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Θετική ηγεσία

Η

αλλαγή, η διαρκής μάθηση και η ανάπτυξη της καινοτομίας αποτελούν ήδη
τον νέο επιχειρηματικό κανόνα. Μοχλός για την επίτευξη αποτελεσμάτων που
θα έχουν διάρκεια, είναι η ανάδειξη των θετικών στοιχείων ενός οργανισμού,
η ενθάρρυνση κουλτούρας μάθησης που εξοπλίζει τους ανθρώπους με δεξιότητες, τους κάνει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους (και με τη σειρά της ενθαρρύνει τη
βιώσιμη αλλαγή) ενώ στην καρδιά κάθε θετικής οργανωσιακής αλλαγής τοποθετείται η
αρχή της συλλογικής συμμετοχής.
Έρευνες δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα όπως ενθουσιασμός, ενότητα, ελπίδα και
χαρά όχι μόνο συμβάλλουν στο ευ ζην, αλλά μας επηρεάζουν και μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας, να είμαστε πιο παραγωγικοί, περισσότερο καινοτόμοι, να
σκεφτόμαστε πιο έξυπνα και πιο εναλλακτικά – δεξιότητες απολύτως επιθυμητές και αναγκαίες για την εξέλιξη της επιχείρησης στο αύριο. Επομένως, ο παράγοντας άνθρωπος και
η ανάπτυξη και καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, ώστε
μια επιχείρηση να μπορεί να δημιουργεί, να καινοτομεί και να προοδεύει.
Μια τέτοια επιχείρηση, χρειάζεται έναν θετικό ηγέτη, έναν ηγέτη δηλαδή που δίνει έμφαση στον εργαζόμενο, που πιστεύει στην αξία του ευ ζην κι ενισχύει την άνθιση του
ατόμου. Έτσι επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη αφοσίωση στον Οργανισμό,
χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού burn out (επαγγελματικής εξουθένωσης) αλλά και περισσότερο ευχαριστημένους πελάτες.
Ο Θετικός Ηγέτης συν-δημιουργεί με τους ανθρώπους του/της, τους καθοδηγεί σωστά
ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει καθένας τους αυξάνοντας τη
ροή θετικών συναισθημάτων στην επιχείρηση, αυξάνοντας την εργασιακή ικανοποίησή
τους και μεγιστοποιώντας την απόδοση. Εστιάζει στα δυνατά σημεία των ανθρώπων, επιδιώκοντας παράλληλα να γίνει ο καλύτερος εαυτός του/της.

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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ΗΓΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ,
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΟ AI
Οι αξίες της επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν μια
πυξίδα για την ορθή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης
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Το Βήμα του Προέδρου

Η ΕΑΣΕ πυξίδα σε ένα
περιβάλλον ρευστότητας

Τ

α πρόσφατα αποτελέσματα της
έρευνας ΕΑΣΕ CEO Index κατέγραψαν νέα άνοδο του δείκτη
οικονομικού κλίματος μεταξύ
των CEOs στο τρίτο τρίμηνο του 2019,
αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα των
Εθνικών Εκλογών και εκφράζοντας την
εμπιστοσύνη τους στην κατεύθυνση της
εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής.
Πρόσφατα, για πρώτη φορά στην ιστορία
μας, δανειστήκαμε με αρνητικό επιτόκιο.
Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μία μεταβατική εποχή μετά από σχεδόν μία δεκαετία ύφεσης, ο επιχειρηματικός κόσμος
έχει κληθεί να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της χώρας, στην οικονομική ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό
και εντέλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Σε μία περίοδο που παραμένει κομβική
για την ελληνική επιχειρηματικότητα και
οικονομία, η ΕΑΣΕ συνεχίζει να καταθέτει
συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα που
μας απασχολούν ως Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων όπως η φορολογία των επιχειρήσεων ή ο προϋπολογισμός του 2020, τον
οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση εντός ενός
κλίματος αισιοδοξίας για το επόμενο έτος.
Η ΕΑΣΕ χαιρέτισε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενσωματώνονται
στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα:

τη μείωση των φορολογικών συντελεστών
για φυσικά και νομικά πρόσωπα, την αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές, την αναστολή του φόρου υπεραξίας, τη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών έστω κατά περίπου
μια μονάδα βάσης. Επισημαίνει ιδιαιτέρως
τη μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση
του 2019, αλλά και τη μείωση της φορολογίας
των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από
10% σε 5%.
Μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζεται η ΕΑΣΕ
ως σημαντικός κοινωνικός εταίρος, συνεπώς
έχουμε θέσει ως βασικούς μας πυλώνες την
αύξηση της εξωστρέφειάς μας με παρουσία στα Μέσα και συμμετοχή σε συνέδρια
άλλων φορέων και την μεγιστοποίηση της
προσφοράς μας προς το κοινωνικό σύνολο
με δράσεις ευαισθησίας και πρωτοβουλίες
εταιρικής υπευθυνότητας όπως αυτή του age
discrimination.
Η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ
συνεχίζει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι παρεμβάσεις μας στο δημόσιο λόγο θα είναι συχνότερες και αποτελεσματικότερες. Θα ήθελα
να τονίσω ωστόσο ότι βασικός μας στόχος
παραμένει η έμφαση στις ανάγκες των μελών
μας μέσω networking, διοργάνωσης εκδηλώσεων αλλά και πιο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στο να δημιουργείται
bonding μεταξύ των μελών της ΕΑΣΕ.

ΕΑΣΕ | LEADING

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλης ρευστότητας και η θέση ενός CEO στην
Ελλάδα του σήμερα είναι «υψηλού ρίσκου»
και απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά. Σε αυτό
το πλαίσιο, το μοντέλο λήψης αποφάσεων
OODA του John Boyd, το οποίο χρησιμοποιούν οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών, περιγράφει ιδανικά τον τρόπο με τον
οποίο ένας CEO καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
OODA-Observe, Orient, Decide και Act.
Δηλαδή παρατήρησε, προσανατολίσου,
αποφάσισε και δράσε ραγδαία σε ένα περιβάλλον αστάθειας και ανταγωνισμού. Σε
αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της Ανώτατης
Ηγεσίας, η ΕΑΣΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως πυξίδα και σημείο αναφοράς για τα μέλη
της. Το 2019 ήταν για εμάς μία χρονιά που
μας αποχαιρετά με έναν πλούσιο απολογισμό από αυτήν την κοινή μας περιπλάνηση
με τα μέλη μας, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να σας τον παρουσιάσουμε εκτενώς
και αναλυτικά.
Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζεται η ΕΑΣΕ ως σημαντικός κοινωνικός
εταίρος, συνεπώς έχουμε θέσει ως βασικούς μας πυλώνες την
αύξηση της εξωστρέφειάς μας με παρουσία στα Μέσα και συμμετοχή
σε συνέδρια άλλων φορέων και την μεγιστοποίηση της προσφοράς
μας προς το κοινωνικό σύνολο
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Διεθνή Νέα

KPMG-Property Lending Barometer 2019
Οι τράπεζες παραμένουν αισιόδοξες για τη χρηματοδότηση ακινήτων
Οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη διατηρούν τη σταθερά ανοδική
πορεία τους, παρά τους πιθανούς παράγοντες διατάραξης της αγοράς,
όπως οι εμπορικές εντάσεις ή γεγονότα που αναμένονται να επιφέρουν
δραματικές αλλαγές, όπως το Brexit.
Όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα Property Lending Barometer 2019,
την καθιερωμένη λευκή βίβλο της KPMG που διερευνά τη διάθεση των
τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις αγορές ακινήτων στην Ευρώπη, παρά
την πτώση που καταγράφηκε σε επίπεδο συνολικών επενδύσεων, όσοι
έχουν επενδύσει σε ευρωπαϊκά ακίνητα είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν
τις επενδύσεις. Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα, παρά την έλλειψη ευκαιριών για
παροχή πιστώσεων στον κλάδο που εγείρει εμπόδια στη χρηματοδότηση
της αγοράς ακινήτων.
Θετικές οι τράπεζες για χρηματοδότηση έργων στον κλάδο ακινήτων
Για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, η προθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα φαίνεται
να έχει θετικό πρόσημο. Η διαπίστωση αυτή βρίσκει σύμφωνη την πλειονότητα (70%) των ερωτηθέντων (από 15 χώρες) που συμμετείχαν στη φετινή έρευνα Property Lending Barometer της KPMG.
Ο επικεφαλής Αγοράς Ακινήτων της KPMG για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΕΑ), Andrea Sartori, ο οποίος ήταν εκείνος που ξεκίνησε την
έρευνα που διεξάγεται τα τελευταία 10 χρόνια, επιβεβαιώνει την προθυμία
των τραπεζών ανά την Ευρώπη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν έργα
στον κλάδο των ακινήτων, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα
της KPMG. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά «Δεδομένης της έλλειψης ακινήτων
υψηλής αξίας (prime), οι τράπεζες εμφανίζονται πιο ανοιχτές σε ευκαιρίες
με χαρακτηριστικά κερδοσκοπίας, καθώς και στις δευτερεύουσες αγορές».

Τα ακίνητα παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Εν τω μεταξύ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μετείχαν στην έρευνα
αναφέρουν ότι διατηρούν το ενδιαφέρον τους για τη χρηματοδότηση ακινήτων, παρά τις οικονομικές αδυναμίες που ενδεχομένως αποτυπώνονται
στα οικονομικά μεγέθη, όπως η επιβραδυνόμενη αύξηση του ΑΕΠ στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.
Με αφορμή την έρευνα η Μαρίνα Καπετανάκη, Γενική Διευθύντρια της
KPMG στην Ελλάδα σχολίασε «Η σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ και τα υπό
ψήφιση νέα φορολογικά μέτρα όπως η τριετής αναστολή της επιβολής
ΦΠΑ 24% για μεταβιβάσεις νέων οικοδομών, η αναστολή του φόρου υπεραξίας για τρία χρόνια και η έκπτωση φόρου 40%-50% της δαπάνης για
ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων αναμένεται
να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για την αγορά ακινήτων τα επόμενα χρόνια και να αποτελέσουν κίνητρα για την αύξηση των συναλλαγών
από ξένους επενδυτές.»
«Την επόμενη διετία, η Ευρώπη αναμένεται να καταγράψει συνολικούς
ρυθμούς ανάπτυξης 1,4% περίπου. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά
αύξησης του ΑΕΠ, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ρουμανία»,
παρατηρεί ο Sartori.
Η διάθεση για πιστώσεις παραμένει, παρά τις αβεβαιότητες
Στο μεταξύ, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Κίνας ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στις επενδύσεις παγκοσμίως. Το πρώτο
εξάμηνο του 2019, το σύνολο των επενδύσεων στην Ευρώπη υποχώρησε
κατά 15%, ιδιαίτερα σε μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Sartori τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΚΑΕ
σημειώνουν σταθερή αύξηση επενδύσεων την τελευταία πενταετία.
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Έρευνα της Deloitte για τις βασικές
τάσεις του Marketing το 2020
Περισσότερες από 26 δισεκατομμύρια έξυπνες συσκευές
έχουν καταγραφεί σε κυκλοφορία, που ισοδυναμούν με
τρεις έξυπνες συσκευές κατά μέσο όρο ανά άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύει ότι στην εποχή των
τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας που ζούμε
σήμερα, τα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών (C-suite
κατηγορίας) καλούνται να δημιουργήσουν αυθεντικές συνδέσεις με τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τους
εταίρους τους. Η έκθεση εκπονήθηκε με στόχο τη σωστή
καθοδήγησή των στελεχών στην ανάπτυξη κατάλληλων
στρατηγικών, στις οποίες θα διατηρηθεί και θα αναδειχθεί
ο ανθρώπινος παράγοντας. Πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με περισσότερους από 80 εμπειρογνώμονες από όλο
τον κόσμο, η Deloitte εντόπισε επτά βασικές τάσεις, τις
οποίες καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις στο προσεχές διάστημα 18 έως 24 μηνών, ώστε να αναπτύξουν το
κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμά τους, στον διαρκώς
μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο.
Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν ο σκοπός,
η εμπειρία, η σύνθεση, η εμπιστοσύνη, η συμμετοχή, το
ταλέντο και η προσαρμοστικότητα αποτελούν τις βασικές
τάσεις εξέλιξης, με συνδετικό κρίκο τις ανθρώπινες σχέσεις. Κι αυτό γιατί σε έναν ολοένα εξελισσόμενο ψηφιακό
κόσμο, στον οποίο συχνά εκλείπουν οι ανθρώπινες επαφές,
οι άνθρωποι ενδέχεται να αισθάνονται πιο απομονωμένοι,
κοινωνικά αποκλεισμένοι και ανικανοποίητοι. Αυτοί είναι
λόγοι για τους οποίους η ανθρώπινη εμπειρία είναι εξαιρετικά σημαντική σήμερα. Από την άλλη πλευρά ο διττός
ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών διευκολύνει μεν την
καθημερινότητα των ανθρώπων, όμως ταυτόχρονα οδηγεί
στην αποξένωση.
Το γεγονός αυτό προκαλεί την ανάγκη δημιουργίας εμπειριών μεταξύ των εμπορικών σημάτων και των πελατών
τους, για μείωση των αρνητικών συνεπειών από την εξέλιξη
της τεχνολογίας.

Check Point: Ψυχρός πόλεμος στον
κυβερνοχώρο το 2020
Η Check Point προβλέπει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις που υποστηρίζονται από κρατικές δομές, κατά κυβερνήσεων, κρίσιμων υποδομών και επιχειρήσεων «υψηλού»
προφίλ, θα κλιμακώνονται καθώς αυξάνονται οι διεθνείς εντάσεις Η εταιρεία αποκάλυψε τις προβλέψεις της στο Cyber Security, για το 2020. Οι ερευνητές της αναδεικνύουν τα κυριότερα περιστατικά και τις τεχνικές εξελίξεις που αναμένεται να
επηρεάσουν τις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις ανά τον πλανήτη και παρουσιάζουν
τις στρατηγικές ασφαλείας που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τους ιδιωτικούς
οργανισμούς να αποτρέψουν αυτά τα περιστατικά. Οι προβλέψεις για το 2020 είναι :
1.Ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος» στον κυβερνοχώρο κλιμακώνεται
Οι συνεχιζόμενες εμπορικές διενέξεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και η αποσύνδεση των δύο τεράστιων οικονομιών, αποτελούν σαφείς ενδείξεις του παραπάνω.
2.Fake News 2.0 κατά τη διάρκεια των Προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2020
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις εκλογές των ΗΠΑ θα πρέπει να περιμένουν ότι ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ έχουν ήδη προβεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών
του 2020.
3.Οι cyber επιθέσεις σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κρίσιμες υποδομές θα
συνεχίσουν να αυξάνονται
Τα κράτη θα πρέπει να εξετάσουν τη ριζική ενίσχυση των δομών ασφαλείας που
χρησιμοποιούν για να προστατεύσουν τις υποδομές τους από κυβερνοεπιθέσεις.
4. Οι στοχευμένες επιθέσεις ransomware αυξάνονται
Οι οργανισμοί που συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια για ransomware επιθέσεις
καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των επιλογών για την πληρωμή λύτρων.
Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των συμβολαίων, γεγονός που θα αυξήσει
τα ποσά που ζητάνε ως λύτρα οι επιτιθέμενοι.
5. Οι επιθέσεις phishing δεν αξιοποιούν μόνο το κανάλι του email
Όλο και περισσότερο, το «ηλεκτρονικό ψάρεμα» (phishing) περιλαμβάνει επιθέσεις
σε κινητά τηλέφωνα μέσω SMS ή τη χρήση μηνυμάτων σε κοινωνικά μέσα και πλατφόρμες παιχνιδιών.
6. Οι επιθέσεις κακόβουλων προγραμμάτων σε κινητές συσκευές αυξάνουν
Οι επιθέσεις phishing, στην προσπάθεια τους να ωθήσουν τους χρήστες κινητών
συσκευών να κάνουν κλικ σε κακόβουλα links, αναμένεται να εξελιχθούν περαιτέρω και να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές.

PWC: Η εμπιστοσύνη στα Data «κλειδί» για τη βελτίωση της κερδοφορίας
Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των πρωτοπόρων εταιρειών που εμπιστεύονται τα δεδομένα, είναι η ικανότητα τους να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα
δεδομένα με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς, με ποσοστό 61% βρίσκονται εκείνοι που έχουν αναπτύξει
στρατηγική για την αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με μόλις το 46% του
συνόλου των εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να δουν τις επενδύσεις τους να αποδίδουν (ROI) (24%) από τους υπόλοιπους
(7%). Μια άλλη ειδοποιός διαφορά των πρωτοπόρων εντοπίζεται στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων από
την έκθεση «Digital Trust Insights: Data Trust» της PwC στην οποία αναλύεται μια μικρή ομάδα εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
δημιουργίας εμπιστοσύνης για τα δεδομένα, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων
με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο. Σήμερα, οι εταιρείες που δεν τηρούν κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν
μειοψηφία. To 72% των συμμετεχόντων στην έρευνα – ο συνολικός αριθμός των οποίων ξεπέρασε τις 3.500 χιλιάδες- ανέφερε ότι η εταιρεία τους
διαθέτει ήδη την αντίστοιχη διαδικασία. Μεταξύ των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα και διαθέτουν επίσημη διαδικασία για την απόδοση αξίας στα δεδομένα τους, το 37% εμπλέκει σε σταθερή βάση την ομάδα προστασίας δεδομένων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις
διαχείρισης δεδομένων τις καθιστά πρωτοστάτες της εμπιστοσύνης για τα δεδομένα.

11

12

Διεθνή Νέα

C

M

Y

CM

Πώς θα μοιάζει η εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών το 2030 σύμφωνα με τη SAS
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν οι
εταιρείες με τους πελάτες. Νέα προϊόντα, υπηρεσίες, τύποι καταναλωτών
και ανταγωνιστές έχουν εμφανιστεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται.
Ταυτόχρονα, η καταναλωτική συμπεριφορά μεταβάλλεται συνεχώς.
Πως θα είναι λοιπόν η καταναλωτική εμπειρία το 2030; Και πως θα εξελιχθούν οι εταιρείες, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών του μέλλοντος; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στην έρευνα “Experience 2030: The Future of Customer Experience”,
που διενεργήθηκε από τη Futurum Research εκ μέρους της SAS. Από την
έρευνα προκύπτει ότι η τεχνολογία είναι αυτή που θα μεταμορφώσει την
εμπειρία του πελάτη και ότι οι εταιρείες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν
τις διαδικασίες τους σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με τους σύγχρονους καταναλωτές και να εξελίσσουν τις παρεχόμενες τεχνολογίες τους.
Η ευελιξία και ο πλήρης αυτοματισμός θα ηγούνται της εμπειρίας
εξυπηρέτησης
Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα βλέπουν ότι, μέχρι το 2030,
θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη στροφή προς την πλήρη αυτοματοποίηση
της καταναλωτικής εμπειρίας. Η έρευνα προβλέπει ότι οι έξυπνες μηχανές
θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους και θα χειρίζονται περίπου τα 2/3
της καταναλωτικής εμπειρίας, τις αποφάσεις που γίνονται σε πραγματικό
χρόνο και αφορούν την εμπειρία, αλλά και τις αποφάσεις γύρω από το
μάρκετινγκ και τις προωθητικές ενέργειες. Σύμφωνα με την έρευνα, μέχρι
το 2030, το 67% της καταναλωτικής εμπειρίας μεταξύ μιας εταιρείας και
των καταναλωτών που χρησιμοποιούν κάποια ηλεκτρονική συσκευή θα
γίνεται εξ’ ολοκλήρου από έξυπνες μηχανές σε αντίθεση με ανθρώπους,

που υπερισχύουν σήμερα. Επίσης, μέχρι το 2030, το 69% των αποφάσεων
γύρω από την καταναλωτική εμπειρία θα λαμβάνονται αποκλειστικά από
έξυπνες μηχανές.
Οι καταναλωτές υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 78% των εταιρειών πιστεύουν πως οι καταναλωτές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στη σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι μόλις το 35% των καταναλωτών εξέφρασε αυτή τη
δυσκολία. Το χάσμα μεταξύ της άποψης των εταιρειών και των καταναλωτών μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξή των επιχειρήσεων, εάν δεν χειριστούν με προσοχή το ζήτημα. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι καταναλωτές προσδοκούν
σε περαιτέρω χρήση των νέων τεχνολογιών μέχρι το 2030 καθώς:
• Το 80% δήλωσε πως αναμένει παραδόσεις κάτ’ οίκον μέσω drone ή άλλου
αυτόνομου οχήματος.
• Το 81% απάντησε πως αναμένει αλληλεπίδραση με chatbots.
• Το 78% προσδοκά να χρησιμοποιεί εφαρμογές επαυξημένης, εικονικής ή
mixed πραγματικότητας για να βλέπει πως θα φαίνεται κάποιο προϊόν –
όπως επίσης και πως θα μοιάζει ένα συγκεκριμένο ρούχο στον αγοραστή
ή ένα έπιπλο στο σπίτι.
• Το 56% περιμένει να “επισκέπτεται” άλλες τοποθεσίες ή να ζει την εμπειρία
των διακοπών και να παρακολουθεί ψυχαγωγικά events μέσω συσκευών
mixed reality μέχρι το 2025.
• 8 στους 10 προσδοκούν τη χρήση έξυπνων βοηθών (όπως το Google
Home, Amazon, Alexa κλπ.) για να κάνουν κάποια αγορά ή να παρακολουθούν το έξυπνο σπίτι τους.
• Το 78% δήλωσε πως περιμένει να ελέγχει άλλες συσκευές μέσω wearables.
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Έρευνα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Συνεχίζεται η άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
στο τρίτο τρίμηνο του 2019
Στις 186 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την
3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών
Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
την περίοδο 16/09/2019 μέχρι 30/09/2019.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, saspiotis@boussias.com

Τ

ο τρίτο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index)
σημείωσε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 186 μονάδες έναντι 171 το
προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη
οφείλεται στην συνέχιση και ενίσχυση του
θετικού κλίματος που διαμορφώθηκε μετά
τις Εθνικές εκλογές και τις προσδοκίες για
σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Οι CEOs αξιολογούν θετικά
τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης, θεωρώντας ότι θα οδηγήσουν την οικονομία σε
σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Η ανάλυση
των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση του δείκτη σε όλα τα
μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας
οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current
status Index) σημείωσε άνοδο στις 173 μονάδες έναντι 151 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο
δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation
Index) βελτιώθηκε στις 198 μονάδες έναντι
190 του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες
καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2019:
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε σημαντική
άνοδο στις 264 μονάδες έναντι 208 το προ-

ηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 73%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι
οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
οι οποίοι σε ποσοστό 90% 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 αυξήθηκε στις 254 μονάδες έναντι 245 μονάδων
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 86%, ενώ για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
είναι αυξημένο σε 93%.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε
αξιόλογη άνοδο στις 201 μονάδες έναντι
174 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 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης
προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση

του κλάδου δραστηριοποίησης αυξήθηκε
στις 222 μονάδες έναντι 216 το προηγούμενο τρίμηνο. 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 71%, ποσοστό που
είναι αυξημένο σε 76% για τους CEOs των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μετά από 3 συνεχόμενα
τρίμηνα καθοδική πορείας, σημείωσε άνοδο στις 137 μονάδες έναντι 123 μονάδων
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι
καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 60%, ποσοστό που αυξάνεται σε
69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs
για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας
τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις
178 μονάδες έναντι 170 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε
σε 83%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι
CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
σε ποσοστό 86%.
Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύ-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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σεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο
στις 138 μονάδες έναντι 134 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 38%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 48% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε νέα άνοδο
και διαμορφώθηκε στις 169 μονάδες έναντι
158 το 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 54%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε αύξηση στις 126 μονάδες έναντι 118
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν

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 ΔΣ ΕΑΣΕ &
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, XEROX HELLAS
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος
στο 3ο τρίμηνο του 2019, αυξήθηκε
με ταχύ ρυθμό ανεβαίνοντας
στις 186 μονάδες έναντι 171 του
προηγούμενου τριμήνου. Η έντονα
ανοδική τάση οφείλεται στην

επιπλέον η γνώμη τους για τις δυνατότητες
που έχει η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις
για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Το 56% των CEOs θεωρεί ότι οι διαπραγματευτικές δυνατότητες της Ελλάδος είναι
μεγάλες, ποσοστό που αυξάνεται σε 64% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Αντίθετα το 42% των CEOs πιστεύει ότι η
Ελλάδα έχει μικρές δυνατότητες διαπραγμάτευσης για την μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για το αν έχει
βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών
στην Ελλάδα. Το 53% των CEOs συμφωνούν
ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει βελτιωθεί σημαντικά, ποσοστό ωστόσο που μειώνεται σε 43% για τους CEOs των μεγάλων
επιχειρήσεων. Αντίθετα το 45% των CEOs
θεωρούν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών
έχει σημειώσει μικρή βελτίωση. Οι CEOs που
πιστεύουν ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση
αποτελούν μειοψηφία, ενώ το ποσοστό τους
στο σύνολο ανέρχεται σε 2%.

αισιοδοξία των CEOs ότι η νέα
κυβέρνηση που προέκυψε από τις
εθνικές εκλογές θα αντιστρέψει το
κλίμα στασιμότητας και με τολμηρές
μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις θα

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Τι δυνατότητες πιστεύετε ότι έχει η Ελλάδα στις

διαπραγματεύσεις για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων;

δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες
για την ταχύτερη ανάπτυξη της

2%

Ελληνικής οικονομίας. Πάνω από τους
μισούς CEOs εκτιμούν ότι η Ελλάδα
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έχει υψηλές διαπραγματευτικές
δυνατότητες προς την κατεύθυνση
της μείωσης των στόχων για τα
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παράλληλα πιστεύουν ότι έχει

Μικρές
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Καμία

των επενδυτών στην Ελλάδα.»

42%
είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος
πριν διαμορφώθηκε σε 51%, ποσοστό το
οποίο ανήλθε σε 59% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης
σημείωσε άνοδο στις 169 μονάδες έναντι
160 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 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 67% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
και 66% για τους CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πόσο πιστεύετε ότι έχει βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών
στην Ελλάδα;

2%

Σημαντική βελτίωση
Μικρή βελτίωση
Καμία βελτίωση

45%

53%

17

18

τάσεις

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
για την άσκηση Διοίκησης στο Δημόσιο και στις Επιχειρήσεις

Η

Λίγα λόγ
ια για την
ΕΑΣΕ: Η
Εταιρία Α
(ΕΑΣΕ),
νωτάτων
ως ο φο
Στελεχώ
ρέας πο
ν Επιχειρ
υ εκφρά
μάνατζμ
ήσεων
ζει και ε
εντ της
κπροσωπ
χώρας α
εί το αν
πό το 1
ουσιαστι
ώτατο
986, επ
κά στην
ιδιώκει
ανάπτυξη
να συμβ
της ελλη
απόψεις
άλλει
ν
ι
κ
ής οικον
και δημό
ομίας με
σιες παρ
εμβάσεις
τις θέσε
με περισ
ις,
τ
ης. Έχει
σότερα α
έντονη δ
πό 500 ε
ραστηριό
νεργά μέ
που αποτ
τητα,
λη ανώτα
ελούν τη
τα στελέχ
ραχοκοκ
η επιχειρ
αλιά της
ήσεων,
τις μεγα
Ελληνική
λύτερες
ς οικονο
επιχειρή
μίας, διο
σεις που
ικώντας
δραστηρ
ιοποιούν
ται στη
χώρα.

ΔΙ ΑΠ ΙΣ ΤΩ

ΑΝΑΤΥ
ΠΟ

ΣΕ ΙΣ / ΣΥ ΜΠ

ΕΡΑΣ ΜΑΤΑ
/

ΑΠΟ Τ
ΗΝ ΗΜ
ΕΡΙΔΑ

2
ΠΡ ΟΤΑΣ ΕΙ

Ασ κώ ντ ας
Δι οί κη
κα ι στ ις Επ ση στ ο Δη μό σι ο
ιχ ει ρή σε
ις
Κοινά προβλή
ματα αναζητ

Σ

ούν λύσεις

ΕΑΣΕ - Εταιρ
ία Ανωτ άτων
Στελε χών Επιχε
Λεωφ . Ηρακ
λείου
ιρήσε ων
τηλ.: 210- 6894 446Α , Νέο Ηράκ λειο
1412
323/ 4, fax:
210- 2851 855 2

ww w.e ase

.gr

ΕΑΣΕ
2 01 9

Η ΕΑΣΕ συνεχίζει να προσφέρει στον ευρύτερο διάλογο
για το θέμα της άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης στο
δημόσιο και στις επιχειρήσεις, προχωρώντας στην έκδοση
των συμπερασμάτων και των τοποθετήσεων των ομιλητών
της ημερίδας που διοργάνωσε, με την Αιγίδα του Πτ∆ και η
οποία έτυχε θερμής υποδοχής από τα στελέχη του δημοσίου
και των επιχειρήσεων.

νέα έκδοση της ΕΑΣΕ περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις
και τα συμπεράσματα των
ομιλητών της δεύτερης κατά
σειρά ημερίδας διαλόγου μεταξύ στελεχών της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα που διοργάνωσε η Εταιρία
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, καθώς και τις προτάσεις διοικητικών μεταρρυθμίσεων της ΕΑΣΕ. Οι θέσεις της για το
μείζον θέμα της άσκησης δημόσιας διοίκησης εκδόθηκαν και σε ανάτυπο.
Η ημερίδα διοργανώθηκε την Πέμπτη 28
Μαρτίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη υλοποιώντας τον στόχο
της ΕΑΣΕ να προσφέρει στην ευρύτερη
συζήτηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με
απόψεις και ουσιαστικές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στις προσπάθειες αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης μέσω της
σύμπραξης και της ανταλλαγής καλών
πρακτικών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην ημερίδα συμμετείχαν
περισσότερα από 280 ανώτερα στελέχη
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα καθώς και στελέχη μέλη της ΕΑΣΕ
αλλά και πλειάδα καταξιωμένων ομιλητών. Κατά την έναρξη της ημερίδας, η
Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος
Προκόπης Παυλόπουλος, απηύθυνε ομιλία σχετικά με την αξία της ανταλλαγής
ιδεών και εμπειριών προς όφελος της
δημόσιας διοίκησης. Η πρωτοβουλία άλλωστε της ΕΑΣΕ έτυχε θερμής υποδοχής
τόσο από τον ίδιο τον κ. Παυλόπουλο, ο
οποίος μάλιστα έθεσε την ημερίδα υπό
την Αιγίδα του, όσο και από τα στελέχη
που συμμετείχαν. Η ΕΑΣΕ σκοπεύει να συνεχίσει τον γόνιμο διάλογο και την καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας
μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα.
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C-Suite Διαδρομές

«CHIEF EVOLUTION OFFICER
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΑΥΡΙΟ»
Ο ρόλος του CEO στην Ηγεσία του Αύριο ήταν το θέμα των
δεύτερων «C-Suite» διαδρομών της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28
Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία
περισσότερων των 250 στελεχών επιχειρήσεων.
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Βασίλης Ραμπάτ

Π

ρόκειται για μια εκδήλωση,
η θεματική της οποίας αφορά κάθε CEO, Διευθύνοντα
Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή καθώς και C-level στελέχη εταιριών.
Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά,
με εντυπωσιακή απήχηση από τον επιχειρηματικό κόσμο, σε συνέχεια της αντίστοιχης περσινής «C-Suite» διαδρομής και
παρουσίασε στα υψηλόβαθμα στελέχη
ζητήματα της καινούριας πραγματικότητας των συνεχών αλλαγών- αλλαγών τεχνολογικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών.
Η φετινή διοργάνωση εμπνεύστηκε από
το πιλοτήριο ενός αεροσκάφους και πραγματεύτηκε τους τρόπους με τους οποίους
ο επιχειρηματικός ηγέτης καλείται να διαμορφώσει την πορεία μίας εταιρίας και να
καθοδηγήσει το προσωπικό της, συχνά εν
μέσω αναταράξεων.
Αλλάζοντας την απόδοση της συντομογραφίας CEO (Chief Executive Officer), η
ημερίδα υπογράμμισε ότι ο σημερινός
Διευθύνων Σύμβουλος είναι ουσιαστικά
Chief Evolution Officer, εξελίσσοντας διαρκώς τον εαυτό του και την εταιρία μέσα
σε ένα περιβάλλον διαρκούς αστάθειας.
Τον συντονισμό της Ημερίδας είχε η Δημοσιογράφος και Senior Editor, Fortune
Greece, κα Μαρία Ακριβού ενώ την εκ-

Γρηγόρης Ζαριφόπουλος

Άγγελος Μοχλούλης

δήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κ.
Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος στην
ομιλία του αναφέρθηκε στο όραμα της
ψηφιακής εξέλιξης της Ελλάδας με στρατηγικούς πυλώνες το 5G, τα Digital Skills,
την Ψηφιοποίηση του κράτους και τον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε επιμέρους
τομείς της οικονομίας.

προλόγισε την ημερίδα, αναφέρθηκε
στην «πτήση» μας προς το επερχόμενο
τεχνολογικό αύριο, την πληθώρα των
καινοτομιών που έχουν ήδη υιοθετηθεί
με ευκολία, τονίζοντας ότι μαζί με την τεχνολογική μετάλλαξη της ζωής μας έχουν
συντελεστεί αντιστοίχως τεράστιες αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα, δομή και
λειτουργία.

Η εποχή της αλλαγής

Οι προκλήσεις ενός CEO σήμερα

Ο κ. Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων
Σύμβουλος PIERALISI Hellas, ο οποίος

Στο βήμα των C-Suite Διαδρομών ανέβηκαν πολλοί, εκλεκτοί και καταξιωμένοι
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Δημήτρης Ανδριόπουλος

Τόλης Βασιλακάκης

στον τομέα τους ομιλητές. Στο πρώτο
πάνελ oι κ.κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος,
Chairman & CEO, Dimand Real Estate
Development, Τόλης Βασιλακάκης,
Γενικός Διευθυντής, AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ,
Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευθύνων
Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ και Σπύρος
Πουλίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, IBM Ελλάδος & Κύπρου, συζήτησαν στη σκηνή και μοιράστηκαν τις
απόψεις τους σε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο. Μίλησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι CEO σήμερα
λόγω των αλλαγών που επιφέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός.

Πέγκυ Βελλιώτου

Δημήτρης Παπανικητόπουλος

Αριστοτέλης Παντελιάδης

Σπύρος Πουλίδας

Νέες τάσεις στο επιχειρηματικό
περιβάλλον
Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο κ.
Konstantin Zois, Γενικός Διευθυντής
Digital Industries, Siemens Ελλάδας, μίλησε για το θέμα του Industry 4.0 και χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο ρόλος του σύγχρονου ηγέτη είναι να προετοιμάζει την
επιχείρηση γι’ αυτά που έρχονται». Ο κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett Packard Hellas ΕΠΕ, μιλώντας
για το θέμα των Big Data, υπογράμμισε ότι
ήδη βρισκόμαστε στην εποχή του Artificial
Intelligence ενώ για το συναρπαστικό μέλλον του 5G που είναι ήδη εδώ μίλησε η κα

Στέλλα Βουλγαράκη

Konstantin Zois

Μαρία Μπούρα, Director Government
& Industry Relations and Innovation,
Ericsson.Στη συνέχεια ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, Founder & CEO, Koubaras Ltd περιέγραψε το νέο μοντέλο συναλλαγών με
επίκεντρο το Blockchain. «Είναι δύσκολο
να αποδεχτούμε ότι κάτι που γνωρίζουμε
αλλάζει. Business disruption ή αλλιώς εξέλιξη». Γι’ αυτή τη νέα πραγματικότητα των
καταναλωτών μίλησε η κα Ζήνα Μαυροειδή, Managing Director, e-fresh.gr, ενώ η
κα Βάσω Παναγιωτοπούλου, BU Director,
Leadmark παρουσίασε τον τρόπο με τον
οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη συνδέεται με
τις πωλήσεις και το Marketing.

Παναγιώτης Ζήκος
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Μιχάλης Κασιμιώτης

Μαρία Μπούρα

Τι (άλλο) πρέπει να γνωρίζουν
οι κυβερνήτες για τη μετάβαση
στο μέλλον
Για τη μετάβαση στο μέλλον οι CEOs πρέπει να γνωρίζουν καλά, όπως και ο κυβερνήτης ενός αεροσκάφους, το cockpit.
Η κα Πέγκυ Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια, Advisory, KPMG και ο κ. Δημήτρης
Παπανικητόπουλος, Πρόεδρος Linkage
Greece & Cyprus συναντήθηκαν σε έναν
απολαυστικό διάλογο on stage.

Τρόποι και προϋποθέσεις
προσέλκυσης των νέων
Για τους νέους τρόπους προσέλκυσης

Κωνσταντίνος Κίντζιος

Στέφανος Νίκας

Ζήνα Μαυροειδή

Θεόδωρος Κρίντας

των νέων στο ταξίδι της επαγγελματικής
ζωής, τους προβληματισμούς τους και
τις δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσουν ώστε να γίνουν πολύτιμα διευθυντικά και ανώτερα διοικητικά στελέχη
επιχειρήσεων μίλησε το τελευταίο πάνελ της ημερίδας στο οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Στέλλα Βουλγαράκη, Chief
People Officer, Intrasoft International,
Παναγιώτης Ζήκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Otis Ελλάδας & Κύπρου, Κωνσταντίνος Κίντζιος, Business
Development Director, ReGeneration,
Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων
Σύμβουλος LeasePlan, Στέφανος Νί-

Βάσω Παναγιωτοπούλου

κας, ReGeneration Ambassador, Brand
Manager, Coca-Cola Greece, Cyprus
& Malta και Δέσποινα Πολυζωίδου,
ReGeneration Ambassador, Graduate
Trainee - Retail Sales Account Manager,
WIND.
Κατά το κλείσιμο των εργασιών της εκδήλωσης η κα Μαρίκα Λάμπρου, Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ και Επικεφαλής της Ομάδας Οργάνωσης των C-Suite διαδρομών,
ανακεφαλαίωσε τις βασικές θεματικές
που αναπτύχθηκαν, ευχαρίστησε τους
ομιλητές για τις τοποθετήσεις τους και κάλεσε τους συμμετέχοντες στο ταξίδι προς
το αύριο των επιχειρήσεων.

Δέσποινα Πολυζωίδου
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Στέφανος Νίκας
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C-Suite Διαδρομές

ΟΜΑΔΑ ΕΑΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ C-SUITE
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2019
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
Μαρίκα Λάμπρου
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ

ΜΕΛΗ
Ozge Okay

1

2

CFO, VOLVO Car Hellas

Γιώργος Ζαρόγιαννης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Soho Square Athens

Έλενα Καλλονά
Managing Director,
Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Γιώργος Καραδήμας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
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CONNECTICORE

Γιώργος Καρακώστας
COO, CABLEL HELLENIC CABLES

Παναγιώτης
Μουτσόπουλος
Γενικός Διευθυντής,
ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

Άγγελος Μοχλούλης
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Διευθύνων Σύμβουλος,
PIERALISI HELLAS SA

Γιάννης Μπακόπουλος
CEO, EVIOP-TEMPO SA

Πάνος Πιτσιλλίδης
Commercial Excellence & Finance,
Johnson & Johnson Hellas

Γιώργος Σπυρόπουλος
Γενικός Διευθυντής,
Electra Metropolis Athens

Άννυ Τρύφων
Managing Director,
ERB Insurance Services

Νίκος Χρηστάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Ελλάδας και Κύπρου, HP
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1. Στο πάνελ «Το πλήρωμα» συζητήθηκαν οι τρόποι προσέλκυσης νέων στις επιχειρήσεις. 2,5. Οι νέες τάσεις στο
επιχειρηματικό περιβάλλον αποτέλεσαν αντικείμενο των συζητήσεων των αξιόλογων ομιλητών των C-suite
διαδρομών. 3. Στέλλα Βουλγαράκη, Γιάννης Αναστασόπουλος, Μαρίκα Λάμπρου, 4. Για τις προκλήσεις ενός CEO
σήμερα μίλησαν οι κ.κ. Σπύρος Πουλίδας, Τόλης Βασιλακάκης, Αριστοτέλης Παντελιάδης και Δημήτρης
Ανδριόπουλος. 6,7. Η κα Μαρίκα Λάμπρου με μέλη της Οργανωτικής Ομάδας της εκδήλωσης.
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣΕ, ΒΑΣΙΛΗ ΡΑΜΠΑΤ
Είμαι ευτυχής που βρισκόμαστε, για δεύτερη συνεχή χρονιά σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα για τη διοργάνωση της ημερίδας «C-Suite» Διαδρομές. Όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι η θέση ενός CEO στην Ελλάδα
του σήμερα είναι ‘υψηλού ρίσκου’ και απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά. Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι
της ηγεσίας, η ΕΑΣΕ φιλοδοξεί να λειτουργεί ως πυξίδα και σημείο αναφοράς για τα μέλη της, προ(σ)
καλώντας σε έναν γόνιμο διάλογο για το μέλλον, αλλά και να ευνοήσει τη δημιουργία ενός κλίματος
συνεργασίας με τους νέους.

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
XEROX
ΧΟΡΗΓΟΙ
EDENRED
LEADMARK

1

LIGHTHOUSE
VOLVO

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
STRATEGY TECHNICS
2

3

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
SPEEDEX
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4
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SOHOSQUARE

1. Νατάσα Λαζαρίδου, Μαρίκα Λάμπρου, Παναγιώτης Ζήκος, 2. Γιάννης Πετούλης, Πέτρος Ζόραπας, 3. Πέγκυ Βελλιώτου, Γιάννης Αναστασόπουλος, Μαρίκα Λάμπρου,
Βασίλης Ραμπάτ, Δημήτρης Παπανικητόπουλος, 4. Μάριος Μίκαϊτς, Μιχάλης Μικρόπουλος, Ντομινίκ Μίκαϊτς, 5. Γιάννης Ρόβης, Λάρρυ Σακελλαρίου, Γιάννης Κολοβός,
6. Χριστίνα Αντωνίου, Σάμι Μοναστηριώτης, Βαλέρια Τσάμη.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ C-SUITE ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Θέλουμε να αυξήσουμε τον προβληματισμό στα θέματα της καθημερινής ζωής ενός στελέχους που συνήθως δεν αγγίζουμε, λόγω της πληθώρας των υποχρεώσεών μας. Στις μέρες μας καλούμαστε με αυξανόμενους ρυθμούς να αλλάξουμε ως άνθρωποι, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να αλλάξουμε τον τρόπο με
τον οποίο δουλεύουμε και επικοινωνούμε, να αλλάξουμε σε επίπεδο επαγγελματικό, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό. Πρέπει επομένως να μάθουμε και να εξοικειωθούμε με πολλά. Σήμερα, ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος χρειάζεται να αναπτύξει διαφορετικές δεξιότητες για να μπορέσει όχι μόνο να επιβιώσει,
αλλά και να καταφέρει μεγάλα επιτεύγματα. Απαιτείται, δηλαδή, να αλλάξει τα λεγόμενα soft skills του. Κι
έχουμε να κάνουμε αρκετά βήματα και αρκετή προσπάθεια, ώστε να αγκαλιάσουμε την αλλαγή.
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Ηγεσία

APPRECIATIVE INQUIRY

Mία διαφορετική προσέγγιση για την
οργανωσιακή ανάπτυξη

Η μέθοδος του Appreciative Inquiry εστιάζει στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων και στο τι
πραγματικά λειτουργεί καλά σε έναν οργανισμό ως τον βασικό μοχλό για την επίτευξη θετικών
αποτελεσμάτων και αλλαγών με διάρκεια.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Τ

ο Appreciative Inquiry Model αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις θετικές οργανωτικές προσεγγίσεις για
την ανάπτυξη και τη συλλογική
μάθηση. Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον επιδραστικά κινήματα
για την θετική οργανωσιακή ανάπτυξη των
τελευταίων δεκαετιών. Τι είναι όμως πρακτικά το appreciative inquiry; Πρόκειται για μία
συνεργατική, με βάση τα πλεονεκτήματα,
προσέγγιση για την αλλαγή στους οργανισμούς και σε άλλα ανθρώπινα συστήματα.
Ως εκ τούτου ο όρος αναφέρεται:
• στο AI paradigm - από μόνο του, το οποίο
σχετίζεται με τις αρχές και τη θεωρία πίσω
από την προσέγγιση της αλλαγής με βάση
τα πλεονεκτήματα, και
• στην AI μεθοδολογία και πρωτοβουλίες - τα
οποία αφορούν στις συγκεκριμένες πρακτικές και λειτουργικά βήματα τα οποία

χρησιμοποιούνται για να επιφέρουν θετική
αλλαγή σε ένα σύστημα.

Βασικές έννοιες στο AI
Η θεμελιώδης ιδέα πίσω από το ΑΙ είναι ότι με
την πάροδο του χρόνου έχει γίνει όλο και πιο
σύνηθες για τους οργανισμούς να προσεγγίζουν τις αλλαγές και την ανάπτυξη μέσα από
ένα πρίσμα επίλυσης προβλημάτων. Καθώς
οι εταιρείες επιδιώκουν στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, στην επιβίωση, στην
καλύτερη απόδοση και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, οι υποστηρικτές του AI
πιστεύουν ότι έχει προκύψει μία ανθυγιεινή
και υπερβολική έμφαση στην «διόρθωση
των λαθών» - μία προσέγγιση που βασίζεται
στις ελλείψεις. Το AI έρχεται να προκαλέσει
αυτές τις γενικευμένες υποθέσεις και προτείνει αντίθετα ότι οι οργανισμοί μπορεί να
επωφεληθούν περισσότερο μέσω της λε-

γόμενης «strengths-based» ή «affirmative»
προσέγγιση. Αυτή η θετική προσέγγιση, με
τη σειρά της, θεωρεί ότι κάθε ανθρώπινο σύστημα έχει ένα θετικό πυρήνα πλεονεκτημάτων/ δυνατών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση
δεν διαφέρει και πολύ από τον τρόπο που
βλέπουμε τα οργανωσιακά πλεονεκτήματα
στην συμβατική βιβλιογραφία της διοίκησης
επιχειρήσεων. Στην ουσία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι περιλαμβάνει :
• τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις ικανότητες
μίας εταιρείας «στα καλύτερά της» και
• τις συλλογικές αντιλήψεις σχετικά με το τι
αποτελεί το βέλτιστο.

Λίγη ιστορία
Οι περισσότεροι εταιρικοί ηγέτες και
managers γνωρίζουν για το scientific
management, αλλά για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι πρόκειται για μία σχολή σκέψης
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που αναδείχθηκε σε εξέχουσα θέση στα τέλη
της δεκαετίας του 19ου αιώνα. Το scientific
management στην αρχική του μορφή δεν
είναι δημοφιλές εδώ και έναν αιώνα σχεδόν.
Εντούτοις, οι υποστηρικτές του ΑΙ δείχνουν
ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η «νοοτροπία που εστιάζει στις ελλείψεις» παραμένει έντονα ενσωματωμένη στη διοικητική
και οργανωτική πρακτική μέχρι και σήμερα.
Οι αλλαγές στους οργανισμούς με αυτή την
έννοια αφορούσαν στον εντοπισμό, τον καθορισμό και την διόρθωση των πραγμάτων
που δεν λειτουργούν. Παραδείγματα αυτής
της νοοτροπίας αποτελούν πρακτικές όπως
η ανάλυση των οργανωτικών αναγκών, ο
ορισμός προβλημάτων, οι root cause ανάλυση και άλλα.

Προς μία προσέγγιση που
βασίζεται στα δυνατά στοιχεία
Σε απάντηση αυτής της υπερβολικής εστίασης στις ελλείψεις, το ΑΙ αναδείχθηκε ως μία
εναλλακτική προσέγγιση στην οργανωσιακή
αλλαγή και ανάπτυξη. Μία θετική προσέγγιση που επικεντρώνει την αναζήτηση του τι
είναι σωστό, τι λειτουργεί και πώς να εργαστούμε για ένα επιθυμητό όραμα.
Το Appreciative Inquiry μοντέλο είναι βασισμένο στην αρχή ότι τα θετικά οργανωτικά
μελλοντικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συλλογικής συμμετοχής
και μεθόδων που επιβεβαιώνουν, επιβάλλουν και ενισχύουν την εκ των προτέρων
μάθηση. Πρωτοπόρος του ΑΙ μοντέλου
θεωρείται ο David Cooperrider, αν και αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του ‘80 από τον
Cooperrider και τον Suresh Srivastva, τον
τότε μέντορά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η
ιδέα προέκυψε όταν εκείνος και ένας συνεργάτης του έκαναν έρευνα για ένα έργο οργανωτικής ανάπτυξης. Όπως ο ίδιος περιγράφει
βρέθηκαν σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον και μία αρνητική ατμόσφαιρα και αποφάσισαν να αλλάξουν αυτή την προσέγγιση.
Αντί να αναζητήσουν τι δεν λειτουργούσε,
αποφάσισαν να ρωτήσουν σχετικά με το τι
λειτουργούσε αποτελεσματικά. Η έμπνευση εδώ ήταν ότι η αναζήτηση η ίδια μπορεί
δυναμικά να διαμορφώσει τον τρόπο που
βλέπουμε και αναπτύσσουμε τα ανθρώπινα

συστήματα. Aρχικά η προσέγγιση της έρευνας (inquiry) διδάχτηκε στους εργαζομένους
ώστε να μπορούν να διεξάγουν συνεντεύξεις
με άλλους με τις νέες μεθόδους. Η αποδοχή
ήταν θετική, καθώς γινόταν εμφανές το βασικό όφελος που ήταν η παραγωγή νέων ιδεών. Στην συνέχεια, ο Cooperrider άρχισε να
συνεργάζεται με άλλους για να διερευνήσει
πώς αυτό το «social constructionism» μπορεί
να εφαρμοστεί στην οργανωσιακή αλλαγή,
ανάμεσα σε άλλα. Μέχρι το 1997, το «4D
model» που είχε θέσει τα θεμέλια εξελίχτηκε
στο Appreciative Inquiry μοντέλο όπως το
ξέρουμε σήμερα.

Το μοντέλο και η θεωρία
Κάθε επαγγελματίας του organizational
development γνωρίζει καλά ότι στον τομέα
αυτό τα frameworks αφθονούν. Το 4D μοντέλο αναφέρεται σε γενικές γραμμές σε μία
οπτική αναπαράσταση των τεσσάρων σταδίων μίας AI πρωτοβουλίας:
• Ανακάλυψη (discovery)
• Όνειρο (dream)
• Σχεδιασμός (design)
• Πεπρωμένο (destiny).
Συχνά βλέπει κανείς να προστίθεται και ένα
πέμπτο βήμα, αυτό του Ορισμού (define),
το οποίο σχετίζεται με αυτό που περιγράφει ο David Cooperrider ως «επιλογή ενός
θετικού (affirmative) θέματος». Ένα θετικό
θέμα, με τη σειρά του, είναι το επίκεντρο της
πρωτοβουλίας, ενώ μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα. Σχετικά παραδείγματα
αποτελούν η μεγαλύτερη ικανοποίηση πελάτη, ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας ή
αποδοτικότερη παροχή αξίας. Το βήμα του
Ορισμού είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τον
καθορισμό του πώς τα παρακάτω βήματα θα
εξελιχθούν. O Kessler υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης γλώσσας που εμπνέει για την
παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της μεγαλύτερης ικανοποίησης πελατών
μπορεί να περιγραφεί και να προσεγγιστεί
ως «εμπνέοντας φανατικά πιστούς πελάτες».
Με τα θετικά βήματα να έχουν πλέον τεθεί, οι
φάσεις του μοντέλου είναι:
1. Discover- Ανακάλυψη: Η εστίαση στη
διάρκεια αυτής της φάσης είναι η αναζήτηση για την αναγνώριση του τι δίνει ζωή στον

οργανισμό. Επιτυχίες του παρελθόντος μπορούν να συζητηθούν και να διερευνηθούν,
και σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να
οξυνθεί ότι επέτρεψε αυτές τις επιτυχίες.
Αυτό έχει να κάνει με την ενεργή έρευνα και
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θέσουν ερωτήματα ο ένας στον άλλο ώστε να ανακαλύψουν αυτό που ο Ludema και άλλοι μελετητές αποκαλούν «το καλύτερο από αυτό που
είναι». Ενώ αυτή η διαδικασία εστιάζει στην
αποκάλυψη των δυνατών σημείων, αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο τρόπο να αλλάξει η
τρέχουσα νοοτροπία και το λεξιλόγιο και να
απομακρυνθεί από την νοοτροπία που εστιάζει στις ελλείψεις.
2. Dream - Όνειρο: Η φάση αυτή έχει να
κάνει με τον οραματισμό μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων για τον οργανισμό. Με
δεδομένο ότι, ιδανικά, μία ευρεία γκάμα συμμετεχόντων εμπλέκονται στην AI διαδικασία,
αυτή η φάση θα δώσει πολλαπλές προοπτικές, γνώμες και νοήματα. Τα άνευ όρων
θετικά ερωτήματα που έχουν αναπτυχθεί,
ιδανικά, θα «ξεκλειδώσουν» δημιουργικά,
εποικοδομητικά οράματα και δυνατότητες.
Μέσω της θετικής γλώσσας και απεικόνισης,
οι συμμετέχοντες δημιουργούν από κοινού
το μέλλον και θετικά αποτελέσματα.
3. Design - Σχεδιασμός: Η συν-δημιουργία συνεχίζεται και σε αυτή τη φάση, αλλά
η εστίαση μεταβιβάζεται στη συζήτηση των
δυνατοτήτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ένα κοινό όραμα ή αξία που η ομάδα ή οι συμμετέχοντες
θεωρούν ότι έχει πραγματική και θετική
προοπτική. Οι ατομικές φιλοδοξίες γίνονται
έτσι κοινές, σε αυτό που ιδανικά είναι ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλές και
υποστηρικτικό και στο οποίο όλοι αισθάνονται ότι ακούγονται.
4. Destiny - Πεπρωμένο: Στόχος αυτής της
τελικής φάσης (που παλιότερα αποκαλούνταν Delivery) είναι η κατασκευή του μέλλοντος μέσω «καινοτομίας και δράσης». Το
όραμα, το σύστημα ή οι δομές που σχεδιάστηκαν για να αφιερωθούν σε όλα τα δυνατά
μέσα για την επίτευξη των στόχων, βελτιώνονται περαιτέρω μέσω της ατομικής δέσμευσης. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο
ότι αυτή η φάση του 4D μοντέλου δεν καθο-
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ρίζεται αυστηρά ως προς το πώς πρέπει να
προχωρήσει.

Βασικές αρχές
του Appreciative Inquiry
Καθώς η εφαρμογή του Appreciative
Inquary έχει διευρυνθεί συναντάει κανείς
πολλές διαφορετικές ή και αντιφατικές πρακτικές οι οποίες υποτίθεται βρίσκονται κάτω
από την ομπρέλα του ΑΙ. Αυτό ίσως οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη μίας επίσημης
μεθοδολογίας - ο καθηγητής Cooperrider
ήταν διστακτικός στην αρχή να δημοσιεύσει κάτι σχετικά. Ωστόσο, προς το τέλος της
προηγούμενης δεκαετίας, σε συνεργασία με
την Dr Diana Whitney από το Taos Institute
αναπτύχθηκαν πέντε βασικές αρχές για την
εφαρμογή του ΑΙ.
1. Τhe Constructionist Principle
Η αρχή αυτή υποδηλώνει ότι οι υποκειμενικές μας πεποιθήσεις για το αληθινό καθορίζουν τις ενέργειες μας, τις σκέψεις μας και
τις συμπεριφορές μας. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι καθοριστική
για τον τρόπο που συν-οικοδομούμε τους
οργανισμούς, και αυτό περιλαμβάνει και τη
γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την αναζήτηση/ έρευνα (inquiry). Η έρευνα από μόνη
της αφορά στη δημιουργία και την έμπνευση
νέων ιδεών, οραμάτων και αφηγημάτων που
μπορεί να οδηγήσουν σε δράση.
2. The Simultaneity Principle
Αυτή η αρχή υποδηλώνει ότι οι έρευνες
μας σχετικά με τα ανθρώπινα συστήματα
μπορούν να τα αναγκάσουν να αλλάξουν.
Τα πρώτα ερωτήματα που θέτουμε μπορούν να διαμορφώσουν πώς οι άνθρωποι
σκέφτονται και μιλούν για τα πράγματα, το
οποίο με τη σειρά του επηρεάζει το πώς μαθαίνουν πράγματα και πώς ανακαλύπτουν.
Δεν υπάρχει ουδέτερη ερώτηση, υπό την
έννοια ότι οι παθιασμένες και επίμονες αναζητήσεις σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις θα
οδηγήσουν σε αλλαγή σε αυτές τις κατευθύνσεις.
3. The Poetic Principle
Η τρίτη αρχή υποστηρίζει ότι μπορούμε να
επιλέξουμε -ή όχι- να μελετήσουμε την οργα-

νωσιακή ζωή για να κάνουμε τη διαφορά. Η
ζωή στα ανθρώπινα συστήματα, όπως είναι
οι οργανισμοί και οι ομάδες, γράφεται και
λέγεται με ιστορίες. Η επιλογή του λεξιλογίου
μας μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα,
εικόνες, έννοιες και αντιλήψεις και το ΑΙ έχει
να κάνει με τη χρήση της έρευνας/ αναζήτησης για τη δημιουργία θετικών, αισιόδοξων
οραμάτων του μέλλοντος προκειμένου να
εμπνεύσει και να ξυπνήσει «το καλύτερο
στους ανθρώπους».
4. The Anticipatory Principle
Η αρχή αυτή υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες
ενέργειες και συμπεριφορές διαμορφώνονται από το όραμά μας για το μέλλον. Μέσω
του ΑΙ μπορούμε να δημιουργήσουμε θετικές εικόνες και οράματα για το μέλλον μας ή
το μέλλον ενός οργανισμού, κάτι που θα επηρεάσει αυτό που κάνουμε στο παρόν.
5. The Positive Principle
Για να ενθαρρύνουμε το momentum θα
πρέπει να θέσουμε θετικά ερωτήματα που
υπογραμμίζουν τον θετικό πυρήνα ενός οργανισμού. Οι αλλαγές που έχουν διάρκεια
βασίζονται σε κοινωνικές συνδέσεις και θετικές επιπτώσεις στους ανθρώπους. Τα θετικά
συναισθήματα όπως ο ενθουσιασμός, η ενότητα, η ελπίδα και η χαρά ενθαρρύνουν τις
δημιουργικές ιδέες. Αυτές οι πέντε ΑΙ αρχές
είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες και έχουν
πλέον καθιερωθεί.

Κριτική στη μέθοδο:
θετικά και αρνητικά
Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Appreciative Inquiry Model;
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα δυνητικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:
• Αρχικά, το ΑΙ εστιάζει στα δυνατά στοιχεία,
κάτι που παρέχει στους οργανισμούς ενέργεια για θετική αλλαγή και καινοτομία
• Η αξιοποίηση των δυνατών στοιχείων επιτρέπει επίσης στους εργαζόμενους να ενισχύσουν την επάρκειά τους.
• Ενθαρρύνει μία κουλτούρα μάθησης
μέσω της συλλογικής έρευνας και εξοπλίζει τους ανθρώπους με τις δεξιότητες
που θα τους επιτρέψουν να ανακαλύ-

ψουν τον εαυτό τους.
• Ως εκ τούτου ενθαρρύνει τη δημιουργική
σκέψη, την παραγωγή ιδεών και δυνητικά
καλλιεργεί καινοτόμες προσεγγίσεις.
• Αυτά με τη σειρά τους επιτρέπουν την
οργανωσιακή προσαρμοστικότητα - ένα
κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα
δυναμικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
• Μία κουλτούρα μάθησης ενθαρρύνει επίσης τη βιώσιμη αλλαγή.
• Από τον σχεδιασμό της, στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων.
• Μέσω της συμμετοχής επιδιώκει να ενισχύσει την δέσμευση και όχι την αντίσταση.
• Το 4D framework, μέσω της δομής του, επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν
γνώσεις από τις δράσεις.
Είναι εμφανές ότι υπάρχει μία συνέπεια μέσω
της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των
δυνητικών πλεονεκτημάτων. Πρόκειται για
το γεγονός ότι το ΑΙ αντιμετωπίζει την αλλαγή σε επίπεδο κουλτούρας, και δεν παρουσιάζει μία αναλυτική προσέγγιση για την «επιδιόρθωση» συγκεκριμένων προβλημάτων.
Πράγματι, το ΑΙ ενθαρρύνει την ανάπτυξη
μίας ολιστικής συστημικής προσέγγισης, η
θεμελιώδης αρχή της οποίας δεν είναι ούτε
«top-down» ούτε «bottom-up».
Είναι χρήσιμο ωστόσο να δούμε και τα πιθανά μειονεκτήματα του Appreciative Inquiry.
Αυτά περιλαμβάνουν:
• Το ΑΙ απαιτεί σημαντικό χρόνο - δεν πρόκειται για μία γρήγορη λύση σε καμία περίπτωση.
• Η μεγάλης κλίμακας οργανωσιακή αλλαγή
μέσω του ΑΙ μπορεί να απαιτήσει μεγάλους
πόρους, ειδικά αν οι συμμετέχοντες είναι
διάσπαρτοι γεωγραφικά.
• Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κατά πόσο
μπορεί να δημιουργηθεί ένα θετικό, υποστηρικτικό και ανοιχτό για μοίρασμα περιβάλλον.
• Δεν μπορούν όλοι οι stakeholders πάντα να
εμπλακούν και
• Αν δεν μπορούν να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τότε προκύπτει το ερώτημα
γύρω από το ηθικό κομμάτι της χάραξης
στρατηγικής χωρίς ουσιαστικά μία δημοκρατική συναίνεση.

Παρουσίαση
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Αναπτύσσοντας ομάδες με Ακεραιότητα
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Γενικής Διευθύντριας, Partner Response

Μ

ε το ιδιαιτέρως επιτυχημένο 6th
Round Table του Business Integrity
Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Eλλάδος, το οποίο φιλοξενήθηκε
στις εγκαταστάσεις της OTE Academy, στις
25/11/19, γιορτάστηκε η τριετής λειτουργία
του Φόρουμ Ακεραιότητας Επιχειρήσεων.
Το BIF είναι ένα ενεργό δίκτυο στο οποίο
συμμετέχουν εταιρίες, με πρωτοβουλία της
Διεθνούς Διαφάνειας Eλλάδος, για την προώθηση της ακεραιότητας στον επιχειρηματικό
τομέα.Στο Round Table μας δόθηκε η ευκαιρία για την εισήγηση με τίτλο «Integrity in
Learning & Development». Εστιάσαμε στον
τρόπο που θα πρέπει να εκπαιδεύονται τα
στελέχη για να λειτουργούν με Ακεραιότητα. Ακόμα, πώς να καλλιεργείται μια τέτοια
είδους επιχειρηματική κουλτούρα, που να
εμπνέει Εμπιστοσύνη και Ακεραιότητα,
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς Πελάτες.
Στο έργο Neuroscience of Trust, ο Paul J. Zak
σημειώνει ότι, όπου υπάρχει Εμπιστοσύνη &
Ακεραιότητα, οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, ενεργητικοί, συνεργατικοί και πιο
πιθανό να παραμείνουν πιστοί στην εταιρεία. Επίσης, υποφέρουν λιγότερο από το
χρόνιο άγχος και είναι πιο ευτυχισμένοι στη
ζωή τους. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν
στην υψηλότερη παραγωγικότητα.
Ειδικά στις Πωλήσεις, η Ακεραιότητα και η
Εμπιστοσύνη αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες
οι οποίες, όμως, συχνά αμφισβητούνται.
Σε πρόσφατη έρευνα της Integrity Solutions,
USA, το 76% των CEOs επιχειρήσεων εξέφρασε την άποψη ότι σημαντικό εργαλείο
ανάπτυξης είναι η καθοδήγηση (Coaching).
Καθοδηγώντας με Ακεραιότητα
Οι ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η οικοδόμηση ενός δεκτικού περιβάλλοντος για Sales
Coaching απαιτεί χρόνο και προσπάθεια,
αλλά αποδίδει πραγματική αξία. Όταν οι άνθρωποι σας εμπιστεύονται, θα εργαστούν
πιο σκληρά, θα ακούσουν καλύτερα και θα

δώσατε αλλά και αυτές που λάβατε. Δεν
πρόκειται μόνο για το τι έχετε δεσμευτεί
προς τους υπαλλήλους σας, αλλά και για τις
δεσμεύσεις των υπαλλήλων προς εσάς.
Ακεραιότητα είναι να είστε ειλικρινείς και αυθεντικοί, ακόμα και αν αυτό δεν είναι εύκολο.

έχουν μεγαλύτερη διάθεση να κατανοήσουν
λάθη και να λύσουν παρεξηγήσεις. Όταν η
εμπιστοσύνη είναι χαμηλή, υπάρχει περισσότερη αντίσταση και η επικοινωνία δεν
λειτουργεί αποτελεσματικά.
Για να έχετε ειλικρινείς, ανοικτές συζητήσεις
με τους υφισταμένους σας, πρέπει να «μπείτε
στη θέση τους» και να είστε πρόθυμοι να
προχωρήσετε σε δράσεις, ώστε να εδραιώσετε κοινό έδαφος, να συνδεθείτε συναισθηματικά και να ξεπεράσετε τα εμπόδια.
Όπως αναφέρετε σε άρθρο του Gallup
Institute, σχετικά με την κρίση ακεραιότητας και εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζουν
πολλές εταιρείες τονίζει ότι:
«Η ισχυρή ηθική ηγεσία αποτελεί ένα συστατικό αυτού που εμπνέει τους εργαζόμενους
και τους πελάτες την εμπιστοσύνη, ώστε να
επενδύσουν σε μακροχρόνιες σχέσεις με οργανισμούς».
Αναπτύσσοντας Κουλτούρα Εμπιστοσύνης & Ακεραιότητας
1. Γνωστοποιήστε σαφώς τις προσδοκίες σε κάθε στέλεχος. Μην υποθέσετε ότι
ξέρουν τι σκέφτεστε. Επικοινωνήστε την
προοπτική, υιοθετώντας το στυλ συμπεριφοράς τους, όχι τo δικό σας.
2. Δείξτε ότι τους κατανοείτε, εκφράζοντας
το με πράξεις. Οι ενέργειες είναι πιο ισχυρές από τα λόγια.
3. Παρακολουθείστε τις δεσμεύσεις που

4. Ως ηγέτης, γνωρίζετε ότι οι συζητήσεις
σχετικά με προβλήματα απόδοσης ή άλλες
προκλήσεις δεν είναι ποτέ εύκολες. Όταν
είστε ειλικρινείς και δείξετε ότι έχετε σαφείς
στόχους και πίστη στην επιτυχία, θα ενισχύσετε τη σχέση και την απόδοση.
5. Να είστε Πρότυπο Ακεραιότητας. Πολλές
εταιρείες έχουν ανάμεσα στις κορυφαίες αξίες τους την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι ιδιότητες
μεταφράζονται αυτόματα σε καθημερινές
συμπεριφορές. Οι εργαζόμενοι παρατηρούν και ακολουθούν το παράδειγμα σας.
Επιπλέον, το παρατηρούν οι πελάτες και το
αξιολογούν υψηλά.
6. Να θυμίζετε συχνά το πλαίσιο συμπεριφοράς Ακεραιότητας. Ενώ η εμπιστοσύνη είναι
το θεμέλιο για τις παραγωγικές σχέσεις και
τις ομάδες με υψηλές επιδόσεις, δεν είναι
κάτι που συμβαίνει από τη μία μέρα στην
άλλη. Οικοδομείται και συντηρείται από πολλές μικρές ενέργειες καθημερινά. Δεν είναι
επίσης θέμα τεχνικής. Είναι θέμα χαρακτήρα.
Είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης εξαιτίας του
τρόπου με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας και
διαχειριζόμαστε με Ακεραιότητα τις σχέσεις
με τους άλλους.
• Το παράδειγμα σας μιλάει
• Στοχεύστε σε συγκεκριμένες καταστάσεις
• Δείτε την επίσημη και την ανεπίσημη πλευρά
• Διαμορφώστε Κουλτούρα που επιβραβεύει
την Ακεραιότητα
Πηγές:
Integrity Solutions (Response’s strategic Alliance)
Transparent International Greece
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Ο ρόλος του coaching
στην υλοποίηση αλλαγών
Η αλλαγή είναι δύσκολη αλλά και απαραίτητη σε κάποια σημεία της επαγγελματικής
και προσωπικής μας πορείας. Και σίγουρα υλοποιείται πιο εύκολα όταν κάποιος μας
καθοδηγεί και μας υποστηρίζει όσο την υλοποιούμε.
Άρθρο των Richard E. Boyatzis, καθηγητή στο Weatherhead School of Management, Melvin Smith, καθηγητή στο Case Western
και Ellen Van Oosten, καθηγήτριας στο Case Western, στο Harvard Business Review Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Η

αλλαγή είναι δύσκολη κι
αυτό είναι κάτι που μπορεί
να προσυπογράψει όποιος
έχει προσπαθήσει να αλλάξει καριέρα, να βελτιώσει μια σχέση ή
να εγκαταλείψει μια κακή συνήθεια. Κι
ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους, η αλλαγή γίνεται σε κάποια σημεία
της ζωής μας απαραίτητη. Αποτελεί μάλιστα κρίσιμο βήμα στην εκπλήρωση του
δυναμικού μας και στην επίτευξη σημαντικών στόχων στη δουλειά και στο σπίτι. Η αλλαγή αυτή υλοποιείται πιο εύκολα όταν κάποιος μας καθοδηγεί και μας
υποστηρίζει. Κι αυτό, ακριβώς, είναι το
σημείο στο οποίο όλοι έχουμε ρόλο. Είτε
ως προϊστάμενοι, είτε ως συνάδελφοι,
είτε ψηλά, είτε χαμηλά στην ιεραρχία,
είτε εξωστρεφείς, είτε εσωστρεφείς, μπορούμε να μάθουμε να υποστηρίζουμε
ουσιαστικές και θετικές αλλαγές στους
ανθρώπους γύρω μας.
Οι τρεις καθηγητές που συνέγραψαν το
συγκεκριμένο άρθρο διαθέτουν δύο δεκαετίες συμβουλευτικής εμπειρίας σε διαφορετικά τμήματα, κλάδους και χώρες
και έχουν κάνει δεκάδες μελέτες για να
καταλήξουν στις καλύτερες πρακτικές
για την στήριξη της προσπάθειας των

άλλων να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του
εαυτού τους. Ο Richard Boyatzis, ένας εκ
των τριών συγγραφέων, ανέπτυξε το 1970
μια θεωρία για την ηθελημένη αλλαγή η
οποία παραμένει πρότυπο στον κλάδο
της ψυχολογίας. Η ηθελημένη αλλαγή περιλαμβάνει το να οραματίζεσαι τον ιδανικό σου εαυτό (το ποιος θέλεις να είσαι και
το τι θέλεις να κάνεις στην καριέρα και τη
ζωή σου), να εξερευνάς τον αληθινό σου
εαυτό (τα κενά που πρέπει να καλύψεις
και τις δυνάμεις που θα σε βοηθήσουν
να το πετύχεις), την ανάπτυξη μιας ατζέντας μάθησης (έναν οδικό χάρτη για την
μετατροπή των φιλοδοξιών σε πραγματικότητα) και, τέλος, την εξάσκηση και τον
πειραματισμό με νέους ρόλους και συμπεριφορές.
Ένας καλός coach μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά όποιον βρίσκεται στην παραπάνω διαδικασία. Σημειώστε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη «βοηθήσει» και όχι
να «οδηγήσει», να «σπρώξει» ή να «τραβήξει». Δεν είναι δουλειά μας να πούμε
στους άλλους τι να κάνουν. Είμαστε εδώ
για να ρωτάμε τις σωστές ερωτήσεις, να
ακούμε με προσοχή, να λειτουργούμε με
ενσυναίσθηση, να εξερευνούμε το προσωπικό όραμα του άλλου και να αναπτύσ-

σουμε μια ουσιαστική σχέση. Δουλειά
μας είναι να διευκολύνουμε τον άλλον
να κάνει την αλλαγή και ο τρόπος με τον
οποίον το κάνουμε έχει μεγάλη σημασία.
Πρέπει να τον βοηθήσουμε να εντοπίσει
την ευκαιρία να μάθει, να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο και να διασφαλίσουμε
ότι η διαδικασία προχωρά. Αυτή η μέθοδος μας επιτρέπει να βοηθήσουμε τους
άλλους να ανταποκριθούν σε προκλήσεις
που μπορεί να είναι μεγάλες («Δεν νιώθω
ικανοποιημένος με την καριέρα μου») ή
μικρές («Θα ήθελα να αλληλοεπιδρώ διαφορετικά με τους άλλους»).

Εντοπίστε την ευκαιρία
Εάν δίνουμε την πρέπουσα προσοχή, θα
αρχίσουμε να εντοπίζουμε τις στιγμές
που προσφέρονται από μόνες τους για
coaching -για να βοηθήσουμε, δηλαδή,
τους άλλους στην πορεία της προσωπικής
τους ανάπτυξης. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αλλάξουν ταχύτητα. Η πρόκληση είναι εμφανής. Παίρνουν προαγωγή, τους ανατίθεται
ένα σημαντικό project ή ενημερώνονται
ότι πρέπει να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, βιώνουν
ένα απότομο «ξύπνημα». Χάνουν τη δου-
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λειά τους, λαμβάνουν μια τρομακτική διάγνωση ή μπαίνουν σε μια κρίσιμη ηλικία.
Πολλές φορές πάλι, μπορεί να έχουν μόνο
μια αφηρημένη αίσθηση ή και καμία ιδέα
σχετικά με όλα όσα δεν λειτουργούν σωστά στη ζωή τους.

Διαμορφώστε το πλαίσιο
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι πετυχαίνουν περισσότερα όταν είναι
σε θετική κατάσταση τόσο από ψυχολογικής όσο και σωματικής άποψης. Πώς
μπορούμε όμως να βάλουμε κάποιον στο
σωστό πλαίσιο σκέψης; Κρίσιμο στοιχείο
επιτυχίας είναι η ενσυναίσθηση. Ξεκινάμε,
λοιπόν, δείχνοντας αυθεντικό ενδιαφέρον
και μέριμνα για τον άλλον, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μια σχέση η οποία θα
«αντηχεί» τη θετική αυτή στάση. Θα πρέπει
επίσης να δείξουμε καλώς εννοούμενη περιέργεια: να θέτουμε διερευνητικές, ανοικτές ερωτήσεις σχεδιασμένες ώστε να βοηθούν τον άλλον να πραγματοποιήσει το
ατομικό του όραμα -το οποίο και αποτελεί

το πλαίσιο της συνεργασίας σας.
Δυστυχώς, όταν βιώνουμε μια στιγμή
που προσφέρεται για coaching, οι περισσότεροι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
Αναλαμβάνουμε οι ίδιοι την ανάλυση του
προβλήματος και προσφέρουμε συμβουλές και λύσεις. Όπως έχει δηλώσει και ένας
διάσημος μηχανικός που εξελίχθηκε σε
στέλεχος του marketing: «Όταν οι άλλοι
έρχονται σε εμένα με κάποιο πρόβλημα,
βλέπω το πρόβλημα και όχι τον άνθρωπο.
Για την ακρίβεια, βλέπω τους ανθρώπους
ως πλατφόρμες που μεταφέρουν προβλήματα». Το παραπάνω είναι ένα παράδειγμα
προσέγγισης που μπορεί να βοηθήσει να
πετύχουμε έναν προκαθορισμένο στόχο,
όπως το να κερδίσουμε μια προαγωγή. Αν
όμως μιλάμε για ευρύτερους συμπεριφορικούς στόχους , όπως το να γίνει κάποιος
δυναμικός ηγέτης ή καλός ακροατής, ή να
βρει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη
δουλειά και την προσωπική του ζωή, τότε
η προσέγγιση αυτή μάλλον παρακωλύει
παρά ευνοεί τη βελτίωση.

Σε σχετική έρευνα, παρατηρήθηκε ότι οι
άνθρωποι που είχαν άλλους να τους λένε
τι ακριβώς να κάνουν -με έμφαση στους
στόχους και στις προκλήσεις που έπρεπε
να ξεπεράσουν- κατέληγαν να νιώθουν
ένοχοι και αυτοσυνείδητοι. Αντιθέτως, το
coaching που εστιάζει στα προσωπικά
όνειρα και στο πώς μπορεί κανείς να τα
πετύχει, προκάλεσε θετικά συναισθήματα.
Μάλιστα, μελέτες απεικόνισης των νευρώνων κατέδειξαν ότι συνετέλεσε στην
ενεργοποίηση σημείων του εγκεφάλου
που σχετίζονται με το να είμαστε δεκτικοί
σε νέες ιδές, στην αλλαγή και στη μάθηση.

Ο ιδανικός και ο αληθινός εαυτός
Το σωστό coaching συνεχίζεται μέχρι να
ανακαλύψει κανείς τον ιδανικό του εαυτό:
να εκφράσει, δηλαδή, τις αξίες του, το πάθος του, την ταυτότητά του και τις ελπίδες
του για το μέλλον. Κι αυτό προϋποθέτει να
αφήσετε στην άκρη τις προσωπικές σας
προκαταλήψεις, υποθέσεις και εμπειρίες
και να κάνετε αυτό που ο Ed Schein, καθη-
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Η ηθελημένη αλλαγή περιλαμβάνει το να
οραματίζεσαι τον ιδανικό σου εαυτό, να
εξερευνάς τον αληθινό σου εαυτό, την
ανάπτυξη μιας ατζέντας μάθησης και, τέλος,
την εξάσκηση και τον πειραματισμό με νέους
ρόλους και συμπεριφορές
γητής του ΜΙΤ αποκαλούσε «ταπεινή ερώτηση». Θα πρέπει να εκδηλώσετε ειλικρινές
ενδιαφέρον για τον άλλον, να δείξετε ότι συμπάσχετε με την κατάστασή του, να εκφράσετε τη βαθιά σας επιθυμία να βοηθήσετε
και, μετά, να του αφήσετε το περιθώριο να
μιλήσει εκείνος για τουλάχιστον το 80% του
χρόνου. Παραδείγματα αντίστοιχων ερωτήσεων προς ένα στέλεχος που επιθυμεί να
εξελίξει τις ηγετικές του ικανότητες είναι οι
παρακάτω: Ποιος είσαι στα καλύτερά σου;
Τι είδους ηγέτης θέλεις να γίνεις; Πώς θέλεις
να σε βλέπουν οι άλλοι στην επιχείρηση; Τι
όψη έχει για σένα η επιτυχία; Ποια είναι η
θέση στην οποία επιθυμείς να φτάσεις;
Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθοδηγήσετε
τον άλλον ώστε να μπορέσει να κάνει μια
ακριβή αξιολόγηση του αληθινού του εαυτού. Αυτό δεν περιορίζεται στην καταγραφή δυνατών και αδύναμων σημείων και, σε
καμία περίπτωση, δεν αφορά την υπογράμμιση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης.
Ο Scott Taylor, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Babson που έχει μελετήσει την αυτοσυνειδητότητα για δεκαετίες, προτείνει ότι
αυτή αποτελείται από δύο συστατικά: το τι
γνωρίζει ο καθένας για τον εαυτό του και
το πώς αντιλαμβάνεται ότι τον βλέπουν οι
άλλοι. Το ζητούμενο εδώ είναι να καθοδηγήσετε τον άνθρωπο που συμβουλεύετε
ώστε να εντοπίσει τα σημεία στα οποία η
προσωπική του αντίληψη για το ποιος είναι
διαφέρει σημαντικά από το πώς τον βλέπουν οι άλλοι και, ακόμα πιο σημαντικά, το
πού συγκλίνουν και που αποκλίνουν μεταξύ
τους ο ιδανικός και ο αληθινός του εαυτός.
Προς τον σκοπό αυτό βοηθούν ερωτήσεις
που εστιάζουν στα δυνατά χαρακτηριστικά

του άλλου. Όπως λέγεται ότι είπε κάποτε
ο Andrew Carnegie: «Οι άνθρωποι αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει
ο χρυσός. Για να βρεις λίγα γραμμάρια από
χρυσάφι, πρέπει πρώτα να απομακρύνεις
μεγάλες ποσότητες χώματος. Παρόλα αυτά,
κανείς δεν μπαίνει στο ορυχείο ψάχνοντας
για χώμα -όλοι ψάχνουμε για τον χρυσό».

Το προσωπικό ισοζύγιο
Προτείνεται η καταγραφή των παραπάνω
στοιχείων σε ένα προσωπικό ισοζύγιο το
οποίο να περιλαμβάνει τα σημερινά δυνατά και τα αδύναμα σημεία του ατόμου
αλλά και τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία
που τον διαφοροποιούν διαχρονικά. Αυτό
μπορεί να βοηθήσει να αποσαφηνιστεί
το τι πηγαίνει καλά και τι χρήζει αλλαγής
ώστε να υποστηριχθεί σωστά το μακροπρόθεσμο πλάνο.
Αμέσως μετά, έρχεται η σειρά της ατζέντας μάθησης. Με ποιον ακριβώς τρόπο
θα μετακινηθεί το στέλεχος που συμβουλεύετε από το σημείο Α στο σημείο Β; Και
πάλι, προτείνεται η εστίαση στα υφιστάμενα δυνατά σημεία, ενδιαφέροντα και
αξίες. Ρωτήστε πώς η γνώση, οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που ήδη διαθέτει το άτομο μπορούν να αξιοποιηθούν
για να κλείσουν τα τυχόν κενά και ποια είναι η αλλαγή συμπεριφοράς που θα ήθελε περισσότερο να δοκιμάσει. Η ατζέντα
της μάθησης δεν έχει σαν βασικό σκοπό
τη βελτίωση της απόδοσης. Κάτι τέτοιο
θα υπονόμευε τη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι να
νιώσει ο άνθρωπος την ενέργεια και τη
δύναμη να εξελιχθεί.

Εποπτεύοντας την αλλαγή
Η προσπάθεια για οποιαδήποτε αλλαγή
απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Ακόμα
και τα πιο καλοσχεδιασμένα πλάνα συχνά
αποτυγχάνουν ή χρειάζονται χρόνο για
να ολοκληρωθούν. Έρευνες της Phillippa
Lally στο University College του Λονδίνου
κατέγραψαν ότι χρειάζεται μεταξύ 18 και
254 ημερών για να διαμορφωθεί μια καινούρια συνήθεια.
Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η διαχείριση σχέσεων και η αλλαγή καριέρας απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση και
περιλαμβάνουν αρκετά σταμάτα-ξεκίνα.
Μεγάλο μέρος της δουλειάς του coach είναι να διατηρήσει την πρόοδο στη σωστή
κατεύθυνση: τη δοκιμή νέων συμπεριφορών και διαφορετικών τακτικών και, στη
συνέχεια, την εξάσκηση και την εξέλιξη
εκείνων που αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες.
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Δοκιμάζοντας νέες συμπεριφορές
Η μάθηση, η ανάπτυξη και η αλλαγή της
ταυτότητας και των συνηθειών ενός ανθρώπου δεν αποτελούν ατομική δουλειά.
Αποτελεί μεγάλη πρόκληση και προϋποθέτει υποστήριξη τόσο από τον coach,
όσο και από μία ευρύτερη ομάδα σε ρόλο
«δικτύου ανάπτυξης». Οι συγγραφείς
του άρθρου προτείνουν μάλιστα στους
coaches να δημιουργούν ένα προσωπικό
συμβούλιο από ανθρώπους που αποτελούν πρότυπο διαφορετικών τύπων συμπεριφοράς. Το σκεπτικό είναι να εντοπιστεί μια ομάδα ανθρώπων που μπορούν
να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης
αλλά και δέσμευσης για επιτυχία. Εάν ξεκινήσετε να εκπαιδεύετε συναδέλφους με
βάση το πλαίσιο της ηθελημένης αλλαγής τότε αυτοί μπορούν με τη σειρά τους
να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές της
αντίστοιχης προσωπικής εξέλιξης άλλων
συναδέλφων. Το σημαντικότερο καθήκον
κάθε manager είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους γύρω του να υλοποιήσουν το
δυναμικό τους. Κι όταν το coaching επιτελείται με θετική διάθεση, τότε γίνεται μεταδοτικό και αποκτά μεγάλες διαστάσεις
μέσα στην εταιρεία.
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Ο διαλογικός ηγέτης
Πώς η «διαλογική ηγεσία», μία προσέγγιση που βασίζεται στις θεμελιώδεις
αρχές του διαλόγου, μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης και να
δημιουργήσει μία εργασιακή κουλτούρα χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις,
με περισσότερη συλλογικότητα και διάχυση γνώσης;
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Τ

α παραδείγματα εξαγορών και
συγχωνεύσεων που ναυάγησαν
λόγω «ασυμφωνίας χαρακτήρων» μεταξύ των ηγετών των
δύο επιχειρήσεων είναι πολλά. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ναυάγιο
της συγχώνευσης της Monsanto με την
American Home Products (μια δεκαετία
περίπου πριν η πρώτη εξαγοραστεί από
τη Bayer), ένα deal δισεκατομμυρίων που
απέτυχε εξαιτίας των παιχνιδιών εξουσίας
και της διαφορετικής προσέγγισης στην
ηγεσία που είχαν οι δύο CEOs. Ο ένας θεωρούσε ότι ο άλλος τον υπονόμευε, ήταν
αδύνατον να συνεργαστούν καθώς διαφω-

νούσαν στα πάντα, από τη σύνθεση των
διοικητικών ομάδων μέχρι το χρόνο και
τον τρόπο ενσωμάτωσης της κουλτούρας
και της δομής των δύο εταιρειών. Το κυριότερο, ήταν αδύνατον να καθίσουν στο ίδιο
τραπέζι και να βρουν ένα σημείο επαφής,
ώστε να συζητήσουν και να αποφασίσουν
από κοινού πώς θα επιλύσουν τις διαφορές
τους. Παρόλο που οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων δεν αφορούν την πλειοψηφία
των επιχειρήσεων, οι δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη επικοινωνίας και
εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών της
επιχείρησης και οι επιπτώσεις τους στην
εταιρική απόδοση αποτελούν δυστυχώς

κοινό τόπο. Το ερώτημα είναι, πώς μπορεί
η ηγεσία να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες προς όφελος της
επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Η έννοια του διαλόγου
και της διαλογικής ηγεσίας
Στη σύγχρονη οικονομία, η ικανότητα των
knowledge workers να συζητούν και να
σκέφτονται μαζί αποτελεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και βασικό συστατικό της
οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Κι
αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν, εξελίσσουν και μοιράζονται τη
γνώση μέσα από το διάλογο. Στην ουσία,
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ο διάλογος αποτελεί μία έρευνα, μια αναζήτηση που βγάζει στην επιφάνεια ιδέες
και αντιλήψεις που δεν γνώριζαν ήδη οι
συμμετέχοντες. Κοινώς, από το διάλογο
προκύπτει κάτι καινούριο. Η παραπάνω
λογική έρχεται σε αντίθεση με την κοινή
πρακτική που ακολουθούν οι περισσότερες επιχειρήσεις: τα στελέχη οφείλουν να
έρχονται καλά προετοιμασμένα στις σημαντικές συναντήσεις, ώστε ιδανικά να μην
προκύψουν εκπλήξεις. Όλοι υποστηρίζουν
θερμά τις απόψεις τους, με την ελπίδα ότι
μέσα από την αντίθεση και τη διαφωνία θα
προκύψουν παραγωγικές λύσεις. Αυτό που
συμβαίνει στην πράξη, βέβαια, είναι άκαμπτες συζητήσεις, πολωμένα επιχειρήματα
και απόκρυψη πολύτιμης γνώσης. Οι συμμετέχοντες περιορίζονται στο να πάρουν
θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς
και να υπερασπιστούν τις αντιθέσεις τους,
επιδεινώνοντας έτσι τα προβλήματα που
προσπαθούν να επιλύσουν. Χρειάζεται μία
νέα προσέγγιση στις εταιρικές συζητήσεις
και γενικότερα στην επικοινωνία μέσα
στην επιχείρηση σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, η οποία θα εστιάζει την ενέργεια των
συμμετεχόντων στην από κοινού εύρεση
δημιουργικών λύσεων και στην αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης. Αυτή η προσέγγιση είναι η «διαλογική ηγεσία», όπως
την ονόμασε ο William N. Isaacs, πρόεδρος
της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας
Dialogos, συγγραφέας και λέκτορας στο
MIT Sloan School of Management. Ο διαλογικός ηγέτης μετατρέπει κάθε συζήτηση
σε παραγωγική διεργασία μέσα από 4 βασικές πρακτικές, οι οποίες εγγυώνται την
«ισορροπία» και την «ποιότητα» μίας συζήτησης: προωθεί την έκφραση των αυθεντικών απόψεων όλων των συμμετεχόντων,
ακούει με προσοχή, δίνει περιθώριο να
ακουστούν -και σέβεται- τις απόψεις των
άλλων και, τέλος, δίνει ο ίδιος, και ενθαρρύνει και τους άλλους να εκφράσουν, την
ευρύτερη εικόνα.

4 απαραίτητοι ρόλοι για
έναν αποτελεσματικό διάλογο
Οι πρακτικές αυτές αντικατοπτρίζονται
στους τέσσερις βασικούς ρόλους που

μπορεί να υιοθετήσει κάποιος στο πλαίσιο
οποιασδήποτε συζήτησης, σύμφωνα με
τον διάσημο συστημικό ψυχολόγο David
Kantor (Σχήμα 1). Όπως εξηγεί ο Kantor,
κάποιοι άνθρωποι κινούν τη συζήτηση
(movers) - προτείνουν ιδέες και δίνουν
κατεύθυνση. Κάποιοι άλλοι ακολουθούν
(followers)- συμπληρώνουν ό,τι λέγεται,
βοηθούν τους άλλους να αποσαφηνίσουν τη σκέψη τους και υποστηρίζουν τα
επιχειρήματά τους. Άλλοι εναντιώνονται
(opposers)- αμφισβητούν την ορθότητα των ιδεών που προτάθηκαν. Και τέλος
κάποιοι άλλοι ενεργούν ως παρατηρητές
όσων λέγονται (bystanders), δίνοντας στη
συζήτηση την ευρύτερη προοπτική.
Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και ισορροπία, είναι απαραίτητο να
υφίστανται όλοι οι παραπάνω ρόλοι στο
πλαίσιο μίας συζήτησης- κανένας δεν είναι σημαντικότερος από τον άλλο. Επίσης,
σε ένα διαλογικό σύστημα, οι ρόλοι που
αναλαμβάνει ο ίδιος άνθρωπος εναλλάσσονται στην πορεία. Ωστόσο, αυτό που
συμβαίνει συχνά είναι ότι τα άτομα προσκολλώνται σε ένα συγκεκριμένο ρόλο:
π.χ. κινούν τη συζήτηση με μία νέα ιδέα και
πριν αυτή συζητηθεί ή αναλυθεί από την

ομάδα προτείνουν και επόμενη. Στην ίδια
λογική, κάποιοι αναλαμβάνουν σταθερά
το ρόλο του αντιρρησία, με αποτέλεσμα
οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να είναι προκατειλημμένοι εναντίον τους και να μην
τους ακούν με προσοχή. Εκείνο όμως που
συμβαίνει συχνότερα σε διοικητικές συζητήσεις είναι να δημιουργούνται δίπολα
στελεχών που καταθέτουν νέες ιδέες στο
τραπέζι και εκείνων που τους εναντιώνονται. Το αποτέλεσμα είναι να εξαφανίζονται οι δύο άλλοι ρόλοι από το διάλογο,
καθώς οι υπόλοιποι διστάζουν να εκφραστούν ελεύθερα ή να υποστηρίξουν τη μία
ή την άλλη πλευρά για να μην βρεθούν εν
μέσω διασταυρούμενων πυρών.
Συνεπώς, βασική αρμοδιότητα του διαλογικού ηγέτη είναι να παρακολουθεί με
προσοχή τις δυναμικές και τους ρόλους
που εναλλάσσονται στο πλαίσιο μίας συζήτησης, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία και ροή. Αν κάποιοι δεν εμφανίζονται πρέπει να τους εκφράζει ο ίδιος ή να
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να τους
αναλάβουν: για παράδειγμα, να εμψυχώνει
εκείνους που έχουν αντεπιχειρήματα αλλά
διστάζουν να τα εκφράσουν ξεκάθαρα ή
να δίνει το λόγο στους παρατηρητές που

Σχήμα 1
FOUR PLAYER MODEL
Move

Bystand

Follow

Oppose
Adapted from David Kantor © 1995
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έχουν πολύτιμη πληροφόρηση να καταθέσουν στη συζήτηση αλλά την κρατούν για
τον εαυτό τους.

4 πρακτικές για τους
διαλογικούς ηγέτες
Η διασφάλιση της ισορροπίας στη συζήτηση μέσα από την ύπαρξη και των τεσσάρων παραπάνω ρόλων αποτελεί βασικό
συστατικό ενός ουσιαστικού διαλόγου.
Δεν είναι όμως επαρκές. Όπως υποστηρίζει ο Isaacs, ο διαλογικός ηγέτης οφείλει να
φροντίσει και για την «ποιότητα» του διαλόγου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να
αναλάβει το ρόλο του υποκινητή της συζήτησης εκφράζοντας ελεύθερα τη γνώμη
του και δίνοντας περιθώριο στους άλλους
να πράξουν ανάλογα, ή θα μπορούσε να
επιβάλει τη δική του άποψη. Θα μπορούσε να αντιτεθεί σε μία πρόταση με την πεποίθηση ότι γνωρίζει καλύτερα από όλους
ή με σεβασμό απέναντι στην υπόλοιπη
ομάδα, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να διαθέτουν πληροφόρηση και εμπειρία που
εκείνος δεν έχει στο συγκεκριμένο θέμα.
Αντίστοιχα, θα μπορούσε να υποστηρίξει
μία τρίτη άποψη χωρίς να ακούει πραγματικά, δίνοντας τη δική του ερμηνεία στα

λεγόμενα ή να ακούσει προσεκτικά και να
διαμορφώσει την άποψή του σε ό,τι πραγματικά συμβαίνει και λέγεται εκείνη την
ώρα. Τέλος, θα μπορούσε να παρακολουθεί τη συζήτηση με την αποστασιοποίηση
και την έπαρση του παντογνώστη ή να
αποδεχθεί ότι ίσως οι άλλοι εντοπίζουν
πράγματα που εκείνου του διαφεύγουν.
Από τα παραπάνω διαφαίνονται τέσσερις
πρακτικές τις οποίες ο διαλογικός ηγέτης
χρειάζεται να αναπτύξει, ώστε να αναβαθμίσει την ποιότητα του διαλόγου στην επιχείρησή του: α) να εκφράζει με γνησιότητα
την άποψή του και να ενθαρρύνει και τους
άλλους να κάνουν το ίδιο, β) να συμμετέχει
ουσιαστικά και να ακούει με προσοχή, γ) να
σέβεται τις απόψεις των άλλων και δ) να παραμερίζει τις βεβαιότητές του (βλ. Σχήμα 2).
Αυθεντικότητα. Πιθανώς η μεγαλύτερη
πρόκληση της διαλογικής ηγεσίας, από
την εμπειρία του Isaacs με ηγέτες επιχειρήσεων, είναι η έκφραση της αλήθειας,
της αυθεντικής φωνής μας στο πλαίσιο
μίας συζήτησης. Η ειλικρινής έκφραση
των απόψεών μας απαιτεί γενναιότητα
καθώς αποκαλύπτει ποιοι είμαστε και
πώς σκεφτόμαστε. Η ευθύτητα και η αυθεντικότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση,

Σχήμα 2
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αποτελεί όμως το κλειδί σε μία συζήτηση
που ξεκλειδώνει τη δημιουργικότητα, τη
σύνθεση νέων ιδεών και τη διερεύνηση διαφορετικών προοπτικών στο πλαίσιο της
ομάδας.
Ενεργητική ακρόαση. Τα περισσότερα
ηγετικά στελέχη προετοιμάζονται για το
πώς θα μιλήσουν σε μια συνάντηση, όχι
πώς θα ακούσουν τους συνομιλητές τους.
Η ικανότητα της ουσιαστικής ακρόασης
θεωρείται αυτονόητη, ωστόσο δεν είναι
και χρειάζεται να καλλιεργηθεί προκειμένου να μην ερμηνεύουμε ό,τι ακούμε
σύμφωνα με την προσωπική μας κρίση.
Απαιτεί ενεργητική συμμετοχή σε ό,τι συμβαίνει και κατανόηση του ομιλούντα.
Σεβασμός. Ο σεβασμός αποτελεί το μυστικό συστατικό που αναβαθμίζει την
ποιότητα του διαλόγου όταν εκφράζεται
αντίλογος. Στο πλαίσιο μίας συζήτησης,
ο σεβασμός μεταφράζεται στην αποδοχή
της «νομιμότητας» όλων να εκφράζουν τις
απόψεις τους και στην προσπάθεια κατανόησης της λογικής πίσω από τα επιχειρήματά τους, ακόμη και αν αυτά δεν μας
βρίσκουν σύμφωνους.
Αναστολή των προσωπικών πεποιθήσεων. Όταν συμμετέχουμε σε μία συζήτηση, έχουμε μία επιλογή. Από τη μία
πλευρά, μπορούμε να αντιδράσουμε στις
προτάσεις που παρουσιάζονται και να
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα μειονεκτήματά τους, ώστε να πείσουμε την
ομάδα για την ανωτερότητα της δικής μας
άποψης. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε
να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη δική
μας ιδέα, και τη βεβαιότητα ότι αποτελεί
τη βέλτιστη λύση, ώστε να ακούσουμε με
ανοιχτό μυαλό και να κατανοήσουμε και
τη διαφορετική οπτική. Αυτή η πρακτική
δεν σημαίνει ότι καταπιέζουμε τις απόψεις
μας αλλά ότι τις παραμερίζουμε προσωρινά, ώστε να είμαστε πραγματικά παρόντες,
αντικειμενικοί και δεκτικοί σε ό,τι παρουσιάζεται στο πλαίσιο του διαλόγου.

Oppose

Respecting

Πηγή:
William N. Isaacs, “Dialogic Leadership”, The Systems
Thinker Vol.10, Number 1, February 1999
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«Ταλέντα και Επιχειρήσεις στην Ελλάδα:
Μια δύσκολη συμβίωση;»
Ποιες είναι οι αντιλήψεις των ταλαντούχων Ελλήνων για τις επιχειρήσεις και ποιες είναι
οι αντίστοιχες πεποιθήσεις των Ελλήνων που έφυγαν και εργάζονται στο εξωτερικό;

Ο

ι Δρ. Παύλος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ και
Δρ. Κώστας Τασούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού στο Alba Graduate Business
School του Αμερικανικού Κολλεγίου της
Ελλάδας, μοιράζονται τα αποτελέσματα της
μελέτης τους που πραγματοποιήθηκε μαζί
με τους Δρ. Γεώργιος Θερίου , Αναπληρωτή
Καθηγητή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και
Διαχείριση Γνώσης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και Δρ. Χρήστος Καμπόλης,
Chief Economist & Head of Operations, Κέντρο Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας IMD.
Στόχος της μελέτης, που βασίζεται σε
δείγμα 2.331 * ελληνικών ταλέντων, είναι
να εξετάσει μια πτυχή η οποία είχε μείνει
σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητη: τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων στο
φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων. Τα
αποτελέσματα έχουν πρακτικές συνέπειες
για τους ηγέτες των επιχειρήσεων, τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, τις ενώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και
θεσμικούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής.
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι κύριες αιτίες της
μετανάστευσης σχετίζονται με λίγες θέσεις
εργασίας, το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης,
τις χαμηλές απολαβές και την διαφθορά. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση για μετανάστευση σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με
θέματα εργασίας και εκτείνεται πέρα από το
θέμα των αποδοχών. Τα τρία κύρια αίτια της
μετανάστευσης στο εξωτερικό είναι οι λίγες
ευκαιρίες για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη στην Ελλάδα (34%), οι χαμηλές απολαβές
(30%), η αναξιοκρατία και η διαφθορά (27%).
Μεσοπρόθεσμα, η πιθανότητα μετανάστευσης των ταλέντων εκτός Ελλάδας είναι σχεδόν διπλάσια από την πιθανότητα επαναπατρισμού των ταλέντων από το εξωτερικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός
ότι το «Brain Drain» είναι ισχυρότερο από
το «Brain Gain”. Η πιθανότητα εξόδου στο
εξωτερικό για τους Έλληνες είναι 28% και
42%, στους επόμενους 12 μήνες και 3-5 χρόνια αντίστοιχα. Σε αντίθετη κατεύθυνση, η
πιθανότητα επαναπατρισμού ταλαντούχων
Ελλήνων μεταναστών είναι 14% και 29%
κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους. Η συγκέντρωση της τοπικής δεξαμενής ταλέντων
μπορεί να είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο,
πιεστικό ζήτημα από ό, τι ο επαναπατρισμός
της νέας ελληνικής διασποράς.
Επιπρόσθετα ευρήματα της έρευνας :
• Η εργασιακή ικανοποίηση των ταλέντων
στην Ελλάδα είναι σε μέτρια επίπεδα, και
αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα που
αυξάνει την πιθανότητα μετανάστευσης.
Αντίθετα, τα ταλέντα στο εξωτερικό είναι
περισσότερο ικανοποιημένα όχι μόνο
στην εργασία τους αλλά και στη ζωή τους
• Τα ταλέντα θεωρούν ότι οι μικρομεσαίες
Ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν χαμηλό
επίπεδο ικανοτήτων και μάλλον αρνητικές
προθέσεις προς το ανθρώπινο δυναμικό
τους και την κοινωνία. Δεν εμπιστεύονται
αυτές τις επιχειρήσεις, ή στην καλύτερη
περίπτωση νιώθουν συμπάθεια και λύπη
για το επίπεδό τους.
• Τα ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό
θεωρούν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα μάλλον δεν ενδιαφέρονται για την
κοινωνία, αναδεικνύοντας το πρόβλημα
έλλειψης κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων στη
χώρα μας. Επίσης, θεωρούν ότι οι μεγάλες
εταιρείες στην Ελλάδα διαθέτουν χαμηλό
επίπεδο ικανοτήτων, ιδιαίτερα αν αυτό
συγκριθεί με τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό, που αντανακλά εγχώρια προβλήματα
ανταγωνιστικότητας.

• Οι ταλαντούχοι Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό περιφρονούν τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και εν γένει
δεν τις εμπιστεύονται, ενώ αντίθετα, θαυμάζουν τις εταιρείες στη χώρα διαμονής
τους και σε πολλές περιπτώσεις νιώθουν
περήφανοι που εργάζονται εκεί. Θεωρούν
ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν
καλές προθέσεις απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό, σε αντίθεση με τις θετικές
προθέσεις των επιχειρήσεων στη χώρα
διαμονής τους όπως η Αγγλία, η Γερμανία
και η Ελβετία. Παράλληλα, τα ταλέντα της
χώρας αντιπαθούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, και σε αρκετές περιπτώσεις νιώθουν
μνησικακία ή τις «έχουν άχτι».
• Οι ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας και
οι απολαβές αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, ενώ η ασφάλεια, η θετική
κουλτούρα, η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής είναι εξίσου
σημαντικά. Τα τοπικά ταλέντα δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και
στο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι
Έλληνες μετανάστες δίνουν μεγαλύτερη
σημασία στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την
ευκαιρία να αναπτύξουν και να εξελίξουν
τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα συνήθως δεν νοούνται ως μέρος
της εξίσωσης της διαρροής εγκεφάλων.
Η παρούσα έρευνα υποδεικνύει ότι αυτό
πρέπει να αλλάξει. Προφανώς το δυσχερές
μάκρο-οικονομικό περιβάλλον ενισχύει τo
πρόβλημα αλλά δεν φαίνεται να είναι εκείνο που —αποκλειστικά — τo δημιουργεί.
* Από το σύνολο του δείγματος 1,210 ζουν στην
Ελλάδα και 1,121 διαμένουν σε 20 χωρές (κυριώς
στη Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία)
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του οργανισμού σας,
αξιοποιώντας
υπεύθυνα το AI
Οι αξίες της επιχείρησης
μπορούν να αποτελέσουν μια
πυξίδα για την ορθή εφαρμογή
της τεχνητής νοημοσύνης,
παράλληλα όμως οι CEOs
οφείλουν να προσφέρουν
στους εργαζόμενούς
τους την απαιτούμενη
καθοδήγηση.
ΠΗΓΗ: McKinsey & Company
Insights, Μάιος 2019
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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Ο

ι CEOs συχνά πορεύονται βάση
των αριθμών (όπως τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος).
Αυτά τα δεδομένα μπορούν
να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία
για την επιτυχία ή την αποτυχία ενός CEO,
αλλά σίγουρα δεν αποτελούν τα μόνα μέτρα
σύγκρισης. Ανάμεσα στα πιο δυσδιάκριτα,
αλλά εξίσου σημαντικά κριτήρια επιτυχίας,
είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων, που
όχι μόνο οδηγεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, αλλά επίσης δεν δημιουργεί
κάποιου είδους ζημία. Καθώς το AI εξελίσσεται ταχέως σε ένα νέο εργαλείο των CEOs
για την αύξηση της κερδοφορίας, γίνεται
συγχρόνως εμφανές πως η ανάπτυξη του
AI απαιτεί μια προσεκτική διαχείριση, για να
αποφευχθούν οι απροσδόκητες, αλλά ουσιαστικές βλάβες, όχι μόνο στην φήμη της
επιχείρησης, αλλά κυρίως στο προσωπικό
και στην κοινωνία ως σύνολο. Πληθώρα επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ΜΚΟ αρχίζουν
να αξιοποιούν την προστιθέμενη αξία που
προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα
με έρευνα της McKinsey, από το 2017 μέχρι
το 2018, το ποσοστό των επιχειρήσεων που
έχουν ενσωματώσει τουλάχιστον μια πτυχή
του AI στην επιχειρηματική τους διαδικασία
διπλασιάστηκε, με σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη να δηλώνουν πως παρατηρούν κάποιο επίπεδο επιτυχίας στις εφαρμογές που
υλοποίησαν. Δεν αποτελεί έκπληξη ωστόσο
το γεγονός πως, καθώς το AI αναπτύσσει τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία, οι CEOs βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση σχετικά
με το αν στην επιχείρηση τους, πέρα από τη
συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα
των νόμων, εξασφαλίζεται και η υπεύθυνη
χρήση των AI συστημάτων. Ηθικές διαμάχες
βρίσκονται ήδη εν εξελίξει, σχετικά με το τι
είναι «σωστό» και τι «λάθος, όσον αφορά τις
υψηλού ρίσκου εφαρμογές του AI, όπως τα
αυτόνομα όπλα και τα συστήματα παρακολούθησης. Συγχρόνως υπάρχει ένας έντονος
προβληματισμός και σκεπτικισμός σχετικά
με το, πώς μπορούμε να εμφυσήσουμε ηθική κρίση στα συστήματα AI, ειδικά όταν οι
ηθικές αξίες εξαρτώνται από την υπάρχουσα
κουλτούρα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
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αποτυπωθούν σε κώδικα.
Ενώ αυτές οι μεγάλες ηθικές ερωτήσεις
απευθύνονται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό οργανισμών, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα άλλο
επίπεδο ηθικών προβληματισμών, οι οποίες ακόμα και αν φαίνονται αβλαβείς μπορεί
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Πολλά
είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στην σύγχρονη ειδησιογραφία, στα
οποία η χρήση του AI οδήγησε σε προκαταλήψεις, διακρίσεις και παραβιάσεις της
ιδιωτικότητας δημιουργώντας προβληματισμό μεταξύ των διευθυντικών στελεχών,
σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε
να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία
δυσλειτουργία κατά την ανάπτυξη των AI
συστημάτων τους.
Σίγουρα η αποφυγή γενικά της χρήση του
AI δεν αποτελεί μια επιθυμητή λύση, καθώς η αξία που προσφέρει μπορεί να είναι
ιδιαίτερα σημαντική, ενώ συγχρόνως οι
πρωτοπόροι της εφαρμογής της τεχνητής
νοημοσύνης απολαμβάνουν και άλλα πλεονεκτήματα. Οπότε, οι οργανισμοί μπορούν
να διασφαλίσουν την υπεύθυνη ανάπτυξη
και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης,
εξασφαλίζοντας πως τα αποτελέσματα του
AI θα είναι δίκαια, πως τα νέα επίπεδα προσωποποίησης δεν θα οδηγούν σε διακρίσεις,
πως η απόκτηση και η χρήση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται εις βάρος της
ιδιωτικότητας των πελατών και πως οι οργανισμοί διατηρούν σταθερή την ισορροπία
ανάμεσα στην απόδοση των συστημάτων
και στην διαφάνεια με την οποία το AI κάνει
τις προβλέψεις του.
Η ανάθεση αυτών των προβληματισμών
στους διευθυντές του data science και στις
ομάδες τους φαίνεται ως μια λογική επιλογή, καθώς είναι οι ειδικοί σχετικά με την κατανόηση των λειτουργιών του AI. Ωστόσο,
έρευνες δείχνουν πως ο ρόλος του CEO είναι
ζωτικής σημασίας στην ανάπτυξη υπεύθυνων AI συστημάτων και πως ο CEO πρέπει
να έχει μια καλή γνώση των λειτουργιών της
τεχνητής νοημοσύνης για να εξασφαλίσει
ότι θέτουν τα σωστά ερωτήματα, για να αποφευχθούν πιθανά ηθικά ζητήματα.

Βελτιστοποιώντας
και αποσαφηνίζοντας
τις αξίες της επιχείρησης
Στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον,
όπου οι οργανισμοί αποτελούνται από πολλά κινούμενα μέρη, διαμοιρασμό της λήψης
των αποφάσεων και εργαζόμενους που
ωθούνται στην καινοτομία, οι επιχειρησιακές αξίες αποτελούν μια σημαντική πυξίδα
για τους υπαλλήλους. Ωστόσο, η αποκωδικοποίηση των αξιών σε πρακτικές κατά την
ανάπτυξη και χρήση συστημάτων AI, πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία. Οι CEOs
λοιπόν παρέχουν κρίσιμη καθοδήγηση σε
τρείς βασικές περιοχές.
1. Αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο
οι αξίες καθοδηγούν την επιλογή των κατάλληλων AI εφαρμογών
Οι διευθυντές οφείλουν να βελτιστοποιήσουν και να αποσαφηνίσουν τα value
statements χρησιμοποιώντας παραδείγματα
που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η
προστιθέμενη αξία πηγάζει από τις επιλογές
που θα λάβει η ομάδα αναλυτών, σχετικά με
τις διαδικασίες (και τις αποφάσεις) που είναι
υποψήφιες για αυτοματοποίηση.
Έχουν παρατηρηθεί διάφορα παραδείγματα
επιχειρήσεων που με τη χρήση “mind maps”
έχουν επιτύχει την μετατροπή των επιχειρηματικών αξιών σε έναν ξεκάθαρο χάρτη,
τόσο σχετικά με το πότε είναι καλύτερα να
χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά
όσο και με το πώς. Ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός οικονομικών υπηρεσιών συστηματικά
χαρτογραφούσε τις επιχειρηματικές αξίες
που θα επιτυγχάνονταν με τη χρήση του
AI και το πιθανό ρίσκο που θα υπήρχε ενδεχομένως για το γόητρο της επιχείρησης.
Μέσα από αυτή την πρακτική προέκυψε η
απόφαση πως, ενώ το AI θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για να προτείνει νέες υπηρεσίες στους πελάτες, θα έπρεπε πάντα να
συμπεριλαμβάνεται ο ανθρώπινος παράγοντας εντός της διαδικασίας στις περιπτώσεις
όπου το σύστημα καλείται να δώσει συμβουλές στους οικονομικά αδυνάτους ή στους οικείους ενός ατόμου που έχει πεθάνει.
Συμπληρωματικά με τις πρακτικές χαρτο-

γράφησης, οι CEOs πρέπει να ζητήσουν
τόσο από τους διευθυντές των αναλυτών
όσο και του επιχειρησιακού κλάδου να εξηγήσουν πώς μεταφράζουν τις αξίες στην
δουλειά τους και πώς αξιοποιούν αυτές τις
αξίες για την λήψη καλύτερων αποφάσεων.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει την έναρξη μιας
συζήτησης που θα ρίξει φως σε όλες τις θολές περιοχές.
2. Παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους
ορισμούς και τις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του AI, ώστε να
επιτυγχάνεται μια διαδικασία δίκαιη και
χωρίς διακρίσεις
Τα value statements επίσης δεν αποτελούν
επαρκή κριτήρια για τον προσδιορισμό και
την μέτρηση των biases και της αμεροληψίας των AI λύσεων. Για παράδειγμα, καθώς οι
data scientists επιθεωρούν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επιθεώρησης βιογραφικών για την ύπαρξη διακρίσεων λόγω του
φύλλου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα
σύστημα αξιολόγησης το οποίο εξασφαλίζει
ότι θα επιλεχτούν παρόμοια ποσοστά υποψηφίων (γνωστό ως parity), ή, αν η επιχείρηση στοχεύει σε ένα πιο αντιπροσωπευτικό
εργατικό δυναμικό, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα θα προτείνει ένα πιο
ευρύ φάσμα υποψηφίων.
Ως αποτέλεσμα, οι διευθυντές οφείλουν να
κατευθύνουν τους οργανισμούς τους προς
τον προσδιορισμό και την θέσπιση μετρικών συστημάτων που ευθυγραμμίζονται
βέλτιστα με τις αξίες και τους στόχους της
επιχείρησης. Οι CEOs πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τους στόχους και τις αξίες
της επιχείρησης σε διάφορα πλαίσια, να
ζητήσουν από τις ομάδες να υποδείξουν
την εφαρμογή των αξιών στην ανάπτυξη
των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και
να ενθαρρύνουν μια συνεργατική διαδικασία επιλογής μετρικών. Απευθυνόμενη στις
έγνοιες των υπαλλήλων της αναφορικά με
έργα τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει για την αμυντική βιομηχανία, η Google
ανέπτυξε ένα ευρύ σύνολο αρχών και κανόνων για τον προσδιορισμό των biases
και του υπεύθυνου AI και εν συνεχεία χρη-
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σιμοποίησε εργαλεία για τη θέσπιση αυτών
των κανόνων και εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση του προσωπικού.
Μια τεχνική εκπαίδευση στο αντικείμενο
της αμεροληψίας έχει βοηθήσει πάνω από
21.000 εργαζόμενους να κατανοήσουν τους
τρόπους με τους οποίους οι προκαταλήψεις
μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα που
τροφοδοτούν την μηχανική μάθηση και να
εξοικειωθούν στις τεχνικές προσδιορισμού
και καταπολέμησης αυτών των biases.
3. Συμβουλές σχετικά με την
ιεράρχηση των αξιών της επιχείρησης
Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνει συμβιβασμούς. Για παράδειγμα,
στην ανάπτυξη των μοντέλων γίνεται αντιληπτός ένας συμβιβασμός της ακρίβειας
του αλγορίθμου, ως προς την διαφάνεια της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ή το πόσο
εύκολα θα μπορούν να εξηγηθούν οι προβλέψεις στους ενδιαφερομένους.
Μια μεγάλη προσήλωση στην ακρίβεια
μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία “black
box” αλγορίθμων, στους οποίους κανείς δεν
μπορεί να αποφανθεί με σιγουριά γιατί ένα
σύστημα AI κατέληξε στο συγκεκριμένο
συμπέρασμα. Παρομοίως, όσο μεγαλύτερο
είναι το πλήθος δεδομένων που αναλύει το
μοντέλο, τόσο πιο ακριβείς είναι οι προβλέψεις, αλλά συχνά τόσο πιο μεγάλοι είναι και
οι κίνδυνοι όσο αφορά την ασφάλειας της
ιδιωτικότητας. Πώς πρέπει να δράσει λοιπόν
μια ομάδα ανάπτυξης αν, για παράδειγμα, οι
αξίες της επιχείρησης έχουν συγχρόνως ως
στόχους τη δημιουργία του βέλτιστου προϊόντος και την εξασφάλιση της σταθερής ικανοποίησης του πελάτη; Η κρίση λοιπόν ενός
διευθυντή του επιχειρησιακού κλάδου είναι
απαραίτητη για να βοηθήσει την ομάδα του
να λάβει την καλύτερη δυνατή απόφαση
συνυπολογίζοντας τους πιθανούς συμβιβασμούς που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν.
Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει επίσης να
δίνουν έμφαση στις αξίες της επιχείρησης
σχετικά με την ποικιλομορφία και να εξασφαλίζουν τη δημιουργία ομάδων αναλυτών που βασίζονται στη διαφορετικότητα.
Καθώς ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ατό-

Μια μεγάλη προσήλωση στην ακρίβεια
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία “black
box” αλγορίθμων, στους οποίους κανείς
δεν μπορεί να αποφανθεί με σιγουριά γιατί
ένα σύστημα AI κατέληξε
μων προσφέρει μια μεγάλη παλέτα εμπειριών, γεγονός που οδηγεί όχι μόνο στις καινοτόμες προσεγγίσεις που απαιτούνται για
την επίλυση δύσκολων προβλημάτων, αλλά
δρα και ως καταλύτης στην αποφυγή των
biases. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα, που
αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, αναπτύξει ένα μοντέλο ανάλυσης βιογραφικών,
μπορεί να προκύψει η συλλογιστική πως η
συνεχής επαγγελματική απασχόληση αποτελεί δείκτη ενός καλού εργασιακού προφίλ,
παραβλέποντας το γεγονός πως χρειάζεται
μια ρύθμιση που να συνυπολογίζει τον τρόπο που η άδεια εγκυμοσύνης επηρεάζει την
πορεία μιας καριέρας.

Πέρα από τις αξίες: Πέντε
βασικές περιοχές για τις οποίες η
ηγεσία οφείλει να μεριμνήσει
Παρόλο που η ομαλή εφαρμογή των αξιών
της επιχείρησης στην ανάπτυξη εφαρμογών
τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα στην υπεύθυνη κατασκευή
τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι αρκετή.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες
ομάδες από ταλαντούχους data scientist
που είχαν τις καλύτερες των προθέσεων, δυστυχώς παρασύρθηκαν σε θολά νερά και οι
οργανισμοί βίωσαν τις συνέπειες της αρνητικής δημοσιότητας. Η ανάπτυξη των τεχνικών AI και η ολοένα επεκτεινόμενη χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης τείνει να περιπλέκει τα πράγματα, μεταβάλλοντας συνεχώς
τον δρόμο που πρέπει να διανύσουν οι data
scientists. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι CEOs
οφείλουν να δημιουργήσουν βαθύτερα θεμέλια, προκαλώντας τις ομάδες αναλυτών
να αξιολογήσουν τις δράσεις τους σε πέντε
βασικές περιοχές.

1. Ο κατάλληλος τρόπος
συλλογής δεδομένων
Τα δεδομένα λειτουργούν ως καύσιμο για
την τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά όσο περισσότερα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την
εκπαίδευση του συστήματος, τόσο πιο ακριβείς και εύστοχες είναι οι προβλέψεις. Ωστόσο, η πίεση που ασκείται στην ομάδα αναλυτών για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων
μπορεί να οδηγήσει στη χρήση δεδομένων
τρίτων ή την επαναχρησιμοποίηση των
δεδομένων των πελατών με τρόπους που,
παρόλο που δεν καλύπτονται ακόμα από
κάποιο κανονιστικό πλαίσιο, μπορεί να θεωρηθούν ανάρμοστοι. Για παράδειγμα, ένας
πάροχος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
μπορεί να αγοράσει από data brokers δεδομένα σχετικά με τους πελάτες του, όπως τη
λίστα των εστιατορίων που συχνάζουν ή το
πόσο τηλεόραση βλέπουν, ώστε να βοηθήσει τους γιατρούς να εκτιμήσουν καλύτερα
τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η
υγεία του κάθε ασθενή. Παρόλο που το σύστημα υγείας πιστεύει πως η απόκτηση και
η χρήση αυτών των δεδομένων εξυπηρετεί
τα συμφέροντα του ασθενή (εξάλλου οι επισκέψεις στο γραφείο του γιατρού είναι περιορισμένης διάρκειας και αυτές οι γνώσεις
μπορούν να καθοδηγήσουν καλύτερα το
ιατρικό προσωπικό), πολλοί ασθενείς μπορεί
να το εκλαμβάνουν ως μια παραβίαση της
ιδιωτικότητας τους και να ανησυχούν πως
αυτά τα δεδομένα μπορεί να σχηματίσουν
μια ανακριβή απεικόνιση της ζωής τους και
να τους οδηγήσουν σε εσφαλμένες ιατρικές
συστάσεις. Συνεπώς, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση
ρωτώντας τις ομάδες των data scientist πώς
απέκτησαν τα δεδομένα και πώς σκοπεύουν
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λέχη πρέπει να θέσουν στις ομάδες των data
scientist ιδιαίτερα λεπτομερή ερωτήματα
για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο
δειγματοποίησαν τα δεδομένα που χρησιμοποιούν για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα
τους. Αντικατοπτρίζουν σωστά τα data sets
τις πληθυσμιακές ομάδες του πραγματικού κόσμου; Έχουν συμπεριληφθεί επαρκή
δεδομένα σχετικά με τις μειονότητες; Τα
πιθανά προβλήματα του data set θα αποκαλυφθούν από τα performance test κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης και της χρήσης του
μοντέλου; Τι άλλο μπορεί να μας διαφεύγει;

να τα χρησιμοποιήσουν και να τους προκαλούν να αναλογίζονται την αντίδραση των
πελατών και της κοινωνίας στις προσεγγίσεις που ακολουθούν. Για παράδειγμα, ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επιθυμούσε
να προσφέρει περισσότερη βοήθεια στους
οικονομικά αδύναμους πελάτες ανέπτυξε
ένα σύστημα ώστε να εντοπίζονται οι ψηφιακές συμπεριφορές που καταδεικνύουν
την ύπαρξη ψυχικών ασθενειών. Ωστόσο, ο
οργανισμός αποφάσισε να μην συμπεριλάβει αυτή τη διάσταση στο τελικό σύστημα
τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της πιθανής
αντίδρασης των πελατών σε μια τέτοια κατηγοριοποίηση.
2. Η καταλληλότητα των data-sets
Το να διασφαλιστεί πώς τα data sets αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πληθυσμιακή
ομάδα που αναλύεται αποτελεί δικαίως ένα
φλέγον ζήτημα, δεδομένου ότι η ελλιπής
εκπροσώπηση κάποιων κατηγοριών ανθρώπων μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές για δι-

άφορες στατιστικές ομάδες. Για παράδειγμα,
ένα facial-recognition σύστημα που έχει εκπαιδευτεί σε ένα data set που περιλαμβάνει
πολύ περισσότερες εικόνες από λευκούς άνδρες μπορεί να αποτύχει στην αναγνώριση
γυναικών η έγχρωμων ανθρώπων. Καθώς
τα biases σχετικά με το φύλλο ή την εθνικότητα μπορεί να βρίσκονται την κορυφή της
λίστας, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να
έχουν επίσης υπόψιν τους τις επιπτώσεις και
από άλλα πιο πεζά data biases, όπως ο χρόνος. Για παράδειγμα, τα data sets που χρησιμοποιούνται σε αλγόριθμους πρόβλεψης και
συντήρησης μπορεί να παραβλέπουν αποτυχίες του συστήματος, γιατί αντλούν δεδομένα μόνο εννέα μηνών, αντί για ολόκληρων
ετών. Όπως έχει δείξει η ιστορία, οι σκληρά
εργαζόμενοι data scientists, πιεσμένοι από
τα deadline και πνιγμένοι από τα δεδομένα
που τους κατακλύζουν μπορεί να νομίζουν
πως καλύπτουν όλες τις κατάλληλες βάσεις,
ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι
εφικτό. Ως αποτέλεσμα, τα διευθυντικά στε-

3. Η αμεροληψία
των αποτελεσμάτων του AI
Ακόμα και αν τα data sets αντικατοπτρίζουν
τις πραγματικές πληθυσμιακές ομάδες, τα
αποτελέσματα που θα εξάγει το AI μπορεί να
μην είναι αμερόληπτα λόγο διαιωνιζόμενων
biases. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης,
στους οποίους βασίζονται οι πιο σύγχρονες
εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζουν μοτίβα και κάνουν προβλέψεις βάση
των δεδομένων και των εμπειριών που δέχονται. Δεν έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος στο οποίο αυτές οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν και τις επιπτώσεις που θα έχουν.
Συνεπώς, είναι εύκολο να προκύψουν biases
που πηγάζουν από προηγούμενες αποφάσεις, όπως το ποιοι φυλακισμένοι δικαιούνται αναστολή, το ποιοι πελάτες δικαιούνται
δάνεια και ειδικές προσφορές, μέχρι το ποιοι
υποψήφιοι για μια θέση θα περάσουν από
συνέντευξη. Ακόμα και οι πιο εξελιγμένοι
οργανισμοί μπορεί να καταλήξουν άθελα
τους να διαιωνίζουν κάποιες προκαταλήψεις. Για παράδειγμα, μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επιχειρήσεις ανακάλυψε
πως ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούσαν
για την επιλογή των βιογραφικών είχε μια
προδιάθεση υπέρ των ανδρών υποψηφίων
(επειδή, μέχρι τώρα, κυρίως οι άντρες βρίσκονταν στις συγκεκριμένες θέσεις).
Οπότε, τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να
θεσπίσουν και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή μιας εμπεριστατωμένης διαδικασίας
σχετικά με την «δημιουργία αμεροληψίας»
αρχικά προσδιορίζοντας λεπτομερώς τις
αρχές και τις μετρικές για την εξακρίβωση
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της αμεροληψίας, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, και στην συνέχεια προκαλώντας
συνεχώς τις ομάδες των data scientist να
εξασφαλίσουν την αμεροληψία καθ’ όλο το
εύρος της εργασίας τους όταν πραγματοποιούν τις παρακάτω δράσεις:
• Επιλογή δεδομένων. Η επίτευξη της
αμεροληψίας δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία. Για παράδειγμα, ο αποκλεισμός
των biases σχετικά με το φύλλο των υποψηφίων, στην διαδικασία αξιολόγησης των
βιογραφικών, μπορεί να οδηγήσει σε μια
εσφαλμένη αίσθηση της αμεροληψίας,
όπως ανακάλυψε και η προαναφερθείσα
τεχνολογική επιχείρηση. Αντίστοιχα η αύξηση του ποσοστού γυναικείων βιογραφικών εντός των data sets μπορεί να εξισορροπήσει την εκπροσώπηση των γυναικών,
αλλά μπορεί να οδηγήσει σε άδικα αποτελέσματα για άλλες κατηγορίες συμμετεχόντων. Είναι σημαντικό για τα διευθυντικά
στελέχη να συζητήσουν με τις ομάδες τους
ποιες παλαιότερες επιλογές μπορεί να επηρεάσουν τα συστήματα AI και τι μπορεί να
κάνει η επιχείρηση για αυτό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για να εξασφαλιστεί η
ισχυρότερη εκπροσώπηση των γυναικών
στις αιτήσεις, μια επιχείρηση μπορεί να
χρειάζεται να συλλέξει δεδομένα σχετικά με το κάθε φύλλο, για να μετρήσει την
επιρροή του διαχωρισμού λόγω του φύλλου, αποφεύγοντας όμως την χρήση των
δεδομένων για την εκπαίδευση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ κατά τη
διαδικασία συλλογής ευαίσθητων η προστατευμένων χαρακτηριστικών μπορεί να
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποδειχτεί
πως το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
δρα αμερόληπτα, μια ισχυρή διακυβέρνηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για να
εξασφαλιστεί πως τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κάποιον άλλο σκοπό.
• Επιλογή χαρακτηριστικών από τα αδιαμορφοποίητα δεδομένα. Κατά την ανάπτυξη αλγορίθμων οι data scientists πρέπει
να επιλέξουν τα χαρακτηριστικά (features),
τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψιν του
ο αλγόριθμος, από τα δεδομένα που δεν
έχουν υποστεί ακόμα επεξεργασία. Για το
σύστημα επιλογής των βιογραφικών, αυτά

τα χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν την διάρκεια που είχαν παραμείνει
οι εργαζόμενοι στην προηγούμενη τους
θέση, το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν
επιτύχει, ή τις γλώσσες προγραμματισμού
που γνωρίζουν. Η επιλογή αυτών των χαρακτηριστικών είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία και πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί
ως μια μορφή τέχνης. Οι data scientist
συνήθως συνεργάζονται με ειδικούς από
τον επιχειρησιακό τμήμα για να δημιουργήσουν υποθέσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβουν υπόψιν, να
εντοπίσουν τα κατάλληλα δεδομένα, να
διεξάγουν τους κατάλληλους ελέγχους και
να επαναλάβουν τη διαδικασία. Η πρόκληση εδώ έγκειται στο ότι αν εκτιμήσουν την
απόδοση του μοντέλου βάση μιας μόνο
μετρικής (όπως η ακρίβεια των προβλέψεων), κινδυνεύουν να παραβλέψουν κάποια
χαρακτηριστικά του πραγματικού κόσμου
και έτσι διακυβεύουν την αμεροληψία του
συστήματος. Για παράδειγμα, ο έλεγχος
της διάρκειας του χρόνου εργασίας σε
προηγούμενες θέσεις μπορεί να μη λάβει
υπόψη την συχνή αλλαγή εργασίας που βιώνουν οι σύζυγοι των στρατιωτικών, λόγω
των συχνών μεταθέσεων. Για να διασφαλιστεί η αμεροληψία, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να ενθαρρύνουν τις ομάδες τους
στη χρήση ενός μεγάλου φάσματος μετρικών για τον προσδιορισμό της απόδοσης
του μοντέλου και για την επίβλεψη των
χαρακτηριστικών βάση των ευρύτερων
στόχων της επιχείρησης.
• Ανάπτυξη, έλεγχος και επίβλεψη των
μοντέλων. Είναι εύκολο να υποθέσουμε
πως αν μια ομάδα επιλέξει τα σωστά δεδομένα και τα σωστά χαρακτηριστικά, τότε
το αλγόριθμος που θα προκύψει θα παραδώσει αξιόλογα αποτελέσματα. Ωστόσο,
υπάρχουν αρκετές ευρέως διαδεδομένες
τεχνικές μοντελοποίησης, και οι διαφορετικές προσεγγίσεις (ή συνδυασμοί) αυτών
μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το ίδιο data
set και τα ίδια χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, οι ομάδες συνήθως
ελέγχουν την απόδοση του μοντέλου (για
παράδειγμα, αποδίδει ένα μοντέλο όπως

θα περιμέναμε;) και φέρνουν όλο και περισσότερες ειδικά εκπαιδευμένες εσωτερικές ομάδες ή και εξωτερικούς παρόχους
υπηρεσιών για την διεξαγωγή συμπληρωματικών ελέγχων. Ο ίδιος ζήλος πρέπει να
εφαρμοστεί και στον έλεγχο του μοντέλου
σχετικά με τους ορισμούς και τις μετρικές
που έχει θεσπίσει ο οργανισμός αναφορικά με το θέμα της αμεροληψίας. Και όπως η
απόδοση του μοντέλου πρέπει να ελέγχεται σε όλο τον κύκλο ζωής του συστήματος
τεχνητής νοημοσύνης, η αμεροληψία του
μοντέλου πρέπει επίσης να ελέγχεται από
τις ομάδες επίβλεψης του κινδύνου, για να
διασφαλιστεί πως με το πέρας του χρόνου
και καθώς τα συστήματα ενσωματώνουν
νέα δεδομένα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν αναδύονται νέα biases.
4. Η κανονιστική συμμόρφωση
Στο παρελθόν οι οργανισμοί, πέρα από
αυτούς που ελέγχονταν συστηματικά
όπως ο τραπεζικός και ο υγειονομικός, συχνά είχαν τοποθετημένο χαμηλά τον πήχη
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τους υπάρχοντες και
τους αναδυόμενους κανονισμούς, όπως
το General Data Protection Regulation
(GDPR) ή το California Consumer Privacy
Act (CCPA), όλα τα διευθυντικά στελέχη
πρέπει να επανεξετάσουν το τρόπο με τον
οποίο οι οργανισμοί τους χρησιμοποιούν
τα δεδομένα του πελάτη και τον τρόπο με
τον οποίο εφαρμόζουν τα νέα ζητήματα
που ανακύπτουν λόγω των κανονιστικών
πλαισίων, όπως το δικαίωμα στη λήθη, το
δικαίωμα αξιολόγησης από έναν άνθρωπο και το automatic profiling. Αποτελεί
καθήκον των διευθυντικών στελεχών, όχι
μόνο να εξασφαλίζουν την συμμόρφωση
των ομάδων τους με τους κανονισμούς,
αλλά και να διασφαλίζουν πώς οι ομάδες των νομικών, κανονιστικών και data
science τμημάτων συνεργάζονται για τον
προσδιορισμό των κατάλληλων μετρικών
συμμόρφωσης για όλες τις πρωτοβουλίες
τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να ενθαρρύνουν
τον οργανισμό να κινηθεί σε ένα τρόπο
σκέψης, ο οποίος, προάγοντας τη συνερ-
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Το XAI επιτρέπει την χρήση περισσότερων
performant predictive μοντέλων, ενώ
συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα
marketing να λάβει δράσεις
γασία, οδηγεί στην ανάπτυξη νέων κανονισμών. Αυτό το νέο μοντέλο συνεργασίας παρατηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο
μεταξύ του Financial Conduct Authority
(FCA), της ρυθμιστικής αρχής του τραπεζικού συστήματος της χώρας, και του τραπεζικού κλάδου. Το FCA και ο τραπεζικός
κλάδος συνεργάζονται στην δημιουργίας
ενός “regulatory sandbox”, όπου οι τράπεζες μπορούν να πειραματιστούν με προσεγγίσεις της τεχνητής νοημοσύνης που
προκαλούν ή ακόμα και βρίσκονται εκτός
του τωρινού κανονιστικού πλαισίου, όπως
η χρήση των νέων δεδομένων για την βελτίωση του fraud detection, ή για την καλύτερη πρόβλεψη της προδιάθεσης του πελάτη για την αγορά νέων προϊόντων.
5. Η ικανότητα επεξήγησης
των αποτελεσμάτων
Είναι δελεαστικό να πιστεύουμε ότι, όσο ένα
σύνθετο μοντέλο δρα όπως αναμένεται, τα
οφέλη που προσφέρει υπερτερούν του γεγονότος ότι υστερείται επεξήγησης. Πραγματικά, σε κάποιες εφαρμογές, είναι αποδεκτό να μην κατανοούμε τον τρόπο με τον
οποίο ο αλγόριθμος κατέληξε στη συγκεκριμένη πρόβλεψη. Για παράδειγμα, αν μια ιατροφαρμακευτική εφαρμογή χρησιμοποιεί
κατηγοριοποίηση με εικόνες για τον εύκολο,
συνεχή και ακριβή προσδιορισμό των δερματικών κηλίδων που έχουν υψηλό ρίσκο
για καρκίνο του δέρματος, είναι απίθανο να
απασχολήσει τον ασθενή αν το μοντέλο χρησιμοποίησε τις αποχρώσεις της κηλίδας, το
σχήμα της, την απόσταση της από μια άλλη
κηλίδα, ή κάποια άλλη από την πληθώρα
μεταβλητών για να εξάγει την γνωμάτευση.
Τελικά η ουσιαστική έγνοια του ασθενή είναι
κατά πόσο η συγκεκριμένη διάγνωση είναι
σωστή ή όχι. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστό-

σο, η ύπαρξη ενός ασαφούς μοντέλου είναι
μη αποδεκτή (για παράδειγμα, είναι λογικό
κάποιος που κάνει αίτηση για ένα δάνειο ή
μια θέση εργασίας να θέλει να γνωρίζει γιατί
απορρίφθηκε) και αποτελεί τροχοπέδη στην
υιοθέτηση και στη χρήση του. Η ικανότητα
επεξήγησης των αποτελεσμάτων του μοντέλου στους ενδιαφερομένους αποτελεί ένα
πολύ σημαντικό μοχλό στην εξασφάλιση της
συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πλαίσια,
καθώς και στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης.
Συγχρόνως, προσφέρει στους ειδικούς του
κάθε τομέα, στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής και στους data scientists, μια
κοινή γλώσσα μέσω της οποίας μπορούν να
συζητήσουν τα πορίσματα του μοντέλου,
ώστε να αποβάλουν οποιαδήποτε πιθανά
biases εγκαίρως. Ο ακόμα εκκολαπτόμενος, αλλά ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος
του “explainable AI” (μερικές φορές ονομάζεται και XAI) έχει αρχίσει να προσφέρει
εργαλεία όπως το SHAP (SHapley Additive
exPlanations), το LIME (Local Interpretable
Model-Agnostic Explanations) και άλλους
αντίστοιχους τρόπους οι οποίοι βοηθούν να
αρθεί το πέπλο μυστηρίου που περιβάλλει
τις προβλέψεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Για να διασφαλίσουν πως τα αποτελέσματα
του μοντέλου είναι εύκολα εξηγήσιμα στους
ενδιαφερομένους, τα διευθυντικά στελέχη
πρέπει να θέσουν ερωτήματα στις ομάδες
των data scientists σχετικά με τα μοντέλα
που χρησιμοποιούν και να τους προκαλέσουν, για παράδειγμα, να αποδείξουν πως
επέλεξαν το πιο απλό και συγχρόνως αποδοτικό μοντέλο (και όχι το πιο καινούργιο
deep neural network σύστημα). Μια ομάδα
αναλυτών σε μια επιχείρηση επικοινωνίας
που χρησιμοποιεί συστηματικά τεχνικές
“explainable AI” για τις διαφημιστικές της
αναφορές, βοηθάει τη διοικητική ομάδα να

κατανοήσει όχι μόνο ποιοι πελάτες είναι πιο
πιθανό να αποχωρήσουν εντός μια δεδομένης περιόδου, αλλά και γιατί. Το XAI επιτρέπει την χρήση περισσότερων performant
predictive μοντέλων, ενώ συγχρόνως δίνει
τη δυνατότητα στην ομάδα marketing να
λάβει δράσεις, βασισμένες στα δεδομένα,που θα αποτρέψουν την απώλεια πελατών.
Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτά
τα ζητήματα, αλλά τα διευθυντικά στελέχη
που βελτιστοποιούν και αποσαφηνίζουν τις
επιχειρηματικές αξίες, που χτίζουν ομάδες
με ποικιλομορφία προοπτικών, που δημιουργούν μια κοινή γλώσσα και ένα σύστημα
αναφορών για την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, και που ασχολούνται συχνά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ομάδα ανάπτυξης του AI, δίνουν στον εαυτό
τους ένα προβάδισμα στην υπεύθυνη δημιουργία και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός πως η
υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
χτίζει εμπιστοσύνη τόσο στους υπαλλήλους,
όσο και στους πελάτες. Οι εργαζόμενοι θα
εμπιστεύονται τις κατευθυντήριες γραμμές
που θα δίνει το AI και θα είναι πιο πρόθυμοι
να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους
εργασία, και θα μπουν στην διαδικασία να
αναλογιστούν και άλλους τρόπους με τους
οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
δημιουργήσει προστιθέμενη αξία.
Η εμπιστοσύνη τον καταναλωτών προσφέρει τη δυνατότητα της κατάλληλης αξιοποίησης των δεδομένων τους, τα οποία τροφοδοτούν και συνεχώς βελτιώνουν την τεχνητή
νοημοσύνη. Οι καταναλωτές θα είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν προϊόντα που
εμπεριέχουν τεχνητή νοημοσύνη λόγω της
εμπιστοσύνης που έχουν στον οργανισμό
και θα χαίρονται να τα χρησιμοποιούν διότι
συνεχώς θα βελτιώνονται.
Πρόκειται για έναν κύκλο που ενισχύει τη
φήμη της επιχείρησης και την ικανότητα
του οργανισμού να καινοτομεί, να ανταγωνίζεται και κυρίως δίνει τη δυνατότητα στην
κοινωνία να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της
τεχνητής νοημοσύνης, αντί να υποφέρει από
τις ανεπιθύμητες συνέπειες. Και αν αυτό δεν
είναι κάτι για το οποίο οφείλουμε να είμαστε
περήφανοι, τότε ποιο είναι;
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Μείωσε το στρες σου!
Η διοίκηση επιχειρήσεων καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα, των
οποίων η διαχείριση δημιουργεί αρκετό στρες, το οποίο βλάπτει την υγεία,
τις σχέσεις, αλλά και την παραγωγικότητα στην εργασία.
Τα καλά νέα είναι ότι νέες έρευνες αποκαλύπτουν ότι ο έλεγχος του στρες
είναι ευκολότερος απ’ όσο νομίζαμε μέχρι σήμερα.
Άρθρο των Bruce Cryer, Προέδρου & CEO στο HeartMath, Rollin McCraty,
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο Institute of HearthMath και Doc Childre , Προέδρου και CEO στην Quantum Intech.
Harvard Business Review, Ιούλιος 2013, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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τις ημέρες μας, το στρες είναι
πολύ πιο έντονο απ’ ότι ήταν
το μακρινό 1983 όταν το περιοδικό Times δήλωνε ότι είναι
«η επιδημία» της δεκαετίες του ’80. Σύμφωνα με έρευνα του CareerBuilding σε
site προσλήψεων, το συνολικό ποσοστό
των εργαζόμενων υπό στρες αυξήθηκε
κατά 10% στις αρχές της δεκαετίας του
2000 και η αύξηση αυτή συνεχίζεται. Οι
οικονομικές και επιχειρηματικές επιπτώσεις του στρες είναι τεράστιες, καθώς σε
έρευνα ανάμεσα σε 46.000 εργαζόμενους που δημοσιεύθηκε από το Health
Enhancement Research Organization
(HERO) αποκαλύφθηκε ότι το κόστος περίθαλψης των εργαζόμενων που ήταν υπό
συνθήκες στρες, ή κατάθλιψης, ήταν κατά
147% αυξημένο σε σχέση με παλαιότερες
εποχές που το στρες δεν αποτελούσε βασικό πρόβλημα. Η έρευνα είχε γίνει ανάμεσα και σε εργαζόμενους στη Chevron,
Hoffman-La Roche, Health Trust, Marriot
και στις πολιτείες του Michigan και του
Tennesse. Στις ίδιες έρευνες, βρήκαν ότι
τα κόστη της θεραπείας για στρες και
κατάθλιψη ξεπερνούσαν αυτά τα κόστη
θεραπείας για διαβήτη και καρδιολογικές
ασθένειες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με
το στρες.

Το πρόβλημα
Αλήθεια, τι είναι ακριβώς το στρες; Γενικώς, η έννοια του στρες αναφέρεται σε
δύο ταυτόχρονους συντελεστές. Στους
εξωγενείς παράγοντες, αυτούς που αποκαλούνται στρεσογόνοι παράγοντες
(stressors) και στις συναισθηματικές και
φυσικές αντιδράσεις σ’ αυτούς (φόβος,
άγχος, αυξημένοι καρδιακοί σφυγμοί και
πίεση, γρήγορη αναπνοή, σφίξιμο μυών,
κλπ). Οι καλοί στρεσογόνοι παράγοντες
αποτελούν έμπνευση επιτυχίας.
Με απλά λόγια, με τον όρο στρες εννοούμε τις αρνητικές εσωτερικές αντιδράσεις σε αρνητικές, απειλητικές ή στενάχωρες καταστάσεις. Οι αρνητικές αυτές
αντιδράσεις όταν συγκεντρώνονται για
μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να
δημιουργήσουν κατάθλιψη, burn out, αρ-

ρώστιες ή ακόμη (εάν είναι πολύ έντονες)
να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Η έρευνα
που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους
46.000 εργαζόμενους έδειξε ότι το παρατεταμένο στρες γίνεται συναισθηματική
απειλή και ψυχολογική συνήθεια.
Πολλές επιχειρήσεις καταλαβαίνουν τις
αρνητικές επιδράσεις του συσσωρευμένου (cumulative) στρες και κάνουν ό,τι
μπορούν για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους να το αντιμετωπίσουν. Κάποιες προσφέρουν on-site μαθήματα
yoga και μασάζ, άλλες κάνουν σεμινάρια
διαχείρισης στρες (stress management),
άλλες επιβάλλουν στους εργαζομένους
τους να παίρνουν άδειες για διακοπές
κάθε χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι, η συνολική επιχειρηματική κουλτούρα που
ενισχύει το στρες και στις ιδιωτικές ζωές
των ανθρώπων, λειτουργεί αντίθετα στις
προσπάθειες για μείωση του στρες. Στρεσαρισμένοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν
να χάσουν πολύτιμο χρόνο μακριά από
την εργασία τους, ούτε για μία ώρα, για να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που
αυτοί και οι εργοδότες τους θεωρούν ως
επιλεκτικές (optional). Ωστόσο, αυτοί που
χρησιμοποιούν τα wellness προγράμματα για τους εργαζόμενους είναι αυτοί που
ουσιαστικά επιθυμούν να διαχειριστούν
το στρες τους.
Από το 1991, οι ψυχολόγοι στις επιχειρήσεις μελετούσαν την πολυπλοκότητα της
διασύνδεσης ανάμεσα στο μυαλό και το
σώμα, ειδικά τις ψυχολογικές επιπτώσεις
του στρες στην εργασία τόσο σε ιδιωτικό
όσο και σε εταιρικό επίπεδο.
Στόχος τους είναι να αποκωδικοποιήσουν τις μηχανικές και τους παράγοντες

του στρες. Για να το επιτύχουν αυτό, θα
έπρεπε να καταλάβουν όχι μόνο πώς
λειτουργεί ο μηχανισμός του στρες στο
μυαλό ενός ανθρώπου, στην καρδιά του,
στον υπόλοιπο οργανισμό του αλλά να
αντιληφθούν επιπλέον, ποιες συγκεκριμένες αντιδράσεις σε συναισθηματικό,
πνευματικό και ψυχολογικό επίπεδο, δημιουργούσε. Έχοντας εργαστεί σε πάνω
από 50.000 εργαζόμενους και μάνατζερς
σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις,
περιλαμβάνοντας επιχειρήσεις όπως η
Boeing, η BP, η Cisco, η Unileve, η Bank
of Montreal και η Shell, βρήκαν ότι η διαχείριση του στρες (Managing Stress) είναι ευκολότερη απ’ όσο οι περισσότεροι
άνθρωποι πιστεύαν μέχρι τότε. Η έρευνα
δημιούργησε την διαδικασία ενός «εσωτερικού management», ένα σύστημα
από εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογία,
τα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν το στρες
των εργαζομένων και να ενισχύσουν στην
υγεία και την αποδοτικότητα τους.

Tο παράδειγμα του Nigel
Ένα παράδειγμα αφορά την ιστορία ενός
εργαζόμενου, του Nigel, senior executive
που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για να
περιγράψουν πώς οι τεχνικές που εφάρμοσαν μειώνουν το στρες. Ανάμεσα σ’
αυτές τις τεχνικές περιλαμβάνεται συγκεκριμένη τεχνική για να χαμηλώσει τις σωματικές επιπτώσεις του στρες μέσα σε ένα
ή δύο λεπτά. Όπως ο Nigel, μπορείτε να
εφαρμόσετε τις τεχνικές αυτές πρακτικά
οπουδήποτε ακόμη και σε ένα meeting με
ένταση, ή ενώ έχετε ένα σφικτό deadline
στην εργασία σας. Κάνοντας αυτές τις

Το πρόβλημα είναι ότι, η συνολική
επιχειρηματική κουλτούρα που ενισχύει
το στρες και στις ιδιωτικές ζωές των
ανθρώπων, λειτουργεί αντίθετα στις
προσπάθειες για μείωση του στρες
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τεχνικές, θα αντιστρέψετε την τοξική επίδραση που μπορεί να έχει το στρες στο
σώμα, στο μυαλό και στη διάθεσή σας,
καθώς και στην συνολική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά σας.
Ο Nigel ήταν ένας 52χρονος engineering
executive σε μία παγκοσμιοποιημένη
εταιρεία στη Βρετανία. Ήταν χάλια, ψυχολογικά και σωματικά. Ήταν εκνευρισμένος, χλωμός και δυσκολευόταν να
αναπνεύσει. Είχε μαύρους κύκλους κάτω
απ’ τα μάτια και παραπονιόταν για στομαχικά προβλήματα. Στην πραγματικότητα ήταν κάτω από την επίδραση τεράστιου στρες.
Επίσης, αντιμετώπιζε προβλήματα στην
εργασία του έχοντας εσωτερικές προκλήσεις προερχόμενες από τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης της επιχείρησής
του διεθνώς, την αυξημένη απαίτηση για
να βρεθούν νέες πηγές πετρελαίου μέσα
σε ένα πλέγμα εξαγορών άλλων επιχειρήσεων.
Επιπλέον, ένα report για το τμήμα του
Nigel έκανε τη ζωή του δύσκολη και η
απόδοση του τμήματος του υποχωρούσε. Ατέλειωτα ταξίδια στο εξωτερικό,
με προβλήματα με τους ηλικιωμένους
γονείς του και τον έφηβο γιό του ήταν
η καθημερινότητά του. Αντιμετωπίζο-

ντας αυτές τις συνθήκες για χρόνια, ο
Nigel δεν είχε ιδέα πόσο πολύ στρες είχε
συγκεντρώσει στον οργανισμό του και
πόσο αυτό το στρες επηρέαζε την υγεία
του και την απόδοσή του. Για 15 χρόνια,
ο Nigel υπέφερε από υψηλή χοληστερίνη και υψηλή πίεση. Καθώς και τα δύο
αυτά αποτελούν υψηλούς παράγοντες
για καρδιολογικά προβλήματα, ο γιατρός
του Nigel του συνέστησε μία τόσο απλή
συνταγή: Μείωσε το στρες σου!
Το στρες και οι επιπτώσεις του είχαν περάσει στην καθημερινότητα της ζωής του,
τόσο ώστε ακόμη όταν είχε την ευκαιρία
να ξεκλέψει χρόνο από το γραφείο του για
να ασκηθεί και να εκτονωθεί, αισθανόταν
τόσο εξαντλημένος που έπεφτε σαν άρρωστος στο κρεβάτι του.
Ακόμη και όταν κατόρθωνε να χαλαρώσει,
παρατηρούσε ότι η πίεσή του θα ανέβαινε
όταν θα επέστρεφε στη δουλειά του. Δεν
ήξερε τι να κάνει και αυτή η αίσθηση της
απελπισίας τον αποθάρρυνε ακόμη περισσότερο.
Έφτασε στο σημείο να φαντασιώνεται ότι
έπαθε καρδιακή προσβολή και ότι αν πήγαινε στο νοσοκομείο θα μπορούσε τουλάχιστον να ξεκουραστεί.
Οι ερευνητές Daniel Goleman, Richard
Boyatzis και η Annie McKee εξήγη-

σαν στο άρθρο τους στο HBR “Primal
Leadership: The Hidden Driver of Great
Performance” ότι η εγκεφαλική διαχείριση του στρες περιλαμβάνει δύο βασικά
συστήματα.
Το πρώτο είναι το «ανοικτό» σύστημα που
εξαρτάται από τις σχέσεις με τους άλλους
ανθρώπους και το δεύτερο το «κλειστό»
σύστημα, το οποίο είναι αυτοδιαχειριζόμενο και το οποίο διαβιβάζει νευρολογικά, ορμονικά μηνύματα, πίεση και ηλεκτρομαγνητικά μηνύματα στα υπόλοιπα
όργανα του σώματος.
Στην περίπτωση του Nigel, το διαρκές
στρες εισέβαλε στο «κλειστό» σύστημα
στον εγκέφαλο και διαμόρφωσε μία κατάσταση «πολέμα ή φύγε», έτσι ώστε να μην
μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από το πρόβλημα. Ήταν μία αλυσιδωτή αντίδραση.
Για να σταματήσει αυτή την αλυσιδωτή
αντίδραση, ο Nigel έπρεπε να ακολουθήσει μία τεχνική με 5 βήματα.
1. Αναγνώριση του προβλήματος και
απομάκρυνση απ’ αυτό
2. Αναπνοή μέσα από την καρδιά του
3. Πρόκληση θετικών αισθημάτων
4. Αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών
5. Παρατήρηση στην αλλαγή των προοπτικών σου

1. Αναγνώρισε το πρόβλημα
και απομακρύνσου απ’ αυτό
Ο Nigel τοποθετήθηκε σε ένα καρδιολογικό μόνιτορ συνδεδεμένο με computer
για να δει και να μετρήσει τις επιπτώσεις
του στρες στο καρδιοαναπνευστικό του
σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Βλέποντας την χαώδη κατάσταση που επικρατούσε στο καρδιοαναπνευστικό του σύστημα έπρεπε να κάνει ορισμένες μικρές
αλλαγές στο πρόγραμμά του σχετικά με
έναν συνεργάτη του από το εξωτερικό,
τον Martin, ο οποίος λειτουργούσε πάντα
εκνευρισμένος.
Ο Nigel κατάφερε να «παγώσει» τις αντιδράσεις που είχε όταν χρειάζονταν να
συνεργαστεί με τον Martin. Αυτή η μικρή
αλλαγή της αναγνώρισης ενός προβλήματος και της απομάκρυνσης του και
ρύθμισής του ήταν το πρώτο μικρό βήμα.
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2. Ανάπνευσε μέσα
από την καρδιά σου
Παγώνοντας αυτή τη στρεγόνο κατάσταση, ο Nigel έδωσε έμφαση στην καρδιά
του. Ανέπνεε βαθιά για 5 δευτερόλεπτα
φαντάζοντας ότι η ανάσα του κατευθύνονταν στην καρδιά του. Έτσι απελευθέρωνε όλα τα αρνητικά συναισθήματα
που του προκαλούσε η επαφή του με τον
Martin.
Πολλές επιστημονικές μελέτες που αφορούν την συγκέντρωση σε ένα ήχο, μία
φράση ή την αναπνοή, έδειξαν ότι μπορεί
κάποιος να παράγει φυσιολογικές αλλαγές εστιάζοντας σε συγκεκριμένα σημεία
του σώματος.
Η επικέντρωση στους σφυγμούς της καρδιάς βοηθά στην ψυχολογική ηρεμία.
Αυτό συμβαίνει γιατί η καρδιά – το πιο
ισχυρό όργανο του σώματος του οποίου
η λειτουργία επηρεάζει και τα υπόλοιπα–
στέλνει περισσότερες πληροφορίες στον
εγκέφαλο και τούμπαλιν. Οι τεχνικές αναπνοής λειτουργούν θετικά επειδή ρυθμίζουν τους σφυγμούς της καρδιάς.

3. Προκάλεσε ένα θετικό
συναίσθημα
Ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης
του στρες είναι να δημιουργηθούν θετικά συναισθήματα. Ο Nigel βρήκε αυτό το
βήμα εύκολο και αποτελεσματικό. Εστίασε σε μία ή δύο εικόνες, οι οποίες τον έκαναν να αισθανθεί καλύτερα, όπως για παράδειγμα παίζοντας με τα παιδιά του στο
δάσος πίσω από το σπίτι του ή κάνοντας
σκι στις Άλπεις. Προσπάθησε να αναδείξει αυτές τις εμπειρίες του αναθυμούμενος τα γέλια των παιδιών του, το άρωμα
των πεύκων και των ελάτων, τη δροσιά
του βουνού.
«Η δύναμη της θετικής σκέψης» είναι ένα
κλισέ βέβαια. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα και
οι θετικές σκέψεις έχουν σημαντική ψυχολογική επίδραση και βοηθούν στο να
λειτουργούμε καλύτερα. Εφαρμόζοντας
αυτό το βήμα, μετά από 6 εβδομάδες, η
πίεση του Nigel επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο ύπνος του έγινε σταδιακά βαθύτερος
και πιο αναζωογονητικός, τα επίπεδα
ενέργειας του αυξήθηκαν και ολόκληρο
το καρδιοαναπνευστικό του σύστημα
βελτιώθηκε, ενώ αυξήθηκε και η ικανότητά του να σκέφτεται καθαρά.

4. Αναζήτησε καλύτερες
εναλλακτικές επιλογές
Πραγματοποιώντας τα προηγούμενα 3
βήματα, ο Nigel ένοιωθε ήρεμος και πολύ
περισσότερο δημιουργικός. Ήταν να λειτουργεί με συναισθηματική και σωματική
ισορροπία ακόμη και σε καταστάσεις αυξημένου στρες.
Τώρα, ο Nigel ήταν ικανός να ανταπεξέλθει και να συμφωνήσει με τον Martin.
Όταν θα αισθανόταν ενοχλημένος μαζί
του θα μπορούσε να κάτσει ήσυχα για
λίγο, χωρίς να σκέφτεται κάτι. Μετά θα
μπορούσε να σκεφτεί «τι μπορώ να κάνω
σωστά για να μειώσω το στρες μου». Σκεφτόμενος την ερώτηση αυτή, ο Nigel είχε
δύο πιθανότητες. Να συνεργαστεί με τον
Μartin χωρίς να σκεφτεί τίποτε ή να συμπεριφερθεί στον Martin με τρόπο που
να του δείχνει ότι τον καταλαβαίνει. Και
οι δύο επιλογές θα μπορούσαν να είχαν
θετικά αποτελέσματα στο δικό του στρες.

5. Παρατήρησε τις αλλαγές
στις προοπτικές
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα των ερευνητών, ο Nigel αργότερα στο πρώτο
meeting με τον Martin εφάρμοσε όλα
τα βήματα από το 1 έως στο 3, χωρίς ο
Μartin να παρατηρήσει τίποτε.
Όντας πιο ήρεμος και με λιγότερο στρες,
ο Nigel αισθανόταν ότι είχε φύγει και το
σφίξιμο που αισθανόταν στις συσκέψεις
στο παρελθόν. Αισθάνθηκε ότι ο Martin

ήταν δεκτικός στο να καθοδηγηθεί και
αντί να συνεχίσουν την εχθρική σχέση
τους, αυτός και ο Martin θα μπορούσαν
να μοιραστούν αμοιβαία εκτίμηση και
ψυχολογική ανακούφιση.

Τι αποτελέσματα έφερε
η εφαρμογή του Managing
Stress
Η εργασία των ερευνητών με εκτελεστικούς διευθυντές και managers στη Β.
Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία έδειξε ότι
και οι πιο πιεσμένοι επαγγελματίες μπορούν να σπάσουν «τα δεσμά του στρες»
ακόμη και εάν θεωρούν ότι αυτό είναι
αδύνατο. Μία έρευνα έδειξε ότι πάνω από
1.000 ιδιώτες σε πέντε εταιρείες, έμαθαν
να ασκούν την τεχνική του «παγωμένου
πλαισίου».
Ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν
διαγνωστεί με υψηλό στρες μειώθηκε
κατά 69% και ο αριθμός των ανθρώπων
που αναφέρθηκαν με απλά συμπτώματα
στρες υποχώρησε κατά 56%.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, σε
κάθε περίπτωση, όταν διδάσκουν τους
managers πώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενούς τους, έτσι ώστε να διώχνεται το στρες, θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψιν και τις επιμέρους συνθήκες που
επικρατούν στις επιχειρήσεις, ώστε να διαμορφώνουν κατάλληλα το σχέδιο των 5
βημάτων.
Η διαχείριση του stress σε έναν manager
αποτελεί πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις
μία βασική ικανότητα για να μπορεί να
προσλαμβάνει, να απολύει, να διαμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να
έχει φορολογική υπευθυνότητα. Μεταμορφώνοντας το στρες σε δημιουργικό,
αλλάζει και ο κόσμος του manager.

Στην περίπτωση του Nigel, το διαρκές
στρες εισέβαλε στο «κλειστό» σύστημα στον
εγκέφαλο και διαμόρφωσε μία κατάσταση
«πολέμα ή φύγε»
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗ:
Κίνδυνοι, προκλήσεις και προοπτικές
στο σύγχρονο επιχειρείν
Η σταδιακή επαναξιολόγηση της κατηγοριοποιημένης σκέψης βάζει
νέους όρους στην «σκακιέρα» του market research και της στρατηγικής ανάπτυξης
στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Με τη δυναμική των data analysis, είναι εμφανής
πλέον η διαφορετικότητα στην προσέγγιση του πελάτη – στόχου, αλλά και οι τεκτονικές
αλλαγές που συντελούνται κατά το decision making
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΚΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ, mkontorousi@boussias.com

Π

είτε «τα» και στη συνέχεια
«ντα». Επαναλάβετε τον κάθε
δίφθογγο ξεχωριστά και δώστε έμφαση στους ήχους που
παράγει το στόμα σας. Διακρίνετε κάποια
ουσιαστική διαφορά; Αυτό που πραγματικά
συμβαίνει στο στόμα σας και που κάνει τους
ήχους διαφορετικούς είναι η ώρα έναρξης
(voice onset time), δηλαδή ο χρόνος που
απαιτείται από τη στιγμή που ξεκινάτε να
κινείτε τη γλώσσα σας ή να δονούνται οι
φωνητικές σας χορδές. Σύμφωνα με έρευνες, εάν αυτός ο χρόνος είναι μεγαλύτερος
από 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου, όσοι
μιλούν αγγλικά, θα ακούσουν «τα». Εάν ο
χρόνος αυτός υπερβεί τα 40 χιλιοστά του
δευτερολέπτου θα ακουστεί «ντα». Το απίστευτο που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ποτέ κανείς δεν θα ακούσει
κάτι άλλο, εκτός από «τα» ή «ντα». Εάν οι
ομιλητές συμπέσουν στην ίδια πλευρά του
διαχωριστικού (40-millisecond dividing
line), καθοριστικό ρόλο εκεί δεν παίζει η
ώρα έναρξης φωνής, ακόμη κι αν η διαφορά είναι 80 χιλιοστά του δευτερολέπτου με
50. Και στις δύο περιπτώσεις, θα ακουστεί
ο δίφθογγος «τα». Όταν οι χρόνοι όμως πέσουν σε διαφορετικές πλευρές της διαχωριστικής γραμμής, ακόμη και τα 10 χιλιοστά
του δευτερολέπτου θα παίξουν σημαντικό

ρόλο. Εάν σε έναν άνθρωπο, το onset time
είναι 45 χιλιοστά του δευτερολέπτου, θα
ακουστεί «τα». Εάν ο κρίσιμος χρόνος έναρξης είναι 35 λεπτά, τότε θα ακουστεί ο δίφθογγος «ντα». Περίεργο, αλλά συμβαίνει!

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
και οι «κόκκινες γραμμές»
των κατηγοριών
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παίζει περίεργα
παιχνίδια. Σκεφτείτε το αντίστοιχο ηχητικό
της λέξης που κάποιοι άνθρωποι προσλαμβάνουν ως Yanni και άλλοι ως Laurel. Ή το
φόρεμα που άλλοι βλέπουν ως blue - black
και άλλοι, ως λευκό – χρυσό. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, συμβαίνει το ίδιο, όπως με το
παράδειγμα «ντα» ή «τα» και άρα συμπεραίνουμε ότι, η σημαντικότητα της κατηγοριοποιημένης σκέψης παίζει μεγάλο ρόλο στην
καθημερινότητά μας.
Με άλλα λόγια, ο ανθρώπινος εγκέφαλος
δεν είναι κάτι άλλο από μηχανή κατηγοριοποίησης, έτοιμος πάντα να προσλαμβάνει
διάχυτη πληροφόρηση και μεγάλα ποσά
από ακατάστατα δεδομένα. Απώτερος
στόχος είναι να τα απλοποιεί, αλλά και να
τα δομεί με ιεράρχηση, ώστε να μπορεί να
αντιληφθεί τον κόσμο. Αυτή είναι η σημαντικότερη ικανότητα του ανθρώπινου νου,
να μπορεί σε απειροελάχιστο χρόνο να

αντιληφθεί εάν κάτι είναι φίδι ή ραβδί. Να
σημειωθεί μάλιστα ότι για να έχει αξία η
κατηγοριοποίηση, πρέπει να ισχύουν δύο
προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι έγκυρη,
καθώς είναι αδύνατο διαχωρίζεται αυθαίρετα ένα ομοιογενές γκρουπ και δεύτερον,
να είναι χρήσιμη.
Ο κόσμος των επιχειρήσεων ωστόσο, βασίζεται σε κατηγορίες που είναι μη έγκυρες,
καθόλου χρήσιμες ή και τα δύο, με αποτέλεσμα να συντελούνται λάθη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το τεστ προσωπικότητας Myers-Briggs Type Indicator
(MBTI) αποτελεί ένα από τα πιο έγκριτα
εργαλεία αξιολόγησης προσωπικότητας
και ταυτόχρονα, κλειδί επιτυχίας για τμήματα Human Resources στο 80% των 500
εταιρειών της λίστας Fortune. Περιέχει 93
ερωτήσεις (με δυνατότητα για δύο μόνο
απαντήσεις) ενώ, οι υπάλληλοι χωρίζονται
σε 16 κατηγορίες προσωπικοτήτων. Ένα
παράδειγμα: Καθοδηγείστε περισσότερο
από τα γεγονότα ή το ένστικτο; Οι περισσότεροι από εμάς, θα έδιναν την απάντηση:
«εξαρτάται». Αλλά αυτή η εναλλακτική δεν
υπάγεται στις πιθανές απαντήσεις. Οπότε ο
ερωτηθείς κατατάσσεται εύκολα στην κατηγορία του «εξωστρεφή», «εσωστρεφή»,
αλλά και του «κριτή». Προσοχή: Ακόμη κι αν
το τεστ δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά
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με την επαγγελματική επιτυχία ή το βαθμό
επαγγελματικής ικανοποίησης, εντούτοις
είναι εξαιρετικά δημοφιλές, καθώς η κατηγοριοποίηση της σκέψης αναπαράγει ψευδαισθήσεις. Η κατηγοριοποιημένη σκέψη
μπορεί ενδείκνυται να εγκυμονεί κινδύνους
σε τέσσερα επίπεδα.

Κίνδυνοι και προκλήσεις
Η συμπίεση
Η τάση να κατηγοριοποιούμε την σκέψη
μας ή να σκεφτόμαστε υπό όρους στερεοτύπων, καθιστά εύκολο το να ξεχνάμε
την πληθώρα ενυπαρχόντων παραλλαγών
εντός της ίδιας της κατηγορίας.
Ο μύθος του πελάτη - στόχου
Σύμφωνα με απόσπασμα του Todd Rose
στο βιβλίο «The End of Average», το 1945
στο Cleveland εφημερίδα έτρεχε διαγωνισμό για τα γυναικεία εξωτερικά χαρακτηριστικά. Περίπου 3.864 γυναίκες υπέβαλαν
τις μετρήσεις τους στο σχετικό διαγωνισμό.
Μπορείτε να φανταστείτε πόσες πλησίασαν
τον μέσο όρο κάθε χαρακτηριστικού; Η
απάντηση είναι: Καμία! Οι άνθρωποι διαφέ-

ρουν πολύπλευρα και σε πολλές διαστάσεις
που καθίσταται σχεδόν αδύνατο έστω μία
γυναίκα να έχει ίδια αποτελέσματα με άλλη.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τις κλαδικές
μελέτες, ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία
που χρησιμοποιούν τα τμήματα μάρκετινγκ, με στόχο το διαχωρισμό των πελατών
σε κατηγορίες και τον εντοπισμό των πελατών – στόχων που αξίζουν στρατηγικού
focus.
Οι κλαδικές έρευνες συνήθως επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε ερωτήσεις σχετικά με την συμπεριφορά των πελατών, τις
επιθυμίες και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος
διαχωρίζει τους ερωτηθέντες σε γκρουπ,
σύμφωνα με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο είδος ανάλυσης
σπάνια αποφέρει διαφορά στις κατηγορίες. Ωστόσο, βοηθά τους marketeers να
προχωρούν στα επόμενα βήματα της ανάλυσης, όπως ο καθορισμός μέσων τιμών, η
δημιουργία προφίλ αγοραστών, αλλά και
η δημιουργία personas. Με τον ίδιο τρόπο, γεννήθηκε ο όρος «minivan moms»
και άλλες παρόμοιες κατηγορίες. Μετά τη
διεξαγωγή κάθε έρευνας, προσδιορίζεται
το δείγμα, στο οποίο για παράδειγμα, το

60% των ερωτηθέντων είναι γυναίκες, με
μέση ηλικία που τοποθετείται στις αρχές
της δεκαετίας του ’40 και κατά μέσο όρο
2,75 τέκνα. Ρίχνοντας μία ματιά στα στοιχεία της έρευνας, οι marketeers είναι εύκολο να παρασυρθούν από τα δεδομένα και
να αρχίσουν να ονειρεύονται ένα πρότυπο
πελάτη με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και
να εθελοτυφλούν απέναντι στην ποικιλία
που θα πρέπει να υπάρχει στις κατηγορίες.
Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους τύπους
σώματος, τα τμήματα που συνεργάζονται
μεταξύ τους στις περισσότερες επιχειρήσεις, δεν έχουν ξεκάθαρες διαφορές ή και
ομοιότητες. Και προκειμένου να αμβλυνθεί
ο παράγοντας της συμπίεσης, αναλυτές και
διευθυντικά στελέχη ενδέχεται εύλογα να
αναρωτηθούν: Πόσο πιθανό είναι να μοιάζουν πελάτες από δύο διαφορετικά δείγματα, σε σχέση με πελάτες από το ίδιο δείγμα;
Η πιθανότητα αυτή είναι πιο κοντά στο 50%
από 0%. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλα
τα στελέχη των επιχειρήσεων να γνωρίζουν.
Το screening effect
Φανταστείτε ότι είστε υπεύθυνος για την
πρόσληψη νέου ατόμου στην εταιρεία σας,
μετά την ανάρτηση σχετικής αγγελίας. Είκοσι άτομα κάνουν αίτηση, πραγματοποιείται
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ένα πρώτο screening των βιογραφικών, οι
υποψήφιοι αξιολογούνται ανάλογα με τα
τυπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές
τους και τελικά, επιλέγετε τους top πέντε
για συνέντευξη. Και αφού τα τυπικά προσόντα δεν διαφέρουν μεταξύ εκείνων που
συγκέντρωσαν το υψηλότερο score, φαίνεται να μην έχετε καταλήξει στον τελικό
υποψήφιο. Επηρεασμένοι από την κατηγοριοποίηση της σκέψης, η τελική σας απόφαση, θα καθοριστεί από τα soft skills των
υποψηφίων, όπως το πόσο έντονη προσωπικότητα έχουν, το βαθμό αποτελεσματικής
επικοινωνίας κτλ. Όσο όμως σημαντικά κι
αν είναι αυτά τα προσόντα, οι καλύτερες
δυνατές τυπικές δεξιότητες είναι αυτές που
καθορίζουν τον επικρατέστερο υποψήφιο,
όσο κι αν η δυσκολία του screening effect
δεν σας επιτρέπει εύκολα να εντοπίσετε το
καλύτερο δυνατό στέλεχος.
Οι επενδύσεις
Η συμπίεση παίζει καταλυτικό ρόλο και
στις αγορές. Οι επενδυτές κατηγοριοποιούν τα στοιχεία του ενεργητικού, ανάλογα
με το μέγεθος, τα αποθέματα, τη βιομηχανία, τη γεωγραφία κτλ. Αυτά τα κριτήρια
ταξινόμησης βοηθούν για την απόκτηση
αριθμού επενδυτικών επιλογών και αυτό
κατά ένα μέρος, είναι σημαντικό. Ωστόσο, το τελικό κεφάλαιο διανέμεται με
τρόπο αναποτελεσματικό, από πλευράς
απόδοσης και κινδύνου. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα συντελέστηκε στα τέλη
της δεκαετίας ’90 (έτη χρηματιστηριακής
«φούσκας»), όπου μεγάλα ποσά επενδύονταν σε εταιρείες «dot-com», ακόμη κι

αν τίποτα επί της ουσίας δεν άλλαξε στη
δομή, το απόθεμα ή τις προοπτικές τους.
Το λάθος αυτό, πληρώθηκε ακριβά!
Ο παράγοντας της ενίσχυσης
Η κοινωνική κατηγοριοποίηση ενθαρρύνει
στην ενίσχυση των διαφορών. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει στη δημιουργία στερεοτύπων,
σε αυθαίρετες αποφάσεις και ανακριβή συμπεράσματα.
Η δυναμική των ομάδων
Ποιος θεωρείτε ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την κοινωνική ισότητα; Οι φιλελεύθεροι ή οι συντηρητικοί; Εάν απαντήσατε
οι φιλελεύθεροι, είστε σωστοί. Κατά μέσο
όρο, οι φιλελεύθεροι θεωρούν την κοινωνική ισότητα περισσότερο σημαντική, απ’
ότι οι συντηρητικοί. Πιθανόν μερικοί μόνο
από τους συντηρητικούς νοιάζονται περισσότερο για τέτοιου είδους αξίες απ’ ότι οι
φιλελεύθεροι.
Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε τυχαίο δείγμα δύο περαστικών – πρώτα έναν που
ψηφίζει συντηρητικό κόμμα και μετά έναν
φιλελεύθερο. Ποια η πιθανότητα το πρώτο
πρόσωπο να θεωρεί την κοινωνική ισότητα
ως καθοριστική στάση ζωής, σε σχέση με
τον δεύτερο; Το ποσοστό προσεγγίζει το
50% και σίγουρα είναι υψηλότερο, απ’ όσο
φαντάζεστε. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε κατά νου είναι ότι, ο μέσος όρος
ενισχύει τις διαφορές.
Εάν είστε κάτοικος των ΗΠΑ και είστε φιλελεύθερος, είναι περισσότερο πιθανό να
νομίζετε ότι οι συντηρητικοί είναι ενάντιοι
σε εκτρώσεις, στον έλεγχο της οπλοκατοχής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εάν ανήκετε στους οπαδούς συντηρητικών
παρατάξεων, είναι πιθανό να θεωρείτε ότι
οι φιλελεύθεροι είναι υπέρμαχοι των ανοιχτών συνόρων και του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτό επιτάσσει η πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το FB, το οποίο έχει την τάση να
κατηγοριοποιεί το ιστορικό των χρηστών
στο browsing και να βάζει ταμπέλες, όπως
«συντηρητικός», «φιλελεύθερος» κτλ, προωθώντας τα σχετικά δεδομένα σε διαφημιστικές εταιρείες. Οι διαφημιστικές και τα
media shops με τη σειρά τους, εξάγουν το
συμπέρασμα ότι οι διαφορές στις κοινωνι-

κές κατηγορίες του FB είναι μεγαλύτερες
απ’ ότι στην πραγματικότητα, αποστέλλοντας προσωποποιημένα μηνύματα σε κάθε
γκρουπ. Αυτό άλλωστε φάνηκε να έλαβε
χώρα το 2016, κατά τη διάρκεια προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ή πιο πρόσφατα,
στο δημοψήφισμα για το Brexit, όταν το FB
τροφοδότησε ποικίλες διχογνωμίες μεταξύ
οπαδών διαφορετικών κομμάτων.
Η ώρα του decision making
Κάθε φορά που παίρνετε μία απόφαση, είναι πολύ πιθανό να ενισχύετε τις μικρές διαφορές. Κατά το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίσης το 2008, η βέλγικη κυβέρνηση διέλυσε την εταιρεία Fortis, θυγατρική της BNP
Paribas. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση βρέθηκε με εκατομμύρια μετοχές της Paribas
στην κατοχή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας De Standaard, στα τέλη του
Ιανουαρίου 2018 - όταν η τιμή των μετοχών
ήταν λίγο παραπάνω από €67 - η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα πουλούσε τις μετοχές
της όταν θα έφταναν στο €68. Κάτι που
προφανώς δεν συνέβη ποτέ. Αντιθέτως, το
χρηματιστήριο έπεσε κατακόρυφα, με τις
μετοχές να αγγίζουν την τιμή των μόλις €44.
Στο χώρο του μάρκετινγκ υπάρχει εμμονή
με τους πελάτες – στόχους, αγνοώντας ποικίλους καθοριστικούς παράγοντες, όπως
ομοίως στη βελγική κυβέρνηση, κανείς δεν
ήταν τόσο διορατικός, ώστε να προβλέψει
την πτώση τιμών στο χρηματιστήριο. Μία
καλύτερη εναλλακτική, θα ήταν η τμηματική πώληση του αποθέματος των μετοχών,
σε μία πρώτη τιμή, μετά σε δεύτερη και
ούτω καθεξής.
Η σημασία της στατιστικής
Με την αυξανόμενη σημασία των συμπεριφορικών οικονομικών, αλλά και της επιστήμης των δεδομένων, πολλές εταιρείες
βασίζοντα στα τεστ A/B για την αξιολόγηση. Και αυτό γιατί είναι εύκολος τρόπος εξαγωγής συμπερασμάτων. Στην πραγματικότητα, δημιουργούνται δυο επιλογές και
δύο πλευρές του κόσμου, ταυτόσημες, που
διαφέρουν σε ένα μόνο σημείο. Αυτό που
αξιολογείται είναι οι διαφορές στη συμπεριφορά ανάμεσα στα δύο γκρουπ. Και πάρα
τις σαφείς απαντήσεις Α/Β, πάντα θα υπάρχουν διαφορές.
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Οπότε προκειμένου να αποφασιστεί εάν η
διαφορά είναι μεγάλη, εφαρμόζεται στατιστικό τεστ. Το αποτέλεσμα του τεστ αποδεικνύει τη διαφορά στα δύο μεγέθη και
το αποτέλεσμα έχει πάρει την ονομασία ως
«αξία p». Όσο πιο κοντά στο 0 είναι η αξία
αυτή, τόσο πιο μικρές είναι οι διαφορές των
δύο δειγμάτων.
Οι διακρίσεις
Όταν κανείς εφαρμόζει συγκεκριμένες δομές σε κατηγορίες, υπάρχει η τάση να ευνοείται μία ομάδα/κατηγορία έναντι άλλης.
Αυτό όμως μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά
επικίνδυνο.
Υπέρβαση στόχου
Φανταστείτε ότι είστε διευθυντής μάρκετινγκ σε online κατάστημα με έπιπλα. Ο
πελάτης – στόχος κατόπιν έρευνας, έχει τα
εξής χαρακτηριστικά: Άνδρας, ηλικίας 18
έως 34, με επάγγελμα γύρω από το χώρο
της μόδας, του μάρκετινγκ και των media
και εισόδημα μεσαίας κλίμακας. Στη διάθεσή σας έχετε budget $10.000, προκειμένου
να δαπανήσετε σε digital ads, ενώ οι εναλλακτικές είναι τρεις. 1. Καθόλου targeting.
Η διαφήμιση αυτή απευθύνεται σε όλους
τους χρήστες FB και κοστίζει 40 cents/click.
2. Πλήρως στοχευμένη διαφήμιση. Αυτή
η διαφήμιση απευθύνεται μόνο στο δείγμα
ενδιαφέροντος και κοστίζει 60 cents/click.
3. Μερικώς στοχευμένη διαφήμιση. Ξοδεύετε το μισό budget στο δείγμα – στόχο και το άλλο μισό σε μαζικό μάρκετινγκ,
ενέργεια που αγγίζει το κόστος των 48
cents/click.
Ποια εναλλακτική θα επιλέγατε εσείς με τη
σειρά σας; Προφανώς, τη δεύτερη ή την
τρίτη λύση που επιτρέπει την προσέγγιση
του δείγματος – στόχου. Σωστά; Κι όμως, η
επιλογή αυτή είναι λανθασμένη. Η καλύτερη επιλογή είναι η πρώτη, η οποία αφορά
σε διεύρυνση του δείγματος. Και αυτό γιατί η απόδοση επένδυσης (ROI – Return of
Investment) σε αυτή την περίπτωση, αυξάνεται. Ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι
διαφημίσεις στο διαδίκτυο τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα αγοράς, έστω και με
μικρό ποσοστό έκθεσης. Εάν η πιθανότητα
κάποιος να αγοράσει το προϊόν σας χωρίς
να δει μια διαφήμιση είναι 0,10%, αντίστοι-

χα η έκθεση σε διαφήμιση μπορεί να μετακινήσει την πιθανότητα έως μόλις 0,13%. Ο
θετικός αντίκτυπος της διαφήμισης μπορεί
να είναι λίγο μεγαλύτερος για τους πελάτες-στόχους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις,
δεν αντισταθμίζει το επιπλέον κόστος ανά
κλικ. Τα τμήματα μάρκετινγκ, έχουν εμμονή
με τους πελάτες-στόχους τους, αγνοώντας
την προστιθέμενη αξία των υπόλοιπων κατηγοριών.
Net Promoter Score
Οι διακρίσεις διαστρεβλώνουν την μετάφραση των δεδομένων. Κατά τη διδασκαλία
των data analytics, η βασική ερώτηση είναι
εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν γνώση σχετικά με το NPS και κατά πόσο εφαρμόζουν
τον δείκτη μέτρησης στις εταιρείες τους. Η
απάντηση είναι θετική. Μετά την παρουσίαση της σημασίας του NPS από τον Frederick
F. Reichheld (2003), ο όρος αποδείχτηκε
σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης στις επιχειρήσεις και σαφώς, παραμένει μέχρι και
σήμερα.
Τι είναι όμως το NPS και πώς χρησιμοποιείται; Οι εταιρείες ρωτούν πελάτες και
εργαζόμενους να βαθμολογήσουν από
το 0-10 πόσο πιθανό είναι να συστήσουν
την εταιρεία σε συγγενείς και φίλους. Το
μηδέν σημαίνει «καθόλου πιθανό», ενώ
το 10 «εξαιρετικά πιθανό». Μετά τις απαντήσεις, το δείγμα γκρουπάρεται σε τρεις
κατηγορίες: detractors (0-6), passives (7-8)
και promoters (9–10). To ΝPS μετρά τα ποσοστά κάθε κατηγορίας και αφαιρεί τους
detractors από το ποσοστό των promoters.
Αν το 60% των πελατών είναι promoters και
μόλις το 10% detractors, τότε το NPS είναι
50. Οι λόγοι για την εφαρμογή NPS είναι
αρκετοί, εκτός της απλότητας και της ευκολίας στην κατανόηση. Επιπλέον, βοηθά

στην αποφυγή του παράγοντα της διεύρυνσης που προκαλεί η κατηγοριοποίηση της
σκέψης. O εν λόγω δείκτης επίσης, βοηθά
τις εταιρείες να αποφύγουν τις προκαταλήψεις. Οι πελάτες που σκοράρουν 6 για
παράδειγμα, είναι πιο κοντά στο 7 από το 0,
αλλά παρ’ όλα αυτά, κατατάσσονται στους
detractors και όχι τους passives. Οι μικρές
διαφορές στα όρια της κάθε κατηγορίας
έχουν σημασία για τον προσδιορισμό της
βαθμολογίας κλίμακας. Την ίδια στιγμή, το
NPS αγνοεί τον αριθμό των passives. Στην
περίπτωση δύο ακραίων παραδειγμάτων,
όπου μία εταιρεία έχει 0% detractors και 0%
promoters ή 50-50%, το NPS είναι το ίδιο,
αλλά οι βάσεις πελατών πολύ διαφορετικές και αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς
τρόπους.
Απολίθωση
Οι κατηγορίες οδηγούν σε σταθερή κοσμοθεωρία, δίνουν την αίσθηση του πώς
είναι τα πράγματα, περισσότερο από το
πώς ελήφθη η απόφαση για να οργανωθεί
ο κόσμος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται
για αυτό που ο John Maynard Keynes πολύ
εύστοχα περιέγραψε ως «οι δυσκολίες δεν
ενυπάρχουν στις νέες ιδέες, αλλά στην
προσπάθεια να ξεφύγεις από τις παλιές».
Το 1950 η εταιρεία Schwinn κυριαρχούσε
στην αγορά των ποδηλάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία εστίαζε στο
νεανικό κοινό, κατασκευάζοντας βαριά
ποδήλατα, επινικελωμένα και με μεγάλες
ρόδες. Αλλά η αγορά άλλαξε ριζικά από
το 1950 στο 1970, με την εταιρεία Schwinn
να αποτυγχάνει να προσαρμοστεί και τους
πελάτες να μετατοπίζουν το αγοραστικό
ενδιαφέρον τους σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες κατασκευαστές. Αυτή ήταν η απαρχή της κατάρρευσης της αυτοκρατορίας

Όταν κανείς εφαρμόζει συγκεκριμένες
δομές σε κατηγορίες, υπάρχει η τάση να
ευνοείται μία ομάδα/κατηγορία έναντι
άλλης. Αυτό όμως μπορεί να αποδειχτεί
εξαιρετικά επικίνδυνο
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Schwinn, μέχρι την τελική απαξίωση. Η
οπτική της εν λόγω εταιρείας για το τοπίο
των καταναλωτών αποδείχτηκε απαρχαιωμένο και ανίκανο να προσαρμοστεί στην
τεκτονικές αλλαγές της αγοράς.
Καινοτομία
Η καινοτομία είναι ικανή να υπερνικήσει την
τάση της κατηγοριοποίησης. Η πλειονότητα των εταιρειών έχει την πεποίθηση πως η
αύξηση της αποδοτικότητας έρχεται μέσω
κατηγοριοποίησης. Αναθέτουν εργασίες σε
άτομα, τα άτομα σε ομάδες και ούτω καθεξής. Τέτοια όρια όμως εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. Και τα μελλοντικά επιχειρηματικά προβλήματα δεν θα εμπίπτουν
στα αυστηρά όρια κατηγοριών. Ο τρόπος
σκέψης σε ομάδες επιβραδύνει τη διαδικασία γνώσης και παρεμποδίζει την ικανότητα
οι εργαζόμενοι να σκέφτονται και να δρουν
συνδυαστικά.

Πώς μειώνονται οι κίνδυνοι της
κατηγοριοποιημένης σκέψης
1. Αύξηση ενημερότητας
Leaders και decision makers πρέπει να γνωρίζουν τις υπεραπλουστεύσεις και στρεβλώσεις που προκαλεί η κατηγοριοποιημένη σκέψη. Οι εταιρείες που αποφεύγουν
την εν λόγω παγίδα, θα βοηθήσουν τους
υπαλλήλους να αισθανθούν καλύτερα με
την επικείμενη αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα. Είναι η κατηγοριοποίηση έγκυρη; Εάν ναι, είναι σίγουρα χρήσιμη; Αυτές οι
απαντήσεις πρέπει να δίνονται συχνά κατά
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
2. Αναπτύξτε ικανότητες για να αναλύετε
συνεχώς δεδομένα
Για την αποφυγή σοβαρών λαθών κατά
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
προκύπτουν από την κατηγοριοποιημένη
σκέψη, το κλειδί είναι η συνεχής ανάλυση
δεδομένων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, λείπει το know-how. Όταν έρχεται η
ώρα της τμηματοποίησης, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να αναλύσουν δεδομένα
outsourcing (σε εξειδικευμένες εταιρείες),
ωστόσο εν συνεχεία, ερμηνεύουν λανθασμένα τις πληροφορίες που οι ίδιοι αγόρασαν. Αυτό βέβαια μπορεί κανείς να το διορθώσει πολύ εύκολα. Τα εμπεριστατωμένα

metrics για την αξιολόγηση της εγκυρότητας δεδομένων, μπορούν να εξαχθούν
κατόπιν εκπαίδευσης. Κάθε εταιρεία που
χρησιμοποιεί ανάλογα εργαλεία για έρευνα αγοράς ή ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού πρέπει να εκπαιδεύει τα ίδια της
τα στελέχη. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί
χρυσή ευκαιρία για «έξυπνη» οργάνωση,
για ανάπτυξη τεχνογνωσίας, αλλά και για
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3. Κριτήρια αποφάσεων
Πολλές εταιρείες αποφασίζουν να αναλάβουν δράση, αφού περάσουν μόνο από
κάποιο αυθαίρετο όριο στο συνεχές. Αυτό
έχει δύο μειονεκτήματα. Πρώτον, αυξάνεται το ρίσκο. Φανταστείτε μία εταιρεία να
διεξάγει έρευνα αγοράς, προκειμένου να
αποφασίσει εάν ένα προϊόν θα βρει απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Η επιτυχία
μπορεί να εκτοξευτεί με σχετικό λανσάρισμα, εάν οι αξιολογήσεις των καταναλωτών σε σχετική έρευνα, ξεπεράσουν κάθε
προηγούμενο ή εάν τα αποτελέσματα πειράματος αποφέρουν μία τιμή p μικρότερη
από τον μαγικό αριθμό .05. Ωστόσο, επειδή η διαφορά που μπορεί να πάρει η τιμή
p είναι αμελητέα, πολλές φορές εταιρείες
προσπερνούν τον δείκτη λόγω τυχαίας
διακύμανσης ή και προκαταλήψεων κατά
τη μέθοδο συλλογής δεδομένων. Σημειώνεται μάλιστα, ότι οι απειροελάχιστες διακυμάνσεις του δείκτη, μπορούν να οδηγήσουν σε δραματικά διαφορετική απόφαση,
όπως στο παράδειγμα της βελγικής κυβέρνησης. Δεύτερον, το αυθαίρετο όριο παρεμποδίζει τη μάθηση. Εάν μία εταιρεία
αποτύχει να φέρει τον επιθυμητό στόχο
εσόδων, προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, εάν μία εταιρεία
πιάσει τον επιθυμητό στόχο, συμπεραίνει
ότι τα πράγματα κυλούν ομαλώς και συνεχίζει να λειτουργεί με τους γνωστούς ρυθμούς και τις σχετικές λειτουργικές δομές,
παρά το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι αριθμοί είναι πανομοιότυποι. Για
την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων,
προτείνεται ο ενδελεχής έλεγχος των κριτηρίων λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο
τον οργανισμό ή την κάθε επιχείρηση. Θα
εκπλαγείτε με τις αποφάσεις που λαμβάνο-

νται, σύμφωνα με τα to go/on-go κριτήρια.
Και αυτό είναι αναπόφευκτο, προκειμένου
η κάθε εταιρεία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
4. Προγραμματίστε
τακτικές συναντήσεις ουσίας
Ακόμη και αν ακολουθείτε τα τρία παραπάνω βήματα, ο κίνδυνος της «απολίθωσης»
ελλοχεύει. Για να τον αποφύγετε, προγραμματίστε τακτικά meetings ουσιαστικής
ανταλλαγής ιδεών, διαμέσου των οποίων,
μπορείτε να εξετάσετε τις βασικότερες πεποιθήσεις που ισχύουν στον κλάδο σας.
Αλλάζουν οι ανάγκες και οι επιθυμίες των
καταναλωτών; Και εάν ναι, είναι το μοντέλο
διαχείρισης που ακολουθείτε ευθυγραμμισμένο με το τοπίο των πελατών; Για να
εκτοξεύσετε την καινοτομία, εστιάστε κυρίως σε άτομα που φτιάχνουν κατηγορίες
και οραματίζονται νέες και πιο σύγχρονες
λειτουργίες. Η Amazon συνειδητοποίησε
την αλλαγή έγκαιρα. Όταν αμφισβήτησε
τη λειτουργία των αυτοκινήτων, συνειδητοποίησε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στις Ηνωμένες Πολιτείες για αποστολή δεμάτων σε Prime members. Το ίδιο και στην
Ολλανδία, όταν η PostNL αναθεώρησε τον
τρόπο που δουλεύουν οι ταχυδρόμοι. Συνειδητοποίησε ότι όσο περπατούσαν για
την παράδοση αλληλογραφίας, μπορούσαν
ταυτόχρονα να φωτογραφίζουν ζιζάνια,
προκειμένου να διαπιστώσουν καλύτερα
την αποτελεσματικότητα των παρασιτοκτόνων. Μία προοπτική, που η κατηγοριοποιημένη σκέψη δεν επέτρεπε στην εταιρεία να
την αντιληφθεί.

Συμπέρασμα
Οι κατηγορίες επιτρέπουν να αντιληφθούμε τη δομή του κόσμου γύρω μας, αλλά και
να επικοινωνούμε ιδέες με άλλους. Ωστόσο, πολλές φορές στρεβλώνουν την οπτική
μας, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται και η
λήψη σημαντικών αποφάσεων. Παλιότερα,
οι επιχειρήσεις μπορούσαν να επιβιώσουν,
παρά τα όποια σφάλματα. Σήμερα ωστόσο,
με την επανάσταση των data analysis, ο περιορισμός των επιπτώσεων της κατηγοριοποιημένης σκέψης, φαντάζει ως το μόνο
κλειδί για την επιτυχία.

Παρουσίαση
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πάρχουν πολλοί τρόποι για
αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις
της καθημερινότητας, μόνο ένας
όμως για να αποδράσεις από αυτήν και
να ζήσεις την επόμενη συναρπαστική
περιπέτεια στους δρόμους της πόλης ή
της εξοχής. Με μήκος που αγγίζει τα 4,3
μέτρα, δυναμικές αναλογίες και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, το MINI
Countryman αποτελεί την ιδανική επιλογή, τόσο για εκείνους που αναζητούν
ένα άνετο, ασφαλές και αποδοτικό αυτοκίνητο για όλη την οικογένεια όσο και για
αυτούς που απολαμβάνουν μια έντονη,
γεμάτη ξεχωριστές αναμνήσεις ζωή. Το
ευρύχωρο εσωτερικό χωράει τους πάντες
και τα πάντα. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα και τις απαραίτητες αποσκευές για ένα
αξέχαστο long weekend μακριά από τους
πολύβουους δρόμους της πόλης.

Τις δικές τους απαντήσεις δίνουν η κορυφαία ποιότητα κατασκευής και ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός που
φροντίζει για το ευ ζην των επιβατών.
Στον πακέτο εξοπλισμού Adventure Plus
του MINI One D Countryman περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- το αυτόματο
κιβώτιο Steptronic επτά σχέσεων διπλού
συμπλέκτη, ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, οι προηγμένες εφαρμογές
συνδεσιμότητας του MINI Connected,
οι Απομακρυσμένες Υπηρεσίες MINI, οι
αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και
φυσικά το Κυκλικό Όργανο MINI με την
έγχρωμη οθόνη αφής των 6,5 ιντσών.
Με τη σειρά τους, οι ράγες οροφής, οι
ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, οι προβολείς ομίχλης LED και το μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος αναδεικνύουν τον μοναδικό
χαρακτήρα ενός αυθεντικού MINI υπο-

γραμμίζοντας με τον πλέον ελκυστικό
τρόπο τη διαφορετικότητά του από τις
προτάσεις του ανταγωνισμού.
Αυτό που κάνει, ωστόσο, το MINI One
D Countryman να ξεχωρίζει είναι η μοναδική go-kart οδηγική αίσθηση που
προσφέρει και η ικανότητά του να μεταμορφώνει κάθε διαδρομή σε μια ξεχωριστεί και ταυτόχρονα διασκεδαστική
εμπειρία οδήγησης. Ασύγκριτα αποδοτικός, ο συνδυασμός του κινητήρα diesel
των 1.496 κ.εκ. απόδοσης 116 ίππων με
το αυτόματο κιβώτιο Steptronic επτά
σχέσεων διπλού συμπλέκτη κάνει κάθε
διαδρομή να είναι μοναδική. Το MINI One
D Countryman Adventure Plus με το αυτόματο κιβώτιο Steptronic επτά σχέσεων διπλού συμπλέκτη διατίθενται έναντι
27.993 ευρώ (19.995 ευρώ προ φόρων)

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων της ΜΙΝΙ στο email
minihellas.corporatesales@
bmw.gr ή στο τηλέφωνο
210 9118018
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Αυτοματοποίηση του εργατικού δυναμικού:
Οι τέσσερις παράγοντες της επιτυχίας
Η έννοια της εργασίας μετασχηματίζεται προς το καλύτερο, καθώς κορυφαίες
επιχειρήσεις καταφέρνουν να αδράξουν επιτυχώς τα οφέλη της αυτοματοποίησης,
τόσο για τις ίδιες, όσο και για τους εργαζόμενους τους.
ΠΗΓΗ: McKinsey & Company Insights, Μάιος 2019 ΑΠΟΔΟΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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φόβος για το μέλλον μπορεί
να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα
ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα στην διάδοση της αυτοματοποίησης στον εργασιακό χώρο, όπως
έδειξε μια πρόσφατη έρευνα της McKinsey
Global. Σχεδόν οι μισοί από τους διευθυντές
που συμμετείχαν στην έρευνα και χαρακτήρισαν τα προγράμματα αυτοματοποίησης
τους ως επιτυχή, υπέδειξαν τους ακόλουθους δύο παράγοντες, ως τις μεγαλύτερες
προκλήσεις για την υιοθέτηση της αυτοματοποίησης στα επόμενα τρία χρόνια: τη διαχείριση των αντιστάσεων που φέρουν οι εργαζόμενοι στην αλλαγή και την προσέλκυση
νέων ταλέντων.
Το σκεπτικό πως οι αλλαγές ενέχουν προκλήσεις, τείνει πλέον να θεωρείται κοινότυπο, καθώς είναι εξίσου αληθές το γεγονός
πως οι αλλαγές φέρνουν μαζί τους πολλές
νέες ευκαιρίες. Η αυτοματοποίηση έχει την
δυνατότητα να αναδιαμορφώσει την φύση
της εργασίας, πρωτίστως απελευθερώνοντας τους εργαζόμενους από επαναλαμβανόμενες και ανιαρές διαδικασίες. Δύσκολα
θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως
αυτό δεν αποτελεί μια βελτιωτική αλλαγή.
Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολο της, εντοπίζεται στο να
εξασφαλιστεί πως η αυτοματοποίηση χρησιμοποιείται για να ενδυναμώσει το εργατικό
δυναμικό και όχι για να το υποκαταστήσει,
δημιουργώντας ένα μέλλον με καλύτερες,
και όχι λιγότερες, θέσεις εργασίας. Ίσως
μάλιστα και περισσότερες. Συγκεκριμένα,
όπως έδειξε μια πρόσφατη ανάλυση σχετικά
με την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις
που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη
έχοντας ως στόχο την καινοτομία και όχι την
μείωση του κόστους, καταλήγουν να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Συνεπώς, ενώ πολλά είδη εργασίας θα εξαφανιστούν, η ανάγκη για εργαζόμενους θα
συνεχίσει να υφίσταται. Αν και δεν αναφέρεται συχνά, είναι πολλές οι εργασίες στις
οποίες η φύση των δραστηριοτήτων που

πρέπει να πραγματοποιηθούν θα απαιτεί
πάντα την ανθρώπινη παρέμβαση. Παρόλο
που το McKinsey Global Institute εκτιμά πως
περίπου το 50% των τωρινών δράσεων του
ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αυτοματοποιηθεί με δοκιμασμένες τεχνολογικές
λύσεις, μόνο ένα 10% αυτών των εργασιών
θα αυτοματοποιηθεί σε ποσοστό άνω του
90%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά
με το ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές. Η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνει την παλέτα
των ικανοτήτων που απαιτούνται για την
διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και
συγχρόνως μεταβάλλει την ίδια την φύση
της δουλειάς που οι εργαζόμενοι καλούνται
να εκτελέσουν.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το βάρος να μετατίθεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων
ικανοτήτων και όχι στην εύρεση θέσεων
εργασίας. Υπολογίζεται ότι, έως το 2030, 375
εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως και
άνω από το 30% του συνολικού εργατικού
δυναμικού των ΗΠΑ θα χρειαστεί να αλλάξουν θέσεις εργασίας ή να αναβαθμίσουν
σημαντικά τις ικανότητες τους. Και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται όλο και πιο έντονα
πως θα χρειαστεί να ηγηθούν αυτού του μετασχηματισμού στηρίζοντας το ανθρώπινο
δυναμικό τους σε όλη την διαδικασία της
μετάβασης.

Ένας νέος κόσμος
Τα οφέλη αυτής της ευκαιρίας είναι ξεκάθαρα αν υπάρξει μια ορθή διαχείριση της μετάβασης από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
Εκτιμάται πως ο πιο παραγωγικός τρόπος

προσέγγισης της αυτοματοποίησης είναι ως
ένα εργαλείο που θα φέρει την καινοτομία
στα χέρια των εργαζομένων.
Μέσω αυτής της οπτικής γίνεται εμφανές
ότι, η αυτοματοποίηση δεν αφορά τόσο την
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, όσο την διαχείριση των σύνθετων αλλαγών που πραγματοποιούνται στην κουλτούρα του οργανισμού και στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.
Συνεπώς, η αυτοματοποίηση οδηγεί σε έναν
ριζικό μετασχηματισμό, παρά σε μια σταδιακή αλλαγή, αναδιαμορφώνοντας τους ιδιοκτήτες, τους υπαλλήλους, τους πελάτες, και
ευρύτερα την ίδια την κοινωνία.
Τις εκτάσεις αυτού του μετασχηματισμού
μένει να τις διαπιστώσουμε. Ακόμα και οι
εταιρίες που έχουν ξεκινήσει επιτυχώς αυτό
το ταξίδι, συνήθως δεν μπορούν να προβλέψουν την κατάληξη του.
Το 27% από τα στελέχη που συμμετείχαν
στην έρευνα και χαρακτήρισαν τον έως
τώρα μετασχηματισμό τους ως επιτυχή, δήλωσαν πως η κατανόηση και η αξιοποίηση
των αναδυόμενων ευκαιριών θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στα επόμενα τρία χρόνια.
Αρχίζουν να χαράζουν την πορεία τους,
αλλά η διαδρομή που ακολουθεί είναι μεγάλη. Αυτό που ίσως προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της διαθεσιμότητας των τεχνολογιών
αυτοματοποίησης και της συνεχώς αυξανόμενης εμπειρίας στην εφαρμογή τους, είναι
το πόσο λίγοι οργανισμοί έχουν ξεκινήσει
προγράμματα αυτοματοποίησης. Άνω του
40% των διευθυντικών στελεχών από την
Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική δηλώνουν

Η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνει την
παλέτα των ικανοτήτων που απαιτούνται για
την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών
και συγχρόνως μεταβάλλει την ίδια την
φύση της δουλειάς
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πως δεν έχουν ξεκινήσει καμία προσπάθεια
αυτοματοποίησης ακόμα. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι σχεδόν ισομερώς διαχωρισμένο
ανάμεσα σε εκείνους που έχουν εφαρμόσει
πιλοτικά προγράμματα και σε εκείνους που
έχουν ξεκινήσει πλήρως τις διαδικασίες αυτοματοποίησης.

Τέσσερις κομβικοί παράγοντες
Αναλύοντας τις επιχειρήσεις που έχουν
εφαρμόσει πιλοτικά προγράμματα ή που
έχουν ξεκινήσει πλήρως την αυτοματοποίηση, εντοπίστηκαν οι τέσσερις βασικότεροι
παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή
την αποτυχία των προγραμμάτων.
1. Στοχεύστε ψηλά, ώστε να επιτύχετε την
μέγιστη αξία
Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις ξεκινάνε με μια
top-down αποτίμηση των ευκαιριών αυτοματοποίησης και μια ξεκάθαρη κατανόηση

των φιλοδοξιών και τον τρόπων με τους
οποίους θα επιτύχουν τους στόχους τους.Η
θέσπιση στόχων αποτελεί μια δράση που
ακροβατεί μεταξύ πολύ λεπτών ισορροπιών.
Το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έθεσαν ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για να
μετρήσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτοματοποίησης και ένα 48% προτίμησε στόχους που θα ήταν πιο εφικτοί στα
πρώτα βήματα. Συνεπώς, πού θα έπρεπε να
στοχεύουν οι επιχειρήσεις; Πολλά μπορούν
να ειπωθούν σχετικά με την θέσπιση φιλόδοξων και μετασχηματιστικών στόχων στο
ξεκίνημα των προσπαθειών αυτοματοποίησης. Υπάρχουν, επίσης, πολλές περιπτώσεις
όπου οι επιχειρήσεις πιλοτικά δοκίμασαν
να αυτοματοποιήσουν μια απλή διαδικασία,
συνήθως κάποια σειρά ενεργειών που μπορεί να αυτοματοποιηθεί εύκολα, ώστε να
επιτευχθεί μια ταχεία και οικονομική επιτυχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντίκτυπο αυτών των μικρών προσπαθειών αυτοματοποίησης είναι εξίσου περιορισμένο
και σπάνια βλέπουμε επιχειρήσεις να αποκομίζουν κάποιο μακροπρόθεσμο κέρδος από
αυτού του είδους τις προσεγγίσεις.
Υψηλότερα στοιχήματα
με υψηλότερες επιστροφές
Για παράδειγμα, μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, προτού πραγματοποιήσει έρευνα σε
όλο το εύρος της επιχείρησης σχετικά με τις
δυνατότητες αυτοματοποίησης, είχε ήδη αυτοματοποιήσει πάνω από το 60% του φόρτου εργασίας του οικονομικού τμήματος.
Ως αποτέλεσμα, υπήρξε η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην χρηματοοικονομική
λειτουργία, αλλά συγχρόνως και έλλειμα
στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού
της αυτοματοποίησης. Στον αντίποδα, οι πιο
επιτυχημένες επιχειρήσεις αξιοποιούν την
αυτοματοποίηση όχι μόνο για να μειώσουν
τα κόστη, αλλά συγχρόνως και για να αυξήσουν τα έσοδα και να βελτιώσουν τα επίπεδα εξυπηρέτησης τόσο απέναντι στον καταναλωτή όσο και εσωτερικά. Κατανοώντας

εκ των προτέρων πώς μπορεί να επιτευχθεί
η μέγιστη προστιθέμενη αξία, προκύπτουν
ξεκάθαροι άξονες σχετικά με το πού πρέπει
να εστιαστεί η προσπάθεια. Βάσει διαφόρων
επιχειρήσεων και των σχεδίων αυτοματοποίησης που έχουν εφαρμόσει, γίνεται εμφανές
πως υπάρχει σημαντικό αξιοποιήσιμο δυναμικό σχεδόν παντού, από την αυτοματοποίηση των απλών διαδικασιών του back office,
στις υποστηρικτικές λειτουργίες, τα κέντρα
επικοινωνίας, μέχρι τις τεχνικές λειτουργίες
υψηλού επιπέδου, όπως η κατασκευή, η συντήρηση και η αξιοπιστία.
Μια άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών εισήγαγε ένα πλήρες φάσμα εργαλείων αυτοματοποίησης, όπως το RPA (robotic process
automation) και τις έξυπνες ροές εργασίας,
χάρη στη χρήση machine learning, naturallanguage processing και cognitive agents.
Το εύρος των λύσεων κάλυπτε όλες τις
εμπορικές, τις back-office και τις λειτουργικές διαδικασίες, επιτρέποντας στην επιχείρηση να μετασχηματίσει πλήρως την παροχή υπηρεσιών της και να εδραιώσει τον
εαυτό της ως κυρίαρχο παίκτη της αγοράς.
Συγχρόνως, χάρη σε αυτή την προσπάθεια
αποδεσμεύτηκε ένα σημαντικό κομμάτι του
ανθρώπινου δυναμικού της, δίνοντας του τη
δυνατότητα να αξιοποιηθεί για την παροχή
περισσότερων υπηρεσιών αυξάνοντας έτσι
τα έσοδα. Μερικές από αυτές τις πρόσθετες
υπηρεσίες απευθύνονται στους ανταγωνιστές της επιχείρησης, μετατρέποντας τους
σε νέες πηγές εισοδήματος.
Διαχείριση ρίσκου
Αυτή η προσέγγιση, βέβαια, εμπεριέχει
κάποια ρίσκα. Μερικές επιχειρήσεις αρχικά στοχεύουν σε κάτι που φαντάζει ως μια
ανεξάντλητη δεξαμενή προστιθέμενης αξίας, ανακαλύπτοντας όμως στην πορεία πως
η συγκεκριμένη αξία δεν μπορεί, τελικά, να
αποκτηθεί λόγω διαφόρων παραγόντων
κανονιστικής, τεχνικής και άλλης φύσεως.
Αντί όμως αυτό να αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις στη θέσπιση φιλόδοξα υψηλών στό-

ΕΑΣΕ | LEADING

χων, θα έπρεπε να χρησιμεύει ως μια σημαντική υπενθύμιση πως η αυτοματοποίηση
δεν αποτελεί μια αμιγώς τεχνολογική λύση,
και πως κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όλες
οι πλευρές της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της.
2. Δεσμευτείτε και επικοινωνήστε
Η αυτοματοποίηση δεν είναι μια διαδικασία
που μπορεί να εφαρμοστεί απομονωμένα σε
μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα ή
αποκλειστικά στο IT τμήμα. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν από το πρώτο
βήμα της αυτοματοποίησης ένα αποφασιστικό πλάνο μετασχηματισμού.
Παρόλο που το τμήμα πληροφορικής συνήθως εμπλέκεται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις
προτρέπουν σε συμμετοχή την ανώτατη διοίκηση από όλα τα ενδιαφερόμενα τμήματα:
το τμήμα πληροφορικής, την επιχειρηματική
μονάδα, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού,
και άλλα. Κατά βάση, οι πιο επιτυχημένες
επιχειρήσεις κινητοποιούν τους διευθυντές
από, περίπου, το 80% του συνολικού δυναμικού της επιχείρησης.
Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν την
σημασία του μετασχηματισμού, ώστε όλες
οι προσπάθειες να οδεύουν προς την ίδια
κατεύθυνση. Η συνεχής και ξεκάθαρη επικοινωνία διασφαλίζει στο προσωπικό πως
η αξία τους συνεχίζει να λαμβάνεται υπόψιν
και πως παραμένουν μέρος των πλάνων της
επιχείρησης. Μια από τις επιχειρήσεις της
Βορείου Αμερικής εφάρμοσε μια επικοινωνιακή στρατηγική για να προάγει την συνεργασία μεταξύ των ομάδων και των επιχειρηματικών περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται
ο μετασχηματισμός. Αυτό δεν εξασφάλισε
απλώς το γεγονός πως η πρώτη γραμμή
γνώριζε την σημασία του μετασχηματισμού
της αυτοματοποίησης, αλλά επίσης τους
επέτρεπε να ζητήσουν την υποστήριξη που
χρειάζονταν για να αποδώσουν καλύτερα
στις καινούργιες τους αρμοδιότητες. Μέσω
αυτής της συνεργασίας, η ομάδα του μετα-

σχηματισμού ανέπτυξε bots που αυτοματοποιούσαν τις επαναλαμβανόμενες δράσεις,
οι οποίες δεν προσέφεραν προστιθέμενη
αξία, επιτρέποντας έτσι στους εργαζόμενους να εστιάσουν στις δράσεις που παρήγαγαν την μέγιστη αξία για την επιχείρηση.
Παρόλο που η επικοινωνία έχει προσδιοριστεί ως ένας από τους κομβικότερους
παράγοντες κατά τις προσπάθειες αυτοματοποίησης, μόνο το 65% των ερωτηθέντων
επιβεβαίωσε πως έχει επιτευχθεί μια ξεκάθαρη επικοινωνία εντός των επιχειρήσεων τους
σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν την αυτοματοποίηση, αφήνοντας ένα σημαντικό
περιθώριο βελτίωσης.
3. Εδραιώστε μια ορθή διακυβέρνηση,
εξασφαλίστε πως η αλλαγή καθοδηγείται
από μια επιχειρηματική σκοπιά και κινηθείτε γρήγορα
Η εφαρμογή μιας αυτοματοποίησης μεγάλης κλίμακα που να κινείται με έναν επιθυμητό ρυθμό απαιτεί ένα πλάνο σε όλο το
εύρος του οργανισμού και μια agile προσέγγιση. Αφού τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη
πειστούν πως η αυτοματοποίηση αποτελεί
υψηλή προτεραιότητα για την επιχείρηση,
πρέπει να εδραιώσουν και να υποστηρίξουν
την ομάδα μετασχηματισμού η οποία θα
αναλάβει την διαδικασία.

Πόσο επιθυμητή είναι μια
κεντρική διαχείριση;
Προτείνεται η εγκαθίδρυση ενός κεντρικού
γραφείου μετασχηματισμού, που μερικές
φορές ονομάζεται και center of competence.
Χωρίς έναν κεντρικό συντονισμό, οι τεχνολογικές επιλογές και οι προσπάθειες εφαρμογής τους μπορεί να μην ευθυγραμμιστούν
με τον βέλτιστο τρόπο καθ’ όλο το μήκος της
επιχείρησης, καθώς κάθε μονάδα ή λειτουργία καταλήγει να μετασχηματίζεται ξεχωριστά. Οι ικανότητες μπορεί να αναπτύσσονται
τμηματικά, με τους διαθέσιμους πόρους να
κατακρατούνται τοπικά, αντί να αναδιανέμονται σε άλλα τμήματα της επιχείρησης με
στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας. Ακόμα

και αν οι προθέσεις είναι οι καλύτερες δυνατές, πολλά από τα σημαντικά μαθήματα που
έχει να προσφέρει ο μετασχηματισμός μπορεί να χαθούν μέσω των κλειστών συστημάτων από τα οποία προέκυψαν.Το επίπεδο
ελέγχου που ασκεί το κεντρικό γραφείο μετασχηματισμού μπορεί να ποικίλει, καθώς
εξαρτάται κυρίως από την διαθεσιμότητα
ταλέντων που έχει η εκάστοτε επιχειρηματική μονάδα. Αν η επιχειρηματική μονάδα στερείται ταλέντων για την ανάπτυξη της αυτοματοποίησης, μια προσέγγιση υψηλότερου
ελέγχου είναι προτιμητέα, μεταβαίνοντας
σε ηπιότερους τόνους όταν τα απαραίτητα
ταλέντα είναι ήδη διαθέσιμα. Σε μερικές περιπτώσεις, προκύπτει ένα υβριδικό μοντέλο
στο οποίο λειτουργεί μια αποκεντρωμένη
προσέγγιση για της τεχνολογικές μονάδες,
ενώ άλλα μέρη της επιχείρησης δέχονται πιο
στενή καθοδήγηση και υποστήριξη.

Ποιος έχει την ευθύνη;
Μια από τις μεγαλύτερες παγίδες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της
αυτοματοποίησης σε μεγάλες κλίμακες
εμφανίζεται όταν τα διευθυντικά στελέχη
βλέπουν την αυτοματοποίηση ως μια ακόμα υπηρεσία του τμήματος IT, της οποία και
οφείλει να ηγηθεί το τμήμα IT. Ακόμα και αν
η αυτοματοποίηση αναχθεί σε πρώτη προτεραιότητα, οι καθημερινές επιχειρηματικές
απαιτήσεις του hardware και του software
γρήγορα θα υπερσκελίσουν την αυτοματοποίηση στη λίστα προτεραιοτήτων. Η ευθύνη για την αυτοματοποίηση πρέπει τελικά
να ανατίθεται στην μονάδα που μετασχηματίζεται και να μην παραπέμπεται στο συχνά
υπερφορτωμένο τμήμα IT. Συγχρόνως, η
εξασφάλιση της επιχειρηματική συνέχειας
είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή
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του μετασχηματισμού αυτοματοποίησης.
Οπότε, συγχρόνως με τον προσδιορισμό
των τεχνολογιών που πρέπει να εφαρμοστούν κατά μήκος της επιχείρησης και την
υποστήριξη των προσπαθειών εφαρμογής
τους, ένας από τους βασικούς ρόλους του
κεντρικού γραφείου μετασχηματισμού (που
συχνά όμως τείνει να παραβλέπεται) είναι
να εξασφαλίζει πως η επιχειρηματική μονάδα κρατάει σταθερά τα χέρια της στο τιμόνι
ακόμα και κατά τη διάρκεια των αλλαγών.
Επίσης, κρίσιμης σημασίας είναι ο ρυθμός με
τον οποίο εκτελείται η μετάβαση. Όσο πιο
γρήγορα πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός, τόσο πιο γρήγορα θα είναι εμφανή και
τα οφέλη του. Σύμφωνα με την έρευνα, οι
συμμετέχοντες συνήθως αναμένουν η απόσβεση να ολοκληρωθεί σε ένα βάθος έξι μηνών με τριών χρόνων, οι επιτυχημένοι όμως
οργανισμοί τείνουν να βλέπουν τα οφέλη
νωρίτερα.
4. Δημιουργήστε τις απαραίτητες
ικανότητες εσωτερικά
Ο τελευταίος παράγοντας της επιτυχίας μπορεί να θεωρηθεί και ως ο πιο καθοριστικός
για μια πληθώρα λόγων, ειδικά αν είναι επιθυμητό η αυτοματοποίηση να προσφέρει
στους εργαζόμενους νέες και καλύτερες
θέσεις εργασίας. Δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός πως η καλύτερη στιγμή για την

Αν η επιχειρηματική μονάδα στερείται
ταλέντων για την ανάπτυξη της
αυτοματοποίησης, μια προσέγγιση
υψηλότερου ελέγχου είναι προτιμητέα,
μεταβαίνοντας σε ηπιότερους τόνους
έναρξη της ανάπτυξης των εσωτερικών ικανοτήτων είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα, ειδικά δεδομένων των πόρων που χρειάζονται
για να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες σε
όλο το εύρος του οργανισμού και, συγχρόνως, να υποστηριχθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες.
Η ανάπτυξη της αυτοματοποίησης και των
σχετικών ικανοτήτων αποτελεί, επίσης, βασικό συστατικό για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και τη μείωση της εξάρτησης από
εξωτερικούς παρόχους αυτοματοποίησης.
Κατά κανόνα, επίσης, τα άτομα που χρειάζεστε υπάρχουν ήδη εντός των ομάδων σας,
κυρίως στο IT, το προσωπικό του οποίου
μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και
να εκπαιδεύσει το προσωπικό της πρώτης
γραμμής καθώς προετοιμάζεται για τους νέους του ρόλους. Για παράδειγμα, μια μεγάλη
επιχείρηση στην Νότια Ευρώπη ανακάλυψε
πως κατέχει εντός του τμήματος IT σημαντικά ταλέντα σχετικά με το RPA. Έτσι, η πρώτη
ομάδα αυτοματισμού στελεχώθηκε από αυτούς τους ειδικούς και ενισχύθηκε από εξωτερικούς παρόχους ώστε να γίνουν κατανοητές οι βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες τους
επέτρεψαν την ευρεία ανάπτυξη ρομποτικών τεχνολογιών εντός της επιχείρησης, για
να αναδειχθούν παγκοσμίως ως ειδικοί του
χώρου. Μια παρόμοια επιχείρηση δημιούργησε ένα καλά χρηματοδοτούμενο και άρτιο
επικοινωνιακά πρόγραμμα μετεκπαίδευσης
ταλέντων, που αύξησε αισθητά τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού μειώνοντας
σημαντικά την ανάγκη για εξωτερική υποστήριξη και αναζήτηση νέων ταλέντων. Η
ανάπτυξη αυτού του εσωτερικού δυναμικού

είναι ζωτικής σημασίας. Όταν εξωτερικοί πάροχοι ηγούνται εξ ολόκληρου του μετασχηματισμού αυτοματοποίησης, από την επιλογή των τεχνολογιών μέχρι την τελική τους
εφαρμογή, υπάρχουν διάφορα προβλήματα
που μπορεί να ανακύψουν στην πορεία και
δεν είναι δεδομένο πως τότε θα υπάρχουν
αρκετοί εργαζόμενοι διαθέσιμοι που να κατέχουν τα κατάλληλα εργαλεία και την απαιτούμενη γνώση για να αντιδράσουν αποτελεσματικά στα θέματα που προκύπτουν.
Σίγουρα, η επένδυση σε κάποιο εξωτερικό
δυναμικό, κατά τα πρώτα στάδια του προγράμματος αυτοματοποίησης, μπορεί να
φαίνεται ως μια πολύ σοφή κατανομή πόρων. Όμως, οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις
διασφαλίζουν την ανάπτυξη και διαφύλαξη
του ελέγχου του «εγκεφάλου τους», της κατανόησης δηλαδή των δράσεων που οφείλουν να αυτοματοποιηθούν, καθώς και του
χρόνου και χώρου που μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Η ανάμιξη των τεχνολογικών
συνεταίρων θα πρέπει συνεπώς να μειωθεί,
καθώς το υπάρχον προσωπικό εκπαιδεύεται
και αρχίζει να κατέχει τους νέους του ρόλους.
Η αυτοματοποίηση αλλάζει σημαντικά τον
τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι.
Οι επιχειρήσεις έχουν την δύναμη να πραγματοποιήσουν θετικές αλλαγές για το εργατικό τους δυναμικό, τον τομέα ενασχόλησής
τους και την κοινωνία γενικότερα.
Σχεδόν πάντα, οι εργαζόμενοι που ήδη στελεχώνουν τις επιχειρήσεις αποτελούν το καταλληλότερο προσωπικό που θα άξιζε να τις
απαρτίζει και μελλοντικά, οπότε οφείλουν
να αποτελούν την καρδιά κάθε μετασχηματιστικού πλάνου.
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Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
Κατά τη διάρκεια των 56 ετών λειτουργίας του το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει παράξει
πλούσιο έργο προετοιμάζοντας παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές
και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να ζουν και να εργάζονται ανεξάρτητα.

Τ

ο Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι Ν.Π.Ι.Δ.,
κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συστάθηκε το 1954 και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Από
το 1963 προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε
παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές
διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού
φάσματος, καθώς επίσης και στις οικογένειές τους, έτσι ώστε να διασφαλίζουν ίσα
δικαιώματα στη ζωή και την εργασία.
Πιο συγκεκριμένα το Ίδρυμα, παρέχει υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5- 5.
Η Πρώιμη Παρέμβαση έχει ως σκοπό την
έγκαιρη και σωστή διάγνωση, πρόληψη
και παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυξιακές
αποκλίσεις. Στόχος είναι η ένταξη των παιδιών σε σχολεία της κοινότητάς τους έως
τα έξι τους χρόνια. Στο πλαίσιο του στόχου
αυτού, το Ίδρυμα σε συνεργασία με τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου, παρείχε τα τελευταία 3 εκπαιδευτικά
έτη (2016 – 2019) υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης στα παιδιά που φοιτούν στους
σταθμούς του Δήμου.
Τα Προεπαγγελματικά Τμήματα απευθύνονται σε εφήβους από 14-20 ετών. Εφαρμόζονται προγράμματα δραστηριοτήτων
της καθημερινής ζωής, εμπέδωσης των
κατακτηθεισών γνώσεων, αρχικό επαγγελματικό προσανατολισμό και προετοιμασία
για επαγγελματική κατάρτιση.
Τα Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης συμπεριλαμβάνουν ενήλικες νέους
και νέες από 20 έως 35 ετών και καταρτίζουν το μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούμενων σε ειδικότητες όπως ξυλουργική,
γραμματειακή υποστήριξη, συντήρηση
κτιριακών εγκαταστάσεων, τυπογραφία
-λιθογραφία, κεραμική, βιβλιοδεσία, υφαντική, μεταξοτυπία, κηπουρική, ραπτική,
καντίνα, τυποποιημένη εργασία, μαγειρική
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& ζαχαροπλαστική, ανακύκλωση και πλυντήριο – στεγνωτήριο.
Το ΚΕΠΠ (Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης) είναι το νεότερο
τμήμα του ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και λειτουργεί από το 2008. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες 29 έως 35 ετών,
οι οποίοι είναι απόφοιτοι των εργαστηρίων
του Ιδρύματος ή προέρχονται από την κοινότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι η
προετοιμασία των νέων για την κοινωνική
τους ενσωμάτωση και την προώθησή τους
στην αγορά εργασίας. Στοχεύει στη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των
επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, καθώς
και στην προσωπική εξέλιξη των νέων
έτσι ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα
να συμμετέχουν ισότιμα στα εργασιακά
και κοινωνικά δρώμενα.
Τέλος η «ΕργΑξία» είναι Υπηρεσία Προώθησης στην Εργασία ατόμων με Νοητικές
αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές
του αυτιστικού φάσματος. Λειτουργεί
από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει τοποθετήσει 190 άτομα στην ελεύθερη αγορά

εργασίας. Ιδρύθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε
ατόμου στην εργασία και να ενισχύσει τις
προσπάθειες για εξάλειψη του εργασιακού
αποκλεισμού των ΑμεΑ από την αγορά εργασίας. Είναι ένα μοντέλο με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που προσαρμόζεται
στις ανάγκες του κάθε ατόμου και συνάδει πλήρως με τις έννοιες της ανάληψης
ευθύνης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης,
της αξιοπρέπειας και του σεβασμού για
τα άτομα.
Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» έχει εξυπηρετήσει και υποστηρίξει περισσότερα από
5.000 άτομα κατά τη διάρκεια των 56 ετών
λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν καθημερινά σε αυτό 370 παιδιά και νέοι. Στόχος
είναι με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες
προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα εξειδικευμένα προγράμματα,
να προετοιμαστούν παιδιά και νέοι με
νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και
να μάθουν να ζουν, να εργάζονται και να
συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή.

CMY
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2Know Us Better - New Members Networking Event

Σε μία εκδήλωση με στόχο τη γνωριμία και τη δικτύωση των νέων μελών, το ΔΣ και η Ομάδα Δράσης
Νέων Μελών & Χορηγιών της ΕΑΣΕ, υποδέχθηκαν τα νεοεισαχθέντα μέλη του οργανισμού. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΕ την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, κ.
Βασίλης Ραμπάτ, αφού καλωσόρισε τα νέα μέλη, παρουσίασε τις ομάδες δράσης και τους βασικούς πυλώνες στρατηγικής πάνω στους οποίους στηρίζονται όλες οι δραστηριότητες της ΕΑΣΕ, καλώντας τους
να συμμετάσχουν στις ομάδες που συγκλίνουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά τους. Στην εκδήλωση
είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν εκτός από τα νέα μέλη και μέλη των ομάδων δράσεις.

Η ΕΑΣΕ στο Athens Women’s Football Summit
Η ΕΑΣΕ υποστηρίζοντας ενεργά πρωτοβουλίες που αφορούν θέματα ίσων ευκαιριών στην ηγεσία, παρευρέθηκε στο πρώτο Διεθνές
Συνέδριο Ποδοσφαίρου Γυναικών (Athens Women’s Football Summit- AthensWFS) το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2019 από τον Διεθνή Οργανισμό για την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων και των Αθλητικών Ομάδων IBF-Intelligent Business Forces.
Κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου- το οποίο τέλεσε υπό της αιγίδα της ΕΑΣΕ- χαιρετισμό απηύθυνε ο Σύμβουλος
Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος ενώ η κ. Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, FOCUS BARI SA, Αναπληρωματικό
Μέλος, ΔΣ ΕΑΣΕ και Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία μίλησε σε συζήτηση panel με θέμα
την κοινωνική ένταξη στην ηγεσία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πληθώρα προσωπικοτήτων από το χώρο του αθλητισμού καθώς
και οι Υπουργοί Τουρισμού και Αθλητισμού. Το AthensWFS αποτέλεσε πηγή διαλόγου για θέματα που αφορούν στην υφιστάμενη
κατάσταση, τις τάσεις και τις προοπτικές του αθλήματος του ποδοσφαίρου γυναικών αλλά και μια ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα
που άπτονται στη διασφάλιση ισότιμης εκπροσώπησης των γυναικών σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αντιμετώπισης του
φυλετικού ρατσισμού και προώθησης της πολιτισμικής αξίας του αθλητισμού. Μεταξύ των αναγνωρισμένων ομιλητών της εκδήλωσης
ήταν οι κ.κ. Carolina Morace, Tatjanna Haenni, Gilberto Silva και Yael Averubuch West. Η εκδήλωση αποτέλεσε έργο του μέλους της
ΕΑΣΕ, κ. Αγησίλαου Τουμαζάτου, Ιδρυτή και CEO, IBF, Συνιδρυτή/ Συνδιοργανωτή, AthensWFS.

Συνάντηση Γραφείου με τον κο. Κωνσταντίνο Φίλη

ΧΟΡΗΓOΣ:
EDENRED

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 η ΕΑΣΕ διοργάνωσε στα γραφεία της,
αποκλειστικά για τα μέλη της, μία ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον διεθνολόγο κ. Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό Διευθυντή και Επικεφαλής
του Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας & Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Θέμα της ομιλίας:
«Ελληνοτουρκικές σχέσεις στην κόψη του ξυραφιού;». Στην εκδήλωση,
ο κ. Φίλης παρουσίασε σημαντικά ζητήματα που άπτονται των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και των στρατηγικών επιλογών των δύο χωρών
στο ευρύτερο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο και την Μέση ανατολή υπό το πρίσμα των Μεγάλων Δυνάμεων.
Ακολούθησε θερμή συζήτηση με τα μέλη που παρευρέθηκαν.
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ReGenerationAsk the CEO Panel by ΕΑΣΕ

Η ΕΑΣΕ πιστή στην στήριξη της νεανικής απασχόλησης υποστήριξε τον 9ο κύκλο του προγράμματος
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ReGeneration
συμμετέχοντας ενεργά στο τετραήμερο training των
νέων Regenerators, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
στο αμφιθέατρο του OTE Academy. Στο Ask the CEO
panel by ΕΑΣΕ, τρία μέλη μας οι κ.κ. Παναγιώτης
Ζήκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ OTIS, Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια,
RESPONSE και Άκης Σταϊκόπουλος, μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ,

Επίσκεψη ΔΣ ΕΑΣΕ
στο ΙΠΑΠ « Η Θεοτόκος»

Τη στήριξή του στο εξαίρετο έργο που επιτελεί εδώ και δεκαετίες το Ίδρυμα «H Θεοτόκος» είχε την ευκαιρία να εκφράσει
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ επισκεπτόμενο τις κατάφυτες εγκαταστάσεις του ιδρύματος στο Ίλιον. Η επίσκεψη και η
ξενάγηση στα εργαστήρια
επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου
2019, κατά τη διάρκεια της
οποίας η διοίκηση και τα
μέλη της Ομάδας Δράσης
ΕΚΕ της ΕΑΣΕ προχώρησαν
σε δωρεά στο Ίδρυμα και
συζήτησαν με τον Πρόεδρο
του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»,
κ. Ερωτόκριτο Νεόφυτο και
τον Διευθυντή, κ. Ιωάννη
Παπακωνσταντίνου, για τα
προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας σε
παιδιά και νέους με νοητικές
αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού
φάσματος που προσφέρει το
Ίδρυμα, με στόχο την προετοιμασία και ένταξή τους
στην καθημερινή ζωή.

Διευθύνων Σύμβουλος, IFCO, μοιράστηκαν εμπειρίες
από την επαγγελματική διαδρομή τους, μίλησαν για
τις δυσκολίες που συνάντησαν, πώς τις χειρίστηκαν
και τα διδάγματα που αποκόμισαν ως στελέχη και ως
άνθρωποι κι απάντησαν στις ερωτήσεις των παιδιών.

Project Future- CEO Panel powered by ΕΑΣΕ
Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαίδευσης
των επιτυχόντων του 3ου κύκλου του Project Future της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με το ReGeneration Academy, μέλη της ΕΑΣΕ συμμετείχαν στο CEO Panel
powered by ΕΑΣΕ. Στην ζωηρή συζήτηση με τους επιτυχόντες του προγράμματος
σχετικά με τις επιλογές καριέρας και την αγορά μίλησαν τα μέλη της ΕΑΣΕ κ.κ. Γιώργος
Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος SPEEDEX, Βαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior
Partner, KPMG, Μάνος Πανώριος, Διευθύνων Σύμβουλος, Stanton Chase International
και Μαντώ Πατσαούρα, Γενική Διευθύντρια, Kariera.gr.
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Νέα Υπότροφος ΕΑΣΕ

Η Υπότροφος της ΕΑΣΕ, στο πρόγραμμα
MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κυρία Δήμητρα Στούμπου, μετά
τη διετή φοίτησή της κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019,
ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές της,
αποφοιτώντας με Άριστα, ενώ έχει ήδη
ξεκινήσει τις διδακτορικές σπουδές της
στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Η
διπλωματική της εργασία μάλιστα θα
τύχει αναγνώρισης παρουσιαζόμενη
στο 5o Διεθνές Συνέδριο Οργανωσιακής
Συμπεριφοράς που θα πραγματοποιηθεί
τον Ιανουάριο του 2020, στο Ισραήλ. Η
νέα υπότροφος της ΕΑΣΕ ονομάζεται
Ελένη Σπυροπούλου και είναι πτυχιούχος
του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Της ευχόμαστε καλή
πρόοδο.

Hellascert Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση 23/10/2019
Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»
Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης
Η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την Ελληνική
Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης HELLASCERT, διοργάνωσε ειδική ενημερωτική εκδήλωση για
τα μέλη της, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
2019 με σκοπό να παρουσιαστούν σημαντικά ζητήματα για τον ρόλο του ελέγχου,
της επιθεώρησης και της πιστοποίησης
σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Ο κ. Ιωάννης
Καλλιάς, Πρόεδρος της HELLASCERT
και CEO, TÜV AUSTRIA HELLAS, μίλησε
για τον ρόλο της πιστοποίησης στην
σύγχρονη επιχείρηση ενώ ο κ. Κώστας
Αντωνιάδης, Μέλος ΔΣ HELLASCERT και
General Manager, EMICERT, παρουσίασε
τις εφαρμογές πιστοποίησης σε σχέση
με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και
του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon
footprint). Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε
στον χώρο της TÜV AUSTRIA Academy.

Executive Cultural Escape: Βυτίνα

Το φθινοπωρινό Executive Cultural Escape που διοργάνωσε η Ομάδα
Προγραμμάτων και Ευ Ζην της ΕΑΣΕ για τα μέλη και τις οικογένειές
τους, ήταν ένα τριήμερο στη Βυτίνα Αρκαδίας. Οι συμμετέχοντες
περιηγήθηκαν στα μονοπάτια του Μαινάλου και είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν μαθήματα επιβίωσης βουνού και μαγειρικής.
Ακόμη απήλαυσαν παραδοσιακές γεύσεις από τον σεφ, Παναγιώτη
Μπουρτσούκλη. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή
15 έως την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.

Βράβευση του ΣΔΕ στη Μαριάννα μας
Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, απονεμήθηκε
στη «δική μας» Μαριάννα Πέππα το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου», που εντάχθηκε για
πρώτη φορά στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος
(ΣΔΕ). Η απονομή αυτή επιβραβεύει την ατομική υπευθυνότητα και αποτελεί αναγνώριση της
δράσης της στο «Δείπνο Αγάπης, της ομάδας
που δημιούργησε για να απαλύνει τον πόνο των αστέγων της πόλης, μοιράζοντας φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης και χαμόγελα μαζί με μία υπέροχη ομάδα ανθρώπων, κάθε
Τρίτη και Πέμπτη βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον
κόσμο» λένε και στην ΕΑΣΕ είμαστε υπερήφανοι που ένας δικός μας άνθρωπος το κάνει
πράξη, δίνοντας το παράδειγμα σε όλους μας.

Συμμετοχή ΕΑΣΕ
σε DEF 2020

Η ΕΑΣΕ για δεύτερη χρονιά προσκλήθηκε
και θα συμμετάσχει ως Programming
Partner στο Delphi Economic Forum
το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την
Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Η φετινή- πέμπτη κατά
σειρά- διοργάνωση στόχο έχει να εντοπίσει
τις κυριότερες παγκόσμιες τάσεις, να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους και να αναθεωρήσει τις προκλήσεις και τα τρέχοντα
πολιτικά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, της Ευρώπης αλλά και του κόσμου.
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ΕΑΣΕ Winter Dinner 2019

Οι φίλοι της ΕΑΣΕ, τα μέλη και οι σύντροφοί τους απόλαυσαν ένα εορταστικό δείπνο στην εντυπωσιακή Αίθουσα Δέλτα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και αποχαιρέτησαν φαντασμαγορικά το έτος που έφυγε, ανταλλάσσοντας ευχές για
χαρούμενες γιορτές στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση. Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΕΑΣΕ ήταν ένα
party με μεσογειακές γεύσεις, ποτό, cocktails και άφθονο χορό.
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AMUSE • PERNOD RICARD HELLAS
HELLENIC DUTY FREE SHOPS • FRANΚ & FAME • ISS • IWG
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤHΣ

362 GROCERY
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Οι πολλές όψεις του Παρνασσού
Από την Αράχωβα ως την Αμφίκλεια και από τους Δελφούς μέχρι το αισθητικό
δάσος Τιθορέας, μια σειρά από οικισμούς και δραστηριότητες κάνουν τον Παρνασσό
ξεχωριστό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
ΠΗΓH: OnParnassos.gr , ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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νωστή κυρίως για τον κοσμοπολίτικο αέρα της, η Αράχωβα είναι
πολύ περισσότερα από «Μύκονος
του χειμώνα». Χτισμένη αμφιθεατρικά, απλώνεται μεγαλόπρεπα στις νότιες πλαγιές του βουνού για να καταλήξει σε
χαράδρα όπου ρέει ο ποταμός Πλείστος. Η
κεντρική πλατεία της βρίσκεται σε υψόμετρο 960 μέτρων. Η άγρια ομορφιά της Αράχωβας σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό
χαρακτήρα της, το κοσμοπολίτικο πρόσωπό
της και τις πολυάριθμες δραστηριότητες
που προσφέρει ο Παρνασσός, την κατατάσσουν δικαίως στην κορυφή του ελληνικού
χειμερινού τουρισμού. Σήμα κατατεθέν της
Αράχωβας αποτελεί ο απόκρημνος βράχος
με το ρολόι, που χρονολογείται από τις αρχές του 18ου αιώνα. Ο βράχος πάνω στον
οποίο χτίστηκε χρησίμευε ως φυσικό ψυγείο
για τη φύλαξη τυριών. Δίπλα στον βράχο του
ρολογιού, είναι ο Ιερός Ναός των Εισοδίων
της Θεοτόκου και το παλιό Δημοτικό Σχολείο που σήμερα λειτουργεί ως Λαογραφικό
Μουσείο Αράχωβας. Ως ορεινό χωριό της
Ρούμελης, η Αράχωβα διατηρεί στοιχεία παραδοσιακού χαρακτήρα και αρχιτεκτονικής.
Σήμα κατατεθέν της παράδοσης αποτελούν
τα πανέμορφα πλακόστρωτα καλντερίμια
της, ενώ αξίζει επίσης τον κόπο να ανεβείτε
τα 264 σκαλιά που ξεκινούν από τον κεντρικό δρόμο, για να βρεθείτε στον «Εγκάρσιο»
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, όπου θα θαυμάσετε την υπέροχη θέα. Κεντρικό πόλο έλξης
αποτελεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, με 21 πίστες και 7 διαδρομές συνολικού
μήκους 36χλμ. Άλλες δραστηριότητες που
μπορεί κανείς να κάνει στην περιοχή είναι
η ιππασία, η πεζοπορία και το ποδήλατο
βουνού στα μονοπάτια του Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού καθώς και οι βόλτες με snow
mobile, ATV και Buggy.

Η διαχρονική
γοητεία των Δελφών
Στον Ομφαλό της γης, όπως ονομάζονταν
οι Δελφοί, βρισκόταν το σημαντικότερο
μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου, που
η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας,
από την αρχαιότητα ακόμη, κάτι που αποδεικνύεται από τα ευρήματα των ανασκαφών

που έφεραν στο φως αφιερώματα από τη
Συρία και την Αρμενία. Το μαντείο των Δελφών, ήταν αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα
και η Πυθία, η εκάστοτε Πρωθιέρεια, είχε
τον ρόλο του ενδιάμεσου για να μεταφέρει
στους ενδιαφερόμενους τον χρησμό. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα του αρχαιολογικού
χώρου είναι ο Ναός του Απόλλωνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, το Αρχαίο Θέατρο Δελφών, ο Θησαυρός των Αθηναίων, η
Ιερά Οδός, η Κασταλία Πηγή και ο Θόλος της
Αθηνάς Προναίας. Επίσης, το Μουσείο Δελφικών Εορτών που στεγάζεται στο σπίτι του
συγγραφέα και ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
Ο Σικελιανός είχε οραματιστεί τη «Δελφική
ιδέα», μια παγκόσμια πνευματική κοινωνία
με έδρα τους Δελφούς. Το 1927, με τη συνδρομή της συζύγου του και πολλών προσωπικοτήτων της εποχής, πραγματοποιήθηκαν
οι πρώτες Δελφικές Εορτές, που είχαν παγκόσμια απήχηση. Στον χώρο του μουσείου, εκτίθενται κοστούμια και φωτογραφικό
υλικό από τις Δελφικές Εορτές, χειρόγραφα
κείμενα και προσωπικά αντικείμενα του Άγγελου Σικελιανού, καθώς και ο αργαλειός
της συζύγου του, Εύας. Οι Δελφοί αποτελούν
αυτόνομο προορισμό και για πεζοπόρους,
καθώς είναι γνωστοί για το αρχαίο μονοπάτι των προσκυνητών από την Κίρρα στους
Δελφούς, που αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4.

Οι επτά λόφοι της Αγόριανης
Χτισμένη επάνω σε επτά λόφους και πνιγμένη κυριολεκτικά στο πράσινο με έλατα,
πλατάνια, καρυδιές, καστανιές και κερασιές
να συνθέτουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς
φυσικό τοπίο, η Αγόριανη κερδίζει αμέσως
όποιον «ξεγλιστρήσει» από την Αράχωβα.
Απολαυστικές είναι οι βόλτες στα σοκάκια
της Αγόριανης που συνοδεύονται από τον
ήχο του καταρράκτη, τα κουδούνια των κοπαδιών και τα κελαηδήματα των πουλιών.
Στο χωριό που σύμφωνα με τη μυθολογία, οι
Νεράιδες χόρεψαν για χάρη του Θεού Απόλλωνα, μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο κάνοντας πεζοπορία, ορειβασία και ποδήλατο
βουνού. Η Αγία Τριάδα, η Αγία Παρασκευή, η
Βρωμόβρυση, το Πυργάκι, η πηγή Βασιλική
με το χωνευτικό νερό, είναι ιδανικά σημεία
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Πάρκο Φωκίδας. Μία από τις στοές που
είχαν διανοιχθεί για την υπόγεια εκμετάλλευση του βωξίτη, η στοά 850, έκλεισε το
1972 λόγω εξάντλησης του ορυκτού. Μετά
από 26 χρόνια «σιωπής» η στοά μετασκευάστηκε σε χώρο επίσκεψης έτσι ώστε το
κοινό να μπορέσει να μάθει την ιστορία του
βωξίτη. Από τον Σεπτέμβριο του 2003 το
vagonetto, δηλαδή το τρενάκι που χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι για τη μεταφορά βωξίτη, μεταφέρει τους επισκέπτες
στην αρχή της διαδρομής και η ξενάγηση
στον κόσμο των μεταλλωρύχων αρχίζει. Ο
εκθεσιακός χώρος μεταλλευτικής ιστορίας,
η υπαίθρια έκθεση μηχανημάτων, καθώς
και η διαδραστική πτέρυγα ψηφιακής τεχνολογίας, ολοκληρώνουν την περιήγηση
των επισκεπτών.

Η περίφημη
Γραβιά και το Χάνι της

για πεζοπορία ή ποδήλατο, αλλά και για ρομαντικούς περιπάτους.

H Αμφίκλεια των νεοκλασικών
αρχοντικών
Η γραφική Αμφίκλεια βρίσκεται στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 400
μέτρων και έχει καταφέρει να προσελκύσει
τους λάτρεις του βουνού, χάρη στο φυσικό
της κάλλος, τα νεοκλασικά αρχοντικά και
τα πλακόστρωτα σοκάκια και τις πετρόχτιστες βρύσες της. Αξίζει να επισκεφτείτε το
εντυπωσιακό ξωκλήσι και τη μονή της Αγίας Ιερουσαλήμ, χτισμένο μέσα σε σπηλιά
τον 11ο αιώνα. Η διαδρομή μέχρι τη σπηλιά είναι σχετικά σύντομη και γίνεται από
το μονοπάτι της χαράδρας του Κεραμιδίου.
Η εκκλησία φημολογείται ότι κτίστηκε το
12ο αιώνα από ιππότες του τάγματος των
Ναϊτών της 4ης Σταυροφορίας. Στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας ο ναός λειτούργησε ως
καταφύγιο των κατοίκων της Αμφίκλειας
και λέγεται ότι εδώ είχε το καραούλι του ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος.
Στο Μουσείο Άρτου της Αμφίκλειας, θα μάθετε την ιστορία της παρασκευής του ψω-

μιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ενώ
ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Μουσείο
Επαγγελμάτων στην κεντρική πλατεία της
Αμφίκλειας.

Το αισθητικό δάσος της Τιθορέας
Ένας καταπράσινος παράδεισος απλώνεται
στη νότια πλευρά της Τιθορέας, σε έκταση
2.000 στρεμμάτων και αποτελεί ένα από τα
19 αισθητικά δάση της Ελλάδας. Πανύψηλα
έλατα, πεύκα, βελανιδιές, κέδροι, θάμνοι και
πολλά άλλα είδη φυτών συνθέτουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο. Το υψόμετρό του
δάσους κυμαίνεται από 500μ. έως 1.200 μ.
και λόγω των γεωμορφολογικών σχηματισμών του όπως απόκρημνα βράχια, σπηλιές
και μονοπάτια, προσελκύει λάτρεις της φύσης, περιπατητές και ορειβάτες. Μέσα στο
δάσος υπάρχει ένας πύργος και απομεινάρια
αρχαίου τείχους που χρονολογείται από τον
3ο-4ο αι. π.Χ.

Το Μεταλλευτικό
Πάρκο της Φωκίδας
Στο 51ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Άμφισσας νότια
της Γραβιάς βρίσκεται το Μεταλλευτικό

Στη Φωκίδα, στο βορειοδυτικό άκρο του
όγκου του Παρνασσού και σε υψόμετρο 400
μέτρων, βρίσκεται η Γραβιά με το περίφημο
Χάνι της, στο οποίο δόθηκε η ιστορική μάχη
το 1821 με επικεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Η Γραβιά στην αρχαιότητα, λόγω
της γεωγραφικής της θέσης, (βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο της χαράδρας που χωρίζει
τον Παρνασσό από την Γκιώνα) χρησίμευε
για την άμυνα της Φωκίδας και των Δελφών.

Επτάστομο: Ο νοτιότερος
παγετώνας στην Ευρώπη
Το εντυπωσιακό βάραθρο Επτάστομο το συναντάμε στον δυτικό Παρνασσό κοντά στην
θέση Καλάνια σε υψόμετρο 1300μ. Στο σπήλαιο με τα επτά στόμια, το χιόνι δεν λιώνει
ποτέ αφού η θερμοκρασία στο εσωτερικό
του δεν ξεπερνά τους 0° C.Η κατάβαση στο
βάραθρο είναι πολύ επικίνδυνη και γίνεται
μόνο από καλά εκπαιδευμένα άτομα ή σπηλαιολόγους. Όσοι καταφέρουν να κατέβουν
θα έχουν την τύχη να θαυμάσουν, καταπληκτικούς καταρράκτες, σταλακτίτες και σταλαγμίτες από πάγο, αλλά και μια λιμνούλα
με κρυστάλλινα νερά. Ο απόκοσμος ήχος
που ακούγεται μέσα στο βάραθρο δεν είναι
παρά ένα παιχνίδι του αέρα καθώς περνάει
μέσα από τα 7 στόμια.
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Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος, Αντιπρόεδρος και Μέλος Δ.Σ., ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Ο Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1956 και φοίτησε στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή στην
Αθήνα. Το 1980 αποφοίτησε από το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Το 1982
εντάχθηκε στην ΓΕΚ Α.Ε και ασχολήθηκε με την κατασκευή μεγάλων Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων της Ελλάδας
και του εξωτερικού. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ Α.Ε. από το 1986 έως το 2002. Από το 2002 έως σήμερα, είναι
Μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Έχει διευθύνει την
κατασκευή κτιριακών και ενεργειακών έργων στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες και τα έργα του Ομίλου
στην Ρουμανία και στο Bahrain.

Μανώλης Καρυδάκης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Ο Μανώλης Καρυδάκης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, είναι απόφοιτος οικονομικών
σπουδών του Πανεπιστημίου Τασμανίας, Αυστραλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1991 στην PWC και
από το 1996 και μετά ήταν Οικονομικός Διευθυντής στην Wella Hellas, Sephora Marinopoulos & AB Βασιλόπουλος. Τον
Ιανουάριο 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΜΕΤΡΟ και ηγείται μία oμάδα πάνω από 100 υπαλλήλων που ασχολείται
με την λογιστική και οικονομική διαχείριση των 275 καταστημάτων Λιανικής και Χονδρικής.

Αντώνιος Κουτσαντώνης, Γενικός Διευθυντής, Axion Health
Ο Κουτσαντώνης Αντώνιος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Axion Health ΕΠΕ, από το 2014, εταιρεία με
ιατροφαρμακευτικά και εμφυτεύσιμα χειρουργικά προϊόντα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο,
προμηθεύοντας δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Έχει σπουδάσει Οικονομία και Διοίκηση και ξεκίνησε την
επαγγελματική του δραστηριότητα το 1995 στον Όμιλο ΒΑΣΗΛΗΑΣ ΑΕ ως στέλεχος πωλήσεων. Στη συνέχεια το 1997
εντάχθηκε στον χώρο της υγείας ξεκινώντας από την BRISTOL MYERS – SQUIB ως Ι.Ε. και από το 2000 έως το 2007 στη
SANOFI -AVENTIS ως Product Specialist. Στα μέσα του 2007 ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της SENSOMED (ιατρικά
προϊόντα). Ενώ το 2004 ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της Axion Health. Είναι παντρεμένος και ζει στο Π. Φάληρο.

Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής, Σωληνουργεία Κορίνθου
Ο κ. Ηλίας Μπεκίρος εργάζεται στον κλάδο του Xάλυβα του ομίλου Βιοχάλκο από το 2005. Είναι πτυχιούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εξειδίκευση Μηχανικού Παραγωγής,
και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει τη θέση του CEO της Σωληνουργεία Κορίνθου από τον Ιούνιο του 2019. Από το 2014
έως τον Ιούνιο 2019 ο κος Μπεκίρος διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής στη Σωληνουργεία Κορίνθου, ενώ από το 2005
έως το 2014 έχει διατελέσει Υπεύθυνος Πωλήσεων για μια ευρεία γκάμα προϊόντων χάλυβα του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΓΑΙΑΟΣΕ
Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD (1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών
του Carnegie Mellon University (USA). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το
Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες
το 1994 ως ερευνητής στο US Air Force Research Laboratory Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συνεχίσει την καριέρα του
κατέχοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton А.Е. και στην
εταιρεία Mermeren Kombinat. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι μέλος
επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.

Ράνια Πατσιοπούλου, Γενική Διευθύντρια, SKF Ελλάς
Η Ράνια Πατσιοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Rhode Ιsland στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτος σταθμός μετά
τη Νέα Υόρκη, όπου και σπούδασε, ήταν η Σουηδία, στα κεντρικά γραφεία του ομίλου SKF στο τμήμα Αυτοκινήτου.
Διετέλεσε υπεύθυνη marketing για την Ευρώπη, ενώ εργάστηκε σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας στη Γαλλία.
Το 2000 ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας του τμήματος Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων στην Ελλάδα και από το 2008
έως και σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια της SKF Ελλάς , στις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Από το 2019
κατέχει το ρόλο της Global Segment Manager for Marine & Ocean Εnergy του ομίλου SKF. Επιπλέον είναι πρόεδρος
του Ελληνοσουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στην προσωπική της ζωή είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Γενικός Διευθυντής, CLEANIT ΕΠΕ
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1974. Από το 1997 έως το 2005 εργάστηκε στην εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκινώντας
ως Υπάλληλος, ανελισσόμενος σε θέσεις Υπεύθυνου Τμήματος, Υποδιευθυντή, Διευθυντή και καταλήγοντας να
λάβει θέση Περιφερειακού Διευθυντή. Από το 2005 έως σήμερα είναι Ιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής της εταιρίας
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού Neon Services, ενώ από το 2009 έως σήμερα είναι Ιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής
της εταιρίας Cleanit, με αναλώσιμα είδη και είδη επαγγελματικού εξοπλισμού. Γνωρίζει Αγγλικά και στον ελεύθερο
χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό, τα ταξίδια και το διάβασμα. Είναι διαζευγμένος με ένα παιδί.

Ζέτα Χειμωνίδου, VP Marketing & Strategy, ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε
Η Ζέτα Χειμωνίδου από το 2012 διατελεί χρέη VP Marketing & Strategy της ΑΒ Βασιλόπουλος. Είναι επικεφαλής
πολλαπλών τομέων όπως Marketing, Communication, Sustainability, Loyalty & Analytics, Ecommerce και Corporate
Strategy. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως οι Unilever, TCCC, Diageo και Νίκας. Αποφοίτησε το
1994 με BA in marketing από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας, κάνοντας επίσης MBA σε Χρηματοοικονομικά
από το Πανεπιστήμιο του Hull στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995. Είναι μέλος του Advisory Council του Προέδρου του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και της Επιτροπής Γυναικών στις Επιχειρήσεις του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου το 2015.
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LAISSEZ-FAIRE LEADERSHIP
Ο όρος laissez-faire leadership χρησιμοποιείται για την περιγραφή μίας μηαυταρχικής μορφής διοίκησης εντός μίας επιχείρησης. Οι laissez-faire leaders
χαρακτηρίζονται από την όσο το δυνατόν ελάχιστη επιρροή ή καθοδήγηση απέναντι
στους κατωτέρους τους στην ιεραρχία, ενώ για την εκ μέρους τους επιβολή ελέγχου
προτιμώνται λιγότερο εμφανείς μέθοδοι. Το συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης
βασίζεται στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι δυνατό να αριστεύσει εφόσον αφεθεί
μόνος του και αυτενεργήσει.

Υ

πάρχει, όμως, και ο αντίλογος
στη συγκεκριμένη μορφή
διοίκησης μέσω μοντέλων
όπως καλό ή κακό αφεντικό
(positive/negative leader), authoritarian
ή autocratic leadership, democratic/
participative leadership, καθώς και
paternalistic leadership. Σε αντίθεση
με τα υπόλοιπα μοντέλα διοίκησης, το
laissez-faire -γαλλικής προελεύσεως
όρος, ο οποίος ουσιαστικά σημαίνει
«ελευθερία κινήσεων»- είναι ιδιαίτερο.
Στα περισσότερα μοντέλα διοίκησης η
ενεργός ή μη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων αποτελεί
βαρόμετρο και, ταυτόχρονα, κριτήριο για
το αν ένα μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυταρχικό (μικρή συμμετοχή των
εργαζομένων) ή δημοκρατικό (ενεργός
συμμετοχή των εργαζομένων). Ανάμεσα
σ’ αυτά, κινούνται άλλα μοντέλα, μεταξύ
των οποίων και το laissez-faire, το οποίο
χαρακτηρίζεται από τον μικρότερο δυνατό έλεγχο των εργαζομένων από τη διοίκηση της επιχείρησης, η οποία, ωστόσο,
οφείλει να τους παρέχει τα κατάλληλα
«εφόδια» και εξοπλισμό, ώστε αυτή η
ελευθερία κινήσεων να μεταφραστεί σε
αποτελεσματικότητα. Το συγκεκριμένο
μοντέλο είναι δομημένο επάνω στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία καλλιερ-

γείται μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, με την τελευταία να μην επεμβαίνει
ενεργά, όμως να είναι διακριτικά παρούσα,
να καταγράφει και να προχωρά σε έναν τελικό απολογισμό. Ωστόσο, η απουσία μίας
κεντρικής ηγετικής φυσιογνωμίας εντός
της επιχείρησης ενδέχεται να οδηγήσει σε
φτωχότερα αποτελέσματα, καθώς οι εργαζόμενοι ίσως περιοριστούν μόνο στον
τομέα ευθύνης τους, χωρίς περαιτέρω πρωτοβουλίες, σε εσωτερικές διαφωνίες, λόγω
της έλλειψης ηγετικού προσώπου που θα τα
καθοδηγήσει, αλλά -σε βάθος χρόνου- και
της σταδιακής έλλειψης κινήτρου, που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα ποιοτικά
κατώτερα του αναμενόμενου. Ως εκ τούτου, το μοντέλο διοίκησης του laissez-faire
leadership μπορεί, στην πράξη, να αποτελέσει μία εξαιρετική επιλογή για εφαρμογή
σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι έχουν, ήδη, σημαντικό βαθμό αυτονομίας, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και
δεν φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες
ή δύσκολες αποφάσεις. Αποτέλεσμα της
συγκεκριμένης κατάστασης είναι πως το
ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποδώσει
άμεσα με το νέο σύστημα, χωρίς να χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στις νέες ανάγκες
ή απαιτήσεις. Εναλλακτικά, το συγκεκριμένο
μοντέλο μπορεί να έχει και έμμεση εφαρμογή, μέσω της ανέλιξης σε διοικητικό αξίωμα

ενός εργαζομένου, ο οποίος έχει συνηθίσει στην σχετική αυτονομία, την οποία θα
προσπαθήσει να εφαρμόσει γενικότερα.
Το μοντέλο του laissez-faire leadership,
επομένως, είναι περισσότερο ευνοϊκό και,
ταυτόχρονα, καταλληλότερη επιλογή για
επιχειρήσεις με έμπειρους εργαζομένους,
μαθημένους να δουλεύουν ανεξάρτητα.
Παραδείγματα εφαρμογής
Πολλές είναι οι ιστορικές αναφορές για
άτομα που προχώρησαν ή προσπάθησαν
να προχωρήσουν στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου διοίκησης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ίσως, αποτελεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ronald Reagan,
ο οποίος, στη διάρκεια της οκταετίας του
στον Λευκό Οίκο, έδωσε εκτεταμένες αρμοδιότητες στον αρχηγό του επιτελείου
του και σε στενούς συνεργάτες του. Άλλες περιπτώσεις προσωπικοτήτων συνδεδεμένων με την έννοια του laissez-faire
leadership, στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι
ο αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής Warren Buffett, αλλά και ο Steve Jobs,
ο οποίος, μάλιστα, είχε δηλώσει σχετικά με
τη φιλοσοφία προσλήψεων της Apple πως
«δεν έχει νόημα να προσλαμβάνουμε έξυπνους ανθρώπους για να τους λέμε τι θα
κάνουν - προσλαμβάνουμε έξυπνους, για
να μας λένε εκείνοι τι θα κάνουμε!».

