάξουν ποτέ;
l Διασφαλίστε τα βασικά: στόχοι, αναφορές και λογοδοσία
l Βεβαιωθείτε ότι οι προσλήψεις και οι
προαγωγές είναι δίκαιες
l Κάντε τους ανώτερους ηγέτες πρωτοπόρους και παράδειγμα της ποικιλομορφίας
l Καλλιεργήστε μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και με βασικό χαρακτηριστικό τον σεβασμό
l Κάντε την εμπειρία «της μοναδικής γυναίκας» στον χώρο εξαίρεση
l Προσφέρετε στους εργαζόμενους την
ευελιξία να ευθυγραμμίσουν τη δουλειά
τους και την προσωπική τους ζωή.
Προς το παρόν οι αριθμοί είναι αμείλικτοι
και αποδεικνύουν ανύπαρκτη πρόοδο σε
ένα πρόβλημα που έχει όμως λύση - μία
λύση που είναι επιτακτική επιχειρηματική ανάγκη, όχι μόνο για λόγους ηθικής αλλά και για λόγους ευημερίας και
ανάπτυξης.
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Γιατί οι άνθρωποι εμπιστεύονται
-ή δεν εμπιστεύονται- τους ηγέτες
Η ηγεσία είναι η σχέση μεταξύ ανθρώπων που φιλοδοξούν να ηγηθούν και
εκείνων που επιλέγουν να ακολουθήσουν ή όχι. Και εξαρτάται από την αξιοπιστία
του ηγέτη, η οποία είναι δύσκολο να οικοδομηθεί αλλά πολύ εύκολο να χαθεί
- όπως αποδεικνύουν πολλά παραδείγματα. Τι εννοούμε όμως με την έννοια της
«αξιοπιστίας» του ηγέτη και πώς αυτή μπορεί να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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ο θεμελιώδες ερώτημα έχει να
κάνει με το τι βρίσκεται στην
«καρδιά» της αξιοπιστίας. Η
απάντηση έχει να κάνει με δύο
κρίσιμα στοιχεία: την ικανότητα και επάρκεια που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι
(την πίστη τους στις γνώσεις, τις δεξιότητες και την ικανότητα του ηγέτη να εκπληρώσει το ρόλο του) και την αξιοπιστία
(την πίστη των ανθρώπων στις αξίες και
την υπευθυνότητα του ηγέτη). Αυτές οι
απόψεις σχηματίζονται μέσα από την άμεση και έμμεση παρατήρηση της εργασίας
και της απόδοσης του ηγέτη. Και αυτές οι
αντιλήψεις είναι εξαιρετικά σημαντικές
στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου τεράστιοι όγκοι πληροφορίας σχετικά με τους
ανθρώπους μπορούν να συλλεχθούν και
να αναλυθούν μέσω τεχνολογιών όπως οι
έξυπνοι αισθητήρες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι αναζητούν βεβαιώσεις ότι εκείνοι
που αξιολογούν την απόδοσή τους είναι
σίγουρα ικανοί και αξιόπιστοι.
Ερευνητές έχουν εντοπίσει αρκετές ευρέως καθορισμένες συμπεριφορές οι οποίες
επηρεάζουν το κατά πόσο οι ηγέτες γίνονται αντιληπτοί από τους ανθρώπους ως
τέτοιοι. Αυτές οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν την αυτογνωσία, την επιβεβαίωση
των κοινών αξιών, την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, την εξυπηρέτηση ενός σκοπού
και τη διατήρηση της ελπίδας. Ωστόσο,
δεν έχουν γραφτεί πολλά για συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να ενισχύσουν
ή να βλάψουν την αξιοπιστία ενός ηγέτη.
Στην πραγματικότητα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι συμπεριφορές που δεν ενισχύουν την αξιοπιστία, φυσικά την μειώνουν.
Πολλοί μελετητές και έρευνες έχουν αρχίσει να αμφισβητούν αυτή την παραδοχή.
Ωστόσο, παραμένουν πολλά αναπάντητα
ερωτήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης και μελέτης. Πολλά επιστημονικά πεδία διερευνούν συγκεκριμένες
συμπεριφορές που επηρεάζουν τον τρόπο
με τον οποίο οι άνθρωποι εκτιμούν την
ικανότητα και την αξιοπιστία των ηγετών
τους. Τι τελικά είναι αυτό που οδηγεί έναν
ηγέτη να κερδίσει ή να χάσει την εμπιστο-

σύνη των εργαζομένων της εταιρείας;

Πώς οι ηγέτες χτίζουν την
αξιοπιστία τους
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ηγέτες θεωρούνται ικανοί από το ανθρώπινο δυναμικό
όταν δίνουν έμφαση στο μέλλον, στα οργανωτικά αποτελέσματα και στους εργαζομένους, καθώς και όταν αναλαμβάνουν
δράση και δρομολογούν πρωτοβουλίες,
επικοινωνούν αποτελεσματικά και αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες. Οι συμπεριφορές που ενισχύουν την αξιοπιστία περιλαμβάνουν την συνεπή επικοινωνία και
δράση, την προστασία του οργανισμού
και των εργαζομένων, την ενσωμάτωση
του οράματος και των αξιών της εταιρείας,
τη διαβούλευση και την ενεργή ακρόαση
των εμπλεκομένων, την ανοιχτή επικοινωνία με τους άλλους, την σπουδαιολόγηση
των εργαζομένων, καθώς και την παροχή
στήριξης σε εργαζομένους και άλλους ενδιαφερομένους.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε
στο MIT Sloan Management Review, συγκεκριμένες δράσεις στις οποίες μπορούν
να προβούν οι ηγέτες για να ενισχύσουν
την αξιοπιστία τους είναι:
Συμπεριφορές που δείχνουν ικανότητα
και επάρκεια: Στο πλαίσιο της ανώτερης
διοίκησης, ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι
με τους οποίους ένας ηγέτης μπορεί δείξει
ότι δίνει έμφαση στο μέλλον και τα εταιρικά αποτελέσματα και προβαίνει σε πρωτοβουλίες και δράσεις; Το ένα είναι να δημιουργήσει σαφή σχέδια για την μελλοντική
επιτυχία. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό
από την απλή δήλωση ενός στρατηγικού
οράματος ή τη θέσπιση στόχων απόδοσης.
Και αυτό γιατί περιλαμβάνει τη λεπτομερή
χαρτογράφηση του πώς ο οργανισμός θα
επιτύχει τους στόχους του.
Ένας άλλος τρόπος είναι η επίδειξη εξειδικευμένης γνώσης των τάσεων του κλάδου
και σαφών ιδεών για το πώς η εταιρεία θα
ανταποκριθεί σε αυτές. Μία άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει την ενεργό πρόβλεψη
και προετοιμασία για επερχόμενες αλλαγές, για παράδειγμα, πραγματοποιώντας

στρατηγικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ή νέες αγορές. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο MIT Sloan Management Review,
περισσότερο από το 80% των εργαζομένων δήλωσε ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι ισχυροί δείκτες της ικανότητας και της
επάρκειας ενός ηγέτη.
Η αίσθηση της επάρκειας ενισχύεται όταν
οι ηγέτες εργάζονται με συνέπεια για τη
βελτίωση των οργανωτικών δομών και
διαδικασιών, και τη διατήρηση των οικονομικά ισχυρών λειτουργιών της εταιρείας.
Αυτές οι δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την εξάλειψη των μη απαραίτητων
δομών αναφορών και δαπανών, την καθιέρωση νέων ρόλων ή την επένδυση σε
τεχνολογίες που βελτιώνουν την λειτουργική αποδοτικότητα ή την επιχειρηματική
απόδοση.
Συχνά σημειώνεται ότι οι πραγματικοί
ηγέτες είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την
επίλυση μεγάλων προβλημάτων, τα οποία
άλλοι είναι απρόθυμοι να αντιμετωπίσουν.
Αυτό το αίσθημα ενισχύθηκε από περισσότερο από το 60% των συμμετεχόντων
στην έρευνα, οι οποίοι υποστήριξαν ότι
θεωρούν ικανούς τους ηγέτες όταν είναι
προσανατολισμένοι στη δράση και «επιθετικοί», όταν αναλαμβάνουν θέματα ή
project που πρέπει να αντιμετωπιστούν
και όταν δεν φοβούνται να προβούν σε
δύσκολες αποφάσεις.
Συμπεριφορές που ενισχύουν την εμπιστοσύνη: Πολλαπλές έρευνες συμφωνούν
ότι ένας ηγέτης κρίνεται από τους εργαζόμενους άξιος εμπιστοσύνης όταν επικοινωνεί και συμπεριφέρεται με συνέπεια. Αρχικά, αυτό σημαίνει τη λήψη αποφάσεων
οι οποίες δεν είναι αντιφατικές. Αλλά σημαίνει επίσης το να συμπεριφέρεται ο ηγέτης με έναν τρόπο που ευθυγραμμίζεται
με τις υποσχέσεις (τόσο τις ρητές όσο και
τις μη) που η εταιρεία δίνει στους εργαζομένους της και άλλους εμπλεκόμενους. Με
την προδραστική εκτίμηση των αναγκών
των ενδιαφερομένων, τα ηγετικά στελέχη
μπορούν να προλάβουν συγκρούσεις και
οργανωτικές κρίσεις, αλλά και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη βασικών ομάδων
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stakeholders.
Μία άλλη βασική συμπεριφορά που μπορεί να εδραιώσει και να ενισχύσει την
αξιοπιστία ενός ηγέτη είναι να ενσωματώσει ο ίδιος την αποστολή (mission) της
εταιρείας τόσο επαγγελματικά όσο και
προσωπικά. Ενδεικτικό παράδειγμα εδώ
αποτελεί ο Yvon Chouinard, ο ιδρυτής και
πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ρούχων για υπαίθριες δραστηριότητες,
Patagonia. Περιπετειώδης και τυχοδιώκτης ο ίδιος, ίδρυσε την Patagonia με ένα
συγκεκριμένο mission: «Κατασκευάστε
το καλύτερο προϊόν, αποφύγετε περιττές
βλάβες, χρησιμοποιείστε το επιχειρείν για
να εμπνεύσετε και υλοποιείστε λύσεις για
την περιβαλλοντική κρίση». Σε όλη τη διάρκεια της 45ετούς ιστορίας της εταιρείας, ο Chouinard έζησε τιμώντας αυτή την
αποστολή. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να
χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρείας
(μερικά από τα οποία ακόμα και δωρεάν)
ώστε να είναι καλά ενημερωμένοι για το τι
πουλάνε, ενώ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε υπαίθριες περιπέτειες ώστε να παραμένουν συνδεδεμένοι με το φυσικό περιβάλλον. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο,
ο Chouinard βρίσκει χρόνο για ορειβασία,
σκι και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες
με τους φίλους και την οικογένεια του.

Πώς οι ηγέτες βλάπτουν την
αξιοπιστία τους
Οι περισσότερες έρευνες μέχρι πρόσφατα εστίαζαν σημαντικά λιγότερο στους
παράγοντες που οδηγούν τους ηγέτες
στο να χάνουν την αξιοπιστία τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο
MIT Management Sloan Review, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν μία σειρά από

χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που
διακυβεύουν τόσο την αξιοπιστία όσο
και την επάρκεια ενός ηγέτη. Πολλοί ηγέτες μπορεί να μην συνειδητοποιούν καν
ότι συμπεριφέρονται έτσι ή ότι τέτοιες
συμπεριφορές μπορεί να βλάψουν την
αξιοπιστία τους. Ποιες είναι όμως αυτές οι
συμπεριφορές;
Συμπεριφορές που υποδηλώνουν ανικανότητα: Περισσότερο από το 80% των
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θεωρούν τους
ανώτερους managers ως μη ικανούς όταν
δείχνουν έλλειψη γνώσεων σχετικών με
την εργασία τους. Αν και οι άνθρωποι συχνά υποθέτουν ότι οι ηγέτες επιλέγονται
λόγω των γνώσεών τους, των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων τους, αυτό δεν ισχύει
πάντα. Οι ηγέτες διακινδυνεύουν να χάσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων
όταν παλεύουν να χειριστούν βασικά καθήκοντα που αποτελούν μέρος της δουλειάς τους, δυσκολεύονται να απαντήσουν
σε ερωτήματα σχετικά με την εταιρεία ή
λαμβάνουν αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον του
οργανισμού. Ένα ακραίο παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς είναι αυτό του Tony
Hayward, CEO της BP κατά τη διάρκεια της
πετρελαιοκηλίδας Deepwater Horizon το
2010, ο οποίος εν μέσω της κρίσης αυτής
έδειξε έλλειψη κατανόησης των αιτιών του
ατυχήματος, της σοβαρότητας και των καταστροφικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών του.
Όπως ήδη έχει σημειωθεί, ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό των ικανών ηγετών είναι
ότι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν μεγάλα προβλήματα. Είναι λοιπόν λογικό
το γεγονός ότι περισσότεροι από το 70%

Οι ηγέτες διακινδυνεύουν να χάσουν την
εμπιστοσύνη των εργαζομένων όταν παλεύουν
να χειριστούν βασικά καθήκοντα ή λαμβάνουν
αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με το
ευρύτερο περιβάλλον του οργανισμού

των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε
ότι αμφισβητούν σοβαρά την ικανότητα των ηγετών που δεν αναλαμβάνουν
δράση ή αγνοούν τα προβλήματα. Σχολιάζοντας το σκάνδαλο της Wells Fargo το
2016, όπου οι εργαζόμενοι της τράπεζας
άνοιξαν δύο εκατομμύρια λογαριασμούς
χωρίς την άδεια των πελατών, ο Warren
Buffet είπε ότι το μεγαλύτερο λάθος του
τότε CEO της τράπεζας, John Stumpf, ήταν
η αποτυχία του τα προηγούμενα χρόνια να
αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες πολιτικές
που οδήγησαν στο σκάνδαλο. Στην ουσία,
ο Stumpf έδειξε το είδος της laissez-faire
προσέγγισης της ηγεσίας που οι άνθρωποι
συχνά εξισώνουν με την ανικανότητα.
Ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους με
τους οποίους ένας ηγέτης μπορεί να θέσει την ικανότητά του υπό αμφισβήτηση,
όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, είναι
η δημιουργία σύγχυσης μεταξύ εργαζομένων και άλλων stakeholders. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρουν
περισσότεροι από το 70% των συμμετεχόντων είναι η διασπορά λανθασμένων πληροφοριών. Κάποιες φορές οι ηγέτες το κάνουν αυτό χωρίς να το συνειδητοποιούν,
μερικές φορές διαστρεβλώνουν τα γεγονότα προσπαθώντας να βάλουν ένα θετικό
πρόσημο σε δύσκολες καταστάσεις. Με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι άνθρωποι
καταλήγουν να μπερδεύονται στην καλύτερη περίπτωση ή να γίνονται καχύποπτοι
στην χειρότερη.
Μία άλλη συμπεριφορά που υπονομεύει
την αίσθηση ικανότητας είναι η παροχή
αντιφατικών πληροφοριών. Οι αντιφάσεις
ενδέχεται να προέρχονται από διαφορετικούς ανθρώπους στην ομάδα ηγεσίας ή
και από το ίδιο άτομο. Για παράδειγμα, ο
Hayward κατηγορήθηκε σοβαρά για την
παροχή λανθασμένων και ασυνεπών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πετρελαιοκηλίδας του Deepwater Horizon: ο ίδιος
φέρεται να δηλώνει ότι οι περιβαλλοντικές
συνέπειες του ατυχήματος θα είναι πολύ
μέτριες, παρά τις σαφώς αντιφατικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν.
Τέλος, οι ηγέτες μπορεί να βλάψουν την
φήμη τους ως ικανοί όταν ζητούν πληρο-
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φορίες και αναφορές οι οποίες δεν είναι
σχετικές ή χρήσιμες. Τέτοια αιτήματα μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ως προς
τις προτεραιότητες της εταιρείας και οι
εργαζόμενοι μπορεί να δυσανασχετήσουν
για όσα βλέπουν ως χάσιμο χρόνου.
Συμπεριφορές που υποδηλώνουν αναξιοπιστία: Με δεδομένο ότι η εμπιστοσύνη είναι τόσο θεμελιώδης για τη σχέση
ανάμεσα στους ηγέτες και τους εργαζόμενους, οι συμπεριφορές που υποδηλώνουν
έλλειψη εμπιστοσύνης γρήγορα υπονομεύουν την ίδια την αξιοπιστία του ηγέτη.
Υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές που
κάποιος θα πίστευε ότι οι ηγέτες εύκολα
θα συνειδητοποιούσαν ότι είναι επιβλαβείς και θα τις αποφεύγουν. Αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση ενός ανήθικου
κλίματος με την κατάχρηση εταιρικών πόρων (όπως έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Tyco International, Dennis Kozlowski,
όταν χρησιμοποίησε χρήματα της εταιρείας για το πάρτι γενεθλίων της συζύγου
του στη Σαρδηνία), την χειραγώγηση ή
και την παραποίηση δεδομένων για να κάνουν τα πράγματα να φαίνονται καλύτερα
(όπως για παράδειγμα η «δημιουργική λογιστική» που χρησιμοποίησαν οι Enron και
Arthur Andersen), καθώς και την εμπλοκή

σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης
ή παράνομων σχέσεων με εργαζομένους.
Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες
στην έρευνα αναφέρουν συχνά τέτοιες
συμπεριφορές, με πάνω από το 80% να
δηλώνει ότι είναι χαρακτηριστικά ενός
ηγέτη που δεν είναι αξιόπιστος. Ακόμα
και αν οι ηγέτες δεν ενεργούν ανήθικα οι
ίδιοι, η αξιοπιστία τους μπορεί να πληγεί
σημαντικά αν επιτρέπουν σε συνεργάτες
τους να δρουν ανήθικα. Οι ηγέτες πρέπει
να διατηρούν υψηλές ηθικές αξίες για να
προστατεύουν την εταιρεία και τους ανθρώπους της, αλλιώς οι ακόλουθοί τους
και οι βασικοί stakeholders θα χάσουν την
εμπιστοσύνης τους σε αυτούς.
Η μη έντιμη επικοινωνία είναι ένας ακόμα φαινομενικά προφανής τρόπος με τον
οποίο οι ηγέτες βλάπτουν την αξιοπιστία
τους. Αυτή η συμπεριφορά εκτείνεται πέρα
από την απλή προσπάθεια να χρωματιστεί
κάτι με πιο ευνοϊκές αποχρώσεις. Οι ηγέτες
που αναμεταδίδουν ψευδείς ή ανακριβείς
πληροφορίες ή διατηρούν πολλά μυστικά
θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία τους,
όπως εκείνοι που δίνουν υποσχέσεις χωρίς
να καταβάλουν καμία προσπάθεια να τις
εκπληρώσουν.
Η έρευνα επίσης αποκάλυψε ότι οι συμπεριφορές με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση

μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στους ηγέτες τους.
Αυτές περιλαμβάνουν την παράκαμψη
κανόνων για να ευνοήσουν τον εαυτό τους
ή τους στενούς τους συνεργάτες, τη λήψη
αποφάσεων με βάση το προσωπικό συμφέρον και όχι το εταιρικό, την παρότρυνση
των εργαζομένων να κάνουν υλικές θυσίες
ενώ σπαταλώνται οι εταιρικοί πόροι για
προσωπικά προνόμια, καθώς και η οικειοποίηση επιτευγμάτων άλλων.
Οι ηγέτες που ανοιχτά αγνοούν τις απόψεις των εργαζομένων και των βασικών
ενδιαφερόμενων θεωρούνται επίσης αναξιόπιστοι. Συγκεκριμένα παραδείγματα
που δίνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα
περιλαμβάνουν τη λήψη μονομερών αποφάσεων και την άμεση απόρριψη των αιτημάτων άλλων χωρίς την δέουσα προσοχή.
Περισσότεροι από το 60% των εργαζομένων χαρακτήρισε αυτές τις συμπεριφορές
ως ισχυρές ενδείξεις της αναξιοπιστίας
ενός ηγέτη.

Πηγές: MIT Sloan Management Review / J.M. Kouzes
and B.Z. Posner, “Credibility: How Leaders Gain and Lose
It, Why People Demand It” (San Francisco, California:
Jossey-Bass, 2011) / J.M. Kouzes and B.Z. Posner, “The
Leadership Challenge: How to Make Extraordinary
Things Happen in Organizations,” 6th ed. (Hoboken, New
Jersey: John Wiley & Sons, 2017)
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H πρόκληση της ανάπτυξης soft skills
Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι για τους περισσότερους εργαζόμενους, ένα μέρος
των καθηκόντων εργασίας που εκτελούν επί του παρόντος θα αντικατασταθεί πλήρως
από μηχανές (AI εάν τα καθήκοντα είναι γνωστικά, τα ρομπότ αν είναι χειροκίνητα).
Γνωρίζουμε όμως ότι, τώρα και στο άμεσο μέλλον, τα μηχανήματα δεν μπορούν
να βοηθήσουν στην κατανόηση της διάθεσης ενός ατόμου, στην ανίχνευση της
κατάστασης γύρω από αυτά και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.
Όπως υποστήριξε η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις μελλοντικές
δεξιότητες, τα «soft skills» θα γίνουν όλο και πιο πολύτιμα - δεξιότητες όπως η
ενσυναίσθηση, η αίσθηση του περιβάλλοντος, η συνεργασία και η δημιουργική
σκέψη. Το παράδοξο όμως είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά ως προς το πώς μπορούμε να
αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες.
*Βασισμένο σε άρθρα της Linda Gratton
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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ποτελεί πλέον κοινή παραδοχή
ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας, εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να
κάνουν τη μετάβαση και να εστιάσουν περισσότερο στην ανάπτυξη των λεγόμενων
soft skills - τουλάχιστον όσοι δεν θέλουν
να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Το
παράδοξο είναι ότι ενώ καταλαβαίνουμε
και γνωρίζουμε πολλά για το πώς να αναπτύξουμε τα hard skills της ανάλυσης, της
λήψης αποφάσεων και της αναλυτικής κριτικής σκέψης, γνωρίζουμε πολύ λιγότερα
γύρω από τη γένεση των soft skills. Ίσως
αυτό να οφείλεται εν πολλοίς και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πλαισίου του
τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουμε και αποδίδουμε είναι προς το παρόν
εστιασμένο στα hard skills. Η κατανόηση
των εμποδίων για την ανάπτυξη των soft
skills και κατόπιν η αντιμετώπιση τους είναι πλέον ένα κρίσιμο ζητούμενο για τα
σχολεία μας, τα σπίτια μας και τους χώρους εργασίας μας.

Τρία εμπόδια για την ανάπτυξη
των soft skills
Σύμφωνα με την Linda Gratton, φαίνεται
ότι υπάρχουν τρία μεγάλα εμπόδια για την
ανάπτυξη των soft skills.
Τα σχολεία μοιάζουν πολύ με εργοστάσια: Τα βασικά θεμέλια για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα καθορίστηκαν μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Ο
στόχος από τις αρχές της δεκαετίας του
1900 ήταν σαφής: να πάρει έναν πληθυσμό που ασχολούνταν κυρίως με τη βιοτεχνική ή γεωργική εργασία και να τον προετοιμάσει για την εργασία στα εργοστάσια
- και πιο πρόσφατα στα γραφεία. Αν και
ορισμένα σχολεία έχουν αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα soft skills και η δημιουργικότητα, αυτό παραμένει η εξαίρεση. Τα
παιδιά εκπαιδεύονται να παραμένουν για
πολλές ώρες ακίνητα (όπως θα έκαναν σε
ένα εργοστάσιο σε μία γραμμή παραγωγής), να συμμετέχουν σε μία ορισμένη ροή
εκμάθησης και να συμμορφώνονται και

να ακολουθούν κανόνες. Το λυπηρό είναι
ότι ακριβώς αυτές είναι οι δεξιότητες στις
οποίες τα μηχανήματα αποδεικνύονται
εξαιρετικά ικανά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι συνθήκες δεν επιτρέπουν
στα παιδιά να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της συμπόνιας, της εφευρετικότητας
και της ικανότητας να ερμηνεύουν σωστά
τους ανθρώπους.
Υπερβολική τεχνολογία στα σπίτια:
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι η χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει την ανάπτυξη των ανθρώπινων soft skills. Όταν τα παιδιά και οι
ενήλικες δαπανούν ένα σημαντικό μέρος
του χρόνου τους ασχολούμενοι με εικονικά online παιχνίδια και με τα social media,
για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι οι προσωπικές τους κοινωνικές
δεξιότητες αρχίζουν να ατονούν. Οι σύντομες πια κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δεν
βοηθούν την ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι
τα εξελικτικά οφέλη που έχει αναπτύξει
ο άνθρωπος στην ενσυναίσθηση και τη
συνεργασία πρέπει να ενισχύονται και
στην λεπτή ατομική μάθηση. Ας αντιπαραθέσουμε, για παράδειγμα, τις συνομιλίες ενός παιδιού με την εικονική βοηθό
της Amazon, Alexa και τις συνομιλίες του
με έναν ενήλικα. Στην αλληλεπίδραση με
την Alexa, το παιδί μπορεί να μπει στον
πειρασμό να δώσει οδηγίες ή και εντολές
και ίσως να είναι αγενές με το μηχάνημα.
Η Alexa απαντά με σταθερό, αξιοπρεπή
τρόπο. Αν το παιδί μιμηθεί μία τέτοια αλληλεπίδραση με έναν ενήλικα, τότε πιθανώς ο ενήλικας να το επιπλήξει για αγενή
συμπεριφορά. Αυτό σε καμία περίπτωση
δεν μειώνει το γεγονός ότι η τεχνολογία θα

μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη soft skills. Κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην μάθηση με βάση την
τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων online
προγραμμάτων στα οποία μπορούν να
συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το κύριο μέλημα αυτών των προγραμμάτων ήταν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν και να ενισχύσουν
hard skills. Αυτά τα προγράμματα είναι
πολύ αποτελεσματικά στο να διδάσκουν
περιεχόμενο, να προσομοιώνουν τη λήψη
αποφάσεων και να τεστάρουν τις γνώσεις
των συμμετεχόντων. Αυτό όμως που δεν
έχουν καταφέρει ακόμα αυτές οι τεχνολογίες εκπαίδευσης και μάθησης είναι να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη soft skills σε
χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους. Οι λύσεις που διδάσκουν αυτές τις δεξιότητες,
τείνουν να είναι πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, οι οποίες περιλαμβάνουν face time
και mentoring.
Η έντονη και αγχώδης εργασία μειώνει την ενσυναίσθηση: Τέλος, υπάρχει
η πρόκληση του context της ίδιας της
εργασίας όπως την ξέρουμε. Υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις ότι οι περισσότεροι ενήλικες μαθαίνουν πολλά στην εργασία τους,
όποτε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι
οι περισσότεροι ενήλικες θα μπορούσαν
να μάθουν soft skills στο χώρο εργασίας.
Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη
και η αξιοποίηση των soft skills όπως η
ενσυναίσθηση και η δημιουργικότητα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στο πώς αισθάνεται κάποιος. Μελέτες δείχνουν ότι όταν οι
άνθρωποι αισθάνονται πίεση, όπως όταν
τους φέρονται άδικα, ή όταν αισθάνονται
άγχος, ο ιππόκαμπος -το τμήμα του εγκε-

Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανθρωπιά
μας στην εποχή των μηχανών, πρέπει να
φέρουμε στο προσκήνιο αυτό που σημαίνει
το να είμαστε άνθρωποι
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φαλικού συστήματος που συνδέεται με το
συναίσθημα- είναι πολύ λιγότερο ικανός
να εμπλακεί σε ενεργητική ακρόαση με ενσυναίσθηση ή να εκτιμήσει μία κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εγκέφαλος,
κατά μία έννοια, «κλείνει» στην εκμάθηση
ή τη χρήση των soft skills.
Η πρόκληση είναι ότι πολλοί χώροι εργασίας έχουν πρακτικές και διαδικασίες οι
οποίες, συχνά ακούσια, προκαλούν υψηλά επίπεδα στρες. Επιπλέον, τα αντίδοτα
-όπως είναι οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας, η συνεργατική κουλτούρα, ο θεσμός
των δίκαιων διαδικασιών- δεν υιοθετούνται γρήγορα.

Αντιμετωπίζοντας την
πρόκληση
Οι ιστορικοί απολογισμοί για την επίδραση
της Βιομηχανικής Επανάστασης δείχνουν
ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε αυτή
την περίοδο έπληξε και αναστάτωσε τη
ζωή πολλών ανθρώπων, καθώς αναγκά-

στηκαν να αγωνιστούν να αναπτύξουν
νέες δεξιότητες για να καλύψουν τις ανάγκες των νέων μηχανών. Αυτή η περίοδος
που ονομάζεται «Παύση του Engels» στην
Μεγάλη Βρετανία, οδήγησε σε βαθιά δυστυχία και μείωση της παραγωγικότητας
πριν οι άνθρωποι αναβαθμιστούν και η
κοινωνία ανασχεδιαστεί.
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτή την πρόκληση. Αλλά η ανάγκη είναι μεγάλη και η ταχύτητα υλοποίησης είναι καθοριστική. Κοιτάζοντας γύρω
κανείς μπορεί να εντοπίσει μερικά συναρπαστικά έργα και πρωτοβουλίες, τα οποία
όμως προκειμένου να κάνουν τη διαφορά
θα πρέπει να διευρυνθεί η υιοθέτησή τους.
Για να αποφευχθεί αυτό το είδος αναταραχής που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια
της Βιομηχανικής Επανάστασης πρέπει να
δράσουμε, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει η Lynda Gratton.
Πρώτον, είναι ζωτικής σημασίας τα σχολεία να αφαιρέσουν τα εγχειρίδια και την

στείρα μάθηση από το πρόγραμμά τους
και να εστιάσουν στην ενσυναίσθηση και
τη συνεργασία.
Δεύτερον, υπάρχει η ανάγκη οι εταιρείες
να εστιάσουν περισσότερο στην τεχνολογική καινοτομία που θα βοηθήσει τους
εργαζόμενους να αναπτύξουν soft skills.
Υπάρχουν ήδη επιτυχημένες πρωτοβουλίες που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα
παραδείγματα που αξίζει να διευρυνθεί η
χρήση τους. Για παράδειγμα, η KFC χρησιμοποιεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση με τους
πελάτες, ενώ η Fidelity Investments πειραματίζεται με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας για να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και τη διορατικότητα των εργαζομένων
της στο call center.
Και τρίτον, στον χώρο εργασίας, οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και της πίεσης. Αυτή τη στιγμή, τα wearables είναι σε
θέση να ανιχνεύουν τον καρδιακό παλμό,
τη θερμοκρασία του σώματος και τα εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ μπορούν να εντοπίσουν ακριβέστερα τις πηγές στρες - και
έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να
παρακολουθούν τον «ξεκούραστο εγκέφαλο» που είναι περισσότερο ικανός να
δείχνει ενσυναίσθηση. Ο σχεδιασμός της
εργασίας για την ενίσχυση της εμπλοκής
του ξεκούραστου εγκέφαλου θα πρέπει να
περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των τεχνολογικών περισπασμών και τη δημιουργία ήσυχων περιόδων μέσα στη διάρκεια
της ημέρας.
Ορισμένες από αυτές τις λύσεις έχουν
πραγματικά δυνατότητες κλιμάκωσης,
ιδιαίτερα αυτές που χρησιμοποιούν οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες. Αλλά
δεν μπορούμε να περιμένουμε στο περιθώριο για μία νέα Παύση του Engels.
Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις
ιδέες και να επενδύσουμε σε άλλες - παροτρύνει η Lynda Gratton. Αν θέλουμε να
διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας στην
εποχή των μηχανών, πρέπει να φέρουμε
στο προσκήνιο αυτό που σημαίνει το να
είμαστε άνθρωποι.

Αποστολή μας το χαμόγελο σας!

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες για e-shops!
Europe, Balkan & Cyprus Economy!
Οικονομικές Υπηρεσίες
για αποστολές Εξωτερικού!
Cash on Delivery!
Card on Delivery σε όλα τα καταστήματα
της Speedex!
"SPEEDEX corner", παραλαβή της
αποστολής σας & δυνατότητα πληρωμής
με αντικαταβολή, σε επιλεγμένα πρατήρια
AVIN με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

801 11000 11

(Χρέωση Αστικής Μονάδας)

www.speedex.gr
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Ασκώντας Διοίκηση στο Δημόσιο και στις
Επιχειρήσεις - Κοινά προβλήματα αναζητούν λύσεις
2η Ημερίδα Διαλόγου Στελεχών της Δημόσιας
Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα
«Εθνική αναγκαιότητα η συνεργασία» είναι το μήνυμα που απηύθυνε η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κύριος Προκόπης Παυλόπουλος από το βήμα της εκδήλωσης της ΕΑΣΕ
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στο αμφιθέατρο του Μουσείου
Μπενάκη, με θέμα: « Ασκώντας Διοίκηση στο Δημόσιο και στις Επιχειρήσεις- Κοινά
προβλήματα αναζητούν λύσεις».

ΕΑΣΕ | LEADING

Σ

την Ημερίδα, η οποία για δεύτερη χρονιά τέλεσε υπό την Αιγίδα
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, έλαβαν μέρος περισσότερα από 280 Ανώτερα Στελέχη του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα
καθώς επίσης και στελέχη μέλη της ΕΑΣΕ με
σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ
τους και να συζητηθούν εφικτές λύσεις.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είναι προφανές ότι
ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών μεταξύ ανώτατων στελεχών του
Δημόσιου Τομέα -και κυρίως της Δημόσιας
Διοίκησης- και του Ιδιωτικού Τομέα καθιστά ευχερέστερο τον σχεδιασμό και την
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον
Δημόσιο Τομέα […]. Τούτο οφείλεται ιδίως
στην πολύτιμη εμπειρία, που έχουν προηγουμένως αποκτήσει επιτυχημένα στελέχη
του Ιδιωτικού Τομέα και η οποία μπορεί να
εξοπλίσει τα στελέχη του Δημόσιου Τομέα
με τ’ αντίστοιχα σημαντικά διοικητικά εφόδια. […] Η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών,
ιδίως με την μορφή βέλτιστων πρακτικών,
ωφελεί και τις δύο πλευρές, πρωτίστως

δε την Δημόσια Διοίκηση, όπου για ποικίλους λόγους η υιοθέτηση καινοτομιών
και προοδευτικών δράσεων επέρχεται με
βραδύτητα, σε σχέση με την αμεσότητα
δράσεων που παρουσιάζει ο Ιδιωτικός Τομέας. Και εδώ ο ρόλος των επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και ο
ρόλος των managers του Ιδιωτικού Τομέα,
είναι αποφασιστικός.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Ημερίδα,
αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα να υπάρξει παραγωγική συνεργασία
μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Ιδιωτικού
τομέα, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της
εθνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον
στρατηγικό της στόχο της ΕΑΣΕ για ανάπτυξη ευκαιριών εποικοδομητικού διαλόγου
μεταξύ διακεκριμένων στελεχών διοίκησης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ: «Η Ημερίδα
αυτή, που πραγματοποιείται εφέτος για 2η
χρονιά, αποτυπώνει τη δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας της χώρας να συμβάλλει με
όλες της δυνάμεις στην οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας.
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Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της
ΕΑΣΕ απαντάει σε μία πολύ σημαντική ανάγκη της εποχής, καθότι αυτά που ενώνουν
τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με αυτά
του Ιδιωτικού Τομέα είναι περισσότερα από
αυτά που τους χωρίζουν».
Χαιρετισμούς απηύθυναν η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου και ο Αντιπρόεδρος
της ΝΔ κ. Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής
Β’ Αθηνών. Συντονιστής της Ημερίδας ήταν
ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος
Διοίκησης της ΕΑΣΕ.
Για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ενσωμάτωσή τους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό
Τομέα μίλησε ο κ. ∆ηµήτρης Αργυριάδης,
Καθηγητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Επίτιμος Διδάκτωρ των
Πανεπιστημίων Αθηνών και Παντείου και η
κα Ντορίνα Οικονοµοπούλου, Γενική Διευθύντρια MARSH LLC INSURANCE BROKERS.
Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μίλησε σχετικά με τις
προοπτικές ανάπτυξης μιας λειτουργικής
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ενώ οι κκ. Απόστολος Παπατόλιας, ∆ιδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Σύμβουλος
ΑΣΕΠ και Έλενα Παπαδοπούλου, Chief
Officer Ανθρώπινου Δυναμικού, Όµιλος ΟΤΕ

μίλησαν για τα κριτήρια εξέλιξης και επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.
Ο Αντιναύαρχος κ. Νικόλαος Τσούνης ΠΝ,
Αρχηγός ΓΕΝ και ο κ. Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΕΛΛΑΣ
ΑΜΜΑΕ, παρουσίασαν πολύτιμα διδάγματα
διαχείρισης κρίσεων στον δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα, ενώ ακολούθησε
ενότητα αφιερωμένη σε μια διαφορετική
προσέγγιση στη φθορά της καθημερινότητας με εισηγητή τον Καθηγητή κ. Δημήτρη
Καραγιάννη, Παιδοψυχίατρο – Ψυχοθεραπευτή, Διδάκτορα του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστημίου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία
του Συντονιστή και Συμβούλου Διοίκησης
της ΕΑΣΕ, κ. Γιάννη Αναστασόπουλου, ο
οποίος υπογράμμισε ότι: «Κανένας δεν περιμένει να μεταμορφωθεί ο Δημόσιος Τομέας
εν μία νυκτί ή να γίνει συστηματικά καλύτερος παντού σε όσα κάνει. Είναι μια πολύπλοκη διεργασία που απαιτεί χρόνο. Χρειάζεται
ωστόσο ξεκάθαρο όραμα, σωστή οργάνωση, συγκεκριμένους ρόλους, στοχοθέτηση,
λογοδοσία. […] Και όλοι, καθένας από το
μετερίζι του μπορούμε να αλλάξουμε τα
πράγματα προς το καλύτερο. Αρκεί να μην
συμφιλιωθούμε με τις στρεβλώσεις και τα
λάθη. Να μην αφομοιωθούμε από τις παθογένειες. Κι αυτό όχι γιατί μας το επιβάλλουν,
αλλά γιατί το θέλουμε εμείς.»

Το µοναδικό
περιοδικό µε ύλη
αποκλειστικά για
τους Οικονοµικούς

PATH TO SUCCESS

Leadership | Time & Resources Management | Mentoring | Innovation

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Στο εντελώς ανανεωµένο CFO AGENDA 2019, διακεκριµένα
χρηµατοοικονοµικά και διοικητικά στελέχη µεταφέρουν την
εµπειρία, γνώση, τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις τους, µέσα
από τις ενότητες της έκδοσης.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟ CFO ΣΕ CEO: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Μιλούν:
• Βασίλης Ανδρικόπουλος, CEO, Green Cola Hellas
• Allison Kirkby, Πρόεδρος & Group CEO, TDC Group
• Κωνσταντίνος Πετρούτσος, CEO, LeasePlan Hellas
FINANCIAL SUSTAINABILITY:
∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Μιλούν:
• Ιωάννης Καλαφατάς, Group CFO, Όµιλος Μυτιλιναίου
• Χαράλαµπος Μαζαράκης, Group CFO, Όµιλος ΟΤΕ
• Πάνος Μαρτίνης, CFO, UpStream
NEW AGE CFOs: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Μιλούν:
• Γιώργος Βασιλάκης, Finance Director, ΚΑΥΚΑΣ
• Γιώργος Γιαννέτσος, CFO, Peoplecert
• Στέφανος Κοντοστέργιος, CFO, ΤΕΜΕΣ
• Στέργιος Νικολόπουλος, Commercial Finance Manager Greece, Mondelez
Europe Services
• Νίκος Παρασκευόπουλος, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, Vodafone Ελλάδος
«ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΣΤΙΚΤΟ»: ΠΩΣ «ΒΛΕΠΕΙ» ΤΟΝ CFO ΕΝΑΣ CEO;
Μιλάει:
• Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director, ΚΑΥΚΑΣ
CFO COACHING: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
Μιλούν:
• Stephen King, Growth Force
• Chris Lowe, FLG Partners
• Saleem Sufi, CFO Academy

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κίνδυνοι και ευκαιρίες. Προβλέψεις και αναλύσεις από
διεθνείς οίκους.
INTEREST IN INVEST
SWOT Analysis σε σηµαίνοντες κλάδους της εθνικής
οικονοµίας
“X” AND “O’s” INSIGHTS
Θεωρία και πρακτικές µε στόχο την επαγγελµατική ανέλιξη
JUST DO IT!
Με απλά λόγια… παραδείγµατα προς µίµηση!

Κυκλοφορεί τον Μάιο

Θάνος Θώµος, τηλ. 210 6617777, εσωτ. 322, email: tthomos@boussias.com
Λίζα Αντωνιάδη, τηλ. 2106617777, εσωτ. 158, email: lantoniadi@boussias.com
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Εταιρική Διακυβέρνηση

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι Θέσεις της ΕΑΣΕ
Η Εταιρική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί πλέον μία «άτυπη συμφωνία» μεταξύ
των νομικών τμημάτων και των Μετόχων πλειοψηφίας της εταιρίας.
Σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες η πλατφόρμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης,
με βασικό άξονα την αποτελεσματική λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων,
είναι η βάση της Αειφόρου Ανάπτυξης των επιχειρήσεων και οργανισμών και
κατά συνέπεια των κοινωνιών.

Εταιρική Διακυβέρνηση
& ο ρόλος των Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για όλους τους πυλώνες
μιας πετυχημένης Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο ρόλος του CEO ως βασικό
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθίσταται
σημαντικότερος.
Οι εταιρίες που εφαρμόζουν Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν αποδόσεις
σαφώς πολύ καλύτερες από αυτές του
μέσου όρου των επιχειρήσεων, σύμφωνα
με έγκυρες μελέτες της τελευταίας δεκαετίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάλογες
μελέτες στο σύνολο των ανεπτυγμένων
οικονομιών αλλά και στις περισσότερες
αναπτυσσόμενες χώρες δείχνουν ότι η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων υιοθετεί
πλέον Πρακτικές και Κουλτούρα αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης
και Αποτελεσματικής Λειτουργίας
των Δ.Σ.

Οι θέσεις της ΕΑΣΕ για την
Εταιρική Διακυβέρνηση
περιλαμβάνονται σε
σχετική έκδοση

Βασικοί Πυλώνες Επιτυχούς
Λειτουργίας των Δ.Σ.
• Οι καθαροί ρόλοι αρμοδιοτήτων και
ευθυνών μεταξύ Μετόχων, ΔΣ και
Διοίκησης.

ΕΑΣΕ | LEADING

Η ΕΑΣΕ μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνηση
Ο Σύμβουλος Διοίκησης κ. Γιάννης
Αναστασόπουλος εκπροσωπεί την
ΕΑΣΕ στο ανανεωμένο Ελληνικό
Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).
Η ανάδειξη της σπουδαιότητας
και η προτροπή προς τα στελέχη
επιχειρήσεων για υιοθέτηση των
βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής

• Η δημιουργία και επιστροφή Αξίας για
όλους τους Εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένης και της Κοινωνίας.
• Η Συμμόρφωση με την Νομοθεσία,
τους κανονισμούς και τις αρχές της
Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και
τα διεθνή πρότυπα του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).
• Η Ισχυρή, Αποτελεσματική και με στοιχεία Διαφορετικότητας σύνθεση του,
ώστε να μπορεί να ορίζει επιτυχώς τον
Σκοπό, την Αποστολή, το Όραμα και
την Μακροχρόνια
Στρατηγική της επιχείρησης βασιζόμενο στην Ηθική και την Υπευθυνότητα.
• Η ετήσια αξιολόγηση (του ΔΣ) σε θέματα λειτουργίας, κανονιστικής συμμόρφωσης, δομής και στελέχωσης.
• Η Υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας στην πραγμάτωση του οράματος και της στρατηγικής,
με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη της
Εταιρίας.
• Η Επιλογή, η Αξιολόγηση και ο
προγραμματισμός της Διάδοχης του
Διευθύνοντος Συμβούλου.
• Η προώθηση προγραμμάτων Αμοιβών
και Συστημάτων παροχών για την διοί-

Διακυβέρνησης και Αποτελεσματικής Ηγεσίας στο Ελληνικό Επιχειρείν,
εντάσσονται στις προτεραιότητες
της ΕΑΣΕ για την προαγωγή της
ανάπτυξης και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η εισδοχή της ΕΑΣΕ ως
μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ),
αποτελεί σημαντικό βήμα προς την

κηση που να ευθυγραμμίζονται με την
επίτευξη των Μακροχρονίων στόχων
της Εταιρίας λαμβάνοντας ταυτόχρονα
υπόψιν το συνολικό σύστημα Αμοιβών
του προσωπικού αυτής.
• Η Δημιουργία και εδραίωση μηχανισμού επιτήρησης και αξιολόγησης των
πρακτικών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
• Ενεργοποίηση του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).
• Επικαιροποίηση και αναβάθμιση του
Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το ΕΣΕΔ σύμφωνα με
τα Διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες
βέλτιστες πρακτικές.
• Ενίσχυση της εφαρμογής του κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για
τις μεγάλες ελληνικές και κυρίως τις
εισηγμένες
επιχειρήσεις, μέσω εργαλείων και
συστημάτων συγκριτικής αξιολόγησης
από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
• Εφαρμογή του κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες

επίτευξη του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου. Επιπροσθέτως η
ΕΑΣΕ έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από στελέχη
με εμπειρία και γνώσεις στο θέμα
και προωθεί θέσεις και απόψεις σε
ειδικές εκδηλώσεις, με αρθρογραφία
στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Μεγάλες Επιχειρήσεις αλλά και τις
θυγατρικές των πολυεθνικών.
• Εφαρμογή της Δήλωσης Εταιρικής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το
Ν.4403/2016, αλλά και τις διεθνείς
πρακτικές (Investors Stewardship
Code), για τις μεγάλες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, με στόχο
την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.
• Δημιουργία Εσωτερικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στις Μεγάλες
Επιχειρήσεις με την ευκαιρία ενσωμάτωσης του Νέου Νόμου (Ν.4548/2018)
για την αναμόρφωση του δικαίου των
ανωνύμων εταιριών- στα καταστατικά
των Επιχειρήσεων.
• Δημιουργία σχετικής Επιστημονικής
Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με συμμετοχή από
όλους τους φορείς.
• Ενημερωτικές πρωτοβουλίες από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο, την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και τα Επιμελητήρια υπό την
Αιγίδα του Κράτους.
• Δράσεις εκπαίδευσης των μελών των
Δ.Σ. και αλλαγής της επιχειρηματικής
κουλτούρας.
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Σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο
διάλογο από την ΕΑΣΕ στο πλαίσιο του
4ου Delphi Economic Forum
Στο 4ο Delphi Economic Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
έως την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, προσκλήθηκε να συμμετάσχει η ΕΑΣΕ ως Programming
Partner. Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων ως φορέας έκφρασης του ανώτατου
επαγγελματικού μάνατζμεντ στη χώρα, με στόχο να προάγει καλές πρακτικές στον τομέα αυτό, έφερε
στο προσκήνιο καίρια ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα.
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το πλαίσιο της συμμετοχής της
παρουσίασε δύο θεματικές ενότητες το Σάββατο 2 Μαρτίου
2019 οι οποίες φιλοξενήθηκαν
στο Exhibition Hall του European Cultural
Centre of Delphi.
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο: “A major
challenge for the Greek business: Sound
Corporate Governance” παρουσιάστηκε το
καίριο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης
και των διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία
των εισηγμένων και μη, μεγάλων, μεσαίων
και οικογενειακών επιχειρήσεων. Ομιλητές της ενότητας αυτής ήταν ο κ. Βασίλης
Ραμπάτ, Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ, Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος XEROX Hellas καθώς και τα μέλη της ΕΑΣΕ κκ. Βαγγέλης
Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος KPMG και
Γιώργος Βλάχος, Group Director Board
Services, Stanton Chase International, οι
οποίοι παρουσίασαν τις συγκεκριμένες
προτάσεις του Οργανισμού για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η πάγια θέση της ΕΑΣΕ
είναι η αναγκαιότητα για αναβάθμιση του
ισχύοντος νομικού πλαισίου στην Ελλάδα,
ώστε να προωθείται η επιχειρηματική ηθική και να εφαρμόζεται ο Κώδικας Εταιρικής
Διακυβέρνησης, τόσο από τις μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και τις θυγατρικές των πολυεθνικών.
Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο: “Addressing

ΑΝΑΤΥΠΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
απο την ημεριδα

Αναβάθμιση της λειτουργίας
της Δημόσιας Διοίκησης
Βέλτιστες πρακτικές – Ο ρόλος του Μάνατζερ

ΕΑΣΕ
2 01 8

Οι θέσεις της ΕΑΣΕ για την Εταιρική
Διακυβέρνηση καθώς και την Αναβάθμιση της
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
περιλαμβάνονται σε αντίστοιχες εκδόσεις οι
οποίες παρουσιάστηκαν στο 4ο Delphi
Economic Forum.
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the crucial issue of a modern Greek state”
και ομιλητές τους κ. Γιάννη Αναστασόπουλο, Σύμβουλο Διοίκησης της ΕΑΣΕ και Παναγιώτη Καρκατσούλη, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών,
παρουσιάστηκαν εφικτοί τρόποι αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης μέσω της
ενσωμάτωσης βέλτιστων πρακτικών του
ιδιωτικού τομέα στον δημόσιο. Το συντονισμό των ενοτήτων της ΕΑΣΕ είχε ο επιστημονικός σύμβουλος της ΕΑΣΕ κ. Χαρίδημος
Τσούκας, καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
Κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, κ. Βασίλης Ραμπάτ, συμμετείχε ως ομιλητής στη συζήτηση με θέμα:
“The conditions for transforming Greece
as a European digital hub”, επισημαίνοντας
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, μέσω
των νέων τεχνολογιών, για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και του δείκτη καινοτομίας της χώρας.
Με αφορμή τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις της ΕΑΣΕ κατά τη διάρκεια του Φόρουμ
ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Ραμπάτ επεσήμανε ότι: «Η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου
της ΕΑΣΕ αποτελεί για εμάς στρατηγική
προτεραιότητα. Με τη συμμετοχή μας στο
φετινό Delphi Economic Forum δώσαμε το
μήνυμα ότι είμαστε παρόντες και στη διάθεση όλων των παραγωγικών φορέων για
να χαράξουμε από κοινού ένα ελπιδοφόρο
και πιο ανταγωνιστικό αύριο για τη χώρα».
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Συνάντηση της ΕΑΣΕ με το Χαμόγελο του Παιδιού
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, τα μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Χαμόγελου του Παιδιού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο και συζήτησαν μαζί του το θέμα: «Οι προκλήσεις διαχείρισης ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο Σπίτι του Οργανισμού στα Μελίσσια και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι άξονες δραστηριοποίησης του Χαμόγελου του Παιδιού,
αναλύθηκαν οι ποικίλες ενέργειες πρόληψης, ενημέρωσης και παρέμβασης σε ολόκληρη την Ελλάδα ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός αυτού του μεγέθους κατά την επιτέλεση του έργου του και τις προτάσεις που θα
μπορούσαν να συμβάλουν προς την λύση αυτών των δυσκολιών.

Elatos Executive Cultural Escape
22-24 Φεβρουαρίου η ΕΑΣΕ ταξίδεψε στον μαγευτικό Έλατο, σε ένα ακόμη Sold Out Executive Cultural
Escape από την Ομάδα Προγραμμάτων & Ευ Ζην. 27 chalet
στην καρδιά του Παρνασσού και το απαράμιλλης ομορφιάς χιονισμένο τοπίο, συνέθεσαν μία μοναδική εμπειρία
χαλάρωσης για τα μέλη της ΕΑΣΕ και τις οικογένειες τους.
Μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, το κατάφυτο
και κατάλευκο σκηνικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η
ανεβασμένη διάθεση έκαναν τη διαμονή στον Έλατο πραγματικά αξέχαστη.

Νέα εμφάνιση για την Ομάδα Μπάσκετ της ΕΑΣΕ
Η Ομάδα Μπάσκετ ανανεώθηκε και πλέον έχει τη δική της εμφάνιση! Η εξαιρετικά επιτυχημένη αθλητική πρωτοβουλία
της ΕΑΣΕ, που έχει αποτελέσει αγαπημένη συνήθεια αποφόρτισης και ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων μελών,
πλέον «κατεβαίνει» στο παρκέ ντυμένη στα μπορντώ!
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΑΣΕ 2019
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019,
η ΕΑΣΕ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της
στο εστιατόριο The Mandarin. Τα μέλη και
οι συνεργάτες της ΕΑΣΕ αντάλλαξαν ευχές
για ένα δημιουργικό και παραγωγικό έτος,
απήλαυσαν ποτό και φαγητό αλλά και ατμοσφαιρική live τζαζ μουσική από το συγκρότημα Manouche Drome Trio. Στην εκδήλωση η
οποία πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα, ο
Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ και ο
Σύμβουλος Διοίκησης κ. Γιάννης Αναστασόπουλος υποδέχτηκαν τα μέλη και αποκάλυψαν ορισμένες από τις προγραμματιζόμενες
δράσεις της ΕΑΣΕ για το 2019 ενώ έκαναν
και μία σύντομη αναδρομή του περασμένου
έτους. Το τυχερό νόμισμα δεν βρέθηκε κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης και έτσι πραγματοποιήθηκε κλήρωση από την οποία, με χρήση του Random Number Generator, νικητής
αναδείχθηκε ο κ. Γιώργος Σαρηγιαννίδης,
CEO της WEST Διαφημιστικής Τουριστικής
ΑΕ., ο οποίος έλαβε τα ακόλουθα δώρα: ένα
όμορφο γούρι press papier από τη συλλογή
Hera 2019 Zolotas, μια Edenred GiftCard για
αγορές σε οποιοδήποτε κατάστημα αξίας
€250 (προσφορά του μέλους μας και Ταμία ΔΣ
κ. Γιάννη Κολοβού), μια δωροκάρτα Praktiker
για αγορές αξίας €200 (προσφορά του μέλους
μας κ. Γιάννη Σελαλμαζίδη) και μια διαμονή
σε floating yacht hotel της YachtMeSail για
δύο άτομα, αξίας €400 (προσφορά του μέλους μας κ. Λουκά Χατζηγιάγκου).
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ΕΑΣΕ WINTER DINNER 2018
Η ΕΑΣΕ αποχαιρέτησε το 2018 με ένα εορταστικό sold out δείπνο την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, στο εστιατόριο Ελαίας Γη. Περισσότερα
από 150 μέλη της ΕΑΣΕ και οι σύντροφοί τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια υπέροχη ατμοσφαιρική βραδιά στην Πολιτεία με θέα σε
ολόκληρη την Αθήνα, εκλεκτό φαγητό μεσογειακού χαρακτήρα, υπό τους ήχους του συγκροτήματος Πλαστελίνη σε ρυθμούς swing και disco
μουσικής. Τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές για τις επικείμενες γιορτές σε μια εκδήλωση η οποία ξεχώρισε για το κέφι της.

ΧΟΡΗΓΟΣ

VOLVO
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Γιώργος Ανδρικόπουλος, Γενικός Διευθυντής γραφείου Προέδρου, DPG Group
Ο Γιώργος Ανδρικόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής γραφείου Προέδρου της DPG Group. Σπούδασε Οικονομικά
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Real Estate και MBA από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο στο Corporate Finance από το SDA Bocconi και είναι πιστοποιημένος
με PMP από το Project Management Institute. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 σε χαρτοβιομηχανία, ακολούθως
διετέλεσε ελεγκτής και financial advisor σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες και συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως MC
EU Sales Operational Executive στην Microsoft και EU SE Region Commercial Financial Analyst στην DS Smith.

Χριστίνα Αντωνίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Daikin Ελλάς
Η Χριστίνα ανέλαβε την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Daikin Ελλάς τον Ιανουάριο του 2019. Είναι
Μηχανολόγος Μηχανικός και κατέχει MBA από το ICBS Business College, σε συνεργασία με το Kingston University,
UK. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1992 στην York Int’l, ως Μηχανολόγος Μηχανικός. Το 2005
ξεκίνησε να εργάζεται στην Daikin Europe, γραφείο Ελλάδος, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη του εξειδικευμένου
δικτύου των Blue Dealers. Ένα χρόνο μετά η εταιρία έγινε θυγατρική ενώ το 2013 η Χριστίνα ανέλαβε την θέση
της Διεύθυνσης Πωλήσεων για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου ενώ συμμετέχει και στο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρίας.

Παναγιώτης Γεροντάρης, Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ, OPEL BANK GMBH
Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο του Luton και απέκτησε μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στην Χρηματοοικονομική Λογιστική. Έχει προϋπηρεσία 19 ετών σε πολυεθνικές εταιρείες.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2000 στην “GMAC Lease BV - Masterlease” μέλος του ομίλου της
General Motors και το 2006 ανέλαβε την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας. Το 2013 μετακινήθηκε στην Opel
Bank-μέλος των ομίλων PSA & BNP Paribas ως Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λειτουργεί συγχρόνως και ως περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής έχοντας στην εποπτεία του τα αντίστοιχα
υποκαταστήματα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας. Έχει παρακολουθήσει αριθμό εκπαιδεύσεων και
έχει λάβει πιστοποίηση «Lean Six Sigma Green Belt».

Παναγιώτης Ζήκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS Ελλάδας και Κύπρου
Ο Παναγιώτης ξεκίνησε την καριέρα του στην OTIS ως Διευθυντής Συντήρησης το 2007. Ανέλαβε καθήκοντα
Service Director το 2011, έγινε μέλος του ΔΣ το 2017 και το 2018 ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της εταιρείας. Παράλληλα είναι Co-Founder της startup εταιρείας πληροφορικής iLink Νέες Τεχνολογίες. Είναι
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, κατέχει MSc Computer Science από το Carnegie Mellon University, MBA από
το ΕΚΠΑ και MSc in Blockchain από το ΜΙΤ. Ο Παναγιώτης είναι μέλος του ΤΕΕ, της MENSA, του ΣΕΚΕΕ (Συνδέσμου
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος), του ITS (Intelligent Transport Systems) και του HBH (Hellenic Blockchain
Hub). Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά Logistics Conferences. Παράλληλα είναι αξιολογητής της ΓΓΕΤ σε έργα
Πληροφορικής και εκπρόσωπος του ΣΕΒ για θέματα νομοθεσίας ανελκυστήρων. Είναι έγγαμος με δύο κόρες και του
αρέσει το tennis και οι βόλτες με φουσκωτό.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Ζέτα Ζιόβα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Όμιλος Σφακιανάκη
Η Ζέτα Ζιόβα είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Σφακιανάκη, από τον Απρίλιο του 2016.
Είναι κάτοχος MSc στην επικοινωνία, μέλος του ΣΔΑΔΕ και πρόσφατα μέλος της ΕΑΣΕ. Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε
ανώτερες και ανώτατες στελεχιακές θέσεις σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες (Σκλαβενίτης, Makro
Cash & Carry Hellas, Boyden Hellas-μέλος της KANTOR, Wind Telecommunications, Όμιλος εκδόσεων Λαμπράκη),
κυρίως στους τομείς τρόφιμου και υπηρεσιών. Άνθρωπος ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα απασχόλησης
των νέων, τους οποίους συμβουλεύει τόσο για τις εκπαιδευτικές τους κατευθύνσεις όσο και για τις επαγγελματικές
επιλογές τους. Πιστεύει πολύ στην ενσυναίσθηση ως μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας
επαγγελματίας. Η δικαιοσύνη και η υπευθυνότητα ως προσωπικές της αξίες, χαρακτηρίζουν όλες τις δράσεις της.
Αγαπά τις αθλητικές δραστηριότητες στη φύση και τον εθελοντισμό.

Απόστολος Χ. Καβάκας, Γενικός Διευθυντής, fischer Ελλάς
Ο Απόστολος Χ. Καβάκας είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης), κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου MBA (ALBA Graduate Business School) και Diploma in Sales Management (ΕΕΔΕ). Έχει
εργαστεί ως σύμβουλος-μελετητής στις εταιρίες ICAP Hellas και Trends Europe και ως Associate Manager στην
PLANNING. Τον Ιανουάριο του 2002 ανέλαβε Διευθυντής μεγάλων έργων στην ALUMIL και από τον Μάρτιο του
2009 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL SOLAR. Από τον Ιούνιο του 2011 είναι Γενικός Διευθυντής της
Ελληνικής θυγατρικής του ομίλου εταιριών fischer. Είναι έγγαμος και έχει 2 παιδιά.

Mιχάλης Κασιμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett Packard Enterprise Hellas & Cyprus
Από τον Ιανουάριο του 2018 κατέχει τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου στην Hewlett Packard Enterprise, υπεύθυνος
για την Ελλάδα και την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της 25χρονης επαγγελματικής του πορείας έχει υπηρετήσει την
εταιρεία από πληθώρα θέσεων ξεκινώντας από Presales Manager στο τμήμα Enterprise Systems Group το 1994.
Το 2002 κατά τη συγχώνευση της ΗP με την Compaq, ανέλαβε την εμπορική Δ/νση της νέας εταιρείας για τα
Enterprise συστήματα (Servers, Storage, SW). Το 2007 μετακινήθηκε στη Δ/νση Πωλήσεων του Εnterprise Group
όπου παρέμεινε μέχρι το 2009. Η επόμενη αποστολή ήταν στη Δ/νση Υπηρεσιών, υπεύθυνος για Ελλάδα και
Κύπρο. Από το 2013 έως το 2017 ο ρόλος επεκτάθηκε σε regional assignment στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής.
Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Master’s Degree in Information Technology από το
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Ελένη Κορίτσα, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του ΔΣ Eurobank Asset Management
ΑΕΔΑΚ, Μέλος ΔΣ Eurobank Fund Management Company (LUX) SA
Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Asset
Management ΑΕΔΑΚ και μέλος του ΔΣ της Eurobank Fund Management Company (LUX) SA, με τομείς ευθύνης
τη Διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτών Πελατών, τη Διεύθυνση Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών, τη Διεύθυνση Διεθνών
Πωλήσεων και τη Διεύθυνση Fund Selection Sales. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της
Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ. Προγενέστερα, απασχολήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics and Political Science και
αριστούχος απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Μανώλης Μανούσος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΕΤΞΕΚ ΑΕ
Τα τελευταία 30 χρόνια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ομίλου ξενοδοχείων Cyan Group of Hotels
ενώ από το 2011 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας ΕΤΞΕΚ ΑΕ. Το 1980
ξεκίνησε την καριέρα του στον τουρισμό στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, ενώ έχει
παρακολουθήσει πολλά μετεκπαιδευτικά προγράμματα όπως του Cornell University, του Park Lane College
του Leeds κ.α. Υπηρέτησε σε πληθώρα θέσεων σε εξέχοντα ξενοδοχεία του χώρου τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Γερμάνια, την Ισπανία και την Αγγλία. Σήμερα είναι o Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου,
ενεργό μέλος της EHMA, της ΠΟΔΙΞ καθώς και μέλος του ΔΣ του ΄΄WEDOLOCAL΄΄.

Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος, COMBATT AE
Ο Διονύσης Μπουντουβάς είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός με σπουδές στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Είναι
Διευθύνων Σύμβουλος της COMBATT AE (www.combatt.eu), η οποία αποτελεί ένα συλλογικό σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας και έχει αναπτύξει ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ δραστηριοποιείται
πανελλαδικά μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών. Ο Διονύσης κατείχε στο παρελθόν διευθυντικές
θέσεις στον τομέα της ανακύκλωσης (Ανακύκλωση Συσκευών A.E.) καθώς και στις βιομηχανίες, επαγγελματικής
ψύξης (Frigoglass), συσκευασιών (Όμιλος Μαΐλλη) και συσσωρευτών αυτοκινήτων (Tudor Group). Έχει
διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του πολυτεχνείου (INPG) της Grenoble. Είναι παντρεμένος και πατέρας
δύο παιδιών. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

Άρης Παπαθάνος, Γενικός Διευθυντής, CPI AE
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι κάτοχος Bachelor και Master Degree σε Engineering, Economics
and Management από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία, καθώς και κάτοχος MBA από το Hult
International Business School στη Βοστώνη.
Το 2005 ξεκίνησε την καριέρα του στην CPI περνώντας από όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ξεκίνησε από
την αποθήκη και κατέληξε στις πωλήσεις έως το 2008. Μετά από το διάλειμμα ενός χρόνου για το ΜΒΑ
στην Αμερική, επέστρεψε για να αναλάβει το τμήμα Marketing της CPI και – μεταξύ άλλων – τις σχέσεις με
τους προμηθευτές του εξωτερικού. Από το 2012 και μετά ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας. Είναι
παντρεμένος κι έχει μια κόρη 20 μηνών, του αρέσουν πολύ τα ταξίδια καθώς και το μπάσκετ.
Αντώνης Σαξώνης, Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος ΔΣ, Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ
Ο Αντώνης Σαξώνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του ΔΣ της Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ,
θυγατρικής της Sun Chemical Corporation. Από to 2012 έως και το 2015, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Sun Chemical Publication Group, του Joint Venture στον τομέα των Γραφικών Τεχνών, των
Ομίλων Druckfarben Hellas ΑΕΒΕ και Sun Chemical Corporation, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στη ΔΕΛΤΑ Πρότυπο Βιομ. Γάλακτος ως Επιθεωρητής Πωλήσεων και
ακολούθησαν η θητεία του στη Xerox Hellas από το 1991 και κατόπιν στην Druckfarben Hellas από το 1997,
αναλαμβάνοντας διαφορετικές διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και σπούδασε
στο Deree College Business Administration, με ειδίκευση στο Marketing Management.
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Αντώνης Σαξώνης, Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος ΔΣ, Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ
Ο Αντώνης Σαξώνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του ΔΣ της Sun Chemical Publication Ελλάς ΑΕ,
θυγατρικής της Sun Chemical Corporation. Από to 2012 έως και το 2015, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Sun Chemical Publication Group, του Joint Venture στον τομέα των Γραφικών Τεχνών, των
Ομίλων Druckfarben Hellas ΑΕΒΕ και Sun Chemical Corporation, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξεκίνησε την
καριέρα του το 1989 στη ΔΕΛΤΑ Πρότυπο Βιομ. Γάλακτος ως Επιθεωρητής Πωλήσεων και ακολούθησαν η
θητεία του στη Xerox Hellas από το 1991 και κατόπιν στην Druckfarben Hellas από το 1997, αναλαμβάνοντας
διαφορετικές διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και σπούδασε στο Deree College
Business Administration, με ειδίκευση στο Marketing Management.

Μιχάλης Σδράλλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Unify Εταιρικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ
Ο Δρ. Μιχάλης Σδράλλης είναι επικεφαλής του Center of Excellence της Atos στην Αθήνα και Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας Unify Εταιρικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ- Greece. Ηγείται του μεγαλύτερου κέντρου
έρευνας και ανάπτυξης της Unify με έδρα στην Ελλάδα, όπου εργάζονται περισσότεροι από 300 επαγγελματίες
τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικού, με ευθύνη την ανάπτυξη των κυριότερων προϊόντων της εταιρείας
στους τομείς του ψηφιακού χώρου εργασίας και ενοποιημένων τηλεπικοινωνιών. Ως Διευθύνων Σύμβουλος είναι
υπεύθυνος για τη διοίκηση του ελληνικού γραφείου με κύκλο εργασιών άνω των 17m € ετησίως. Ο Μιχάλης έχει
πάνω από 15 χρόνια αποδεδειγμένης ηγετικής εμπειρίας με ανώτερους διευθυντικούς ρόλους σε εταιρείες όπως
η Accenture, η Vodafone Ελλάδος και η Vodafone Group. Ο Μιχάλης έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Λευτέρης Τρέχας, Chief Operations Officer, Apivita
Έχοντας πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην παραγωγική και οικονομική λειτουργία σε ελληνικούς
και πολυεθνικούς οργανισμούς, ανέλαβε τον ρόλο του Chief Operations Officer, στην Apivita. Έχει
σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο ALBA. Στο πλαίσιο της πλούσιας εργασιακής
του εμπειρίας, ως επί το πλείστον στην Philip Morris International, έχει εργαστεί σε θέσεις αυξανομένης
ευθύνης κατέχοντας διευθυντικούς ρόλους σε Ελλάδα, Ελβετία, Σουηδία και Αυστρία.

Γιώργος Τσακαλάκης, Country Manager, BOLTON HELLAS AEBE
Ο Γιώργος Τσακαλάκης είναι Country Manager από την 1η Ιανουαρίου 2019 στην Bolton Hellas, Εμπορική
Εισαγωγική Εταιρεία Καταναλωτικών Προϊόντων. Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Έχει Bachelor από το Deree
σε Computer Information Systems και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο MBA από το Πανεπιστήμιο SDA Bocconi
του Μιλάνου και του Tuck School of Business at Dartmouth στο New Hampshire των ΗΠΑ. Έχει προσφέρει τις
υπηρεσίες του από διάφορες θέσεις ευθύνης στον τομέα του Marketing και των Πωλήσεων στην Bolton Hellas
αλλά και στο International Division του Bolton Group στις χώρες Κύπρο, Μάλτα, Ισραήλ και Βουλγαρία. Ομιλεί την
Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα. Είναι πατέρας ενός παιδιού και του αρέσουν τα ταξίδια και ο αθλητισμός.
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Οι απότομες κορφές

Τα χωριά των Τζουμέρκων βρίσκονται στην Κεντρική Πίνδο, ανάμεσα στον
Άραχθο και τον Αχελώο, αποτελώντας φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ήπειρο και
τη Θεσσαλία. Η ονομασία Τζουμέρκα φέρεται να έχει βλάχικη προέλευση, καθώς
«τζουμ» σημαίνει απότομη κορυφή στα βλάχικα.
ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Ό

πως ολόκληρη η Ήπειρος,
έτσι και τα Τζουμέρκα γνώρισαν μεγάλη άνθιση την
εποχή του Δεσποτάτου της
Ηπείρου από το 1204 έως το 1430. Η μεγάλη ανάπτυξη κράτησε μέχρι το 1480 όταν
η περιοχή κατελήφθη από τους Τούρκους.
Λόγω του απόκρημνου γεωγραφικού ανάγλυφου των δυσπρόσιτων βουνών και των
βαθιών φαραγγιών, η περιοχή κατάφερε
να διατηρήσει πολλά προνόμια κατά την

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το 1803, τα
προνόμια αυτά καταργήθηκαν από τον
Αλή Πασά και τα Τζουμέρκα ξεκίνησαν μερικά χρόνια αργότερα τη συμμετοχή τους
στην Ελληνική Επανάσταση. Η συμμετοχή
τους υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική καθώς
μεγάλοι οπλαρχηγοί, όπως ο Κατσαντώνης, και σπουδαίοι δάσκαλοι και Φιλικοί
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση της περιοχής που ήρθε τελικά το
1912.

Πέτρινα αρχοντικά στους
Καλαρρύτες
Η αρχιτεκτονική των Τζουμέρκων ακολουθεί τις απλές γεωμετρικές γραμμές της
Ηπείρου, με βασικό υλικό τη χαρακτηριστική γκρίζα πέτρα. Το αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό των Καλαρρυτών συγκροτείται
γύρω από την κεντρική πλατεία ενώ η ενοριακή εκκλησία είναι απομακρυσμένη από
το κέντρο. Το κτίσιμο, όπως αναφέρεται
και από τους περιηγητές του 19ου αιώνα,

Heracles Kritikos / Shutterstock.com
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κόστιζε ακριβά λόγω της μεταφοράς της
ασβεστολιθικής πέτρας από τα γειτονικά
λατομεία και της ξυλείας από τα Πράμαντα
και τους Μελισσουργούς. Την εξωτερική
δωρική όψη των οικιών με την πελεκητή
πέτρα και τα ξύλινα σαζάνια, αντισταθμίζουν τα τοξωτά ανοίγματα σε πόρτες και
παράθυρα με τα χαρακτηριστικά τους κιονόκρανα. Τα παράθυρα έχουν συνήθως
έντονο μπλε, πράσινο ή καφέ χρώμα. Η
καλαρρυτινή κατοικία, όπως άλλωστε όλες

οι διώροφες και τριώροφες στον ηπειρώτικο χώρο, έχει στο ισόγειο όλους τους βοηθητικούς χώρους: αποθήκες, μαγειρείο
με γάστρα για το ψήσιμο ψωμιού και φαγητού και, αρκετές φορές, την επαγγελματική στέγη με το εργαστήριο υφαντικής ή
ασημουργίας. Αξιόλογα κτίρια είναι οι οικίες Ραφτάνη και Μπαϊκούση (18ου αιώνα),
Κασαρία Φασούλα, Κωσταδήμα, Μπαζάκη,
Νέσση, Πατούνη (19ου αιώνα) και το παλιό
δημοτικό σχολείο.

Οι «Συμπληγάδες» του Άραχθου
Ο Άραχθος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου και ακολουθεί
μια εντυπωσιακή διαδρομή ανάμεσα σε
βαθιές χαράδρες και ψηλά βουνά, συναντώντας στην πορεία του παραδοσιακά γεφύρια της Ηπείρου όπως αυτό του
Παπαστάθη και της Πλάκας. Είναι ένας
από τους καλύτερους, μέσης δυσκολίας
ποταµούς για ράφτινγκ και η διαδροµή
στο φαράγγι αποτελεί ενδεχομένως τον
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ωραιότερο υδάτινο δρόµο στην Ελλάδα.
Διασχίζοντας το κομμάτι της χαράδρας
του Αράχθου από το Μακρύ Λιθάρι ως
την Πλάκα παρατηρεί κανείς πολλές ίσαλες σπηλιές και ορμητικούς καταρράκτες.
Ένα από τα εντυπωσιακότερα σημεία της
κατάβασης είναι το στενό πέρασμα των
«Συμπληγάδων» ενώ το ομορφότερο κομμάτι της διαδρομής είναι αυτό που ξεκινά
μετά τη γέφυρα της Πολιτσάς. Ο ποταμός
Άραχθος είναι πλεύσιμος σχεδόν καθ’ όλη
την διάρκεια του χρόνου.

Διαδρομές για φυσιοδίφες
Δημοφιλής πεζοπορική διαδρομή των
Τζουμέρκων είναι αυτή που ξεκινά από
το Συρράκο και καταλήγει στους Καλαρρύτες. Έχει μήκος 4,5 χλμ. και διασχίζει μια
σειρά από εντυπωσιακά τοπία. Ξεκινώντας
από την πλατεία του Συρράκου, και κατεβαίνοντας το καλντερίμι, θα οδηγηθείτε
στην κοίτη του ποταμού Καλαρρύτικου.
Στη συνέχεια, ανηφορίζετε ένα απότομο
μονοπάτι και διαβαίνετε μια χτιστή σκάλα.
Το μονοπάτι ομαλοποιείται στο κομμάτι

που οδηγεί προς Καλαρρύτες απ’ όπου και
μπορείτε να απολαύσετε τη θέα της χαράδρας από ψηλά.
Μια άλλη δημοφιλής διαδρομή μήκους 8
χλμ. ξεκινάει από το χωριό Καταρράκτη
και καταλήγει στο Καταφρύδι. Η διαδρομή
αυτή διασχίζει πυκνά δάση με άφθονα νερά
και αργότερα και περνά από αλπικά λιβάδια
μέχρι να φτάσει στο ορειβατικό καταφύγιο
στο Αλώνι. Από εκεί, οι πιο τολμηροί και
προπονημένοι μπορούν να αποπειραθούν
να φτάσουν μέχρι την κορυφή του βουνού,
σε υψόμετρο 2.400 μέτρων. Κοντά στο χωριό Πράμαντα, ξακουστό για τους μεγαλοτσιφλικάδες του, βρίσκεται το εντυπωσιακό
σπήλαιο της Ανεμότρυπας. Κατά μήκος 350
μέτρων, οι σταλακτίτες, οι σταλαγμίτες, οι
μικρές λίμνες και το υπόγειο ποτάμι συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Άρωμα σύγχρονης τέχνης
Ευχάριστη έκπληξη στα Τζουμέρκα αποτελεί η ύπαρξη του μουσείου σύγχρονης
τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», το οποίο
και στεγάζεται σε πετρόκτιστο σχολείο της

δεκαετίας του ‘30 στο Ελληνικό Ιωαννίνων.
Πρόκειται για το σχολείο στο οποίο φοίτησε σαν μαθητής ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης. Το μουσείο περιλαμβάνει έργα
που μιλούν για την Ήπειρο και την ιστορία
της. Όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, το μουσείο μιλάει «για το ψωμί, για
τον ευεργέτη, τον ξενιτεμένο, τον πνευματικό άνθρωπο, τον Ηπειρώτη μάστορα, τον
βοσκό, τον γεωργό, την πολύπαθη Ηπειρώτισσα μάνα και, τέλος, για τη μάθηση».
Γλυπτά, πορτρέτα και προτομές σημαντικών αλλά και απλών λαϊκών ανθρώπων
κοσμούν τις αίθουσες και τους διαδρόμους
του σχολείου. Πολλά έργα είναι φτιαγμένα
από ανακυκλώσιμα υλικά και ξεχασμένα ή
πεταμένα υλικά δεύτερης χρήσης. Ιδιαίτερο θέαμα αποτελεί η τάξη με τους μαθητές
καθισμένους στα θρανία και τη μορφή του
δασκάλου να στέκεται πλάι τους. Ο εξωτερικός χώρος φιλοξενεί ένα τεράστιο μεταλλικό «φίδι» ενώ παρόμοια γλυπτά κοσμούν
διάφορες γωνιές του χωριού κατά μήκος
της διαδρομής προς το μοναστήρι της
Τσούκας.

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 Ράνια Διβάνη, Τ: 210 6617777 (εσωτερικό 111), Ε: rdivani@boussias.com
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NANOTECHNOLOGY
Ως νανοτεχνολογία ορίζεται η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνολογία στην
νανοκλίμακα, δηλαδή στην κλίμακα διαστάσεων από 1 έως 100nm. Με άλλα
λόγια οι λεγόμενες Νανοεπιστήμες και η Νανοτεχνολογία είναι η μελέτη και
η χρήση εφαρμογών εξαιρετικά μικρών διαστάσεων σε πολλά επιστημονικά πεδία
όπως η φυσική, η χημεία, η επιστήμη των υλικών και οι μηχανικές επιστήμες.

Τ

α dry-fit ρούχα, τα αδιάβροχα
παπούτσια και οι αντιβακτηριακοί επίδεσμοι είναι όλα
εφαρμογές της νανοτεχνολογίας σε καταναλωτικά αγαθά. Αποτελούν, όμως, μόλις την κορυφή του
παγόβουνου σε σχέση με ό,τι υπόσχεται
ότι θα αποτελέσει ένα επαναστατικό
άλμα στις δυνατότητες της ύλης. Ολοένα και περισσότερο οι μοριακοί μηχανικοί καινοτομούν με νέους τρόπους
και νέα εργαλεία για να βλέπουν και να
χειραγωγούν τα άτομα που συνθέτουν
τα τρόφιμα που τρώμε, τα ρούχα που
φοράμε, τους χώρους που κατοικούμε,
ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε.
Συνδυασμοί νανοϋλικών όπως το γκραφένιο, το βολφράμιο και το νιτρίδιο του
βορίου μπορούν να ανοίξουν μία νέα
εποχή στο Νόμο του Moore, φέρνοντάς
μας υπολογιστές και άλλες συσκευές με
ανέφικτη, μέχρι σήμερα, επεξεργαστική
ισχύ, μνήμη και εμφάνιση. Αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν σε διαφορετικές διαστάσεις για να ικανοποιήσουν διαφορετικές
απαιτήσεις, ανατρέποντας και μετασχηματίζοντας τις σημερινές παραδοχές σε
ό,τι αφορά τη μορφή και τη λειτουργικότητα που διέπουν το hardware όπως
το ξέρουμε.
Με τη νανοτεχνολογία, όλα τα μέσα

και τα υλικά που δεν έχουν δυνατότητες
υπολογιστικής επεξεργασίας ή μεταφοράς
πληροφορίας μπορούν να αποτελέσουν
νέες πύλες εμπορίου και επικοινωνίας. Ένα
παράθυρο στο σπίτι μας θα μπορούσε να
εμφανίζει όχι μόνο την προβολή αλλά και
την πρόγνωση του καιρού, τους τίτλους
των ειδήσεων, μία εισερχόμενη βιντεοκλήση και τα εισερχόμενα μηνύματα του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Από την
ηλεκτρική ενέργεια στις χημικές ουσίες
και στα μέταλλα, τα νανομηχανικά υλικά
θα αναλάβουν νέες φυσικές ιδιότητες που
θα είναι πολύ διαφορετικές και πιο χρήσιμες από τις φυσικές ιδιότητες της φυσικής
τους κατάστασης.

Εμπορικές εφαρμογές
Σε εμπορικό επίπεδο, η νανοτεχνολογία
παράγει ήδη ένα τεράστιο κύμα νέων
προϊόντων. Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται σε μία σειρά προϊόντων, από μπάλες
του γκολφ μέχρι τις κονσόλες παιχνιδιών,
ενσωματώνοντας σε αυτά τα προϊόντα
ανέφικτες μέχρι πρόσφατα δυνατότητες.
Για παράδειγμα, οι μπάλες του γκολφ που
αξιοποιούν νανοϋλικά πετούν πιο ευθεία,
διοχετεύοντας την ενέργεια από την κεφαλή του μπαστονιού για να διορθώσουν
τυχόν ατυχήματα.
Η νανοτεχνολογία και η επιστήμη του
αθλητισμού συνδυάζονται για να δημι-

ουργήσουν μία ολόκληρη βιομηχανία
τεχνικών υφασμάτων και ενδυμάτων που
βοηθούν τους επαγγελματίες αθλητές να
βελτιώνουν την απόδοσή τους, ενώ βοηθούν εμάς τους υπόλοιπους να μοιάζουμε
περισσότερο με επαγγελματίες αθλητές.
Στον τομέα της υγείας, ήδη αναπτύσσονται νανοσωματίδια για τη μεταφορά φαρμάκων, θερμότητας, φωτός και
άλλων ουσιών στα ανθρώπινα κύτταρα. Ερευνητές της ιατρικής σχολής
του Harvard πρόσφατα έφτιαξαν ένα
«origami νανορομπότ» από DΝΑ για να
μεταφέρουν ένα μοριακό οφέλιμο φορτίο σε καρκινικά κύτταρα. Η ομάδα αυτή
κατάφερε να μεταφέρει με επιτυχία μόρια που προκάλεσαν την καταστροφή σε
κύτταρα με λευχαιμία και λέμφωμα. Στο
μέλλον, η νανοτεχνολογία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη μοριακών δομών που
αναπαράγουν τα ζωντανά κύτταρα. Αυτές οι μοριακές δομές θα αποτελέσουν
τις βάσεις για την αναγέννηση ή την αντικατάσταση των τμημάτων του σώματος
που χάνονται επί του παρόντος από μόλυνση, ατύχημα ή ασθένεια.
Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας αναμένεται να είναι πραγματικά ασύλληπτες
σε πολλούς τομείς - από την εκπαίδευση
μέχρι και το περιβάλλον, σκιαγραφώντας
μία διαφορετική και ίσως «μαγική» πραγματικότητα.

