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Οι δυσκολίες δεν κρατούν για πάντα
Οι ανθεκτικοί άνθρωποι, διαρκούν
(Tough times don’t last, tough people do)

Η

απαισιοδοξία μερικών ανθρώπων μπροστά σε μια δυσκολία είναι δικαιολογημένη αρκετές φορές, καθώς το πρόβλημα μοιάζει, όντως, σχεδόν ανυπέρβλητο. Όμως ο κόσμος εξελίχθηκε χάρη στους αισιόδοξους και αποφασιστικούς, που δεν πτοήθηκαν και τράβηξαν μπροστά...

Δεν είναι ότι δεν προσπαθούμε επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά είναι ότι τα
πράγματα φαίνονται δύσκολα επειδή δεν προσπαθούμε.
Όλοι περνάμε από δυσκολίες στη ζωή. Ατυχήματα, χρόνιες ασθένειες, οικονομική
δυσπραγία, θάνατος αγαπημένων προσώπων…Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες αντιξοότητες και οδυνηρές καταστάσεις. Η αντιμετώπισή τους δεν είναι ποτέ εύκολη και μερικές
φορές θέλουμε να τα «παρατήσουμε». Κι όμως κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται τις αντιξοότητες καλύτερα από άλλους. Βιώνουν τις κρίσεις και τα προβλήματα δίχως να χάνουν
το ηθικό τους. Έχουν την ικανότητα να γίνονται δυνατότεροι, πιο σοφοί, πιο ώριμοι μέσα
από την περιπέτειά τους. Αυτοί είναι οι ανθεκτικοί άνθρωποι. Λυγίζουν για να μην σπάσουν. Προσαρμόζονται, ανασυγκροτούνται και συνεχίζουν.
Ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, θα αναγνωρίσουμε όλοι στιγμές δύσκολες στη ζωή
μας. Αλλά αυτές οι στιγμές δεν κράτησαν για πάντα. Και μάλλον ήταν αυτές οι δυσκολίες
που σμίλεψαν τον χαρακτήρα, που οδήγησαν σε άλλες αποφάσεις και μας έφεραν δυνατότερους στο τώρα. Επειδή, όταν δεν τα παρατάς, όταν δεν σταματάς αλλά συνεχίζεις να
προσπαθείς, γίνεσαι καλύτερος /καλύτερη, δυναμώνεις, εξελίσσεσαι σε μια βελτιωμένη
έκδοση του ίδιου του εαυτού σου…
Το αντίστοιχο ισχύει και για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ο Covid-19 επέφερε
σαρωτικές αλλαγές στις συνήθεις επιχειρησιακές λειτουργίες, δημιούργησε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και έντονης αγωνίας και ανασφάλειας. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις
έπρεπε να παραμείνουν λειτουργικές. Όταν ένας νέος κόσμος φέρνει νέες προκλήσεις,
απαιτεί εφευρετική και αποφασιστική ηγεσία. Απαιτεί ανθεκτικότητα για να αντέξει τα
σοκ. Ο παγκοσμίου φήμης Nassim Nicholas Taleb, πατέρας του όρου «antifragility» το
επεκτείνει και πέρα από την απλή ανθεκτικότητα και υποστηρίζει ότι ο «antifragile» οργανισμός βελτιώνεται μέσα από τη δυσκολία και τη διαταραχή, καθώς οι αντίξοες συνθήκες
γίνονται η αιτία να βγει από την αδράνεια και να επανεφεύρει τον εαυτό του.
Η δημιουργία «antifragile» ηγετών, επιχειρήσεων και οικονομιών, προϋποθέτει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μία νοοτροπία η οποία θριαμβεύει σε καθεστώς συνεχών μεταβολών, ενθαρρύνει τον πειραματισμό, αποδέχεται τα λάθη.
Άλλωστε tough times don’t last. Tough people do!

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
Πώς οι ηγέτες μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές
προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία;
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ΤΑ 5 «MUST» ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και η εργασιακή
πραγματικότητα αλλάζουν διαρκώς, επηρεαζόμενα από τη
δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών. Ηγέτες του αύριο θα
στεφθούν μόνο όσοι αναπτύσσουν τις κατάλληλες δεξιότητες
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ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ
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Ο COVID-19 αποδείχθηκε επικίνδυνα μεταδοτικός, όχι μόνο
για τους ανθρώπους αλλά και για τις αγορές. Καθώς τα
χρονικά περιθώρια για οικονομική ανάκαμψη στενεύουν
μέρα με τη μέρα, αυτή είναι η στιγμή που κάθε ηγετικό
στέλεχος πρέπει να διδάξει ψυχραιμία και επιχειρηματική
προσαρμοστικότητα.
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Το Βήμα του Προέδρου

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι

Π

αραδοσιακά αυτές τις μέρες
και με την ολοκλήρωση του
Ετήσιου Συνεδρίου Ηγεσίας
της ΕΑΣΕ, θα προετοιμαζόμασταν όλοι/ες για την καλοκαιρινή μας
εκδήλωση. Ωστόσο, ο COVID-19 ανέτρεψε κάθε σχεδιασμό και πλέον μας
απασχολεί μία ακόμη διάστασή του: η
επίδραση τόσο στο επιχειρείν όσο και
στις καθημερινές μας δραστηριότητες
και στις ζωές των ανθρώπων, καθότι στη
νέα αυτή φάση της πανδημίας καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μία κανονικότητα διαφορετική από τη μέχρι τώρα
δεδομένη.
Το μεγάλο στοίχημα αυτού του καλοκαιριού είναι ο τουρισμός, όπως είχαμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε στην ενδιαφέρουσα ψηφιακή συζήτηση που διοργανώσαμε με την Υπουργό Τουρισμού
κ. Χάρη Θεοχάρη. Παρακολουθήσαμε
τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει από
τη Σαντορίνη την επανεκκίνηση του
τουρισμού, προβάλλοντας διεθνώς τις
ομορφιές της χώρας μας. Ωστόσο οι συνάδελφοι που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού γνωρίζουν ότι αυτή η
τουριστική σεζόν απαιτεί ψυχραιμία, σύνεση και ορθή διαχείριση. Η πρώτη επιβάλλεται από τα γεγονότα με δεδομένο
ότι μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες του κόσμου προχώρησαν
σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας

ενώ πτήσεις που είχαν ανακοινωθεί ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. Το στοίχημα του
τουρισμού είναι κομβικό για την ελληνική
οικονομία, καθότι δημιουργεί περίπου το ¼
του ΑΕΠ.
Παρά τη δικαιολογημένη βαρύτητα που δίνεται στον τουρισμό, η οικονομία θα κρατηθεί ζωντανή και από άλλους κλάδους που
καλούνται να προσαρμοστούν στην εποχή
του COVID-19. Επί παραδείγματι το λιανεμπόριο που όπως κατέδειξε το webcast
που διοργάνωσε η KPMG στην Ελλάδα για
την επίδραση του κορωνοϊού στην αγορά
λιανικής, θα πρέπει να αξιολογήσει ποιες
αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά
θα διατηρηθούν και με όχημα τον ψηφιακό
μετασχηματισμό να προχωρήσει σε ριζική
αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας
του. Αυτήν την επίσπευση του ψηφιακού
μετασχηματισμού τη διαπιστώνουμε καθημερινά όλοι/ες από τις θέσεις μας στις επιχειρήσεις καθότι η τηλεργασία παραμένει
μία λύση που εφαρμόζουμε ακόμη ενώ οι
περισσότερες συναντήσεις γίνονται πλέον
ψηφιακά.
Μεγάλες εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν φέτος
σε ψηφιακό περιβάλλον ενώ από τη δική
μας πλευρά εξετάζουμε την καλύτερη δυνατή λύση για το Συνέδριο Ηγεσίας. Με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΑΣΕ συμμετείχα
στην ενδιαφέρουσα συζήτηση “2 years in 2
months” του Delphi Forum στην οποία συζητήθηκε τόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός
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όσο και η αγορά εργασίας και τα νέα soft
skills της ηγεσίας.
Μπορεί σε κάποιους να φαντάζει οξύμωρο να μιλάμε συγχρόνως για αρετές της
προσωπικότητας ενός CEO και για την
αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όμως το ένα δεν αναιρεί το άλλο
γιατί αυτή η έντονη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη ζωή μας λόγω της πανδημίας μας κάνει να επαναξιολογήσουμε σε
φιλοσοφικό και ουσιαστικό επίπεδο τα
πεδία στα οποία πάντα θα κυριαρχούμε
ως ανθρώπινα όντα: δημιουργικότητα,
ενσυναίσθηση, επικοινωνία.
Εύχομαι να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι με τους ανθρώπους που είναι
πραγματικά σημαντικοί για εμάς και να
έχουμε σύντομα την επαφή που είχαμε
μέσω των networking events της ΕΑΣΕ,
η οποία είμαι βέβαιος ότι μας έχει λείψει.
Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι-ορόσημο να
επαναληφθεί ο στίχος του Ελύτη στο Εν
λευκώ: «Τότε ξαναβρίσκει τον εαυτό της
η Ελλάδα.
Ξαναγίνεται αυτό που πραγματικά είναι.
Ξαναπαίρνει στους χάρτες τη θέση που της
αξίζει. Θέλω να πω τη θέση των ονείρων».
Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μία νέα πραγματικότητα
διαφορετική από τη μέχρι τώρα δεδομένη
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διεθνή νέα

ADECCO: ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
Η κρίση του κορωνοϊού σηματοδότησε την αρχή μίας νέας εποχής για την εργασία ενώ παρατηρείται μία βαθιά αλλαγή στον τρόπο εργασίας και
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από τους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, την εξ αποστάσεως εργασία, την ταχεία ψηφιοποίηση εργασιών και δεδομένων, έως την απο-παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, ο νέος εργασιακός κόσμος αναμένεται να αποτελέσει μια τεράστια πρόκληση για
τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco, το νέο εργασιακό τοπίο στο οποίο εισερχόμαστε μοιάζει πολύ
δια¬φορετικό, έχοντας επηρεαστεί από πέντε κυρίαρχες τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν ριζικά το μέλλον της εργασίας.
1. Η κρατική συμμετοχή στις αγορές εργασίας θα παραμείνει ισχυρή:
οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να δράσουν γρήγορα λαμβάνοντας μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο αρνητικός οικονομικός
αντίκτυπος για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Είναι πιθανό αυτή η
συμμετοχή να παραμείνει έντονη τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον.
2. Από την παγκοσμιοποίηση στην απο-παγκοσμιοποίηση: η πανδημία
ενίσχυσε την έμφαση στις εθνικές αλυσίδες εφοδιασμού και τα τοπικά
αποθέματα προμηθειών των κρατών, πράγμα το οποίο θα έχει σημαντικό
αντίκτυπο σε πολλούς εργασιακούς τομείς.
3. Ταχεία ψηφιοποίηση: η εποχή της τηλεργασίας έχει έρθει για να μείνει. Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν, καθώς
αναμένεται να υπάρξει μία ώθηση προς την απόκτηση νέων σχετικών δεξιοτήτων. Η αναβάθμιση και ο επαναπροσδιορισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία και καθώς
η ανάγκη για αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια θα γίνεται ολοένα και πιο
επιτακτική, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις σε αυτόν τον κλάδο.
4. Περισσότερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφορετικότητα:
καθώς οι μετακινήσεις μειώνονται και το μοντέλο της τηλεργασίας ενισχύεται, οι προτεραιότητες αλλάζουν. Η οικονομία της κοινωνικής αποστασιοποίησης ενίσχυσε τις έννοιες της αλληλεγγύης, της ενσωμάτωσης και της
αποδοχής της διαφορετικότητας.
5. Η νέα -ή ίσως και βελτιωμένη- κανονικότητα: όσο η περίοδος της υγειονομικής κρίσης μοιάζει να απομακρύνεται, το υπάρχον «κοινωνικό συμβόλαιο» πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Το ενδεχόμενο μιας σαρωτικής
αλλαγής στις εργασιακές συνθήκες, τα αποτελέσματα της οποίας δεν αναμένεται να είναι παροδικά, πρέπει να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον
για όλους τους εργαζομένους επεκτείνοντας την κοινωνική προστασία και
στα νέα μοντέλα εργασίας, ορίζοντας και για αυτά το κατάλληλο πλαίσιο.

Η ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης εξαρτάται από τις
αποφάσεις των κρατών σήμερα
Η παγκόσμια αυτή κρίση αναμένεται να οδηγήσει την εργασία σε μία
νέα εποχή. Ο κίνδυνος όμως μιας παρατεταμένης περιόδου ύφεσης
που θα αυξήσει τα ποσοστά ανεργίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με
άμεσες ενέργειες.
Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν μια μοναδική ευκαιρία να πάρουν
πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για τη
στήριξη των επιχειρήσεων στις χώρες τους:
• Η οικονομική δραστηριότητα των χωρών πρέπει να διατηρηθεί, διαφορετικά ο αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος θα αυξάνεται εκθετικά, καθιστώντας πολύ δυσκολότερη την ανάκαμψη.
• Τα μέτρα στήριξης είναι σημαντικό να παραταθούν και για το επόμενο διάστημα και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των
κλάδων και τον βαθμό κατά το οποίο έχουν πληγεί προκειμένου να
διατηρηθεί το ΑΕΠ σε καλά επίπεδα.
• Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τον διαρκή διάλογο,
ενδυναμώνει το αίσθημα εμπιστοσύνης προς την πολιτεία και επηρεάζει θετικά την καταναλωτική συμπεριφορά και διάθεση, στοιχείο-κλειδί για την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας.
• Η υποστήριξη της απασχόλησης, μέσα από την υιοθέτηση νέων πιο
ευέλικτων μοντέλων εργασίας, ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές
απολύσεις, γνωρίζει ήδη ιδιαίτερη επιτυχία στις χώρες με ισχυρούς
κρατικούς μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.
Τέλος, η έγκαιρη ενεργοποίηση αποτελεσματικών πακέτων στήριξης
προς τις επιχειρήσεις, θα εμποδίσει φαινόμενα όπως οι πτωχεύσεις
οργανισμών και η αύξηση της φτώχειας, τα οποία θα έχουν τεράστιο
αρνητικό αντίκτυπο στην επιθυμητή ανάκαμψη.
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Adecco: Έκθεση για την επένδυση
στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Τη φετινή έκθεση του Inovantage με θέμα «Επένδυση στο Ανθρώπινο
Δυναμικό – Αλλάζοντας προσέγγιση σε σχέση με το Ανθρώπινο
Κεφάλαιο», δημοσίευσε ο Όμιλος Adecco, η οποία ρίχνει φως στους
τομείς που πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, με στόχο τη διαρκή
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναλύοντας τις παγκόσμιες
τάσεις, με περιοχή εστίασης την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη,
αλλά και τη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, η πανδημία του Covid-19
συνέβαλε στην συνειδητοποίηση της ανάγκης για ευελιξία στην εργασία,
με τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς να υιοθετούν ευέλικτες
μορφές εργασίας, ενώ κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων
χωρών είναι πως τηρούν μια παθητική και όχι προορατική στάση
αναφορικά με τις αγορές εργασίας τους. Επίσης, χώρες όπως η
Ελλάδα και η Κροατία, έχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον
τουριστικό τομέα, με το ένα τρίτο του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας μας να απασχολείται στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο,
στις μεταφορές, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες τροφίμων, ενώ οι
διαφορετικές τάσεις ανάμεσα στις χώρες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό
στις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Επιπλέον,
οι εταιρείες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν στην εύρεση των
αναγκαίων δεξιοτήτων, με τη μειωμένη προσφορά ειδικευμένων
εργαζομένων να τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση για να διατηρήσουν και
να επανεκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Στην υπό εξέταση
περιοχή παρατηρείται, ακόμη, χαμηλή συμμετοχή ενός μεγάλου
ποσοστού του ενεργού ηλικιακά πληθυσμού στην αγορά εργασίας,
με την ευέλικτη εργασία να εξακολουθεί να είναι κάπως περιορισμένη,
αλλά τη ζήτηση να δείχνει τάσεις ανόδου. Τέλος, φαίνεται ότι απαιτείται
επένδυση στη διά βίου μάθηση, στον επαναπροσδιορισμό και στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην ευελιξία.

Kaspersky: H «ανθρώπινη πλευρά»
των περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας
Tην «ανθρώπινη πλευρά» των περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας
επισημαίνει η τελευταία έκθεση της Kasperksy, με τίτλο: «Φροντίζοντας την
εταιρική ασφάλεια και το απόρρητο των εργαζομένων: γιατί η προστασία
στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για το προσωπικό τους», εξετάζοντας την ταλαιπωρία και τις απώλειες που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι λόγω των παραβιάσεων. Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, το 30% των εργαζομένων των
μεγάλων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στα επακόλουθα ενός τέτοιου
περιστατικού έχασαν ση¬μαντικές προσωπικές εκδηλώσεις, έπρεπε να
εργαστούν όλη τη νύχτα (32%) ή υπέστησαν επιπλέον άγχος (33%), ενώ
το 27% έπρεπε να ακυρώσει τις διακοπές του. Επιπλέον, το 76% των
εργαζομένων πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος επηρεάζει
τις προσωπικές του σχέσεις, με το 16% να δηλώνει
ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση εξαιτίας αυτού, ενώ
τα περιστατικά ψηφιακής ασφάλειας μπορεί να
συμ¬βάλουν και σε μια αρνητική εργασιακή
εμπειρία, με το 48% των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και το 53% των μεγάλων
επιχειρήσεων να παρουσιάζουν τουλάχιστον
μία
παραβίαση
δεδομένων
πέρυσι.
Τέλος, αναφορικά με τις προσωπικές συνέπειες
που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές ασφάλειας
IT, το 33% των διαχειριστών βίωσε πολύ
περισσότερο άγχος από ό,τι συνήθως, ανεξάρτητα
από το μέγεθος της εταιρείας, με τους διευθυντές να
εργάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή υπερωριακά
(33% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 32% για τις
μεγάλες), αλλά και να απουσιάζουν από προσωπικές
εκδηλώσεις (20% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
30% για τις μεγάλες).

Δύσκολος ο διαχωρισμός ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής για τους εργαζομένους
Έκθεση με τίτλο: «Πως ο COVID-19 άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε» δημοσίευσε η Kaspersky, σύμφωνα με την οποία η νέα «κανονικότητα» που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αρχίζει, πλέον, να επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Συγκεκριμένα, το 31% των
εργαζομένων δήλωσε ότι έχουν αυξηθεί οι ώρες εργασίας του σε σύγκριση με το παρελθόν και το 46% ότι έχει αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνει σε
προσωπικές δραστηριότητες. Επίσης, σε ό,τι σχετίζεται με την πληροφορική, η έκθεση αναφέρει ότι έχει γίνει πιο δύσκολο για τους εργαζομένους να
διαχωρίζουν τις επαγγελματικές από τις προσωπικές τους δραστηριότητες, με το 51% των εργαζομένων να παραδέχονται ότι έχουν αρχίσει να παρακολουθούν περισσότερο πορνογραφικό περιεχόμενο από τότε που εργάζονται από το σπίτι, σε συ¬σκευές που χρησιμοποιούν για εργασιακούς σκοπούς,
με το 18% να χρησιμοποιεί ακόμη και συσκευές που τους παρέχονται από τους εργοδότες τους, ενώ το 33% παραδέχεται ότι παρακολουθεί πορνογραφικό περιεχόμενο σε προσωπικές του συσκευές που χρησιμοποιεί επίσης για εργασιακούς σκοπούς. Επιπλέον, το 55% των εργαζομένων δηλώνει ότι
διαβάζει περισσότερο ειδησεογραφικές ιστοσελίδες από ό, τι πριν την έναρξη της τηλεργασίας, με το 60% αυτής της δραστηριότητας να πραγματοποιείται σε συσκευές πουχρησιμοποιούνται για εργασία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε «μολύνσεις» από κακόβουλο λογισμικό, αν δεν δώθει προσοχή
στις πηγές και στους ιστότοπους που χρησιμοποιούνται. Τέλος, το 42% των εργαζομένων χρησιμοποιούν προσωπικούς λογαριασμούς email για θέματα
που σχετίζονται με την εργασία, με το 49% να παραδέχεται ότι η χρήση τους έχει αυξηθεί όταν εργάζονται από το σπίτι και το 38% να χρησιμοποιεί προσωπικούς messengers που δεν έχουν εγκριθεί από τα τμήματα πληροφορικής τους, με το 60% αυτών να το κάνει πιο συχνά στις νέες αυτές συνθήκες.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αυξάνουν τους πιθανούς κινδύνους για shadow IT, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών.
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διεθνή νέα

2 στους 3 ταξιδιώτες είναι πρόθυμοι να αρχίσουν τα διεθνή ταξίδια αναζητώντας
ασφάλεια, χαλάρωση και διασκέδαση
Σύμφωνα με έρευνα της MINDHAUS, εταιρεία στρατηγικής τουριστικού marketing, σε συνεργασία με το Pollfish, DIY ερευνητική πλατφόρμα, καταγράφηκαν οι ταξιδιωτικές τάσεις όπως αυτές επηρεάζονται και διαμορφώνονται λόγω Covid-19. Σε δείγμα 2.750 ερωτώμενων σε ορισμένες από τις πλέον
σημαντικές αγορές του ελληνικού τουρισμού, τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, την Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία, διερευνήθηκαν οι συμπεριφορές και
οι προθέσεις τους σε ό,τι αφορά στα διεθνή ταξίδια αναψυχής. Σύμφωνα με την έρευνα, το 37,9% των ερωτώμενων δήλωσε ότι είναι διατιθέμενοι να ταξιδέψουν ξανά μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και θα ενημερώνονται συνεχώς για την υγειονομική κατάσταση όσο σχεδιάζουν το ταξίδι τους.
Ένα πρόσθετο και πολλά υποσχόμενο 28,1% δήλωσε ότι με την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, θα προγραμματίσουν εκείνο το ταξίδι αναψυχής που
ονειρευόντουσαν όλο αυτόν τον καιρό. Παρόλο που όλοι οι ερωτώμενοι της έρευνας προσδιόρισαν την ανακάλυψη εμβολίου ως τον πρώτο παράγοντα
για να ξεκινήσουν τα διεθνή ταξίδια, το παραπάνω 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι θεωρεί εξίσου σημαντικά τα σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τη
διάρκεια των μετακινήσεων (11,8% των απαντήσεων), τους προορισμούς που διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά την κρίση του Covid-19 (11,7% των απαντήσεων), καθώς και την πραγματοποίηση τεστ ανίχνευσης Covid-19 πριν από την πτήση. Η ομάδα αυτή επίσης, θεωρεί φέτος την Ασφάλεια, την Χαλάρωση,
την Ξεγνοιασιά και την Διασκέδαση περισσότερο σημαντικές σε σχέση με τις περυσινές διακοπές τους, ακόμα και από το Προσιτό Κόστος. Πρόσθετα, αξιολογούν περισσότερο από πέρυσι, το αίσθημα Ανακάλυψης (Γαλλία) και Περιπέτειας (ΗΠΑ) για το επόμενο διεθνές τους ταξίδι. Σύμφωνα με την έρευνα και
για την ίδια ομάδα ταξιδιωτών, η Γαλλία (55%), η Μεγάλη Βρετανία (55%) και η Γερμανία (62%) είναι περισσότερο έτοιμες να ξεκινήσουν τα διεθνή ταξίδια,
καθώς τα ανάλογα ποσοστά των ερωτώμενων δήλωσαν ότι προτίθεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό εντός του 2020. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις
13 & 14 Μαΐου 2020 και απευθύνθηκε σε άτομα άνω των 18 ετών που είχαν σχεδιάσει τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό για το 2020. Είχε ως
στόχο να κατανοήσει – μεταξύ άλλων - την πρόθεση των ξένων ταξιδιωτών να ταξιδέψουν ξανά στο εξωτερικό και πότε, πως έχει επηρεαστεί ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός τους, με ποιον θα ταξιδέψουν, με τι είδους ταξιδιωτικό περιεχόμενο έχουν αλληλοεπιδράσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τι είδους
εμπειρία θα αναζητήσουν στο επόμενο ταξίδι τους και ποιες χώρες σκοπεύουν να επισκεφθούν για αναψυχή με έμφαση στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα.
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Millennials & Gen Z: δύο γενιές έτοιμες για επανεκκίνηση μετά την πανδημία
Μέσα στην πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρίση που ξέσπασε λόγω της πανδημίας, οι millennials και οι Gen Zs δηλώνουν έτοιμοι να
δημιουργήσουν και πάλι τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, όπως
αποκαλύπτει η νέα έρευνα της Deloitte «2020 Deloitte Global Millennial
Survey» που διεξάχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο για 9η συνεχή χρονιά. Η
έρευνα κατέδειξε ότι παρά τις ανησυχίες που προκάλεσε η πανδημία στη
νέα γενιά – επαγγελματικά και προσωπικά, εκείνη εξακολουθεί να παραμένει ανθεκτική στις δυσκολίες και να οραματίζεται μια θετική αλλαγή, σε
ολόκληρο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμόρφωσαν μία
περίπλοκη εικόνα η οποία ωστόσο μοιάζει να είναι ελπιδοφόρα. Συγκεκριμένα, τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν τους millennials και τους Gen
Zs με την εμφάνιση της πανδημίας αφορούν τη διαχείριση του άγχους και
της ψυχικής υγείας, τις οικονομικές επιπτώσεις, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την καριέρα τους και την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις. Τα
σημαντικότερα ευρήματα συνοψίζονται ως εξής:
•Το 48% της Gen Z και το 44% των millennials δήλωσαν ότι έχουν αρκετό
στρες τον περισσότερο καιρό. Ωστόσο, τα επίπεδα του άγχους μειώθηκαν και για τις δύο γενιές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω του λιγότερου έντονου ρυθμού ζωής και της ευέλικτης εργασίας.
•Πριν την εμφάνιση της COVID-19, οι νέοι θεωρούσαν ότι είναι πολύ αργά
για να προλάβουμε την κλιματική αλλαγή. Αντιθέτως, μετά το παγκόσμιο
lockdown, όπου οι ρύποι CO2 και τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας
μειώθηκαν ως απόρροια της μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας, οι
ελπίδες για το περιβάλλον επανεμφανίστηκαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι
το 80% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να κάνουν
πολλά περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.
•Η πανδημία αύξησε τον βαθμό ενσυναίσθησης σε ατομικό επίπεδο, ενώ
τα ¾ των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο από

πριν για τον συνάνθρωπό τους, αλλά και για δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς.
•Τόσο οι millennials όσο και η Gen Z προτίμησαν να στηρίξουν οικονομικά με τις αγορές τους τις μικρότερες και τοπικές επιχειρήσεις εν μέσω
πανδημίας. Ωστόσο, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν διστάζουν να απορρίψουν μία εταιρεία που είναι αντίθετη με τις δικές τους αξίες.
•Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είδαν με θετική ματιά τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης από πλευράς των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να τις εμπιστεύονται απόλυτα.
•Περισσότεροι από το 50% των millennials και σχεδόν οι μισοί εκπρόσωποι της Gen Z εξοικονομούν χρήματα, καθώς ανησυχούν σε πολύ μεγάλο
βαθμό για την πορεία της οικονομίας και τις οικονομικές επιπτώσεις της
κρίσης.
•Tέλος, οι νέοι επιλέγουν να εργαστούν σε εταιρείες με ουσιαστικό όραμα που φροντίζουν για τους ανθρώπους τους και πρεσβεύουν τις αξίες
της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, της βιωσιμότητας και της
ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Είναι εντυπωσιακό ότι για πρώτη φορά στα 4
τελευταία χρόνια που διεξάγεται η έρευνα, αυξήθηκε από 21% σε 35% το
ποσοστό των millennials που θέλουν να επενδύσουν σε μία εταιρεία και
να παραμείνουν σε αυτή μακροπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα για ένα
διάστημα 5 χρόνων.
Είναι πολύ πιθανόν, ο κόσμος μας στη μετά-COVID εποχή να διαμορφωθεί
με τρόπο που να συνάδει με τις αξίες και τάσεις των millennials και της Gen
Z. Οι νέοι, με τη σειρά τους, γνωρίζουν πόσο γρήγορα μπορούν οι εταιρείες
να προσαρμοστούν στις αλλαγές και οι άνθρωποι να γίνουν πιο ευέλικτοι
και εφευρετικοί. Η μετά-COVID κοινωνία έχει τις προδιαγραφές να ανακάμψει βελτιωμένη και αυτό είναι κάτι που οι νέοι έχουν βάλει σκοπό να το
κάνουν πραγματικότητα.
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ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Επιδείνωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
στο Α’ τρίμηνο του 2020
Η σημαντική αυτή επιδείνωση οφείλεται στην πανδημία που προκλήθηκε από τον κορονοϊό.
Εννιά στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι η νόσος θα έχει υψηλού επιπέδου αρνητική επίδραση
στην οικονομία ενώ τρείς στους τέσσερις CEOs πιστεύουν ότι η επίδραση στην οικονομία
από την αναζωπύρωση του μεταναστευτικού προβλήματος θα είναι πολύ μικρή έως μέτρια.
Αυτά είναι τα βασικότερα ευρήματα της 3μηνιαίας έρευνας που διεξάγεται σε δείγμα 2.540
Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την
Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/03/2020 έως 31/03/2020.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Τ

ο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General
Index) παρουσίασε σημαντική
μείωση στις 123 μονάδες εξαιτίας της
πανδημίας λόγω κορονοϊού, η εξέλιξη
της οποίας οδήγησε στην λήψη περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου (Γράφημα 1).
Τα μέτρα αφορούσαν αναστολή δραστηριότητας σε επιχειρήσεις κλάδων στους
οποίους υπάρχει σημαντική συνάθροιση
προσώπων, ενώ στη συνέχεια ελήφθησαν
άμεσα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων
των πολιτών. Αν και η κρίση επηρεάζει
ασύμμετρα τους διάφορους κλάδους, η
εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει την αβεβαιότητα των CEOs για την μελλοντική
κατάσταση της οικονομίας και των επιχειρήσεων που διοικούν, η οποία ενισχύεται
μεταξύ άλλων και λόγω της αδυναμίας
του ιατρικού επιστημονικού δυναμικού
σε διεθνές επίπεδο να προβλέψει προς το
παρόν την πορεία της νόσου και την αντιμετώπιση της.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει σημαντική πτώση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status
Index) καθώς και ο δείκτης προσδοκιών

(ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσαν πτώση, ενώ όπως είναι αναμενόμενο
η μείωση ήταν μεγαλύτερη στον δείκτη
προσδοκιών. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε πτώση στις 187 μονάδες έναντι 267
το προηγούμενο τρίμηνο. (Γράφημα 2).
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι
βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, μειώθηκε σε 38% έναντι 77% το προηγούμενο τρίμηνο.
Αντίθετα αυξήθηκε από 2% το προηγούμενο τρίμηνο σε 42% το ποσοστό των
CEOs που δηλώνει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο
δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά μειώθηκε δραματικά στις 122 μονάδες έναντι
263 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο.
(Γράφημα 3). Το ποσοστό των CEOs που
εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο
έτος μειώθηκε σε 19% έναντι 94% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το 61% των CEOs
δηλώνουν ότι θα είναι χειρότερη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αβεβαιότητας ποσοστό 12% των CEOs δεν μπορεί
να πραγματοποιήσει προβλέψεις για το
επόμενο έτος.

Μείωση του δείκτη
οικονομικής κατάστασης
κλάδου δραστηριοποίησης
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε
στις 157 μονάδες έναντι 199 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 31%, ενώ σύμφωνα με
το 41% των CEOs η τρέχουσα κατάσταση
στον κλάδο είναι χειρότερη έναντι μόλις
10% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης
προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση
του κλάδου δραστηριοποίησης μειώθηκε
στις 126 μονάδες έναντι 222 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που
θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που
δραστηριοποιούνται θα είναι σε χειρότερη
οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 45% έναντι 4% το
προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το 15%
των CEOs δεν μπορούν να εκτιμήσουν την
οικονομική κατάσταση του κλάδου τους
στο επόμενο έτος. Ο δείκτης τρέχουσας
οικονομικής κατάστασης των εταιρειών
σημείωσε κάμψη στις 105 μονάδες έναντι
135 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο.
(Γράφημα 4). Το ποσοστό των CEOs που
δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατά-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
200

186

160

186

171

180

156

140

123

120
100
80
60

1ο τρίμηνο
2019

2ο τρίμηνο
2019

3ο τρίμηνο
2019

σταση των εταιρειών τους έχει επιδεινωθεί
σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε
σε 22% έναντι 8% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο σημαντικό ποσοστό των CEOs
(44%) δηλώνουν ότι οι εταιρείες που διοικούν βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική
θέση έναντι του προηγούμενου έτους. Ο
δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους
το επόμενο έτος σημείωσε κάθετη πτώση
στις 88 μονάδες έναντι 180 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που

4ο τρίμηνο
2019

1ο τρίμηνο
2020

προσδοκεί νέα επιδείνωση στο επόμενο
έτος αυξήθηκε σε 28% έναντι μόλις 1%
το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ακόμα πιο
απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των
βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ποσοστό
36%. Αντίθετα σεβαστό ποσοστό των
CEOs που ανέρχεται σε 24% προβλέπουν
βελτιωμένη οικονομική κατάσταση για τις
εταιρείες τους στο επόμενο έτος. Ο δείκτης
τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις
115 μονάδες έναντι 148 το προηγούμενο

τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των
επιχειρήσεων που διοικούν είναι μικρότερη
σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 18% έναντι 8% το προηγούμενο
τρίμηνο. Παράλληλα το 24% των CEOs δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους πραγματοποίησαν αυξημένες επενδύσεις στην τρέχουσα
περίοδο. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών
παρουσίασε όπως ήταν αναμενόμενο σημαντική μείωση στις 107 μονάδες έναντι 166 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις
επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι μειωμένη
κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε
27%, μερίδιο που αυξάνεται σε 46% για τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο το 18%
των CEOs εκφράζει την πεποίθηση ότι στο
επόμενο έτος οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις
τους θα είναι αυξημένες.

Μικρή κάμψη σημείωσε ο
δείκτης τρέχουσας απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή κάμψη στις 109 μονάδες έναντι
123 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν
είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος
πριν διαμορφώθηκε σε 41%, ποσοστό το
οποίο ανήλθε σε 50% στις εμπορικές επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης

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
Απαντήσεις (ποσοστά %)
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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 1ο τρίμηνο του 2020 υποχώρησε
σημαντικά αποτυπώνοντας την
αρνητική επίδραση στην οικονομία
και τις επιχειρήσεις από την ραγδαία
εξάπλωση του κορονοϊού στις
περισσότερες χώρες του κόσμου και
στην Ελλάδα. Τα άμεσα μέτρα για
την αντιμετώπιση της διασποράς της
νόσου οδήγησαν σε συρρίκνωση της
οικονομικής δραστηριότητας τόσο
από την πλευρά της προσφοράς όσο
και από την πλευρά της ζήτησης.
Η πλειοψηφία των CEOs δηλώνει
ότι η πανδημία θα επηρεάσει
αρνητικά την Ελληνική οικονομία
και τις επιχειρήσεις, ωστόσο όσο πιο
σύντομο είναι το χρονικό διάστημα
ισχύος των περιοριστικών μέτρων, σε
συνδυασμό με την πολιτική στήριξης
και ενίσχυσης των επιχειρήσεων
και νοικοκυριών θα μετριαστούν
οι επιπτώσεις από την πρωτοφανή
οικονομική κρίση της σύγχρονης
εποχής και η Ελληνική οικονομία θα
επανέλθει στον αναπτυξιακό δρόμο.»

επίδραση στην ελληνική οικονομία της
πανδημίας λόγω κορονοϊού. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, σχεδόν 9 στους
10, συμφωνεί ότι η πανδημία λόγω κορονοϊού θα έχει υψηλού επιπέδου αρνητική
επίδραση στην οικονομία. Μόνο το 6% των
CEOs δηλώνει ότι η επίπτωση θα είναι μεν
αρνητική αλλά με πολύ μικρή έως μέτρια
ένταση, ποσοστό ωστόσο που διπλασιάζεται σε 12% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι το 8% των CEOs λόγω της
αβεβαιότητας για την εξέλιξη της νόσου

δεν εκφράζει άποψη για την πιθανή επίδραση στην οικονομία (Γράφημα 6).
Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για την επίπτωση που θα έχει στην ελληνική οικονομία η πρόσφατη αναθέρμανση του μεταναστευτικού προβλήματος στη ευρύτερη
περιοχή της ανατολικής μεσογείου. Τρείς
στους τέσσερις CEOs πιστεύουν ότι η επίδραση στην οικονομία από τα πρόσφατα
γεγονότα θα είναι πολύ μικρή έως μέτρια,
ενώ αντίθετα ένας στους πέντε CEOs αξιολογεί ότι η επίπτωση στην οικονομία θα
είναι υψηλή (Γράφημα 7).

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Πόσο αρνητική πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση του κορονοϊού

στην ελληνική οικονομία
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86%
σημείωσε πτώση στις 110 μονάδες έναντι
162 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 18%, ενώ αυξήθηκε σε 23% (έναντι
7% το προηγούμενο τρίμηνο) το ποσοστό
των CEOs που αναμένει στο επόμενο έτος
μικρότερο αριθμό εργαζομένων.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Τί επίπτωση θα έχει στην ελληνική οικονομία η πρόσφατη
αναζωπύρωση του μεταναστευτικού προβλήματος;
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Ιδιαίτερα αρνητική εκτιμάται
ότι θα είναι η επίπτωση της
πανδημίας
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την
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HΓΕΣΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
Πώς οι ηγέτες μπορούν να ανταποκριθούν
στις μελλοντικές προκλήσεις
που προκύπτουν από την πανδημία;
Η κρίση της πανδημίας δημιουργεί νέες πρωτόγνωρες απαιτήσεις στους ηγέτες των εταιρειών
– και όχι μόνο. Με ποιους τρόπους και ποιες πρακτικές μπορούν οι επιχειρηματικοί ηγέτες
να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις που αναδύονται;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com
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Η

πανδημία του Covid-19 είχε
ως αποτέλεσμα να αναδυθούν νέες επιτακτικές απαιτήσεις για τους ηγέτες επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο ανθρωπιστικός
φόρος που «απαίτησε» ο COVID-19 δημιουργεί φόβο μεταξύ των εργαζομένων
και άλλων ενδιαφερομένων.
Η μαζική κλίμακα της επιδημίας και η
απρόβλεπτη πρόκλησή της καθιστούν
δύσκολη την ανταπόκριση των στελεχών.
Πράγματι, το ξέσπασμα της πανδημίας
έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας
«landscape scale» κρίσης: ένα απροσδόκητο συμβάν ή ακολουθία γεγονότων
τεράστιας κλίμακας και συντριπτικής ταχύτητας, με αποτέλεσμα υψηλό βαθμό
αβεβαιότητας που προκαλεί αποπροσανατολισμό, αίσθημα χαμένου ελέγχου και
ισχυρή συναισθηματική διαταραχή.
Η αναγνώριση του ότι μια εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία κρίση είναι το
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι
ηγέτες. Πρόκειται -διαχρονικά- για ένα
δύσκολο βήμα, ειδικά στην αρχή των κρίσεων οι οποίες δεν προκύπτουν ξαφνικά,
αλλά αναπτύσσονται και εξελίσσονται
μέσα από γνωστές συνθήκες που συγκαλύπτουν τη φύση τους. Παραδείγματα τέτοιων κρίσεων περιλαμβάνουν το ξέσπασμα του SARS, την περίοδο 2002–2003
(αν και στην Ελλάδα δεν το βιώσαμε εξίσου έντονα με άλλες χώρες) και τώρα με
την πανδημία του κοροναϊού. Προκειμένου οι ηγέτες να προβλέψουν από νωρίς

το πώς και πόσο θα εξελιχθεί μία κρίση
απαιτεί κυρίως να καταφέρουν να ξεπεράσουν την πολύ συχνή «προκατάληψη
της κανονικότητας» (normalcy bias), η
οποία μπορεί να τους κάνει να υποτιμήσουν τόσο την πιθανότητα μιας κρίσης
όσο και τον αντίκτυπο που θα μπορούσε
να έχει αυτή – και τις δύο αυτές συνέπειες τις επιβεβαιώνουν πλείστα παραδείγματα, είτε πρόκειται για μία γενικευμένη
κρίση είτε όχι.
Μόλις οι ηγέτες αναγνωρίσουν μια κρίση
ως τέτοια, μπορούν να αρχίσουν να σχεδιάζουν τους τρόπους αντιμετώπισης ή
προσαρμογής – ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν
όπως θα έπρεπε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακολουθώντας σχέδια που
είχαν εκπονηθεί εκ των προτέρων. Κατά
τη διάρκεια μιας κρίσης, η οποία διέπεται από το άγνωστο και την αβεβαιότητα, οι αποτελεσματικές απαντήσεις είναι
τελικά σε μεγάλο βαθμό αυτοσχέδιες και
εμπνευσμένες εκείνη την στιγμή.
Μπορεί να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
ενεργειών: όχι μόνο προσωρινές κινήσεις
(για παράδειγμα, θεσμοθέτηση πολιτικών
εργασίας από το σπίτι), αλλά και προσαρμογές στις τρέχουσες επιχειρηματικές
πρακτικές (όπως η υιοθέτηση νέων εργαλείων για τη βοήθεια της συνεργασίας),
οι οποίες μπορεί να είναι επωφελείς και
χρήσιμο να διατηρηθούν ακόμα και μετά
την κρίση.
Αυτό που χρειάζονται οι ηγέτες κατά τη

διάρκεια μιας κρίσης δεν είναι ένα προκαθορισμένο σχέδιο αντίδρασης, αλλά συμπεριφορές και νοοτροπίες που θα τους
αποτρέψουν από το να δώσουν υπερβολικό βάρος στο να ανταποκριθούν στις
εξελίξεις, οι οποίες θα είναι πάντα ένα
βήμα μπροστά και να τους βοηθήσουν να
κοιτάξουν μέλλον..
Σε αυτό το άρθρο, διερευνούμε πέντε
τέτοιες συμπεριφορές και συνοδευτικές
νοοτροπίες που μπορούν να βοηθήσουν
τους ηγέτες να πλοηγηθούν στην πανδημία του κοροναϊού και φυσικά σε άλλες
μελλοντικές κρίσεις.

Οργάνωση για την
αντιμετώπιση κρίσεων:
Το δίκτυο των ομάδων
Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, οι ηγέτες
πρέπει να εγκαταλείψουν την πεποίθηση ότι μια αντιμετώπιση από πάνω προς
τα κάτω θα δημιουργήσει σταθερότητα.
Σε συνηθισμένες επείγουσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η τυπική εταιρεία
μπορεί να βασιστεί στην κλασική δομή
της που περιλαμβάνει εντολές και έλεγχο
προκειμένου να διαχειριστεί σωστά τις
λειτουργίες της, υλοποιώντας το προβλεπόμενο σενάριο.
Ωστόσο, σε κρίσεις που χαρακτηρίζονται
από αβεβαιότητα, οι ηγέτες αντιμετωπίζουν προβλήματα που είναι άγνωστα και
ελάχιστα κατανοητά.
Μια μικρή ομάδα στελεχών στο υψηλότερο επίπεδο ενός οργανισμού δεν μπο-

Τα ανώτερα στελέχη ενός οργανισμού πρέπει να είναι
προετοιμασμένα να μεταθέσουν προσωρινά ορισμένες
ευθύνες της διοίκησης σε ένα δίκτυο ομάδωνκαθώς και να
εξουσιοδοτήσουν άλλους να κατευθύνουν πολλές πτυχές της
αντίδρασης του οργανισμού. Αυτό συνεπάγεται να τους δοθεί η
εξουσία να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις χωρίς να
χρειάζεται να λάβουν έγκριση
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ρεί να συλλέξει πληροφορίες ή να λάβει
αποφάσεις αρκετά γρήγορα ώστε να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Οι ηγέτες
μπορούν να κινητοποιήσουν καλύτερα
τους οργανισμούς τους θέτοντας σαφείς
προτεραιότητες για τον τρόπο αντιμετώπισης και εξουσιοδοτώντας τους άλλους
να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν λύσεις που εξυπηρετούν αυτές τις προτεραιότητες.
Για να προωθήσουν την ταχεία επίλυση
προβλημάτων και την εκτέλεση αποφάσεων υπό χαοτικές συνθήκες υψηλής πίεσης, οι ηγέτες μπορούν να οργανώσουν
ένα δίκτυο ομάδων.
Παρόλο που το δίκτυο ομάδων είναι μία
ευρέως γνωστή δομή, αξίζει να τονιστεί
γιατί σχετικά λίγες εταιρείες έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της. Ένα δίκτυο ομάδων αποτελείται από μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη συναρμολόγηση ομάδων, οι
οποίες ενώνονται με έναν κοινό σκοπό
και συνεργάζονται με τον ίδιο τρόπο που
συνεργάζονται τα άτομα σε μία ομάδα
Ορισμένα τμήματα του δικτύου αναλαμβάνουν δράσεις που πραγματοποιούνται
εκτός των τακτικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
Άλλα μέρη προσδιορίζουν τις επιπτώσεις
της κρίσης στις συνήθεις επιχειρηματικές
δραστηριότητες και κάνουν προσαρμογές, όπως η παροχή βοήθειας στους εργαζομένους να προσαρμοστούν σε νέους
κανόνες εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, το δίκτυο ομάδων θα περιλαμβάνει
ένα ολοκληρωμένο κέντρο «νευρώνων»
που καλύπτει τέσσερις τομείς: προστασία
του ανθρώπινου δυναμικού, σταθεροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δέσμευση των πελατών (customer engagement)
και οικονομικό stress testing.
Ανεξάρτητα από το εύρος λειτουργίας
τους, τα αποτελεσματικά δίκτυα ομάδων
εμφανίζουν πολλές ιδιότητες:
• Είναι πολύ-τομεακά. Η εμπειρία δείχνει ότι οι κρίσεις παρουσιάζουν έναν

βαθμό πολυπλοκότητας που καθιστά
απαραίτητη την προσέλκυση εμπειρογνωμόνων από διαφορετικούς τομείς.
• Είναι σχεδιασμένα να ενεργούν. Δεν
αρκεί μόνο η αναζήτηση ιδεών εμπειρογνωμόνων. Οι ειδικοί πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες, να επινοήσουν
λύσεις, να τις εφαρμόσουν και να τις
βελτιώσουν όσο προχωρούν.
• Και είναι προσαρμόσιμα. Αναδιοργανώνονται, επεκτείνονται ή συστέλλονται καθώς οι ομάδες μαθαίνουν περισσότερα για την κρίση και καθώς οι
συνθήκες αλλάζουν.
Οι ηγέτες πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία και τη διαφάνεια σε όλο το δίκτυο
των ομάδων. Ένας τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι με τη διανομή εξουσίας
και την ανταλλαγή πληροφοριών: με άλλα
λόγια, αποδεικνύοντας πώς πρέπει να λειτουργούν οι ίδιες οι ομάδες.
Σε καταστάσεις κρίσης, το ένστικτο ενός
ηγέτη μπορεί να είναι η ενοποίηση της
αρχής λήψης αποφάσεων και ο έλεγχος
των πληροφοριών, παρέχοντας τις σε
αυστηρά απαραίτητη γνώση. Κάνοντας
το αντίθετο θα ενθαρρύνει τις ομάδες να
ακολουθήσουν το ίδιο.
Ένα άλλο κρίσιμο μέρος του ρόλου του
ηγέτη, ειδικά στο συναισθηματικό, τεταμένο περιβάλλον που χαρακτηρίζει μια
κρίση, είναι η προώθηση της ψυχολογικής ασφάλειας, έτσι ώστε οι άνθρωποι
να μπορούν να συζητούν ανοιχτά ιδέες,

ερωτήσεις και ανησυχίες χωρίς φόβο επιπτώσεων. Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο των
ομάδων να κατανοήσουν την κατάσταση
και πώς να το χειριστούν μέσω μιας υγιούς συζήτησης.

Ανύψωση ηγετών κατά τη
διάρκεια μιας κρίσης: Η αξία
της «σκόπιμης ηρεμίας» και της
«περιορισμένης αισιοδοξίας»
Ακριβώς όπως τα ανώτερα στελέχη ενός
οργανισμού πρέπει να είναι προετοιμασμένα να μεταθέσουν προσωρινά ορισμένες ευθύνες από την ιεραρχία διοίκησης και ελέγχου σε ένα δίκτυο ομάδων,
πρέπει επίσης να εξουσιοδοτήσουν άλλους να κατευθύνουν πολλές πτυχές της
αντίδρασης του οργανισμού στην κρίση.
Αυτό συνεπάγεται να τους δοθεί η εξουσία να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν
αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση.
Μια σημαντική λειτουργία των ανώτερων
στελεχών είναι να δημιουργήσουν γρήγορα μια αρχιτεκτονική για τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε η λογοδοσία να είναι
σαφής και οι αποφάσεις να λαμβάνονται
από κατάλληλα άτομα σε διαφορετικά
επίπεδα.
Οι ανώτεροι ηγέτες πρέπει επίσης να
διασφαλίσουν ότι εξουσιοδοτούν τους
σωστούς ανθρώπους να λαμβάνουν αποφάσεις αντιμετώπισης κρίσεων σε όλο το
δίκτυο ομάδων.
Δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι λήψης απο-

Ο κύκλος παύσης-αξιολόγησης-πρόβλεψηςπράξης θα πρέπει να είναι συνεχής,
γιατί βοηθά τους ηγέτες να διατηρούν
μια κατάσταση σκόπιμης ηρεμίας και να
αποφεύγουν την υπερβολική αντίδραση σε
νέες πληροφορίες καθώς εισέρχονται
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φάσεων πιθανόν να κάνουν κάποια λάθη,
πρέπει να είναι σε θέση να μάθουν γρήγορα και να κάνουν διορθώσεις χωρίς
να αντιδράσουν υπερβολικά ή να παραλύσουν τον οργανισμό. Στην αρχή μιας
κρίσης, οι ανώτεροι ηγέτες θα πρέπει να
διορίσουν υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να κατευθύνουν την αντιμετώπιση
της κρίσης. Όμως, καθώς εξελίσσεται η
κρίση, οι νέοι ηγέτες αντιμετώπισης κρίσεων θα εμφανιστούν φυσικά σε ένα δίκτυο δομών ομάδων και αυτοί οι ηγέτες
αντιμετώπισης κρίσεων δεν θα είναι πάντα ανώτερα στελέχη.
Σε συνηθισμένες καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, η εμπειρία είναι ίσως η πιο πολύ-

τιμη ποιότητα που προσφέρουν οι ηγέτες.
Αλλά σε πρωτοφανείς landscape-scale
κρίσεις, ο χαρακτήρας του ηγέτη είναι
υψίστης σημασίας. Οι ηγέτες αντιμετώπισης κρίσεων πρέπει να είναι σε θέση
να ενώσουν ομάδες πίσω από έναν μόνο
σκοπό και να μορφοποιήσουν τα κατάλληλα προς διερεύνηση από τις ομάδες
ερωτήματα. Το «καλύτερο» θα εμφανίσει
πολλές ιδιότητες. Το ένα είναι «ηθελημένη ηρεμία», η ικανότητα να αποκολληθεί
κανείς από μια δύσκολη κατάσταση και
να σκεφτεί ξεκάθαρα πώς θα πλοηγηθεί.
Η σκόπιμη ηρεμία απαντάται συχνότερα
σε καλά εδραιωμένα άτομα που έχουν ταπεινότητα αλλά όχι αδυναμία.

Μια άλλη σημαντική ποιότητα είναι η «περιορισμένη αισιοδοξία» ή η εμπιστοσύνη
σε συνδυασμό με τον ρεαλισμό. Νωρίς σε
μια κρίση, εάν οι ηγέτες επιδείξουν υπερβολική εμπιστοσύνη παρά τις προφανώς
δύσκολες συνθήκες, μπορούν να χάσουν
την αξιοπιστία τους.
Είναι πιο αποτελεσματικό για τους ηγέτες
να προβάλλουν την αυτοπεποίθηση ότι ο
οργανισμός θα βρει έναν τρόπο να ανταπεξέλθει στην δύσκολη κατάσταση, αλλά
θα δείξουν επίσης ότι αναγνωρίζουν την
αβεβαιότητα της κρίσης και έχουν αρχίσει
να την αντιμετωπίζουν συλλέγοντας περισσότερες πληροφορίες. Όταν η κρίση
έχει περάσει, τότε η αισιοδοξία θα είναι
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πιο ωφέλιμη (και μπορεί να είναι πολύ λιγότερο περιορισμένη).

Λήψη αποφάσεων εν μέσω
αβεβαιότητας: Παύση για αξιολόγηση και πρόβλεψη και, στη
συνέχεια, δράση
Το να περιμένουμε ένα πλήρες σύνολο
γεγονότων πριν να προσδιορίσουμε τι
πρέπει να κάνουμε είναι ένα άλλο κοινό
λάθος που κάνουν οι ηγέτες κατά τη διάρκεια κρίσεων. Επειδή μια κρίση περιλαμβάνει πολλά άγνωστα και εκπλήξεις,
τα γεγονότα μπορεί να μην γίνουν σαφή
μέσα στο απαραίτητο χρονικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων.
Αλλά οι ηγέτες δεν πρέπει να καταφεύγουν στη χρήση της διαίσθησής τους
μόνο. Οι ηγέτες μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αβεβαιότητα και το
συναίσθημα του jamais vu (το αντίθετο
του déjà vu) συλλέγοντας συνεχώς πληροφορίες καθώς η κρίση ξεδιπλώνεται και
παρατηρώντας πόσο καλά λειτουργούν
οι αντιδράσεις τους.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει συχνά παύση από τη διαχείριση κρίσεων, αξιολόγηση της κατάστασης από πολλαπλές
οπτικές γωνίες, πρόβλεψη τι μπορεί να
συμβεί στη συνέχεια, και κατόπιν δράση. Ο κύκλος παύσης-αξιολόγησης-πρόβλεψης-πράξης πρέπει να είναι συνεχής,
γιατί βοηθά τους ηγέτες να διατηρούν
μια κατάσταση σκόπιμης ηρεμίας και να
αποφεύγουν την υπερβολική αντίδραση
σε νέες πληροφορίες καθώς εισέρχονται.
Ενώ μερικές στιγμές κατά τη διάρκεια της
κρίσης θα απαιτηθεί άμεση δράση, χωρίς χρόνο να αξιολογούν ή προβλέπουν,
οι ηγέτες θα βρουν τελικά ευκαιρίες να
σταματήσουν, να ανασυγκροτηθούν και
να σκεφτούν μπροστά προτού κάνουν
περαιτέρω κινήσεις.
Δύο γνωστικές συμπεριφορές μπορούν
να βοηθήσουν τους ηγέτες καθώς εκτιμούν και προβλέπουν.

Η μία, που ονομάζεται ενημέρωση, περιλαμβάνει αναθεώρηση ιδεών με βάση τις
νέες ομάδες πληροφοριών που συλλέγονται τις γνώσεις που αναπτύσσονται. Η
δεύτερη,, η αμφιβολία, βοηθά τους ηγέτες να εξετάσουν τις συνεχιζόμενες και
πιθανές ενέργειες με κριτικό τρόπο και να
αποφασίσουν εάν πρέπει να τροποποιηθούν, να υιοθετηθούν ή να απορριφθούν.
Η ενημέρωση και η αμφιβολία βοηθούν
τους ηγέτες να μεσολαβούν στις μονομαχίες τους για να συλλάβουν λύσεις με
βάση αυτά που έχουν κάνει στο παρελθόν και να δημιουργήσουν νέες λύσεις
χωρίς να αντλήσουν από προηγούμενα
διδάγματα. Αντ’ αυτού, οι ηγέτες φέρνουν
τις εμπειρίες τους για να βοηθήσουν, ενώ
δέχονται νέες ιδέες καθώς εμφανίζονται.
Μόλις οι ηγέτες αποφασίσουν τι να κάνουν, πρέπει να ενεργήσουν με αποφασιστικότητα. Η ορατή αποφασιστικότητα
όχι μόνο ενισχύει την εμπιστοσύνη του
οργανισμού στους ηγέτες, αλλά ενθαρρύνει επίσης το δίκτυο ομάδων να διατηρήσει την αναζήτηση λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.

Επίδειξη ενσυναίσθησης: Αντιμετωπίστε την ανθρώπινη τραγωδία ως πρώτη προτεραιότητα
Σε μια γενικευμένη κρίση, τα μυαλά των
ανθρώπων στρέφονται πρώτα στη δική
τους επιβίωση και σε άλλες βασικές ανάγκες. Θα αρρωστήσω ή θα πληγωθώ; Η
οικογένειά μου; Τι συμβαίνει τότε; Ποιος
θα μας φροντίσει; Οι ηγέτες δεν πρέπει
να αναθέσουν στο τμήμα επικοινωνίας ή
το νομικό προσωπικό την αντιμετώπιση
αυτών των ερωτήσεων. Μια κρίση είναι
ακριβώς η περίοδος όπου είναι πολύ σημαντικό για τους ηγέτες να διατηρήσουν
μια ζωτική πτυχή του ρόλου τους: να
κάνουν μια θετική διαφορά στη ζωή των
ανθρώπων.
Για να το κάνουν αυτό, οι ηγέτες θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις προσωπικές και

επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια μιας
κρίσης. Μέχρι σήμερα, ο COVID-19 έχει
εξελιχθεί σε τραγωδία για πολλές χώρες
με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Η πανδημία έχει επίσης προκαλέσει μία σειρά
δευτερογενών συνεπειών. Οι κυβερνήσεις θέσπισαν απαγορεύσεις μετακινήσεων και απαιτήσεις καραντίνας, οι οποίες
είναι σημαντικές για τη διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας, αλλά μπορούν επίσης
να αποτρέψουν τους ανθρώπους από τη
βοήθεια συγγενών και φίλων ή να αναζητήσουν άνεση σε ομάδες της κοινότητας
ή σε χώρους λατρείας.
Το κλείσιμο των σχολείων για παράδειγμα, επιβαρύνει τους εργαζόμενους γονείς.
Δεδομένου ότι κάθε κρίση θα επηρεάσει
τους ανθρώπους με συγκεκριμένους τρόπους, οι ηγέτες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο
οι άνθρωποι αγωνίζονται να διαχειριστούν την κατάσταση και να λάβουν αντίστοιχα μέτρα για να τους υποστηρίξουν.
Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας οι ηγέτες
όχι μόνο να επιδείξουν ενσυναίσθηση,
αλλά να ανοίξουν τον εαυτό τους στην
ενσυναίσθηση από τους άλλους και να
παραμείνουν προσεκτικοί σε ό,τι αφορά
τη δική τους ευημερία. Καθώς το άγχος,
η κόπωση και η αβεβαιότητα συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης,
οι ηγέτες μπορεί να διαπιστώσουν ότι οι
ικανότητές τους να επεξεργάζονται πληροφορίες, να παραμένουν ισορροπημένοι και να ασκούν καλή κρίση μειώνονται.
Θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να
αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές μειώσεις
εάν ενθαρρύνουν τους συναδέλφους να
εκφράσουν την ανησυχία τους - και να
λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις που
τους δίδονται.
Η επένδυση χρόνου στην ευημερία τους
θα επιτρέψει στους ηγέτες να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους τις
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Σε μια γενικευμένη κρίση, τα μυαλά των ανθρώπων στρέφονται πρώτα
στη δική τους επιβίωση και σε άλλες βασικές ανάγκες. Θα αρρωστήσω
ή θα πληγωθώ; Η οικογένειά μου; Τι συμβαίνει τότε; Ποιος θα μας
φροντίσει; Οι ηγέτες δεν πρέπει να αναθέσουν στο τμήμα επικοινωνίας
ή το νομικό προσωπικό την αντιμετώπιση αυτών των ερωτήσεων. Μια
κρίση είναι ακριβώς η περίοδος όπου είναι πολύ σημαντικό για τους
ηγέτες να διατηρήσουν μια ζωτική πτυχή του ρόλου τους: να κάνουν
μια θετική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων

εβδομάδες και τους μήνες που μπορεί να
συνεπάγεται μια κρίση.

Αποτελεσματική επικοινωνία:
Διατηρήστε τη διαφάνεια και
παρέχετε συχνές ενημερώσεις
Η επικοινωνία στην περίοδο κρίσεων από
ηγέτες συχνά είναι λανθασμένη. Επαναλαμβανόμενα, βλέπουμε τους ηγέτες
να έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση,
αισιόδοξους τόνους στα αρχικά στάδια
μιας κρίσης - και να αυξάνουν τις αμφιβολίες των ενδιαφερομένων σχετικά με
το τι γνωρίζουν οι ηγέτες και πόσο καλά
αντιμετωπίζουν την κρίση. Από την άλλη,
επίσης συχνά, βλέπουμε πολλούς ηγέτες
να αποφεύγουν να προβούν σε ανακοινώσεις, ενώ περιμένουν να προκύψουν
περισσότερα γεγονότα και να ληφθούν
αποφάσεις.
Καμία προσέγγιση δεν είναι καθησυχαστική. Όπως έγραψε πρόσφατα η Amy
Edmondson, «η διαφάνεια είναι “δουλειά”
για τους ηγέτες σε μια κρίση. Να είστε ξεκάθαροι τι γνωρίζετε, τι δεν γνωρίζετε και
τι κάνετε για να μάθετε περισσότερα». Η
στοχαστική, συχνή επικοινωνία δείχνει ότι
οι ηγέτες παρακολουθούν την κατάσταση
και προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους

καθώς μαθαίνουν περισσότερα. Αυτό
τους βοηθά να διαβεβαιώσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι αντιμετωπίζουν την
κρίση. Οι ηγέτες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες, τις ερωτήσεις και τα ενδιαφέροντα
κάθε κοινού.
Η ανάθεση στα μέλη της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων να μιλούν από πρώτο
χέρι για το τι κάνουν μπορεί επίσης να
αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική τακτική.
Οι επικοινωνίες δεν πρέπει να σταματούν μόλις περάσει η κρίση. Η παροχή
μιας αισιόδοξης, ρεαλιστικής προοπτικής
μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στους
εργαζόμενους και σε άλλους ενδιαφερόμενους, εμπνέοντας τους να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της εταιρείας.

Εν κατακλείδι
Η πανδημία του κοροναϊού δοκιμάζει
τους ηγέτες εταιρειών και οργανισμών
σε κάθε τομέα σε όλο τον κόσμο. Οι συνέπειές της θα μπορούσαν να διαρκέσουν
περισσότερο και να παρουσιάσουν μεγαλύτερες δυσκολίες από ό, τι ο καθένας
αναμένει.
Η παρατεταμένη αβεβαιότητα είναι ακό-

μη περισσότερο λόγος για τους ηγέτες
να αγκαλιάσουν τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Όσοι το
κάνουν θα βοηθήσουν στη δημιουργία
ή την ενίσχυση συμπεριφορών και αξιών
που μπορούν να υποστηρίξουν τους οργανισμούς και τις κοινότητές τους κατά
τη διάρκεια αυτής της κρίσης, όσο καιρό συνεχίζεται και να τις προετοιμάσουν
καλά για την επόμενη μεγάλης κλίμακας
πρόκληση.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ως
μία μεγάλης κλίμακας κρίση, η πανδημία
έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα,
ανησυχία και έχει αυξήσει σημαντικά το
άγχος όλων.
Στη διάρκεια τέτοιων κρίσεων, όπου οι
πληροφορίες είτε είναι μη διαθέσιμες
είτε δεν έχουν συνέπεια και όπου οι άνθρωποι δεν αισθάνονται σίγουροι για το
τι ξέρουν, η ανθρώπινη επιθυμία για διαφάνεια, καθοδήγηση και ερμηνεία του
τι έχει συμβεί είναι μεγαλύτερη. Και είναι
τα λόγια και οι πράξεις του ηγέτη που
μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να
αισθανθούν ασφαλείς και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
ΠΗΓΕΣ: McKinsey
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Τα 5 «must» των ηγετών
της επόμενης γενιάς
Τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και η εργασιακή πραγματικότητα αλλάζουν διαρκώς,
επηρεαζόμενα από τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών. Ηγέτες του αύριο θα στεφθούν
μόνο όσοι αναπτύσσουν τις κατάλληλες δεξιότητες.
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, gpantazopoulos@boussias.com
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ηγετική υπεροχή δεν αποτελεί μια κεκτημένη σταθερά
σε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι απαιτήσεις
της αγοράς και οι εξωγενείς συνθήκες
(βλ. Covid-19) απαιτούν διαρκή προσαρμοστικότητα και ευελιξία, τόσο στους κοντινούς όσο και στους μακροπρόθεσμους
στόχους. Τα τελευταία 20 χρόνια, έχει
προστεθεί ένας ακόμα παράγοντας που
επιβάλλει αλλεπάλληλες αλλαγές σε κάθε
επιχειρηματικό σχεδιασμό: οι ψηφιακές
τεχνολογίες, με όλα όσα προσφέρουν σε
εκείνους που αντιλαμβάνονται τη δυναμική τους.
Πριν το τέλος του 20ου αιώνα, οι κανόνες
με τους οποίους πορευόταν ο διεθνής
εμπορικός ανταγωνισμός ανατράπηκαν.
Η παραγωγικότητα των δυτικών χωρών,
οι οποίες ως τότε πρωταγωνιστούσαν βασιζόμενες στο μοντέλο «εντολής και ελέγχου», υποχρεώθηκε να προσανατολιστεί
προς τις νεότερες τεχνολογίες ώστε να
διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους. Κύριο λόγο σε αυτό έπαιξε
η κατακόρυφη άνοδος των ιαπωνικών
εμπορικών οργανισμών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν πρώτοι τις νέες δυνατότητες και
εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το προβάδισμα.
Οι οργανισμοί της Δύσης που συνέχιζαν
να εθελοτυφλούν στη νέα πραγματικότητα, σύντομα θα έρχονταν αντιμέτωποι
με ραγδαίες απώλειες στα κέρδη τους και
την επακόλουθη πτώχευση. Μεγάλος χαμένος στον αγώνα της παγκόσμιας κυριαρχίας υπήρξε η Αμερική, καθώς μεγάλο
ποσοστό των επιχειρήσεών της οδηγήθηκαν σε χρεωκοπία και όσες επέζησαν αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν πλήρως το
μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξής τους,
με ανθρώπινο δυναμικό που θα έδινε στο
εξής έμφαση τη διατομεακή συνεργασία
και τη λήψη αποφάσεων από πολλαπλά
και επικοινωνούντα κέντρα αποφάσεων.
Η αλλαγή του αιώνα -και ακόμα περισσότερο η τελευταία δεκαετίας- είδε την

αγορά να επηρεάζεται εκ νέου από τις
τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής. Οι ηγετικές δεξιότητες που εξασφαλίζουν την
επιχειρηματική επιτυχία μεταβάλλονται
με ταχύτατους ρυθμούς και η επανάπαυση σε γνώσεις ή θεωρήσεις του παρελθόντος μπορούν εύκολα να αποδειχθούν
επιχειρηματικά μοιραίες. Ο έξυπνος σχεδιασμός με βάση τις σημερινές συνθήκες
και η λεπτομερής οργάνωση κάθε πρωτοβουλίας είναι σημαντικότερα από κάθε
πιθανή επένδυση, αν αυτή δεν έχει μελετηθεί προσεκτικά.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν
τη δυνατότητα ιχνηλάτησης αδιόρατων
καταναλωτικών αναγκών, την άμεση εκμετάλλευση επικοινωνιακών κενών στην
προσέγγιση των ανταγωνιστικών οργανισμών, αλλά και την ευελιξία της ταχύτητας στην επικοινωνία των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, η
ίδια η λειτουργία των εμπορικών φορέων καθίσταται ομαλότερη και σε άμεση
αλληλεπίδραση με τη συμπεριφορά της
αγοράς.
Ακολουθούν πέντε απαράβατοι κανόνες
τους οποίους κάθε σύγχρονος ή επίδοξος
ηγέτης πρέπει να έχει κατά νου καθημερινά, για να είναι σίγουρος πως δεν θα βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

1. Το βασικό κριτήριο (πρέπει
να) είναι πάντα η απόδοση
Στο επόμενο εταιρικό briefing, ρίξτε μια
ματιά στους παρευρισκόμενους και θα
αντιληφθείτε το προφανές: τα διοικητικά
στελέχη στη μέση ελληνική επιχείρηση είναι άνδρες 40-50 ετών, οι οποίοι δείχνουν

να πληρούν μια σειρά άγραφων κανόνων
που λειτούργησαν ως προϋπόθεση για
την ανέλιξή τους στα ανώτερα κλιμάκια.
Πρόκειται για μια τυποποιημένη εκδοχή
του διοικητικού στελέχους που παραμένει απαράλλαχτη εδώ και δεκαετίες και,
μάλιστα, όσο περισσότερα χρόνια περνούν τόσο το δημογραφικό προφίλ και οι
συμπεριφορές που το συνοδεύουν αποτελούν την εγγύηση πως δεν θα αλλάξει
ποτέ. Παρά την αλματώδη πρόοδο που
έχει σημειωθεί στην κοινωνία όσον αφορά την ουσιαστική εγκαθίδρυση της ισότητας των φύλων και την εξασφάλιση των
δικαιωμάτων των μειονοτήτων (είτε μιλάμε για άτομα διαφορετικής ιθαγένειας,
διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ή κάποιας φυσικής ιδιαιτερότητας),
το επαγγελματικό τοπίο στην Ελλάδα
υποδηλώνει το αντίθετο.
Για ένα ηγετικό στέλεχος που θέλει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού που έχει
στη διάθεσή του, οποιοσδήποτε τέτοιος
διαχωρισμός αποτελεί πρόβλημα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες εξασφαλίζουν συνθήκες άνετης πρόσβασης στην πληροφορία
και εύκολης επικοινωνίας με τη διοίκηση
για όλους τους εργαζομένους.
Είναι η απόδειξη πως το εύρος και η ορθή
εκμετάλλευση της γνώσης είναι τα μόνα
ουσιαστικά εργαλεία για την επιχειρηματική πρόοδο. Κάθε άλλη στάση από
διοικητικής πλευράς διαταράσσει τις
εταιρικές σχέσεις, τη διάθεση των εργαζομένων να βρίσκονται σε σύμπνοια με
το διοικητικό προσωπικό και την αίσθηση αξιοκρατίας που οφείλει να αποπνέει

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει
να αναδιαμορφώνουν τα ηγετικά τους
πρότυπα, βλέποντας το τοπίο να αλλάζει μέρα
με τη μέρα. Η αλλαγή αυτή είναι αναπόφευκτη
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ένας εμπορικός οργανισμός.
Δυστυχώς, αυτή η αναχρονιστική παράδοση δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έρευνες στην Αμερική έχουν δείξει
πως τα διοικητικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων τείνουν να επιλέγουν συνεργάτες και αντικαταστάτες που θυμίζουν
κλώνους τους, τόσο ως προς τις δεξιότητες όσο και ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, παρόλο που η παγκοσμιοποίηση και οι μετατοπίσεις ανθρώπινου
δυναμικού έχουν αποδείξει πως η αποδοτικότητα και οι ηγετικές ικανότητες των
εργαζομένων δεν σχετίζονται αρνητικά
με την υπηκοότητά τους. Επομένως, είναι
σημαντικό να αναθεωρήσουμε άμεσα τον
τρόπο με τον οποίο κρίνουμε τα άτομα
που θέλουμε να μας πλαισιώνουν στη
λήψη σημαντικών αποφάσεων, εκμεταλλευόμενοι στο μέγιστο τις πραγματικές
δυνατότητες της επιχείρησής μας.

2. Διεύρυνση
του γνωστικού πεδίου
Το να περιμένει κάποιος στωικά την ανάθεση της επόμενης αποστολής του/της
χωρίς να παίρνει ο ίδιος πρωτοβουλίες και
να αποδεικνύει πως διατίθεται να «βουτήξει στα βαθιά», μπορεί να προκαλέσει δύο
προβλήματα: α) τα διοικητικά στελέχη
του οργανισμού πιθανότατα έχουν παρατηρήσει αυτή τη στάση, αποκλείοντας τον
εργαζόμενο από τις πιο απαιτητικές δραστηριότητες, και β) ο εργαζόμενος στερεί
από τον εαυτό του τη δυνατότητα να αυξήσει το γνωστικό πεδίο και την εμπειρία
του σε τομείς με τους οποίους στο μέλλον
θα επιθυμούσε να είναι εξοικειωμένος.
Πριν την αλλαγή του αιώνα, η εμπειρία
και το know how αποκτιούνταν αργά και
σταδιακά, μέσω πολλών και χρονοβόρων
προαγωγών. Σήμερα, η επέλαση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει συρρικνώσει
αυτόν τον χρόνο και η δυνατότητα να
ακουστούν ιδέες και προτάσεις από όλες

τις βαθμίδες της ιεραρχίας είναι σαφώς
μεγαλύτερη.
Όποιος προσβλέπει στην ανάληψη ηγετικών καθηκόντων, οφείλει να εκμεταλλεύεται κάθε τεχνολογικό εργαλείο προς
όφελός του και να καταστήσει σαφές πως
βρίσκεται στις τάξεις της εταιρείας γιατί
επιθυμεί να βρίσκει λύσεις σε δύσκολα
προβλήματα και όχι για να φέρει απλώς
εις πέρας τα καθήκοντά του.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν τη
δυνατότητα γρήγορης και εύκολης επαγγελματικής κατάρτισης, επικοινωνίας με
ειδικούς και εμπειρογνώμονες, αλλά και
οριζόντιας συνεργασίας με τα υπόλοιπα
τμήματα, γεγονός που μπορεί να εξασφαλίσει μια σφαιρικότερη εικόνα των αναγκών της αγοράς στην οποία απευθύνεται
μια εταιρεία. Οι ηγετικές δεξιότητες προϋποθέτουν να μπορεί κάποιος να εντοπίσει
τις ελλείψεις μεταξύ των διαφορετικών
τομέων της επιχείρησης και να εξασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική ενδοεπικοινωνία τους με το ελάχιστο δυνατό
κόστος.
Η αναρρίχηση στην ιεραρχία μπορεί
πλέον να γίνει ταχύτερα, καθώς οι οργανωτικές δεξιότητες και η διορατικότητα
είναι προσόντα εξίσου σημαντικά με την
άρτια γνώση του εκάστοτε επαγγελματικού αντικειμένου. Και το βασικότερο: μια
λύση που λειτουργεί σήμερα, δεν είναι
καθόλου βέβαιο πως θα είναι ιδανική και
σε μια αυριανή πρόκληση. Οι επιτυχημένοι ηγέτες εκμεταλλεύονται όλες τις γνώσεις που αποκτούν με την καθημερινή
τριβή τους με τις ανάγκες της επιχείρησης
που διευθύνουν και προσαρμόζουν τον
τρόπο επίλυσης των προβλημάτων στην
ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται και οι
ψηφιακές τεχνολογίες.

3. Αναβάθμιση των συνεργασιών
Το μεγάλο στοίχημα κάθε ηγεσίας σήμερα είναι η δημιουργικότητα με την οποία

αντιμετωπίζει τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της αγοράς δεν αρκεί η ανάπτυξη
μιας πλούσιας ατζέντας συνεργατών
αλλά και η εξασφάλιση πως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επικοινωνούν έγκαιρα και
συντονισμένα. Μάλιστα, στις περιπτώσεις
που το δίκτυο περιλαμβάνει οργανισμούς
πολλών διαφορετικών χωρών, αποκλινουσών κουλτουρών ή διαφορετικών επιχειρηματικών φιλοσοφιών, οι προκλήσεις
πολλαπλασιάζονται και είναι εύκολο να
θιχτούν αντικρουόμενα συμφέροντα.
Το ζητούμενο είναι η εύρεση σπάνιων
επιχειρηματικών ευκαιριών που οι ανταγωνιστές δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν διαθέτουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο για
την εκμετάλλευσή τους. Για να καταστεί
δυνατό αυτό το επίπεδο συνεννόησης,
απαιτείται θεμελίωση της εμπιστοσύνης
ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και κατανόηση των προσωπικών οραμάτων του
ηγετικού στελέχους από τους άλλους. Η
επαγγελματική αξιοπιστία κατά το παρελθόν και το ποσοστό επιτυχίας σε προηγούμενες συνεργατικές αποστολές θα
αποτελέσουν την εγγύηση που χρειάζεται, ώστε να πειστούν όλοι οι συνεργάτες
πως θα επωφεληθούν από μια επιτυχημένη συνεργασία.

4. Αναθεώρηση της
έννοιας της «παραγωγικότητας»
Παρόλο που η σταδιακή αύξηση των
εξόδων μέσω της απασχόλησης μεγάλου
αριθμού εργαζομένων και η προσπάθεια
μείωσης του ετήσιου εταιρικού κόστους
ήταν αυτά που όριζαν για δεκαετίες την
επιτυχία μιας επιχείρησης, οι ψηφιακές
τεχνολογίες έκαναν αμέσως κατανοητό
πως το μεγάλο στοίχημα κάθε ηγεσίας είναι η δημιουργικότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις αλλεπάλληλες προκλήσεις
της αγοράς.
Φυσικά, ο όγκος του ανθρώπινου δυναμικού και ο έλεγχος των περιττών εξόδων
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δεν έχουν λιγότερη σημασία σήμερα,
όμως η εκμετάλλευση της ευελιξίας που
προσφέρουν οι νεότερες τεχνολογίες
έχουν αποδείξει επανειλημμένα πως σημασία δεν έχει το μέγεθος της εταιρείας,
αλλά η νοοτροπία και η ποιότητα των ιδεών που τη διέπουν.
Ήδη από το 2010, σε μια έρευνα που είχε
πραγματοποιηθεί από την IBM, οι αμερικανοί CEO κατέτασσαν τη δημιουργικότητα ως το πρωταρχικό προσόν για να
μπορέσει κάποιος να αναλάβει ηγετικά
καθήκοντα. Επομένως, αυτό που κάποτε
ονομάζαμε «σκληρή δουλειά», έχει πλέον αντικατασταθεί από την ευελιξία των
ιδεών, τον οραματισμό μακριά από τους
περιορισμούς του παρελθόντος και την
υιοθέτηση πρωτοποριακών επιχειρηματικών μοντέλων.
Φυσικά, αν το πνεύμα της δημιουργικότητας ήταν τόσο εύκολο να καλλιεργηθεί, όλοι οι επαγγελματικοί οργανισμοί
θα χαρακτηρίζονταν από διαρκείς επιτυχίες. Ένας εργαζόμενος που στοχεύει
στην ανάληψη ηγετικών ευθυνών, όσο
δημιουργικός και αν είναι, συχνά δεν εισακούεται από τις ανώτερες βαθμίδες ή
οι ιδέες του λειτουργούν προς όφελος της
ομάδας (χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα
κακό) και όχι του ίδιου προσωπικά. Από
την πλευρά της διοίκησης, απαιτείται αυξημένη οξυδέρκεια και ενθάρρυνση της
ενδοεταιρικής επικοινωνίας, ώστε να δίνονται οι σωστές ευκαιρίες σε όλους όσοι
τις αξίζουν.
Τα ηγετικά στελέχη πρέπει να σταματήσουν να επιβραβεύουν την ομοιομορφία
και την προσκόλληση σε στείρα πρωτόκολλα του παρελθόντος. Η εποχή προστάζει τη δημιουργία μιας κουλτούρας που
βασικό χαρακτηριστικό της είναι η πολυφωνία, με βάση την οποία όλοι οι εργαζόμενοι θα νιώθουν άνετα να εκφράσουν
τις ιδέες τους και να αναζητήσουν βοήθεια
όταν συναντήσουν κάποιο εμπόδιο.

Το μεγάλο στοίχημα κάθε ηγεσίας
σήμερα είναι η δημιουργικότητα με την
οποία αντιμετωπίζει τις αλλεπάλληλες
προκλήσεις της αγοράς
5. Το μεγάλο μυστικό
Αυτή είναι ίσως η χρησιμότερη συμβουλή.
Με τον ίδιο τρόπο που τα ηγετικά στελέχη
των επιχειρήσεων του περασμένου αιώνα
προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θεωρώντας την εσφαλμένα ως συνώνυμη της
επιτυχίας, έτσι και σήμερα παρατηρείται
ένα παρόμοιο φαινόμενο. Εκτός από εκείνους που αρνούνται να δουν τους νέους
δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους,
υπάρχουν και κάποιοι που υποβιβάζουν
τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα
και τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, θεωρώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες ως τη λύση και όχι το εργαλείο που
θα οδηγήσει στην πρόοδο. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες, συχνά συναντάται η πεποίθηση
πως επενδύοντας στην τελευταία πρόταση της τεχνολογίας κάποιος αναβαθμίζει
αυτόματα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτό δημιουργεί
ποικίλες αυταπάτες και συνήθως διαψεύδεται από την πραγματικότητα.
Η τεχνοφοβία σίγουρα δεν έχει θέση
στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο
αλλά, συγχρόνως, η προσκόλληση στην
τεχνολογία χωρίς να υπάρχει η βάση της
εμπιστοσύνης στην ανθρώπινη ευφυΐα
και ευρηματικότητα μπορεί να ανακόψει
τη δημιουργική πνοή οποιουδήποτε εγχειρήματος. Ένα ηγετικό στέλεχος οφείλει κάθε φορά να αξιολογεί τα όσα τού
προσφέρει η τεχνολογία, κάνοντας στον
εαυτό του και στους συνεργάτες του τρεις
βασικές ερωτήσεις:

α) Είναι η εφαρμογή της εκάστοτε ιδέας
εφικτή;
β) Θα βοηθήσει στην ευρύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα της επιχείρησης;
γ) Μπορεί να αξιοποιηθεί ευρέως και να
χρησιμεύσει ουσιαστικά;

Εν κατακλείδι
Οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να αναδιαμορφώνουν τα ηγετικά
τους πρότυπα, βλέποντας το τοπίο να
αλλάζει μέρα με τη μέρα. Η αλλαγή αυτή
είναι αναπόφευκτη. Ποτέ μια τεχνολογική
πρόταση δεν αποσύρθηκε επιτρέποντας
την επιστροφή σε πεπαλαιωμένες μεθόδους. Συχνά, αποδεικνύονται ελλιπείς ή
ελαττωματικές και γι’ αυτό επενδύεται
επιπλέον χρόνος για την αναβάθμιση και
τελειοποίησή τους.
Οι οργανισμοί του μέλλοντος θα ανταγωνίζονται σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο,
καθώς η καλλιέργεια του σωστού κλίματος συνεργασίας θα τους προσφέρει τη
δυνατότητα να επωφεληθούν περισσότερο από την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και από τη
διεύρυνση της διανεμόμενης τεχνογνωσίας των διοικητικών στελεχών και των
εργαζομένων στις χαμηλότερες βαθμίδες. Άλλωστε, ο ευρύτερος στόχος εδώ
και πολλά χρόνια είναι η επικράτηση των
υψηλών επιπέδων δημιουργικότητας που
θα επιφέρουν και μεγαλύτερη εμπορική
επιτυχία.
Όπως και τον περασμένο αιώνα, έτσι και
τώρα, η διαφορά τελικά θα φανεί από το
ποιος θα πάρει το προβάδισμα.
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Λήψη αποφάσεων σε αβέβαιους καιρούς
Ο COVID-19 αποδείχθηκε επικίνδυνα μεταδοτικός, όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά
και για τις αγορές. Καθώς τα χρονικά περιθώρια για οικονομική ανάκαμψη στενεύουν
μέρα με τη μέρα, αυτή είναι η στιγμή που κάθε ηγετικό στέλεχος πρέπει να διδάξει
ψυχραιμία και επιχειρηματική προσαρμοστικότητα. Ακολουθούν 5 προτάσεις που
θα το καταστήσουν εφικτό.
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, gpantazopoulos@boussias.com
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ανείς δεν αμφισβητεί τη δυσκολία λήψης δύσκολων και έγκαιρων αποφάσεων στις συνήθεις
συνθήκες της αγοράς. Πρόκειται
για έναν διαρκή αγώνα δρόμου ενάντια σε
αντίξοα deadline και απρόβλεπτο ανταγωνισμό. Παρόλα αυτά, η άφιξη του κορονοϊού διαμόρφωσε ένα πρωτόγνωρο τοπίο για την επιχειρηματικότητα. Πλέον, οι
ηγετικοί πυρήνες κάθε οργανισμού πρέπει
να λαμβάνουν «ριψοκίνδυνες» αποφάσεις
χωρίς οποιαδήποτε βεβαιότητα για την
επόμενη μέρα, αποδεικνύοντας τη σφαιρικότητα των γνώσεων και των εμπειριών
τους, τόσο σε σχέση με την επιχείρησή
τους και τους ανταγωνιστικούς της φορείς,
όσο και με την ευρύτερη συμπεριφορά της
αγοράς σε τόσο ιδιαίτερες συνθήκες.
Μετά το αρχικό μούδιασμα και τη συνειδητοποίηση της νέας κατάστασης, η αντίδραση ήταν λίγο πολύ η ίδια από όλους:
ανακοπή σχεδόν όλων των κρίσιμων αποφάσεων και διεργασιών μέχρις ότου υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για την
πανδημία. Ήταν μια αντίδραση ανθρώπινη
και αναμενόμενη, αλλά συγχρόνως ζημιογόνα για όλους. Αυτό, όμως, που θα ξεχωρίσει τώρα τους μεγάλους παίκτες από
τους μικρότερους, είναι ο χρόνος και η ταχύτητα επανεκκίνησης μέσω νέων πρωτοβουλιών. Γιατί, το να εισέλθει ένας οργανισμός σε μερική ή ολική αδράνεια αποτελεί
από μόνο του μια κρίσιμη απόφαση, αλλά
το να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς του καλύπτοντας την απόσταση που
πρόσθεσε η κρίση μέχρι την επίτευξη των
στόχων του, είναι υποχρεωτικό και αναγκαίο αν θέλει να αποτελεί και στο μέλλον
υπολογίσιμη δύναμη.
Οι 5 αρχές που ακολουθούν εξασφαλίζουν
ένα νηφάλιο ξεκίνημα, γιατί μπορεί ο τολμών συνήθως να νικά αλλά για να αποκτήσει την απαραίτητη τόλμη πρέπει να
διαθέτει την ψυχραιμία να αναγνωρίσει τα
πραγματικά προβλήματα.

1. Βαθιές Ανάσες
Μετά το αρχικό σοκ της αλλαγής που έφερε στη ζωή μας ο COVID-19, το ένστικτο
όλων των υπευθύνων σε μεγάλους επιχει-

ρηματικούς οργανισμούς υπαγόρευσε την
εγρήγορση και την επιμονή στις κεκτημένες ταχύτητες του παρελθόντος. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η ανατροπή της οικονομικής (και όχι μόνο) πραγματικότητάς
μας απαιτεί ακριβώς το αντίθετο: να αφουγκραστούμε για λίγο την αλλαγή εποχής,
να δούμε ποια στοιχεία των στρατηγικών
μας κατά το παρελθόν μπορούν να διατηρηθούν ως έχουν και να ανασχεδιάσουμε
τον τρόπο που προσεγγίζουμε το επιχειρηματικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό,
αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνονται
οι υπηρεσίες μας. Αν υπάρχει ένας κίνδυνος μεγαλύτερος από αυτόν της οικονομικής ύφεσης, αυτός είναι το να προβούμε
σε σπασμωδικές επιχειρηματικές κινήσεις
προσποιούμενοι πως τίποτα δεν έχει αλλάξει και πως ο κόσμος θα ανταποκριθεί
εξίσου άνετα στις παροχές μας.
Αυτή η ουσιαστική αλλά και συμβολική
παύση από τις συνήθεις επαγγελματικές
δραστηριότητες, μπορεί να σημαίνει μια
μικρή καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, την αφιέρωση χρόνου στον αναπρογραμματισμό των προσεγγίσεών μας ή
ακόμα και ένα πολυήμερο διάλειμμα από
τα καθήκοντά μας, κατά το οποίο μόνοι ή
σε συνεννόηση με τα διοικητικά στελέχη
της επιχείρησης θα σκεφτούμε ποια φιλοσοφία πρέπει να ακολουθήσουμε στο εγγύς μέλλον. Τρεις τρόποι για να γίνει αυτό
πιο οργανωμένα είναι οι ακόλουθοι:

• Κατά

τη νοητή ή ουσιαστική απομάκρυνσή μας από το «πεδίο της μάχης»
και αφού ενημερωθούν για αυτήν οι συνεργάτες που βασίζονται στις εντολές
μας, προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια
ευρύτερη αντίληψη της κατάστασης.
Αναπροσαρμόζουμε τη σκέψη μας από
την αρχή, σαν να είναι η πρώτη εβδομάδα που έχουμε αναλάβει τα ηγετικά μας
καθήκοντα. Έτσι, η προηγούμενη εμπειρία μας στον κλάδο θα μας αποτρέψει
από πιθανά σφάλματα, αλλά συγχρόνως
θα ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας να
αποκτήσει μια φρέσκια ματιά που βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα του
παρόντος.

• Ανοίγουμε τον ορίζοντά μας και παρατηρούμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, εντός
κι εκτός συνόρων, ξεχνώντας για λίγο τις
επαγγελματικές ευθύνες που βαρύνουν
τη θέση μας. Κάποιες φορές, οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες προκύπτουν
από τη διατήρηση μιας ουσιαστικής επαφής με την κοινωνία και τις συνεχείς ανακατατάξεις εντός του κοινωνικού ιστού.
Όσον αφορά την αυστηρά επαγγελματική θέση μας, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του επιχειρηματικού κόσμου
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς σε μια απειλή παγκόσμιας κλίμακας
όπως είναι η πανδημία, όλες οι χώρες και
όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

• Τέλος, μαθαίνουμε πώς εκτιμούν την κατάσταση οι συνεργάτες και τα διοικητικά
στελέχη που μας πλαισιώνουν, ρωτώντας τους ποια κίνηση θεωρούν πιο καίρια για τη δεδομένη στιγμή, τι είναι αυτό
που λείπει περισσότερο από την τωρινή
λειτουργία της επιχείρησης και σε ποιους
τομείς θα μπορούσαν να επενδυθούν κεφάλαια ή ανθρώπινο δυναμικό με θετική
απόδοση στο μακροπρόθεσμο μέλλον.

2. Πολυσυμμετοχικότητα
Καθώς οι εξελίξεις που αφορούν τον κορονοϊό είναι καθημερινές, η αβεβαιότητα
κάνει συχνά τα ηγετικά στελέχη να περιορίζουν τις αποφάσεις σε ένα στενό κύκλο
διοικητικών στελεχών, δίνοντας στην ουσία
το πράσινο φως σε ένα γκρουπ μόλις 5-10
ατόμων να θέσουν την πολιτική, βάσει της
οποίας θα κινηθεί η επιχείρηση για ολόκληρους μήνες. Η σωστή ηγετική στρατηγική
είναι η απόρριψη του αυστηρού ιεραρχικού μοντέλου και η εμπλοκή δημιουργικών
εργαζομένων από όλο τα φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και εξωτερικών
εμπλεκόμενων φορέων. Η εμπιστοσύνη σε
όλες τις φωνές που στηρίζουν το όραμα της
επιχείρησης θα οδηγήσει σε μια δημιουργική πολυφωνία, θα αλλάξει προς το καλύτερο το ενδοεταιρικό κλίμα και θα ξεχωρίσει
τους εργαζόμενους των κατώτερων βαθμίδων που αξίζουν περισσότερες ευκαιρίες
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Η ιχνηλάτηση λύσεων για περισσότερες από
μία δυσμενείς καταστάσεις πιθανώς ακούγεται
εφιαλτική αλλά στην πράξη μπορεί να
αποδειχθεί σωτήρια
στα κέντρα αποφάσεων.
Αυτό μπορεί να γίνει με τη γνωστή μέθοδο Fishbowl, κατά την οποία ο ηγέτης και
τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού
κάθονται γύρω από το στρογγυλό τραπέζι
(έστω εικονικά, μέσω διαδικτύου), ενώ τη
συνάντηση παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εμπλεκόμενοι φορείς.
Δύο ή τρεις θέσεις γύρω από το τραπέζι
παραμένουν κενές και σε αυτές μπορούν
να κάθονται εκ περιτροπής ικανοί εργαζόμενοι από τις κατώτερες βαθμίδες ή εξωτερικοί συνεργατικοί φορείς, παραθέτοντας
τις δικές τους ιδέες και συμμετέχοντας στη
συζήτηση.
Έτσι, όλοι οι παρευρισκόμενοι αποκτούν
καλύτερη αίσθηση της κατάστασης, ενώ
καθένας μπορεί να διατυπώσει απόψεις ή
απορίες σηκώνοντας το χέρι και συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο.
Τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας ηγέτης για να διευκολυνθεί αυτή η επικοινωνία είναι τα εξής:
• Διευκρίνηση των αποφάσεων που επείγουν να ληφθούν.
• Προσδιορισμός των υπευθύνων για αυτές τις αποφάσεις, οι οποίοι πρέπει να
είναι σε διαρκή συνεννόηση με όλους
όσους θα βοηθήσουν στην εκτέλεση
τους.
• Ορισμός μιας ευρύτερης ομάδας εμπειρογνωμόνων και ειδικών, που θα βρίσκονται σε αλληλοσυνεννόηση με τους
υπευθύνους των αποφάσεων.
• Δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων και άμεσης επικοινωνίας, ώστε

να εγκαθιδρυθεί ένα γρήγορο πολυφωνικό μοντέλο που θα επιτρέψει στους υπεύθυνους να παρακολουθούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις
τελευταίες εξελίξεις χωρίς χρονοτριβές.
Μόλις ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, ο ηγέτης της επιχείρησης οφείλει να
μιλήσει σε όσους θα προχωρήσουν στην
εκτέλεσή τους, διευκρινίζοντας τις ενέργειες που θα χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει
να τηρηθούν. Με την πάροδο του χρόνου,
η νέα αυτή διαδικασία θα αποκτήσει κανονικότητα και, με την εναλλαγή των προσώπων που θα την απαρτίζουν κάθε φορά, οι
προτάσεις θα ανανεώνονται σύμφωνα με
τις πραγματικές ανάγκες τις αγοράς.

3. Έμφαση σε φαινομενικά
ασήμαντες επιλογές
Υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή πριν την
επέλαση της πανδημίας, οι επιχειρήσεις
εστίαζαν σε μεγάλο βαθμό στα μεγάλα
στοιχήματα, δηλαδή στους υψηλούς εκείνους στόχους που όταν επιτυγχάνονται
το όφελος είναι άμεσο και μεγάλο: η αγορά και οργάνωση μιας επιπλέον μονάδας
παραγωγής, η ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού σε νέες γεωγραφικές περιοχές
κλπ. Την περίοδο που διανύουμε, κάποιες
αποφάσεις που ίσως φαίνονται δευτερεύουσες ή περιττές μπορούν να έχουν σημαντικότερες μακροπρόθεσμες στρατηγικές
επιπτώσεις. Η ικανότητα ενός ηγετικού
στελέχους να τις ξεχωρίσει, μπορεί να τον
κάνει να προκριθεί μέσα στον αντίξοο
ανταγωνισμό της εποχής. Χαρακτηριστι-

κό είναι το παράδειγμα της πλατφόρμας
του Netflix και η απόφαση που πήραν εν
μέσω καραντίνας οι υπεύθυνοί της, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε χαμηλότερη ανάλυση. Ήταν μία απρόσμενη λύση
ώστε να διασφαλιστεί πως ο φόρτος των
αυξημένων προβολών δεν θα έκανε την
πλατφόρμα να καταρρεύσει και τελικά
αποδείχθηκε σοφή κίνηση. Ενώ αρχικά
αντιμετωπίστηκε καχύποπτα, η πραγματικότητα απέδειξε πως οι περισσότεροι
χρήστες δεν αντιλήφθηκαν κάποια διαφορά στην ποιότητα του θεάματος, ενώ
αντίθετα η επισκεψιμότητα και ο αριθμός
των συνδρομητών αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, καθώς εκατομμύρια κόσμου
παγκοσμίως παρέμειναν καθηλωμένοι στα
σπίτια τους για εβδομάδες.
Ποια βήματα θα μπορούσαν, όμως, να διευκολύνουν έναν ηγέτη στον εντοπισμό
αυτών των δευτερευουσών λύσεων;

• Να σκεφτεί ποια είναι τα επικρατέστερα
σενάρια για το εγγύς μέλλον και με ποιο
τρόπο θα μπορούσε να επηρεάσει καθένα από αυτά την επιχείρηση. Η ιχνηλάτηση λύσεων για περισσότερες από μία
δυσμενείς καταστάσεις πιθανώς ακούγεται εφιαλτική αλλά στην πράξη μπορεί να
αποδειχθεί σωτήρια, καθώς η (έστω και
μερική) προετοιμασία μπορεί να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό μια ενδεχόμενη οικονομική καταστροφή.
• Να στοιχειοθετήσει μια σειρά από εύκολα πραγματοποιήσιμες ιδέες, που θα
μπορούσαν να ωφελήσουν την επιχείρηση με βάση την τωρινή κατάσταση της
αγοράς. Αυτό γίνεται εύκολα ανατρέχοντας στα συμπεράσματα του τελευταίου
briefing και σε όσες φορές ακούστηκε
η φράση: «Αυτό ίσως θα έπρεπε να το
έχουμε κάνει ήδη...».
• Να συζητήσει με όσους συνεργάτες θεωρεί έμπιστους και αποτελεσματικούς τις
ενστάσεις που πιθανώς είχαν το τελευ-
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ταίο διάστημα. Κάποιες προτάσεις που
ακούγονταν μέχρι τώρα στις αίθουσες
συνεδριάσεων περνούσαν απαρατήρητες και θεωρούνταν ιδέες πολυτελείας.
Τώρα ίσως είναι η ώρα να εφαρμοστούν
και να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με
τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι
ανταγωνιστικοί φορείς.

4. Ανάπτυξη ενός
διευρυμένου δικτύου εντολών
Στις περιόδους που οι συνθήκες είναι
ασταθείς, ένας ηγέτης οφείλει να απαντάει
με σταθερότητα και συνέπεια, τόσο για το
καλό της επιχείρησης όσο και για την προσωπική του επαγγελματική επιβεβαίωση.
Πριν τη λήψη μιας κρίσιμης απόφασης, η
προσοχή του πρέπει να επικεντρώνεται
αποκλειστικά στα ζητήματα που αφορούν
αποκλειστικά αυτή.
Επίσης, η θέση του επιβάλλει την έμφαση
στην τήρηση της σωστής στρατηγικής,
ενώ παράλληλα οι πρακτικές μέθοδοι με
τις οποίες αυτή θα εφαρμοστεί υπόκεινται
στη δικαιοδοσία των διοικητικών στελεχών ανά τομέα. Παρόλα αυτά, η επέκταση
αυτής της προσέγγισης ως τα κατώτερα
εταιρικά κλιμάκια μπορεί να εξασφαλίσει
ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
και ταχύτητα κινήσεων.
Οι εργαζόμενοι στα κατώτερα άκρα του
επιχειρηματικού οργανισμού δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να αποκλείονται από
την εκτέλεση βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στόχων, ασχέτως αν οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τους έχουν φέρει
πιθανώς αντιμέτωπους με δυσάρεστες
επαγγελματικές εξελίξεις. Για όσο διάστημα η πανδημία μας κρατά όλους σε εγρήγορση, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο.
Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου
διαλειτουργικών ομάδων με σαφείς εντολές, οι οποίες θα συνδέονται με τα κέντρα
αποφάσεων, θα βοηθήσει την επιχείρηση στην άμεση επίτευξη των στόχων της
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Η εμφάνιση του ιού κατέστησε
κατεπείγουσα την ανάπτυξη ενός κεντρικού
δικτύου επικοινωνίας και εκτέλεσης στόχων
παρά τις όποιες εξωγενείς αντιξοότητες.
Στόχος κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι
ένας συγκεκριμένος τομέας πρακτικών διεργασιών.
Για παράδειγμα, κάποιες ομάδες θα είναι
αφιερωμένες στην προστασία του εργατικού δυναμικού, άλλες στην αλυσίδα εφοδιασμού ή παραγωγής, άλλες στη σωστή
παροχή των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πελατολογίου, ενώ τα ανώτερα
κλιμάκια θα διασφαλίζουν καθημερινά
την σωστή οργάνωση και τον έλεγχο των
οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στην
εταιρεία. Τέλος, η ομάδα των διοικητικών στελεχών, σε συνεννόηση φυσικά με
το ηγετικό στέλεχος, θα διατηρεί όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη σε πλήρη συντονισμό,
εξασφαλίζοντας τον σωστό καταμερισμό
της εργασίας και τη διαφάνεια σε κάθε τομέα ξεχωριστά.
Αυτό άλλωστε είναι και το σχέδιο που
εφαρμόζεται -ή θα έπρεπε να εφαρμόζεται- στα δημόσια νοσοκομεία την τρέχουσα περίοδο. Μετά την εμφάνιση των
πρώτων κρουσμάτων του κορονοϊού στη
χώρα, οι νοσοκομειακές μονάδες αντιμετωπίζουν καθημερινά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Η εμφάνιση του ιού κατέστησε κατεπείγουσα την ανάπτυξη ενός κεντρικού δικτύου
επικοινωνίας και εκτέλεσης στόχων, ώστε
οι αποφάσεις που αφορούν την προστασία και ομαλή εργασία του προσωπικού να
λαμβάνονται ταχύτερα και από τα κατάλληλα άτομα. Η κατανομή του ιατροφαρμακευτικού υλικού και ο προγραμματισμός
των εισαγωγών σε κάθε νοσοκομείο ήταν
ζητήματα στρατηγικής και αφορούσαν
τα ηγετικά στελέχη σε συνεννόηση με το
Υπουργείο Υγείας. Αφού ελήφθησαν οι
σχετικές αποφάσεις, αυτές γνωστοποιήθηκαν στα διοικητικά στελέχη που με τη
σειρά τους οργάνωσαν τη λειτουργία κάθε

νοσοκομειακής πτέρυγας βάσει των νέων
δεδομένων.

5. Ανάδειξη νέων
διοικητικών στελεχών
με κρίση και χαρακτήρα
Όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες, τα
στελέχη που βρίσκονται κοντά στην κεντρική ηγεσία έχουν την τάση να υιοθετούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, συνήθως δείχνοντας πως συμφωνούν απόλυτα
με όλες τις προτάσεις και αποφάσεις της.
Ο κύριος λόγος είναι ότι γνωρίζουν πως
μετά από μία μεγάλη κρίση συνήθως λαμβάνουν μέρος κάποιες αναγκαστικές ενδοεταιρικές ανακατατάξεις.
Έτσι, διατηρώντας μια μετριοπαθή στάση και δείχνοντας πως βρίσκονται σε
σύμπνοια με την ηγεσία, θεωρούν πως
εξασφαλίζουν την παραμονή τους στον
πυρήνα των ανωτάτων στελεχών της εταιρείας. Στην πραγματικότητα, το μόνο που
αποδεικνύεται είναι η ανικανότητά τους
όσον αφορά τη διαχείριση σοβαρών κρίσεων και η πιθανή ανεπάρκειά τους για
την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων στο
μέλλον.Οι δύσκολες περίοδοι στην επιχειρηματικό κόσμο αποτελούν την πιο ιδανική δοκιμασία για την εξακρίβωση των
πραγματικών δεξιοτήτων κάθε στελέχους.
Ένας ηγέτης οφείλει να αναγνωρίζει την
ουσιαστική συνεισφορά κάθε μέλους της
διοίκησης και να προσπαθεί να δημιουργήσει την τέλεια ομάδα, η οποία θα βλέπει
την εμφάνιση μιας κρίσης ως ευκαιρία να
αποδειχθεί η δυναμική και η αποτελεσματικότητά της.
Η ιστορία έχει αποδείξει αμέτρητες φορές
πως ένας ηγέτης δεν βρίσκεται στη θέση
του για να έχει πάντα τις δημοφιλέστερες
απόψεις σε σχέση με τους συνεργάτες και
τους υπαλλήλους του.
Οι αποφάσεις που παίρνει πρέπει να έχουν

κύριο γνώμονα το συμφέρον του οργανισμού. Όταν, λοιπόν, οι συνθήκες απαιτούν
την άμεση ανάπτυξη μιας νέας διοικητικής ομάδας, καλό είναι να μην επιλέγει
τους «συνήθεις υπόπτους» (ασχέτως αν η
παραμονή τους στα ανώτερα διοικητικά
κλιμάκια έχει υπάρξει μακροχρόνια και
σταθερή), αλλά να εντοπίζει τα άτομα που
έχουν καταβάλει τα μέγιστα των προσπαθειών τους και έχουν καταφέρει στο πρόσφατο παρελθόν κάποια -αν όχι όλα- από
τα ακόλουθα:

• έχουν

μείνει αδιάβλητοι και άξιοι εμπιστοσύνης ύστερα από μια κρίση (προσωπική ή επαγγελματική), αποδεικνύοντας την επιδεξιότητα και τις προσωπικές
αντοχές τους,
• έχουν λάβει μια σκληρή και μη δημοφιλή
απόφαση, καθώς θεώρησαν πως αυτό
ήταν το καλύτερο για την επιχείρηση,
θέτοντας ίσως σε κίνδυνο προσωπικές ή
επαγγελματικές σχέσεις, και
• δεν δίστασαν να διακόψουν συνεργασίες
ή να απομακρύνουν άτομα από το δυναμικό της εταιρείας, δεδομένου ότι οι
θέσεις που καταλάμβαναν δεν αντιστοιχούσαν στην ευρύτερη συνεισφορά τους
σε αυτήν.
Φυσικά, πρόκειται για μια διαδικασία δύσκολη και ψυχοφθόρα. Όσο απλές κι αν
ακούγονται οι παραπάνω προϋποθέσεις,
τα άτομα που τις πληρούν είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Από τη στιγμή, όμως, που
κάποιος εντοπίσει αυτούς τους εν δυνάμει
ηγέτες, οφείλει να τους ενθαρρύνει να εξωτερικεύσουν τον καλύτερο επαγγελματικό
τους εαυτό, χωρίς αυτό να συνεπάγεται
ότι η ανάδειξή τους σε μια νέα διοικητική
θέση θα συνοδευτεί αυτόματα από κάποια
επιτυχία.
Τα ιδιαίτερα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους θα έχουν προς το παρόν επαληθευτεί και με το πέρασμα του χρόνου θα
αποδειχθεί πως η ενσωμάτωσή τους στον
κεντρικό διοικητικό πυρήνα θα ωφελήσει
τόσο τη λειτουργία της επιχείρησης όσο
και την ευκολία με την οποία ο ηγέτης βλέπει τις αποφάσεις του να πραγματώνονται
όπως τις οραματίστηκε.

Παρουσίαση
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ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Από τον Αύγουστο του 1959, όταν το εμβληματικό Mini βρέθηκε για πρώτη φορά στη
γραμμή παραγωγής, μέχρι και σήμερα η βρετανική φίρμα όχι μόνο έχει τον τρόπο να
απαντά στις προκλήσεις και τις ανάγκες κάθε εποχής αλλά και να οδηγεί τις εξελίξεις
σε εκείνους τους τομείς που δραστηριοποιείται και πρωταγωνιστεί.

Ί

σως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
της πρωτοπορίας που διακρίνει κάθε
πτυχή της MINI είναι η plug-in υβριδική έκδοση του ούτως ή άλλως πολύπλευρου
Countryman. Με μήκος που αγγίζει τα 4,3 μέτρα και εμφανώς αυξημένη απόσταση από το
έδαφος, το MINI Countryman Plug-In Hybrid
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα μικρομεσαίων διαστάσεων crossover.
Το αντίθετο, μάλιστα, μιας και ο διαχρονικός
σχεδιασμός κρατά σαφείς αποστάσεις από
το φλύαρο παράδειγμα του ανταγωνισμού,
ακτινοβολώντας την υψηλή κατασκευαστική
ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια
που το καθιστούν ξεχωριστό. Παρόμοια άλλωστε είναι και η εικόνα στον πενταθέσιο
θάλαμο επιβατών, ο οποίος αξιοποιεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις γενναιόδωρες
διαστάσεις του αυτοκινήτου. Τα 405 λίτρα του
χώρου αποσκευών είναι ενδεικτικά των μεταφορικών δυνατοτήτων του MINI Countryman
Plug-In Hybrid, έστω κι αν δεν αποτυπώνουν
την άνεση που απολαμβάνει κανείς στο εσωτερικό του.
Οι εξοπλιστικές επιλογές ικανοποιούν κάθε
απαίτηση, ενισχύοντας τη μοναδικότητα
ενός αυτοκινήτου που γνωρίζει πολύ καλά
πώς να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του. Οι ανεξάντλητες
δυνατότητες εξατομίκευσης καθώς και πέρα
από κάθε προσδοκία εξοπλιστική πληρότητα
της έκδοσης ΜΙΝΙ Yours Plus, ενισχύουν την
premium αύρα του MINI Countryman Plug-In
Hybrid αποτελώντας αναπόσπαστο στοιχείο
του ιδιαίτερου χαρακτήρα του.
Η παρουσία του υβριδικού συνόλου των 224
ίππων κάτω από τις μεταλλικές επιφάνειές του
συμπληρώνει την εικόνα ενός αυτοκινήτου
που δεν γνωρίζει από συμβιβασμούς. Δεν είναι μόνο οι εξαιρετικές επιδόσεις εκείνες που
χαρίζουν στο επαναστατικό MINI Countryman
Plug-In Hybrid ένα σαφή προβάδισμα απένα-

ντι στον ανταγωνισμό αλλά και η ικανότητά
του να κινείται με την αποκλειστική χρήση
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα, η λειτουργία του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα βενζίνης συνδυάζεται
με εκείνη ενός ηλεκτρικού μοτέρ το οποίο
αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών,
διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτόν ένα
εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα τετρακίνησης.
Με τη σειρά τους, οι μπαταρίες ιόντων-λιθίου
χωρητικότητας 10 kWh προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης 55-57 χιλιομέτρων με μηδενική κατανάλωση καυσίμου και μηδενικούς
ρύπους ως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα.
Το MINI Countryman Plug-In Hybrid επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, χωρίς παρόλα αυτά
η μέση τιμή της κατανάλωσης καυσίμου να

υπερβαίνει τα 1,9-2,1 λίτρα/100 χλμ. και οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τα 43-47
γρ./χλμ. Ο συνδυασμός των εξαιρετικών επιδόσεων με το περιορισμένο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα φαντάζει ιδανικός, ωστόσο, γίνεται ακόμα πιο ελκυστικός καθώς με τους
εξαιρετικά χαμηλούς εκλυόμενους ρύπους
και την προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων
από €31.824,72 (λιανική τιμή με φόρους από
€44.300) του MINI Countryman Plug-In Hybrid,
ο εταιρικός χρήστης έχει μηδενικό εταιρικό
φόρο, επιβραβεύοντας την επιλογή ενός πραγματικά «πράσινου» αυτοκινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης
ετοιμοπαράδοτων MINI Countryman Plug-In
Hybrid με το προνομιακό πακέτο εξοπλισμού
MINI Yours Plus και τιμή €55.610 (λιανική τιμή
προ φόρων €39.950).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MINI YOURS PLUS:
Πακέτο Chili

Στοιχεία εξοπλισμού MINI Yours

Εξωτερικός σχεδιασμός ΜΙΝΙ ALL4

Driving Assistant

Ράγες οροφής

Ηχοσύστημα Harman Kardon

Γυάλινη οροφή Panorama

Σύστημα πλοήγησης ΜΙΝΙ

Δερμάτινα θερμαινόμενα καθίσματα
οδηγού & συνοδηγού

Πακέτο Υπηρεσίων ΜΙΝΙ Connected

Λιανική τιμή προ φόρων: €39.950 (Λιανική τιμή με φόρους: €55.610)
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Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ
για αλλαγή καριέρας είναι τώρα
Πώς μπορείτε να παραμείνετε προσηλωμένοι στο στόχο της αλλαγής καριέρας ή
σταδιοδρομίας, εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης και της αυτό-απομόνωσης που
προκάλεσε η πανδημία του Covid-19; Βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσετε πιστά,
προκειμένου να θέσετε τα επιθυμητά θεμέλια για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και
για να μην βάλετε τις φιλοδοξίες σας «στον πάγο».
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, Απρίλιος 2020, έρευνα Harvard TH Chan School of Public Health, Μάιος 2020
ΑΠΟ∆ΟΣΗ: ΜΙΚΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ, mkontorousi@boussias.com
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προσδόκητα γεγονότα, δυσάρεστες ή ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν είναι λίγες οι φορές
στη ζωή μας που καλούμαστε
να αλλάξουμε συνήθειες, να βγούμε από
τη ζώνη ασφαλείας και να διαταράξουμε
ακούσια την ομαλή ροή της καθημερινότητάς μας, καταλήγοντας σε ερωτήματα
περί του τί τελικά έχει σημασία ή αξίζει να
συνεχίσουμε να κάνουμε και τί όχι. Καθόλου εντύπωση συνεπώς, δεν προκαλεί η
επιθυμία πολλών ανθρώπων εν μέσω της
πανδημίας του Covid-19, να αλλάξουν καριέρα και να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό επαγγελματικό μονοπάτι.

Είναι πράγματι
η κατάλληλη στιγμή;
Αναμφισβήτητα, η πανδημία προκάλεσε
υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας, ενώ βρήκε το σύνολο σχεδόν της ανθρωπότητας,
απροετοίμαστο ψυχολογικά, οικονομικά,
αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Η κατάσταση φαντάζει σε κάθε επίπεδο, απειλητική. Και όπως πολλοί ψυχολόγοι συναινούν,
η απειλή μάς ωθεί στο να σκεφτόμαστε/
πράττουμε συντηρητικά. Το αντίθετο δηλαδή, από αυτό που πραγματικά απαιτεί ο
στόχος της αλλαγής καριέρας. Εν ολίγοις,
οι έρευνες έχουν δείξει ότι είναι δύσκολο
να πάρει κανείς τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει καριέρα, εάν νιώθει απειλή ή φόβο
σχετικά με τις προοπτικές που προδιαγράφει το μέλλον. Πολλώ δε μάλλον, όταν είναι
περιορισμένες.
Το βασικό ερώτημα συνεπώς είναι πώς
εξισορροπείται η επιτακτική ανάγκη να
διασφαλιστεί η βασική επιβίωση - των οικογενειών και των εταιρειών μας - με την
αυξημένη παρόρμηση να διαβούμε ένα
τελείως καινούργιο και διαφορετικό επαγγελματικό μονοπάτι, μετά την υποχώρηση
της κρίσης;
Σύμφωνα με τον καθηγητή του London
Business School και συγγραφέα του «Act
like a leader, think like a leader» Herminia
Ibarra, η πανδημία στην πραγματικότητα,
θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ευκαιρίες
για μια νέα αρχή, ιδίως για εκείνους που
δεν πλήττονται άμεσα από εργασιακή ανα-

σφάλεια. Σε ειδικό άρθρο του στο Harvard
Business Review, ο Ibarra - ο οποίος μελετά
την αλλαγή σταδιοδρομίας τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης και
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 - σκιαγραφεί πέντε βασικές
αρχές για να μείνετε προσηλωμένοι στο
στόχο αλλαγής καριέρας, ακόμη και σε δύσκολους ή ιδιαίτερα απαιτητικούς καιρούς.

Αναπτύξτε εναλλακτικές
προσωπικότητες
Όταν το μέλλον διαφαίνεται αβέβαιο ή
όταν η εργασιακή διαδρομή σας παίρνει
τελικά μία απροσδόκητη στροφή, είναι
απολύτως λογικό να εξετάσετε ένα διαφορετικό «χαρτοφυλάκιο» επιλογών. Και
να έχετε κατά νου ότι, ακόμη και σε περιόδους σταθερότητας, ασφάλειας ή ευμάρειας, η αλλαγή σταδιοδρομίας δεν είναι
γραμμική διαδικασία.
Στον αντίποδα, πρόκειται για ένα ταξίδι
εξερεύνησης που για να το κάνετε σωστά,
θα πρέπει να είστε ανοιχτοί να πειραματιστείτε, να δοκιμάσετε, αλλά και να έρθετε
αντιμέτωποι με μία σειρά πιθανών «νέων
εαυτών» σας.
Καθόλου ασυνήθιστοδεν είναι να έρθετε
αντιμέτωποι με νέες πλευρές του εαυτού
σας, οι οποίες προκύπτουν από το ποιοι
στην ουσία θα θέλατε να γίνετε. Κάποιες
ιδέες μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικές από
άλλες, άλλες περισσότερο ασαφείς από
άλλες, ωστόσο αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και να σας κρατήσει
ευέλικτους και προσαρμοστικούς σε περαιτέρω μελλοντικές αλλαγές.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η πορεία
προς την αλλαγή σελίδας στην καριέρα είναι κυκλική διαδικασία. Ζωτικής σημασίας
στάδιο για την επιτυχία είναι να αφήσετε
τον εαυτό σας να φανταστεί ένα διαφορετικό σύνολο πιθανών και μελλοντικών εαυτών. «Αγκαλιάστε αυτή τη διαδικασία και
εξερευνήστε όσα περισσότερα μπορείτε»,
σημειώνει ο Ibarra.

Μην προσπερνάτε
το «μεταβατικό στάδιο»
Η αλλαγή σταδιοδρομίας - από τη φύση

της - είναι «περιοριστική» ή καλύτερα,
ακροβατεί μεταξύ του παρελθόντος και
ενός αβέβαιου μέλλοντος. Οι περιορισμοί
είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική
κατάσταση και όσοι βιώνουν ανάλογες
συνθήκες, συχνά αισθάνονται αγκυροβολημένοι ή αισθάνονται δυσκολία στην
αποδέσμευση του παρελθόντος. Αλλά
αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο κομμάτι
του εν λόγω ταξιδιού. Και αυτό επειδή σάς
επιτρέπει να επεξεργαστείτε πολλά και
πολύπλοκα συναισθήματα ή και αλληλοσυγκρουόμενες επιθυμίες. Αποτέλεσμα
της εσωτερικής πάλης είναι ότι δεν αποφασίζετε πρόωρα, αλλά εξετάζετε όλες τις
πιθανές επιλογές.
«Ο χρόνος μετάβασης είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την ανανέωση των
αποθεμάτων προσοχής και κινήτρων του
εγκεφάλου, αλλά και για τη διατήρηση των
γνωστικών διαδικασιών που μάς επιτρέπουν να αναπτυχθούμε πλήρως», εξηγεί
χαρακτηριστικά ο Ibarra.
Πράγματι, δεκάδες νευρολογικές μελέτες
δείχνουν ότι ο χρόνος για την «εσωτερική
επιχείρηση» μπορεί να είναι πιο ευεργετικός και επωφελής από τη στυγνή συμπλήρωση μιας λίστας δραστηριοτήτων
αυτο-βελτίωσης.
Σημαντικό είναι να γίνεται αντιληπτό το
πώς ενοποιούμε τις αναμνήσεις, ενσωματώνουμε όσα έχουμε μάθει, σχεδιάζουμε
το μέλλον, διατηρούμε την ηθική μας πυξίδα και χτίζουμε την αίσθηση του εαυτού
μας. Όπως άλλωστε έγραψε ο Bill Bridges
στο Transitions «δεν χρειάζεται να παίρνουμε θέση άμυνας για αυτό το - φαινομενικά - μη παραγωγικό χρόνο, δηλαδή
το σημείο καμπής της ζωής μας. Και αυτό
γιατί, σε αυτή την άσκοπη περίοδο, συντελούμε τις πιο σημαντικές εσωτερικές διεργασίες που προωθούν το μέλλον μας».

Ανάψτε το πράσινο φως
σε σπουδαία projects
Η πιο ασφαλής δίοδος για το χτίσιμο
νέας καριέρας περιλαμβάνει ποικίλες
και παράλληλες δραστηριότητες, όπως
καλλιέργεια γνώσεων, ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων, παρακολούθηση σεμιναρί-
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ων, αλλά και δημιουργία νέου δικτύου
επαφών. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου
χρόνου, τα ενδιαφερόμενα άτομα ενδέχεται να παρακολουθούν μαθήματα στο
διαδίκτυο ή να αναπτύσσουν ιδέες για το
ιδανικό ξεκίνημα.
«Στην έρευνα που διεξήγαγα για το βιβλίο
Working Identity, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εξερεύνηση σταδιοδρομιών,
διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
δουλεύουν πολλές δυνατότητες ταυτόχρονα, συγκρίνοντας και αντιπαραθέτοντας τα
υπέρ και τα κατά. Αυτή η δραστηριότητα
είναι εξαιρετικά σημαίνουσα, καθώς βοηθά να εργαστείτε, όχι μόνο με τις πρακτικές ερωτήσεις, αλλά και με τις υπαρξιακές,
όπως: Ποιος είμαι; Ποιος θέλω να γίνω; Πού
μπορώ να συνεισφέρω καλύτερα;», αναφέρει ο Ibarra.
Στο διά ταύτα, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και επαφών είναι κοινές και
σημαντικές οδοί για την ανακάλυψη νέας
σταδιοδρομίας.
Ωστόσο, αντί να εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο project, δοκιμάστε πολλά, ώστε
να συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα του καθενός. Μπορεί να
μην είναι όλα άμεσα εφαρμόσιμα στη νέα
πορεία της καριέρας που επιθυμείτε, αλλά
θα σας βοηθήσουν να βρείτε πού βρίσκονται τα πραγματικά δυνατά σας σημεία.
«Το θέμα είναι να κάνετε μια νέα και διαφορετική δουλειά με νέους και διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί αυτή η διαδικασία
αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να μάθετε
τους εαυτούς σας, τις προτιμήσεις και τις
αντιπάθειές σας, καθώς και τα είδη των
πλαισίων και των ανθρώπων που αναδεικνύουν τον καλύτερο εαυτό σας», υπογραμμίζει ο Ibarra.
Στις τρέχουσες συνθήκες του lockdown
και της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι, που
βρήκαν ευκαιρία για ανακατανομή χρόνου
και πόρων σε απαιτητικά projects. Εκείνοι
που άδραξαν την ευκαιρία της κρίσης από

Η πανδημία θα μπορούσε
να σηματοδοτήσει ευκαιρίες για μια νέα αρχή,
ιδίως για εκείνους που δεν πλήττονται άμεσα
από εργασιακή ανασφάλεια
την πρώτη στιγμή.
«Πρόσφατα διεξήγαγα διαδικτυακή δημοσκόπηση, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν πώς ανταποκρίνονται στην κρίση του κορωνοϊού. Το 50%
από τα 2.000 άτομα συνολικά, απάντησαν
ότι η κρίση προσέφερε ευκαιρίες για νέους
ορίζοντες και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, όπως εκείνες που σχετίζονται με
την τηλε-εργασία.
Από τη διαδικασία, δεν εξαιρέθηκα ούτε
εγώ προσωπικά, καθώς έπρεπε να μάθω
τρόπους online διδασκαλίας και μάλιστα,
άμεσα».

Επανασύνδεση με παλιές
επαφές
Η πανδημία που ξέσπασε - και - στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, κατέστησε απαραίτητη την κοινωνική αποστασιοποίηση και αυτό εξ’ ορισμού δεν
διευκολύνει τη δημιουργία νέου κοινωνικού δικτύου. Ωστόσο, με τους ανθρώπους
να επικοινωνούν ολοένα και περισσότερο
μέσα από το διαδίκτυο, η χρονική αυτή συγκυρία θα μπορούσε να αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να εντοπίσετε παλιές
και χρήσιμες επαφές σας.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι απομακρυσμένες επαφές είναι συχνά σε θέση
να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές και
ειλικρινέστερες συμβουλές, σε σχέση με
κοντινούς και αγαπημένους φίλους ή συναδέλφους σας. Ωστόσο, μπορεί να έχουν
ταυτόχρονα, λιγότερα κίνητρα για να σας
βοηθήσουν.
Ο Ibarra συνιστά να βασιστείτε στους

«αδρανείς δεσμούς» δηλαδή παλιούς συναδέλφους, με τους οποίους ήσασταν
κάποτε κοντά, αλλά δεν έχετε επαφή τα
τελευταία χρόνια. Αυτή ίσως είναι η πιο
ιδανική λύση. Και τον ισχυρισμό αυτό τον
αποδίδει σε ακόμη μία μελέτη, στην οποία
περισσότερα από 200 στελέχη, κλήθηκαν
να επανασυνδεθούν με παλιές επαφές,
προκειμένου να λάβουν πληροφορίες ή
συμβουλές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στη διεκπεραίωση ενός project.
Τα στελέχη ανέφεραν ότι οι συμβουλές
που έλαβαν από αυτές τις «αδρανείς πηγές» ήταν κατά μέσο όρο πιο πολύτιμες και
καινοτόμες από αυτές που έλαβαν από τις
περισσότερο ενεργές επαφές τους.

Μιλήστε για τις πραγματικές
επιθυμίες σας
Η αλλαγή σταδιοδρομίας μπορεί να είναι
μια εσωτερική διαδικασία. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να το συζητήσετε και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, να αποσαφηνίσετε
τις ιδέες σας και να διασφαλίσετε ότι δεν
θα «κολλήσουν στη σφαίρα του ονείρου»
(όπως καθιστά σαφές ο Ibarra).
«Η απλή πράξη της δημιουργίας και της
αφήγησης μιας ιστορίας για το τι θέλετε να
κάνετε ή γιατί θέλετε μια αλλαγή, μπορεί
να ξεκαθαρίσει τη σκέψη σας και να σάς
ωθήσει προς τα εμπρός, δεσμεύοντάς σας
δημόσια να κάνετε μια αλλαγή», σημειώνει
και καταλήγει: «Εάν τελικά τολμήσετε να
αλλάξετε καριέρα την εποχή της κρίσης,
θυμηθείτε ένα σημαντικό στοιχείο: Η ώρα
για να ξεκινήσετε είναι τώρα – αλλά μην
πηγαίνετε μόνοι».

Παρουσίαση

ΕΑΣΕ | LEADING

Covid-19 και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
H ιστορικά κοντόφθαλμη διαχείριση (με βάση τα αποτελέσματα τριμήνου)
και η χρηματιστηριακή υπερβολή έφερε τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σημαντικό
έλλειμα εμπιστοσύνης. Και όπως συνηθίζω να λέω στους φοιτητές μου,
η εμπιστοσύνη και όχι το χρήμα κινεί το κόσμο.
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘ. ΒΛΑΧΟΥ (PH.D), Aναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Σ

ε πρόσφατη έρευνα σε 28 χώρες
(Edelman), η κατά μέσο όρο συμφωνία στην πρόταση «Ο καπιταλισμός
στην τρέχουσα μορφή του κάνει περισσότερο κακό παρά καλό» είναι 58%. Με άλλα
λόγια, οι επιχειρήσεις με την κοντόφθαλμη,
α λα Gordon Geko («η απληστία είναι καλό
πράγμα») ως τώρα διαχείριση τους, βγάζουν
τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια. Ευτυχώς μέσω της ΕΚΕ (CSR) οι επιχειρήσεις
έχουν αρχίσει να αντιδρούν (βλέπε μανιφέστο
Business Roundtable μανιφέστο, ενέργειες
από το CSR Ελλάδος κτλ). Σημαντικό είναι το
ότι χρηματιστήριο Αθηνών έχει πλέον έναν
οδηγό για το πώς οι επιχειρήσεις θα μετρούν
και θα επικοινωνούν τις προσπάθειες ΕΚΕ.
Η ιδέα είναι απλή: αν βαθμολογείσαι σε κάποιο τομέα επίδοσης το πιθανότερο είναι ότι
θα συμμορφωθείς και θα αποδόσεις.
Η πρόκληση της εμπιστοσύνης
προς τις επιχειρήσεις
Η χαμηλή εμπιστοσύνη που δεν απολαμβάνουν όμως οι επιχειρήσεις, φέρουν τις ενέργειες αυτές (ΕΚΕ) αντιμέτωπες με σημαντικό
σκεπτικισμό. Εδώ εμφανίζεται η μεγάλη (παραδόξως) ευκαιρία που λέγεται Covid-19. Στα
δύσκολα φαίνονται οι φίλοι, λέει ο λαός μας.
Το πώς θα συμπεριφερθούν οι επιχειρήσεις
στην κατά και μετά Covid-19 εποχή αποτελεί ευκαιρία να κλείσει (αρκετά) το χάσμα
εμπιστοσύνης. Αποτελεί όμως και απειλή να
ανοίξει ακόμα περισσότερο.
Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις; Ας δούμε
τα δεδομένα - τι η κοινωνία «βλέπει». Υπηρετώ στο ακαδημαϊκό δίκτυο της fintech εταιρείας Truvalue Labs™, η οποία χρησιμοποιεί
τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
(sentiment analysis) και βαθμολογεί καθημερινά (χιλιάδες) εταιρείες, και σε πραγματικό

χρόνο, αναφορικά με την ΕΚΕ τους. Το κάνει
βάσει των 26 κατηγοριών EKE του προτύπου
SASB το οποίο κερδίζει -και δικαίως- τη μάχη
που δίνεται σήμερα ανάμεσα σε δεκάδες
πρότυπα ΕΚΕ για επικράτηση). Η πλατφόρμα
αναλύει 100,000+ πηγές παγκοσμίως, σε ό,τι
αφορά το τι λέει η κοινωνία για την επίδοση
ΕΚΕ των εταιρειών (και όχι οι ίδιες οι εταιρείες για την επίδοση ΕΚΕ τους). Η Truvalue
Labs™ «τρέχει» κάτι καινούργιο που αποκαλεί
coronavirus ESG/EKE monitoring. Βάσει αυτού, το 73% της συνολικής ΕΚΕ πληροφορίας
παγκοσμίως αφορά στην Covid-19. Η ανάλυση δείχνει ότι πέντε είναι οι πυλώνες ΕΚΕ στις
οποίες θα πρέπει οι επιχειρήσεις να εστιάσουν, κατά και ιδιαίτερα μετά την Covid-19
(που θα μας έχει μείνει η ύφεση), ανεξαρτήτως
κλάδου: Εργασιακή ασφάλεια και υγεία, Εργασιακές πρακτικές, Πρόσβαση σε αγαθά
με προσιτή τιμή, Ποιότητα και ασφάλεια
προϊόντων, Εφοδιαστική αλυσίδα.
Η Truvalue Labs™ βαθμολογεί τις εταιρείες
σε αυτούς του πυλώνες, και ανά χώρα. Στο
δείκτη «κοινωνικός αντίκτυπος» (θέματα εργασιακά, ποιότητας προϊόντων, προστασίας
ιδιωτικότητας, ευμάρειας πελάτη) οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα βαθμολογούνται με ένα
σκορ -0.6 (σε κλίμακα μέτρησης από -4 έως

4; τα δεδομένα είναι δυναμικά και αλλάζουν
καθημερινά). Σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και υγείας, ειδικότερα, είμαστε στο -0.5
(π.χ., η Πορτογαλία είναι στο -2.2, η Ιταλία στο
-0.5, η Γαλλία στο 0.2, η Ισπανία στο 0.1, και η
Γερμανία στο -0.4). Επιβεβαιώνοντας το κλίμα
χαμηλής εμπιστοσύνης, το συναίσθημα απέναντι στις επιχειρήσεις είναι σε αρνητικό έδαφος.
Στην Ελλάδα φαίνεται να είμαστε, συγκριτικά,
σε λιγότερο αρνητικό έδαφος (αλλά δυστυχώς
ακόμα αρνητικό). Οι επιχειρήσεις, επομένως
έχουν την ευκαιρία να κλείσουν (κάπως) το
χάσμα εμπιστοσύνης εστιάζοντας σε αυτούς
τους 5 πυλώνες ΕΚΕ. Όχι λόγια και επικοινωνία
όμως. Σε δείγμα 3.300+ εταιρειών παγκοσμίως
βρίσκουμε ότι οι εταιρείες που πράττουν πολύ
ΕΚΕ και μιλούν για την ΕΚΕ τους συγκριτικά
πολύ λιγότερο, απολαμβάνουν αύξηση των
πωλήσεων τους (20%+). Επομένως, οι πράξεις,
μιλούν δυνατότερα (και) σε αυτό το πεδίο.
Συνοψίζοντας
Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Είναι η κοινωνική υπευθυνότητα και η φιλανθρωπία το
τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού (Τζίμης
Πανούσης) ή μπορούν οι επιχειρήσεις, πράγματι, από τις σημαντικότερες ανθρώπινες
επινοήσεις να συνταχθούν περισσότερο με
την κοινωνία;
Ακόμα, θα πρέπει να τονιστεί ότι στους
5 πυλώνες προηγούμενα δεν αναδεικνύεται, δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι το «κάδρο»
μέσα στο οποίο η έμφαση στους 5 πυλώνες
θα λάβει χώρα. Έχουμε, όμως, ευχάριστα νέα
από τις Βρυξέλλες. Οποιοδήποτε bail-out (π.χ.,
αεροπορικές) θα «δεθεί» με μείωση ρύπων
(plus το νέο πακέτο επιχορηγήσεων και πακέτων που φαίνεται να προτεραιοποιεί την
πράσινη ανάπτυξη.
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Οι επιχειρήσεις «on a mission»
για την παγκόσμια υγεία
Μπορεί μία εταιρεία να ωθήσει τους ανθρώπους να πλένουν
αποτελεσματικότερα τα χέρια τους, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τους
οικείους τους ή να πραγματοποιούν τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, στο
πλαίσιο ενός προληπτικού πρωτοκόλλου «social distancing»; Και, εάν ναι,
ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας και των τμημάτων marketing στην υλοποίηση ενός
mission, το οποίο απαντά και συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν
την υγεία σε διεθνές επίπεδο;
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ, kkyritsi@boussias.com
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υπευθυνότητα και ο ρόλος
των εταιρειών στην αύξηση
του awareness για μία ευρεία
γκάμα θεμάτων που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο έχει οδηγήσει
τα τελευταία χρόνια τα τμήματα marketing
στην ανάληψη πρωτοβουλιών με κοινωνικό πρόσημο -μία συνήθη πρακτική τα
τελευταία χρόνια. Αποδοχή της διαφορετικότητας, προστασία του περιβάλλοντος,
φυλετικές διακρίσεις είναι μόνο κάποια
από τα θέματα που ευαισθητοποιούν το
κοινό, στα οποία ακολούθως εστιάζουν και
οι επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με άρθρο του Harvard Business
Review, στο πρωτοφανές context που έχει
δημιουργηθεί διεθνώς λόγω της πανδημίας, η παγκόσμια υγεία αποτελεί ένα νέο
πρόσφορο για τις εταιρείες πεδίο, προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόληψη ή
και στην αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.
Και εάν για ορισμένους κάτι τέτοιο μοιάζει
αναντίστοιχο, το Harvard Business Review
αναφέρει ότι το διεθνές επιχειρείν μπορεί
και πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο
στην αντιμετώπιση προβλημάτων στον
τομέα της υγείας, τα οποία εκτείνονται
από τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, την κακή φυσική κατάσταση και τον
υποσιτισμό έως και την αντιμετώπιση μίας
παγκόσμιας πανδημίας. Υποστηρίζει δε ότι
τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα
μπορούν να αποφευχθούν -συχνά μέσω
της υιοθέτησης νέων συμπεριφορών και
απλών κανόνων συμπεριφοράς και υγιεινής. Πόσο εύκολο είναι όμως να καλλιεργηθούν αυτές οι νέες συνήθειες και ποιες
πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλάβει η
εκάστοτε εταιρεία;
Όπως αναφέρει η Myriam Sidibe, senior
fellow του Mossavar-Rahmani Center for
Business and Government στο Harvard’s
Kennedy School και πρώην Global Social
Mission Director της Unilever, στο πλαίσιο
του άρθρου, «όπλο» για τις εταιρείες είναι
το marketing, το οποίο, όταν έχει στα χέρια
του το κατάλληλο mission, μπορεί να προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο.
Αυτός, εξάλλου, είναι και ο τομέας ειδίκευσης των marketers, το influencing της

συμπεριφοράς μέσα από τη σύνδεση του
εκάστοτε brand με έναν σκοπό, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό
του αποτύπωμα. Πρόκειται για αυτό που
ονομάζει «Purpose Tree», σύμφωνα με το
οποίο οι κοινωνικές πρωτοβουλίες των
brands στηρίζονται ταυτόχρονα σε 5 «ρίζες»: την αλλαγή συμπεριφοράς, το internal
support, τις μετρήσεις διείσδυσης της πρωτοβουλίας, είτε πρόκειται για καμπάνια, διαφήμιση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κ.ά., τα
partnerships και τη συστημική αλλαγή.

Εμπνέοντας την αλλαγή
συμπεριφοράς
Σύμφωνα με το άρθρο του Harvard
Business Review, τα tools των marketers,
όπως η έρευνα αγοράς, το product
innovation, η επικοινωνία και τα incentive
schemes, χρησιμοποιούνται μεν για την
αύξηση των κερδών, ωστόσο, μπορούν
εξίσου εύκολα να χρησιμοποιηθούν, ώστε
να αλλάξουν οι συνήθειες και οι κοινωνικές
νόρμες προς όφελος του κοινού. Ως εκ τούτου, ενισχύεται το positioning της εταιρείας
σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους, καθώς
και το growth της συνολικά. Ωστόσο και η
εύρεση ταλαντούχων marketers αποτελεί
αυτοτελώς μία πρόκληση για τις εταιρείες,
σύμφωνα με τον Sajith Ansar, ιδρυτή και
CEO της εταιρείας, Idea Spice, καθώς εκείνοι εντέλλονται να διεισδύσουν στο μυαλό
των καταναλωτών και να χτίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές, να τις αξιολογήσουν
και να τις τροποποιήσουν σε περίπτωση
ανάγκης. Όπως ακριβώς θα αναμορφώσουν τις ακολουθούμενες στρατηγικές για
την επίτευξη ενός project με κοινωνικό
προσανατολισμό.

Οι βασικές αρχές marketing μπορούν
να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στα
προγράμματα κάθε μάρκας, αναφέρει το
Harvard Business Review, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι θα απαντούν στις εξής
παραμέτρους:
• Αύξηση της ενίσχυσης του brand και των
κοινωνικών του στόχων μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς και τους τρόπους μέτρησης των αποτελεσμάτων.
• Αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου να ενθαρρυνθεί η αλλαγή συμπεριφοράς.
• Βαθμός βεβαιότητας ότι η προσπάθεια
θα βελτιώσει τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά προγράμματα και ότι είναι χρήσιμη για
τους ανθρώπους.
• «Κοινωνική άδεια», δηλαδή η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και των εν
δυνάμει συνεργατών στην πρωτοβουλία
ανάλογα με τον στόχο της.
• Στήριξη από την ηγεσία με resources και
τεχνογνωσία, ώστε να αποδειχθεί επιτυχής η πρωτοβουλία.

Η καθολική στήριξη
«κλειδί» για την επιτυχία
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανεξαρτήτως του βαθμού αφοσίωσης του
leadership σε μία κοινωνική πρωτοβουλία,
η επιτυχία της βασίζεται στην υποστήριξή
της από το σύνολο της εταιρείας, από τον
CEO έως και τα junior στελέχη. Ένας οραματιστής ηγέτης αποτελεί ισχυρό ατού
για μία εταιρεία, ωστόσο οι επιμέρους
λειτουργίες βασίζονται και στο ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός το οποίο σημαίνει
ότι το project θα πρέπει να χαίρει και της
δικής τους αποδοχής και υποστήριξης.

Κάθε project με κοινωνικό
προσανατολισμό θα πρέπει να έχει ως higher
level στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμων
αλλαγών στους κοινωνικούς κανόνες που
διαπερνούν μία κοινωνία
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Το διεθνές επιχειρείν μπορεί και πρέπει
να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην
αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της
υγείας, τα οποία εκτείνονται από τη διάδοση
μολυσματικών ασθενειών, την κακή φυσική
κατάσταση και τον υποσιτισμό έως και την
αντιμετώπιση μίας παγκόσμιας πανδημίας

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι το
corporate communication, και αυτό, διότι
οι social purpose πρωτοβουλίες ενέχουν
τις περισσότερες φορές ρίσκο και τη «δύναμη» να βλάψουν τη φήμη της εταιρείας
σε περίπτωση λάθους. Εξίσου σημαντικά
στην υλοποίηση ενός κοινωνικού project
είναι και το νομικό και οικονομικό τμήμα,
καθώς και το HR, επομένως οι επικεφαλής
τους θα πρέπει να το στηρίζουν. Παράλληλα, το engagement ανθρώπων από το σύνολο της εταιρείας, οι οποίοι μοιράζονται
το όραμα για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητο κατά τον χειρισμό καταστάσεων
που μπορεί να δυσχεράνουν την εξέλιξη
και ολοκλήρωσή του. Εξάλλου, σύμφωνα
με το BrandingStrategyInsider.com, συχνά
οι εταιρείες ζητούν από τους ανθρώπους
να σκέφτονται δημιουργικά, ενώ ακολούθως τους δεσμεύουν με τρόπους που τους
εμποδίζουν να κάνουν πράξη την αφοσίωσή τους. Αντιθέτως, υποστηρίζει, μία
ισχυρή αποστολή συνιστά τον συνδυασμό
προθέσεων και περιορισμών σε επίπεδο
αρχών.
Εξάλλου, το Harvard Business Review προτείνει στις εταιρείες να είναι πλήρως ενήμερες για τυχόν προκλήσεις που θα κληθούν
να αντιμετωπίσουν κατά την προσέλκυση

συμμάχων, εμπειρογνωμόνων και χορηγών
και, παράλληλα, να είναι ξεκάθαρες για το
commitment που θα επιδείξουν συνολικά
και για τους πόρους που θα χρειαστούν,
ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο impact. Επιπλέον, προτείνει η πρωτοβουλία να προωθηθεί ως επένδυση και όχι ως κόστος -μία
πρωτοβουλία, δηλαδή, η οποία μπορεί να
βοηθήσει την εταιρεία να διαφοροποιηθεί,
να προσελκύσει πελάτες, να τοποθετηθεί
σε νέες αγορές και να αποκτήσει πολύτιμα
capabilities στην καινοτομία προϊόντων και
σε partnerships, αλλά και να αποκτήσει νέους ταλαντούχους συνεργάτες. Άλλωστε, η
επένδυση στο ταλέντο είναι πάντοτε χρήσιμη, καθώς οι εργαζόμενοι με πάθος για
τη δουλειά τους μπορούν να αναζητήσουν
δημιουργικούς τρόπους για να επιτύχουν,
αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις αξίες της
εταιρείας και προσφέροντας στο δημόσιο
καλό.

Οι μετρήσεις σημαντικός
δείκτης για την επιτυχία
Σχετικά με την παρακολούθηση του
impact μέσω των marketing strategies, το
Harvard Business Review επισημαίνει ότι
όσο εξελίσσεται η επιστήμη, τα απαραίτητα tools εξακολουθούν να δημιουργούνται. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να
επιτρέψουν το τέλειο να γίνει ο εχθρός του

καλού. Το marketing των εταιρειών οφείλει
να εστιάσει σε μεθόδους συμβατές με την
προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και με την οικονομική
βιωσιμότητα του project.
Παρακολουθώντας τα resources που αφιερώνονται σε διαφορετικά projects και την
πρόοδό τους προς τον τελικό στόχο, τα
brands μπορούν να αξιολογούν τις στρατηγικές, καταλήγοντας στην πλέον αποδοτική
και cost-eﬀective. Και αυτό εξασφαλίζεται
με συλλογή performance data σε 3 levels
-σε επίπεδο brand, οργάνωσης και κοινωνικό επίπεδο-, τα οποία θα απαντούν σε μία
σειρά ερωτημάτων:
• Ενισχύονται οι πωλήσεις, τα margins και
το market penetration; Αυξάνεται η πρόθεση αγοράς; Διαφοροποιείται το brand
και δημιουργείται brand equity;
• Ο σκοπός και η απόδοση του project διατηρεί το motivation των ομάδων που
το στήριξαν; Συνεχίζεται η στήριξη από
πλευράς στελεχών, το funding και άλλα
resources; Διατηρείται το ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση με νέα ταλέντα;
• Το project παρέχει στο brand συνεχή
υποστήριξη από επιχειρηματικούς και
εταίρους του δημόσιου βίου; Δημιουργεί
εμπιστοσύνη και recognition από MKO, διοργανωτές βραβεύσεων, ΜΜΕ κ.ά. Παρέχει
πρόσβαση σε partners και δίκτυα, όπου σε
άλλες συνθήκες το brand δεν θα είχε;
Πίσω από αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται
το accountability των εταιρειών για τις
επιδόσεις της ακολουθούμενης στρατηγικής. Οι stakeholders -μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί, κυβερνήσεις, investors και
καταναλωτές- συνήθως αντιμετωπίζουν
με καχυποψία ένα commercial brand, το
οποίο δηλώνει ενδιαφέρον για την κοινωνική ευημερία.
Επομένως, οι αξιόπιστες μετρήσεις μπορούν να καθησυχάσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι το εν εξελίξει έργο δεν συμβαίνει για το θεαθήναι, άλλα προσφέρει
πράγματι θετικό impact.
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Partnerships,
η ώθηση στο social mission
Σύμφωνα με το Harvard Business Review,
η πλειονότητα των εταιρειών που υιοθετούν ένα social mission στοχεύουν και
στις αντίστοιχες αλλαγές κλίμακας. Ωστόσο, για την επίτευξή τους απαιτούνται
συνέργειες. Από τους συνεργάτες τους τα
brands αντλούν συμπληρωματικά skills,
εμπειρία, resources και δικτύωση, επομένως θα πρέπει να τους επιλέγουν προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα
καλό fit στους στόχους, τη διαδικασία, τα
budgets και τις δραστηριότητες που θα
πραγματοποιήσουν για την επιτυχία του
project.
Αμοιβαία επωφελής, για παράδειγμα, είναι
οι συνεργασίες με ΜΚΟ, διότι οι πόροι και
τα capabilities μίας εταιρείας συμβάλλουν,
ώστε αφενός ο κοινωνικός εταίρος να επιτύχει τους σκοπούς του και, αφετέρου, η
εταιρεία να διασφαλίσει το legitimacy -τη
«νομιμοποίηση»- να εισαχθεί σε νέες αγορές και νέες προοπτικές που σφυρηλατούν την καινοτομία και τη μάθηση. Παρόμοια οφέλη παρέχουν και οι συμπράξεις
μεταξύ εταιρειών, αλλά και ανταγωνιστών,
καθώς και να «κλειδώσουν» το επιθυμητό
μερίδιο στην αγορά.

Στόχος η αλλαγή
του «συστήματος»
Κάθε project με κοινωνικό προσανατολισμό θα πρέπει να έχει ως higher level
στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμων
αλλαγών στους κοινωνικούς κανόνες που
διαπερνούν μία κοινωνία. Καλλιεργεί δε
το έδαφος για ευρείας κλίμακας αλλαγές
ακόμα και σε ζητήματα εμπεδωμένα, οι
οποίες θα αντέξουν στον χρόνο πολύ περισσότερο από το πρόσκαιρο ίσως αποτέλεσμα μίας συνήθους καμπάνιας. Το
«κλειδί» σε αυτήν την περίπτωση είναι το
λεγόμενο brand advocacy.
Το αποτελεσματικό brand advocacy προωθεί ένα θετικό όραμα για το μέλλον,

απευθύνεται στο αίσθημα δικαιοσύνης
και ανθρωπισμού, χρησιμοποιεί σύμβολα,
γλώσσα και πολιτιστικές αναφορές που
μπορούν να εισακουστούν, απαιτεί συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες ενέργειες,
κινητοποιεί τους πολίτες και ενώνει τους
ανθρώπους και τα communities σε έναν
κοινό σκοπό μέσω και των συνεργασιών.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, επίσης,
το shared value που προκύπτει από κάθε
κοινωνικού χαρακτήρα project, δηλαδή
τα αμοιβαία οφέλη που αποκομίζει τόσο
η εταιρεία που το «τρέχει» και οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες, όσο και η κοινωνική
ομάδα στην οποία απευθύνεται.
Όλα τα παραπάνω καταλήγουν, σύμφωνα
με την εταιρεία Column Five, στη γενεσιουργό αιτία της ανάληψης από τις εταιρείες έργων με κοινωνικό πρόσημο, η οποία
είναι το γεγονός ότι δεν αρκεί ένα εξαιρετικό προϊόν ή μία καινοτόμα υπηρεσία για
τη βιωσιμότητά τους.
Αυτή βασίζεται στον ισχυρό δεσμό που
δημιουργείται με τον άνθρωπο και αυτό
απαιτεί κάτι περισσότερο, τη διαφάνεια.

Επομένως, οι εταιρείες οφείλουν να κρατούν το κοινό ενήμερο για τις δραστηριότητές του, τις πεποιθήσεις και τις αρχές
τους, ώστε να γίνονται αντιληπτές ως
ζωντανοί οργανισμοί. Κάθε brand, καταλήγει το Harvard Business Review, μπορεί
να παρουσιάσει ένα mission με κοινωνικό
πρόσημο, το οποίο αφενός θα ταιριάζει
στη φιλοσοφία της εταιρείας και, αφετέρου, θα κάνει πραγματικά τη διαφορά
στον τομέα του.
Το βέβαιο είναι ότι όλα τα επιτυχημένα
social purpose προγράμματα θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους, είναι απαιτητικά και εμπλέκουν πολλούς stakeholders,
ίσως ακόμη και ανταγωνιστές.
Και παρά την εστίαση στη δημόσια υγεία,
ο ΟΗΕ διαθέτει 16 ακόμη Sustainable
Development Goals, τα οποία μπορούν
να χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για τα
brands που αναζητούν μία αποστολή,
όπως η φτώχεια, η ασιτία, η εκπαίδευση,
το κλίμα, η ισότητα των φύλων, οι οικονομικές ευκαιρίες και άλλες ακόμη παγκόσμιες προκλήσεις.
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Well being των εργαζομένων
την εποχή του κορωνοϊού
Η υγεία και η ευημερία των εργαζομένων βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο των πιο
επιτυχημένων και καινοτόμων οργανισμών. Οι εταιρείες αυτές φημίζονται ότι επενδύουν πολύ
χρόνο, ενέργεια και πόρους στην εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων well being με
στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ευεξία, θεωρώντας το
ζωτικό μέρος της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας,
το well being των εργαζομένων δεν αποτελεί best practice, αλλά αναγκαιότητα και πράξη
ευθύνης των επιχειρήσεων απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Π

αράλληλα με το τεράστιο κόστος
σε ανθρώπινες ζωές, η πανδημία
του κορωνοϊου είχε και έχει ραγδαίες επιπτώσεις στον τομέα
της ψυχικής υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τη μακροπρόθεσμη επίδραση που έχει η απομόνωση,
ο φόβος, η αβεβαιότητα και η οικονομική
ανασφάλεια που επέφερε ο Covid-19 στην
ψυχική υγεία των ανθρώπων. Διεθνείς έρευνες και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά εκδηλώνουν άγχος, ενώ σε πολλές χώρες
έχουν καταγραφεί αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και στρες. Η ενδοοικογενειακή βία
παρουσιάζει άνοδο. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν στρες από την κοινωνική απομόνωση,
φοβούνται ότι θα μολυνθούν από τον ιό εκείνοι ή οι αγαπημένοι τους, ή αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες επειδή έχουν χάσει
ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο μέσος όρος ικανοποίησης των ανθρώπων από τη ζωή τους στην
Ευρώπη τον Απρίλιο του 2020 έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών,
ως συνέπεια της πανδημίας και των μέτρων
για τον περιορισμό εξάπλωσής της. Σε οικονομικούς όρους, ο αρνητικός αντίκτυπος της
πανδημίας στην ευημερία των Ευρωπαίων
ήταν 3,5 φορές υψηλότερος από τις απώλειες στο ΑΕΠ των χωρών την ίδια περίοδο
(McKinsey & Company, 9/6/2020). Η ραγδαία
μείωση της ικανοποίησης εξηγείται μόνο εν

μέρει από τις πραγματικές απώλειες που βίωσαν οι άνθρωποι στο εισόδημά τους ή από
την ανασφάλεια για τη διατήρηση της εργασίας τους: οι καταγεγραμμένες αναφορές για
κατάθλιψη, μοναξιά και άγχος είναι έως και
τετραπλάσιες από τα προηγούμενα επίπεδα.
Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για
τις επιπτώσεις του Covid-19 στην ευημερία
και την υγεία, σωματική και ψυχική, του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η πανδημία δεν
έπληξε οικονομικά όλους τους κλάδους με
την ίδια βαρύτητα. Ωστόσο, αύξησε τα επίπεδα άγχους για όλους τους εργαζομένους,
ανεξαιρέτως κλάδου, όπως κάθε τραυματικό
γεγονός μεγάλης κλίμακας. Η βελτίωση της
ψυχικής αντοχής των ανθρώπων τους απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις αποτελεί ευθύνη και προτεραιότητα για τους ηγέτες των
επιχειρήσεων. Σίγουρα, οι εργαζόμενοι στον
τομέα της Υγείας είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο και έχουν επιτακτική ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη. Ωστόσο,
αυξημένο άγχος βίωσαν και βιώνουν και όλοι
οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που συνέχισαν να εργάζονται σε όλη τη διάρκεια της
κρίσης, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, του κινδύνου για την υγεία τους και της
ανησυχίας για τα οικεία τους πρόσωπα που
δεν μπορούσαν να φροντίσουν. Ψυχολογικό
βάρος βίωσαν όμως και οι εργαζόμενοι που
παρέμειναν σε συνθήκες κοινωνικής απομό-

νωσης στο σπίτι, είτε διακόπτοντας αναγκαστικά την εργασία τους, είτε δουλεύοντας
απομακρυσμένα, σε συνθήκες συχνά όχι ιδανικές για συγκεντρωμένη εργασία και υψηλή
απόδοση.

Πού πρέπει να επικεντρωθούν
οι ηγέτες τους επόμενους μήνες
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της EY-Global,
οι εργοδότες οφείλουν να φροντίσουν για
την ευημερία και την υποστήριξη κάθε κατηγορίας εργαζομένων, μέσα από μια ολιστική
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την ψυχική υγεία, την αύξηση του engagement και
τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το νέο εργασιακό τοπίο.
1. Προστασία της φυσικής και ψυχικής
υγείας των εργαζομένων
Παράλληλα με όλα τα μέτρα που ορίζει ο
νόμος και πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις για την προστασία της φυσικής υγείας
του ανθρώπινου δυναμικού τους, εξίσου
σημαντικό είναι να λάβουν μέτρα και για
την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Το
πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πού μπορούν
να απευθυνθούν για πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη. Οι επιχειρήσεις
χρειάζεται να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια
διαδραστικής επικοινωνίας με όλους τους
ανθρώπους τους, στα οποία θα μπορούν να
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εκφράσουν πώς αισθάνονται και αν το άγχος
τους έχει υπερβεί τα συνηθισμένα επίπεδα,
εμποδίζοντας την καθημερινότητά τους.
Κάποιοι οργανισμοί έχουν ανοίξει εξειδικευμένο hotline για το σκοπό αυτό ή επιμέρους
γραμμές επικοινωνίας ανά διεύθυνση, ώστε
να απαντούν στα ερωτήματα των εργαζομένων. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις αξιοποιούν employee assistance programs, για την
υποστήριξη των εργαζομένων που βιώνουν
πολύ αυξημένο στρες, με τη βοήθεια θεραπευτών μέσω τηλε-συνεδρίας. Το σημαντικό
είναι ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι
αμφίδρομη ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη:
οι εργαζόμενοι πιθανότατα δεν θα πάρουν
οι ίδιοι την πρωτοβουλία να εκφράσουν την
αγωνία τους. Για αυτό, είναι απαραίτητα τα
προγραμματισμένα, τακτικά check-ins των
μάνατζερ με τα μέλη των ομάδων τους. Ο ρόλος των managers και των middle managers
είναι να έχουν συχνή επικοινωνία με τους
ανθρώπους τους, να τους ρωτούν, πέρα από
τα θέματα της δουλειάς, πώς βιώνουν τη νέα
καθημερινότητα, να ακούν με πραγματικό
ενδιαφέρον και κατανόηση και, κυρίως, να
ξεκαθαρίσουν ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι
δύσκολη για όλους, άρα είναι απόλυτα θεμι-

τό να βιώνουν μεγαλύτερο άγχος. Αν διαπιστώσουν σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά ή στην απόδοση κάποιου, θα πρέπει να
τον προσεγγίσουν με ενσυναίσθηση, ώστε
να διερευνήσουν γιατί συμβαίνει αυτό και
πώς μπορούν να τον βοηθήσουν, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, να επανέλθει
στην κανονικότητα. Επιπλέον, χρειάζεται να
ενθαρρύνουν την τακτική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας με video meetings:
έρευνες στο Χονγκ Κονγκ μετά το ξέσπασμα
του SARS το 2003 κατέδειξαν πόσο σημαντική ήταν σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης η συναισθηματική υποστήριξη από συναδέλφους. Τέλος, η προαγωγή ενός υγιεινού
τρόπου ζωής αποτελεί διαχρονικά βασικό
συστατικό όλων των εταιρικών προγραμμάτων well-being. Στις σημερινές συνθήκες, η
φυσική άσκηση και η σωστή διατροφή είναι
ακόμη πιο σημαντικές, λόγω και της ευεργετικής τους δράσης στην ψυχική υγεία.
2. Ενίσχυση της παρακίνησης
και του engagement
Η παρακίνηση των εργαζομένων καθίσταται
δυσκολότερη εν καιρώ κρίσης. Η χαρτογράφηση ενός ξεκάθαρου, βραχυπρόθεσμου

πλάνου δράσης για την επιχείρηση θα συνεισφέρει στην παρακίνηση και την ενεργοποίηση των εργαζομένων σε ένα κοινό στόχο.
Επιπλέον, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να
επικοινωνήσουν ξανά οι ηγέτες τις εταιρικές
αξίες, ως οικεία γραμμή που θα βοηθήσει
τους εργαζομένους να πλοηγηθούν στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας και να επιτύχουν τους στόχους της επιχείρησης.
Ταυτόχρονα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, θα
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι
μπορούν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά
τους απομακρυσμένα, έχοντας στη διάθεσή
τους την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή,
ευελιξία και υποστήριξη. Η νέα κανονικότητα αφήνει να αναδυθούν καινούρια μοντέλα
εργασίας. Η απομακρυσμένη απασχόληση
και το virtual teaming ήρθαν για να μείνουν
και οι middle managers είναι οι κατάλληλοι
για να εξελίξουν τα νέα αυτά μοντέλα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες των ανθρώπων τους. Σε αυτή τη
συγκυρία, αξίζει επίσης να εξετάσουν και
ευκαιρίες εκπαίδευσης των ομάδων τους σε
νέες δεξιότητες. Η αγορά βρίθει με online
εργαλεία και ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές
πλατφόρμες, οι οποίες θα ενδυναμώσουν
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τους εργαζομένους, εμπλουτίζοντας τα skills
τους με μειωμένο κόστος.
3. Ενδυνάμωση των εργαζομένων:
αυτονομία και έλεγχος της εργασίας
Στο πρόσφατο βιβλίο του “Dying for a
Paycheck: How Modern Management
Harms Employee Health and Company
Performance—and What We Can Do
About It” (2018), ο Καθηγητής του Stanford
University και κορυφαίος management guru,
Jeﬀrey Pfeﬀer, θίγει δύο παράγοντες που
επηρεάζουν δραστικά την ευημερία και την
ψυχική υγεία των εργαζομένων, έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην παραγωγικότητά τους
και στο turnover, ωστόσο αμελούνται από τις
περισσότερες επιχειρήσεις. Και οι δύο παράγοντες συνδέονται άμεσα με την κουλτούρα
της επιχείρησης, αποτελούν κύριες αιτίες για
αυξημένο εργασιακό στρες, απουσίες ή μειωμένη απόδοση, ενώ η διαχείρισή τους δεν
κοστίζει τίποτα. Ο πρώτος παράγοντας είναι
ο έλεγχος στην εργασία (job control), δηλαδή
ο βαθμός ελευθερίας που έχει ο εργαζόμενος
να λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις για το εργασιακό του αντικείμενο. Δεκαετίες ερευνών
έχουν αποδείξει ότι ο περιορισμένος έλεγχος στην εργασία επιβαρύνει την υγεία των
εργαζομένων (συνδέεται με καρδιακά νοσήματα και διαβήτη τύπου 2) και αποτελεί τη
βασική αιτία χρόνιου εργασιακού στρες. Ας
μην ξεχνάμε ότι το εργασιακό στρες ορίζεται
στις περισσότερες μελέτες ως η συνύπαρξη
υψηλών εργασιακών απαιτήσεων και χαμηλού ελέγχου/ευχέρειας λήψης αποφάσεων
στην εργασία. Αντίθετα, η αυτονομία στην
εργασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους
παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης και
παρακίνησης, συχνά περισσότερο και από
τον μισθό. Από την έρευνά του, ο Pfeﬀer διαπιστώνει ότι η έλλειψη ελέγχου στην εργασία
μαστίζει τις περισσότερες επιχειρήσεις, συντελώντας σε «χαοτικά» εργασιακά περιβάλλοντα με αποδυναμωμένους εργαζομένους,
οι οποίοι δεν βλέπουν τη σύνδεση ανάμεσα
στην προσπάθειά τους και το τελικό αποτέλεσμα και κατά συνέπεια χάνουν την όρεξή
τους για αυξημένη απόδοση, νιώθουν λιγότερο ικανοί και ευάλωτοι. Τώρα που η ευημερία
και η ψυχική υγεία των εργαζομένων έρχο-

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες,
οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο ανησυχούν
για τις επιπτώσεις του Covid-19 στην ευημερία
και την υγεία, σωματική και ψυχική, του
ανθρώπινου δυναμικού τους
νται στο προσκήνιο για το top management
των περισσότερων επιχειρήσεων, είναι η
ευκαιρία να δράσουν για να εξαλείψουν
αυτή τη θεμελιώδη, χρόνια πηγή εργασιακού άγχους. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν
με δύο τρόπους: Πρώτον, να αποφύγουν το
micromanagement. Η πάγια αυτή ασθένεια
των επιχειρήσεων δεν οφείλεται τόσο στην
συγκεντρωτισμό των μάνατζερ, όσο στην
αδυναμία τους να κάνουν coaching και να
εκπαιδεύσουν σωστά τα μέλη της ομάδας
τους. Το micromanagement κλέβει την αυτονομία των υφισταμένων, μειώνει το αίσθημα
ευθύνης, στερεί το ενδιαφέρον και την αξία
που αισθάνεται ο εργαζόμενος όταν συμμετέχει στο τραπέζι των αποφάσεων, οδηγεί
σταδιακά σε εξάντληση, απογοήτευση και
παραίτηση. Δεύτερον, να δώσουν αυτονομία
σε κάθε ρόλο. Πολλοί πιστεύουν ότι η αυτονομία αφορά συγκεκριμένες θέσεις εργασίας
ή συγκεκριμένα άτομα. Ο Pfeﬀer διαφωνεί,
τονίζοντας ότι κάθε θέση εργασίας επιτρέπει
ένα βαθμό ελευθερίας στη λήψη αποφάσεων
που, αν δοθεί, θα συνεισφέρει καίρια στην
παραγωγικότητα και την ικανοποίηση του
εργαζόμενου.
4. Βελτίωση του κλίματος ομαδικότητας
και συνεργασίας
Ο δεύτερος παράγοντας που συνεισφέρει
στη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας
των εργαζομένων είναι οι κοινωνικοί δεσμοί.
Έρευνες από τη δεκαετία του ’70 αποδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ της υγείας και της
κοινωνικοποίησης, σε τέτοιο βαθμό που «η
ύπαρξη φίλων και στενών κοινωνικών σχέσεων στη ζωή μας κάνει τόσο καλό στην υγεία,
όσο η διακοπή του καπνίσματος» (“Social
support and health: A review of physiological

processes potentially underlying links to
disease outcomes”, Journal of Behavioral
Medicine, August 2006, Vol.29, Number 4).
Καθώς στην τρέχουσα συγκυρία οι επιχειρήσεις καλούνται να ανοίξουν κανάλια συχνής
επικοινωνίας μεταξύ μάνατζερ και εργαζομένων για check-ins και να ενθαρρύνουν την
αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των μελών της
ομάδας, είναι η ευκαιρία να ελέγξουν κατά
πόσο η εργασιακή τους κουλτούρα προάγει
όντως τη συναδελφικότητα και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. Βασικό στοιχείο της κουλτούρας πολλών οργανισμών είναι ο έντονος εσωτερικός
ανταγωνισμός για ανέλιξη ή επιβράβευση,
που προφανώς δεν αφήνει περιθώριο για
εμπιστοσύνη, συνεργασία και ομαδικότητα.
Αξίζει οι ηγέτες των επιχειρήσεων να αδράξουν την ευκαιρία για να ξεριζώσουν πρακτικές που ενισχύουν την εσωτερική αντιπαλότητα. Επίσης, στο βαθμό που το επιτρέπουν
οι συνθήκες, μπορούν να υιοθετήσουν πρακτικές που ευνοούν τη διαμόρφωση κοινής
ταυτότητας και ενισχύουν τις σχέσεις των
εργαζομένων, όπως ο εορτασμός επιτυχιών
της επιχείρησης (π.χ. το λανσάρισμα ενός
προϊόντος) ή της εργασιακής επετείου ενός
μέλους της ομάδας, virtual parties/dinners
με ατζέντα εκτός δουλειάς και, μετά το πέρας της πανδημίας, ομαδικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες ή εταιρικές εκδρομές.
ΠΗΓΕΣ:
1. “Well-being in Europe: Addressing the high cost of
COVID-19 on life satisfaction”, Tera Allas, David Chinn, Pal
Erik Sjatil, Whitney Zimmerman, McKinsey & Company,
9 Ιουνίου 2020
2.“How leaders can protect employee wellbeing during
COVID-19”, Stephen Koss, EY-Global, 22 Μαΐου 2020
3.“The overlooked essentials of employee well-being”,
Jeffrey Pfeffer, MsKinsey Quarterly, 1 Σεπτεμβρίου 2018
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Ηγεσία, data insights και ταλέντο
εξασφαλίζουν τo Digital Transformation
Στο ομιχλώδες και αβέβαιο μέλλον που επιφυλάσσει για το διεθνές επιχειρείν η πανδημία
του ιού Covid-19, ένα είναι το αναμφίβολο στοίχημα: το reskilling και uskilling των
εργαζομένων, προκειμένου να προσαρμοστούν στο απαραίτητο εκ των συνθηκών πλέον
Digital Transformation. Ποιος, όμως, ηγείται της ψηφιακής αλλαγής; Και πώς μπορούμε
να συνυπάρξουμε στον νέο ψηφιακό κόσμο;
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, McKinsey/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ, kkyritsi@boussias.com
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ία από τις πλέον εμφανείς
συνέπειες που προκλήθηκε
από την πανδημία του ιού
Covid-19 και αναμένεται
να επηρεάσει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι, σύμφωνα με
δημοσίευμα του Economist, η εισαγωγή
data-enabled υπηρεσιών σε όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής, με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό να μετατρέπεται
σε επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση
στο κοντινό μέλλον.
Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Harvard
Business Review, σε αντίθεση με την
κοινά εδραιωμένη άποψη, το Digital
Transformation αφορά πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό, παρά την τεχνολογία,
καθώς τεχνολογία χωρίς το κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό δύσκολα υφίσταται. Και αυτό, διότι η ικανότητα των
επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στο
νέο -ακόμα πιο απαιτητικό- ψηφιακό μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
ανάπτυξη των next generation skills, τη
μείωση της «ψαλίδας» μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ταλέντων και με τη διασφάλιση για το μέλλον των απαραίτητων
potentials τόσο σε επίπεδο ηγεσίας, όσο
και σε επίπεδο προσωπικού. Εξάλλου, το
Digital Transformation των επιχειρήσεων συνιστά μία απαιτητική διαδικασία,
καθώς σύμφωνα με διεθνή έρευνα της
McKinsey, με τίτλο «Unlocking Success
in Digital Transformation», περισσότεροι
από 8 στους 10 ερωτώμενους απάντησαν
ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν ξεκινήσει
προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό την τελευταία πενταετία, παρόλα
αυτά η επιτυχία παραμένει ακόμα ζητούμενο.

σιακή θέση με όσα συνεπάγεται αυτό μακροπρόθεσμα -διεκπεραιώτικη εκτέλεση
των καθηκόντων, απλοποίηση των διαδικασιών και εν τέλει χρήση του λεγόμενου
«αυτόματου πιλότου» στην εργασία. Έτσι,
παρά τα αρχικά αυτονόητα οφέλη της, η
επιλογή αυτή στερούσε από τον εργαζόμενο την ευκαιρία να εξερευνήσει, πόσο
μάλλον να ανακαλύψει τις πραγματικές
του δεξιότητες, καθιστώντας τον σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και αντιπαραγωγικό. Υπό αυτό το πρίσμα, το δίδαγμα που
προσφέρει η πανδημία είναι ότι δίνει την
ευκαιρία να επανεκτιμηθούν τα potentials
και να εξασφαλιστεί το positioning για τα
χρόνια που θα έρθουν. Και ενώ κάποιοι
ίσως δυσκολευθούν να συμφιλιωθούν με
τα νέα δεδομένα, η μεγάλη μερίδα του
ανθρώπινου δυναμικού εκτιμάται ότι θα
αναζητήσει και θα βρει μία πιο ικανοποιητική καριέρα, ενισχύοντας τα skills και τις
προοπτικές του.

Upskilling και reskilling,
«στοίχημα» για την ηγεσία
Οι ηγέτες των επιχειρήσεων, οφείλουν να
εστιάσουν σε μία γκάμα πρωτοβουλιών
για την επίτευξη ενός επιτυχούς Digital
Transformation, οι οποίες σχετίζονται,
μεταξύ άλλων, με τα skills του προσωπικού τους, το recruitment, τα data insights,
καθώς και με την προσαρμογή των ίδιων
στη νέα πραγματικότητα.
Εξάλλου, σε ένα αμφίσημο και αβέβαιο
μέλλον, το «στοίχημα» για την ηγεσία
είναι ένα αποτελεσματικό reskilling και
upskilling του προσωπικού, προκειμένου
να είναι ικανοποιητικά εφοδιασμένο για
να προσαρμοστεί στην αλλαγή, γεγονός
το οποίο θα επιτρέψει σε μία σειρά ειδι-

κοτήτων, καθηκόντων και δραστηριοτήτων να αποκτήσουν νέους καινοτόμους
τρόπους να συνυπάρξουν στον ψηφιακό
κόσμο. Επιπλέον, σύμφωνα με το Harvard
Business Review, η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη
δραστηριότητα, καθώς, για να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τις δυνατότητές
της, απαιτούνται τα κατάλληλα ανθρώπινα skills. Ακριβώς όπως η τεχνολογική
«έκρηξη» οδήγησε στον αυτοματισμό και
την εξάλειψη κάποιων «ξεπερασμένων»
θέσεων εργασίας, παράλληλα δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. Εξ ου και η
περιγραφή της καινοτομίας ως «δημιουργική καταστροφή».
Η δημιουργική πτυχή της, ωστόσο, εξαρτάται πλήρως από τον άνθρωπο. Επομένως, η ηγεσία οφείλει να αξιοποιεί την
προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, κάνοντας reskill και upskill των
δεξιοτήτων του, ενισχύοντας με αυτό τον
τρόπο τόσο την τεχνολογία της, όσο και
τους ανθρώπους της. Στόχος της δε, κάθε
φορά που αποφασίζει να επενδύσει σε
κάποια νέα τεχνολογία, οφείλει να είναι η
επένδυση στους ανθρώπους που θα καταστήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία
χρήσιμη.
Εξάλλου, η πιο λαμπρή καινοτομία χάνει
μέρος της σημασίας της, εάν δεν υφίσταται το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
που θα την αξιοποιήσει, ενώ ακόμα και
τα πιο λαμπρά μυαλά είναι επίσης λιγότερο χρήσιμα, εάν δεν προσαρμοστούν
με την τεχνολογία. Σύμφωνα δε με την
έρευνα της McKinsey, δύο είναι οι τρόποι
με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν
να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να
δεχτεί την αλλαγή. Ο πρώτος αφορά την

Potentials και positioning
Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εμπειρία,
όπως αναφέρει σε άρθρο του το Harvard
Business Review, ο τρόπος με τον οποίο ο
εργαζόμενος επέλεγε την καριέρα του μέχρι πρότινος είχε σχέση και με τη μονιμότητα, τη σταθερότητα και την εξασφάλιση
μίας μακροχρόνιας «θητείας» στην εργα-

Ο ρόλος της ηγεσίας στον ψηφιακό
μετασχηματισμό είναι κρίσιμος,
καθώς η αλλαγή ξεκινά και μπορεί να
επιτευχθεί μόνο από την κορυφή
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Το ΑΙ, δεν θα κάνει τη διαφορά στη
μελλοντική θωράκιση μίας επιχείρησης.
Τα data χωρίς insights είναι ασήμαντα
και τα insights χωρίς δράση είναι μάταια
ενίσχυση νέων τρόπων συμπεριφοράς
και εργασίας μέσα από τους επίσημους
μηχανισμούς που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση για να επικοινωνήσει με τους εργαζομένους, όπως η συνεχής εκπαίδευση
σε open work περιβάλλον, οι οποίοι αποτελούν τους κατεξοχήν τρόπους εμπέδωσης της οργανωτικής αλλαγής. Ο δεύτερος είναι να παροτρύνουν το προσωπικό
να αναπτύξει την άποψή του για τον τομέα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί το digitization, καθώς έχει αποδειχθεί ότι, στις περιπτώσεις
όπου το ανθρώπινο δυναμικό συμμετείχε
στις αποφάσεις, καταθέτοντας ιδέες για
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του
digitization, οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν 1,4 φορές αύξηση των πιθανοτήτων
να επιτύχει η διαδικασία.

Εστίαση στα soft skills
Από την άλλη, όπως το Digital
Transformation σχετίζεται άμεσα με τον
ανθρώπινο παράγοντα, έτσι και οι βασικές τεχνολογικές δεξιότητες έχουν σχέση
κυρίως με τα soft skills παρά με τα hard
skills. Και ενώ η ζήτηση για τεχνολογικές
ειδικότητες, όπως cybersecurity analysts,
software engineers και data scientists
είναι στο peak της, η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν να εκπαιδευθούν στα
IT skills είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Ως εκ τούτου, ένας καλός τρόπος να καταστεί μία επιχείρηση περισσότερο datacentric και digital είναι η επιλεκτική επένδυση σε πιο ευπροσάρμοστο, φιλομαθές
και ευέλικτο προσωπικό. Δεδομένου, άλ-

λωστε, ότι κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα είναι τα hard skills-κλειδιά
στο μέλλον, η καλύτερη στρατηγική είναι
η επένδυση σε ανθρώπους που είναι πιο
πιθανό να τα αναπτύξουν. Άλλωστε, όπως
αναφέρουν μελέτες του Harvard Business
Review, η φιλοσοφία για την ανάπτυξη
ταλέντου συνδυάζει διαχρονικά την επιλογή προσωπικού με δυνατότητες στα
soft skills και τη γνώση των hard skills
-ατόμων με υψηλή ικανότητα εκμάθησης, τα οποία θα ενδιαφέρονται για τα indemand skills.

Η αλλαγή «έρχεται» από την
κεφαλή
Ο ρόλος την ηγεσίας είναι επίσης ένας
εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας στον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, καθώς η αποτελεσματική αλλαγή
ξεκινά και μπορεί να επιτευχθεί μόνο από
την κορυφή και να μεταδοθεί προς τα
υπόλοιπα τμήματα τους. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρουν στελέχη του Harvard
Business Review, οι μεγάλες αλλαγές ή
αναβαθμίσεις των επιχειρήσεων μπορούν
να πραγματοποιηθούν από προσεκτικά
επιλεγμένα ηγετικά στελέχη, τα οποία
έχουν επιλεγεί και εκπαιδευτεί για αυτόν
τον σκοπό.
Η τρέχουσα χρονική περίοδος έκανε σαφές ότι η ηγεσία είναι εκείνη που επηρεάζει κάθε τομέα της επιχείρησης με έως
και το 50% της μεταβλητότητας στην
απόδοση της ομάδας ή των μονάδων να
αποδίδεται στον ηγέτη. Για τον λόγο αυτό,
η απάντηση στο ερώτημα για τον πρω-

ταρχικό παράγοντα στον αποτελεσματικό
μετασχηματισμό μίας εταιρείας είναι πάντα ο CEO ή ο επικεφαλής.
Και ενώ παράγοντες, όπως το industry, η
κουλτούρα, το context, οι άνθρωποι και η
τεχνολογία, έχουν τη δική τους βαρύτητα,
σε επίπεδο ανταγωνισμού οι παραλλαγές
είναι λίγες. Αντιθέτως, το mindset, οι αξίες, η ακεραιότητα και, κυρίως, η ικανότητα των senior leaders ξεχωρίζουν, κάνοντας τη διαφορά.
Η ηγεσία είναι πάντα το «όπλο» και στην
αναζήτηση και ανάπτυξη ταλέντων, καθώς, ενώ όλοι μιλούν για in-demand
skills, τα στελέχη που θα διοικήσουν το
κάθε τμήμα της επιχείρησης και θα το
ενώσουν σε ομάδα είναι οι leaders του.
Όπως αναφέρει ο Simon Geale, Senior
Vice President της εταιρείας συμβουλευτικής, Proxima, στο πλαίσιο έρευνάς της
σε 200 CPOs και Διευθυντές Προμηθειών
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, «η
επιτυχία (σ.σ.: του Digital Transformation)
εξαρτάται από το βαθμό, στον οποίο οι
CPOs έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν την εμπειρία του transformation
στην ομάδα τους και να ενσταλάξουν την
εμπιστοσύνη στους γύρω τους. Γεγονός
το οποίο θα επιτευχθεί με ισχυρό project
management, συνεργασία μεταξύ της
επιχείρησης με τους stakeholders, την
επικοινωνία και την αλλαγή του τρόπου
διοίκησης».

«Κλειδί» τα data insights
Μεγάλο μέρος της συζήτησης σχετικά
με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μέσω
των data εστιάζει στο AI, την τεχνητή νοημοσύνη, ή σε συγκεκριμένους τύπους
computer intelligence, όπως το machine
learning, το deep learning ή το processing
της φυσικής γλώσσας.
Παρά την εντύπωση που ίσως προκαλεί το ΑΙ, δεν θα κάνει τη διαφορά στη
μελλοντική θωράκιση μίας επιχείρησης,
υποστηρίζει το Harvard Business Review.
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Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέρεται από την αξιοποίηση των data, την
επένδυση σε δεξιότητες ικανές να τα αποκωδικοποιήσουν σε insights και κυρίως,
από την αξιοποίησή τους στη στρατηγική
της επιχείρησης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Harvard Business Review,
τα data χωρίς insights είναι ασήμαντα
και τα insights χωρίς δράση είναι μάταια.
Και ενώ πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν –
εσφαλμένα- ότι η πρόσληψη εξειδικευμένων data scientists ή η προμήθεια εξελιγμένου εξοπλισμού ΑΙ θα τους προσφέρει
ένα high-tech προφίλ, μία ριζοσπαστική
κουλτούρα που εστιάζει στα data insights
κάνει τη διαφορά.
Αυτή η κουλτούρα είναι, εξάλλου, που διαχωρίζει, για παράδειγμα, το Facebook,
την Google ή την Amazon από τον ανταγωνισμό τους. Και ενώ διαθέτουν εντυπωσιακά data και αλγορίθμους που τα αποκωδικοποιούν για να αποδώσουν κέρδη,
το βασικό στρατηγικό τους πλεονέκτημα
είναι ότι ζουν, αναπνέουν και ενεργούν

σύμφωνα με τα data insights. Και αυτό
δεν πωλείται, αλλά καλλιεργείται και «χτίζεται» μέσα από τον χρόνο και την ηγεσία.

Ξεπερνώντας τα κλισέ
στο management thinking
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δηλώσεις,
όπως «ο εχθρός του καλού είναι το τέλειο»
ή «speed is king», αποτελούν σήμερα κλισέ του management thinking, τα οποία,
όπως προτείνει το Harvard Business
Review, καλό θα ήταν να ξεπεραστούν.
Ο μόνος τρόπος για την προσαρμογή της
επιχείρησης στις συνεχείς αλλαγές και την
αποδιοργάνωση του παρόντος, υποστηρίζει, είναι η επιτάχυνση και η λειτουργία
με σταθερό ρυθμό. Ενδέχεται, βέβαια, η
ταχύτητα να λειτουργήσει εναντίον της
ποιότητας, ωστόσο, εάν η κουλτούρα της
επιχείρησης δεν περιέχει την ανεκτικότητα προς τον πειραματισμό και την τυχόν
αποτυχία, ως εν δυνάμει «μαθήματα» για
τη μελλοντική της λειτουργία, τότε η ηγεσία θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι οι μα-

κροπρόθεσμες κινήσεις της θα τελεσφορήσουν, εξασφαλίζοντας μία αργή αλλά
σταθερή επιτυχία. Άλλωστε, και η αποτυχία είναι μόνο μία στρατηγική για τη μετάβαση στην επιτυχία μακροπρόθεσμα.
.Η εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων
απέδειξε ότι η διεθνής κοινότητα είναι ευέλικτη, ευελιξία η οποία δημιουργήθηκε
από ανθρώπους με την υποστήριξη της
τεχνολογίας.
Ο άνθρωπος είναι ο κοινός παρονομαστής στη θωράκιση των επιχειρήσεων για
το μέλλον, είτε αυτό αποτελεί «άλλοθι»
για την απελευθέρωση της τηλε-εργασίας, είτε διότι κατέχουμε τα κατάλληλα
soft skills και την κατάλληλη ηγεσία για
να διαβούμε αυτή την κρίσιμη χρονική
περίοδο, είτε επειδή διαθέτουμε τα data
insights που χρειάζονται για να πορευθούμε με αργά βήματα προς την επιτυχία
ή την αποτυχία. Το κλειδί παραμένει η
καλλιέργεια της ανθρώπινης περιέργειας
και φιλομάθειας σε όλες τις χρονικές περιόδους.
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Υπόθεση Chief of Staff
και όσα πρέπει να γνωρίζετε
για τη θέση – κλειδί του μέλλοντος
Θέλετε η επιχείρησή προς να εκτοξευτεί σε απόδοση και επιτυχίες, σε σχέση με τον
ανταγωνισμό; Μπορεί να ακουστεί ουτοπικό, αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ότι, μόλις ένας
εργαζόμενος είναι αρκετός, ώστε να εργάζεται καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση
και μάλιστα, χωρίς να έχει σχέση με την παραγωγή; Ποιος είναι ο ρόλος και η
χρησιμότητα του CoS – Chief of Staff;
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, Μάιος - Ιούνιος 2020
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΚΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ, mkontorousi@boussias.com

Κ

ατά την ανάληψη ευθύνης μετά
από -πιθανόν- σαρωτικές ενδοεταιρικές αλλαγές, οι νέοι CEO
επενδύουν χρόνο στη χάραξη
πολιτικής στρατηγικής, ενώ όπως είναι φυσικό, δίνουν έμφαση στον καθορισμό της
κουλτούρας και τους κανόνες που θα διέπουν την εταιρεία, προκειμένου να οδηγηθεί στο μονοπάτι της επιτυχίας. Μεταξύ άλλων, αποφασίζουν για τα πρόσωπα που θα
αναλάβουν ανώτερες διευθυντικές θέσεις
και το πώς θα κατανείμουν αποτελεσματικά
τόσο το χρόνο, όσο και τις αρμοδιότητές
τους. Και όπως πολλές έρευνες συγκλίνουν,
αυτή η επιλογή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, την αποτελεσματικότητα ακόμη και των
ίδιων των CEOs.
Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι νέοι
διευθύνοντες σύμβουλοι δεν επενδύουν
στην επιλογή ικανών στελεχών που θα ελέγχουν τη ροή των καθημερινών λειτουργιών
και του συνόλου των διοικητικών ευθυνών.
Ακόμη και αν γνωρίζουν ότι η αυτή η ομάδα
ευθύνεται ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση του περιορισμένου
χρόνου τους, η ορθή παρακολούθηση σειράς ενεργειών χωρίς τη δική τους περαιτέρω επίβλεψη ή έλεγχο, αλλά και η σωστή
ροή πληροφορίας από υφισταμένους, δεν

είναι λίγοι εκείνοι που προεπιλέγουν διευθυντικά στελέχη, αυτά δηλαδή που «κληρονόμησαν» από τους προκατόχους τους.
Σε αυτό το σημείο ωστόσο, έρχεται το
Harvard Business Review με την εκτεταμένη ανάλυση της «μαγικής» επαγγελματικής
ιδιότητας που ακούει στο όνομα: Chief of
Staff (επικεφαλής προσωπικού) ή εν συντομία CoS. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
εν ολίγοις πρόκειται για το πρόσωπο – κλειδί πίσω από κάθε βήμα ενός επιτυχημένου
διευθύνοντος συμβούλου.
Για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος και CoS
στο Horizon Blue Cross Blue Shield με έδρα
το New Jersey, Patrick Aylward περιγράφει
το πόστο αυτό με πέντε βασικές άξονες:
Αυτή του ελεγκτή της εναέριας κυκλοφορίας (μεταξύ CΕΟ και ανώτατων στελεχών),
του συνδετικού κρίκου μεταξύ των περισσότερο εσωστρεφών μερών της εταιρείας,
του «ειλικρινούς μεσίτη» που προσφέρει
σφαιρικότερη οπτική γωνία στον διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και του έμπιστου
υπαλλήλου - χωρίς οργανωτική ατζέντα.
Σε μία δεύτερη ανάγνωση, οι προϊστάμενοι
προσωπικού βοηθούν τους διευθύνοντες
συμβούλους στο να σχεδιάσουν και να
καθορίσουν πολιτικές, αλλά και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εφαρμογή τους,

προβλέπουν προβλήματα που απαιτούν
υψηλή διπλωματία, λειτουργούν ως «έξτρα
μάτια», προκειμένου να αποφεύγονται παγίδες και ενεργούν με ταπεινότητα, ωριμότητα και ευαισθησία, ιδίως όταν οι CEO είναι
νεοπροσληφθέντες.

Ποιος κρύβεται
πίσω από τον Chief of Staff
Ο ρόλος της CoS δεν φαίνεται ιστορικά να
είναι καινούργιος. Στον αντίποδα, χρονολογείται πριν πολλούς αιώνες και οφείλει την
ύπαρξη του σε ανάγκες που προέκυπταν σε
στρατό και κυβέρνηση.
Για παράδειγμα, ο Ρωμαίος πολιτικός και
ρήτορας Cicero είχε στη δούλεψή του τον
σκλάβο Tiro, ο οποίος, σύμφωνα με τον
βιογράφο του πρώτου, Zach Bankston,
υπηρέτησε ως γραμματέας, οικονομικός
επιτηρητής και πολιτικός αναλυτής. Παρομοίως, στο βιβλίο του Andrew Roberts
για τη ζωή του Ναπολέοντα, γίνεται ειδική
μνεία στο ζωτικό ρόλο που έπαιξε ο LouisAlexandre Berthier κατά την κορύφωση
της εκστρατείας του. Επιπροσθέτως, οι
ιστορικοί Ron Chernow και Joseph Ellis
περιέγραψαν το ρόλο του CoS που έπαιξε
ο Alexander Hamilton στη ζωή του πολιτικού, George Washington. Στενοί σύμβου-
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λοι και όχι γραμματείς ή απλοί βοηθοί, τα
πρόσωπα αυτά χειρίστηκαν τα πιο λεπτά
ζητήματα και αποτέλεσαν το «δεξί χέρι»
του κάθε ηγέτη.
Τα τελευταία χρόνια, η θέση του CoS γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη. Σύμφωνα
με τον συγγραφέα του «Chief of Staff: The
Strategic Partner Who Will Revolutionize
Your Organization» Tyler Parris, 68.000 άτομα κατείχαν τον τίτλο CoS κυρίως σε μη
κυβερνητικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ το
2015. Ο ίδιος μάλιστα, αναφέρει στο βιβλίο

του ότι, εταιρείες – κολοσσοί τοποθετούν
ικανά στελέχη σε αυτό το πόσο για περίπου
δύο χρόνια και με τη μέθοδο του rotation
(περιστρεφόμενο μοντέλο), τα πρόσωπα
εναλλάσσονται. Σε εταιρείες που δεν εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο, οι CoS παραμένουν στην ίδια θέση συχνά για λιγότερο
από πέντε χρόνια.

Έχετε όντως ανάγκη από
έναν CoS – Πώς θα το μάθετε
Κάθε CEO ξεχωριστά δεν είναι βέβαιο ότι

έχει ανάγκη από έναν CoS. Και ο ρόλος του
προϊσταμένου του προσωπικού δεν είναι
συμβατός με κάθε εταιρική κουλτούρα.
Συνεπώς, ένας CoS δεν ταιριάζει σε όλες
τις εταιρείες και σίγουρα δεν πρόκειται για
τον «κούκο που φέρνει … απαραίτητα την
άνοιξη».
Η Liza Wright, η οποία υπηρέτησε ως διευθύντρια προσωπικού στον Λευκό Οίκο επί
προεδρίας George W. Bush και αργότερα
ίδρυσε εταιρεία αναζήτησης προσωπικού
που ειδικεύεται σε hard-to-fill θέσεις εργα-
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σίας (μεταξύ των οποίων και οι CoS), υπογραμμίζει ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες
που συνήθως κρίνουν ως επιτακτική την
ανάγκη πρόσληψης CoS. Η ανησυχία σχετικά με την παραγωγικότητα, η κακή ροή
ενδοπληροφόρησης που συχνά οδηγεί σε
λάθος αποφάσεις, καθώς και το χάσιμο χρόνο σε feedback και follow up.
Συνοπτικά λοιπόν, η παρακάτω λίστα με τις
επτά ερωτήσεις θα βοηθήσουν εσάς και την
εταιρεία σας να αποφασίσετε, εάν ένας CoS
θα κάνει τη ενδοεταιρική ζωή περισσότερο
αποδοτική και αποτελεσματική:
• Ξοδεύετε αρκετό χρόνο για τα ζωτικά
στοιχεία Α στην ατζέντα σας ή είστε απογοητευμένοι από το χρόνο που ξοδεύετε
σε στοιχεία Β και Γ;
• Διαθέτετε μεγάλο «κενό» σε σελίδες της
ατζέντας σας, προκειμένου να εξετάσετε
μελλοντικές ευκαιρίες ή απλά, αφιερώνετε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου
σας, αντιδρώντας σε αυτό που ήδη έχει
συμβεί;
• Καθώς εξετάζετε τις αποφάσεις που μπορείτε να λάβετε, είστε σίγουροι ότι έχετε
λάβει τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες; Μήπως απλά εκπλαγείτε από νέες
πληροφορίες που θα έπρεπε να γνωρίζετε, όταν κάνετε επί τόπου μία κλήση σε
έναν υφιστάμενό σας;
• Είναι σύνηθες να αισθάνεστε απροετοίμαστοι πριν από σημαντικές συναντήσεις
ή κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων;
• Εντοπίζονται αρκετά νωρίς τα όποια
προβλήματα, έτσι ώστε να μπορούν να
ληφθούν μέτρα προτού δημιουργήσουν
ζημιές ή αποτελεί πάγια τακτική να εμφανίζονται απρόσμενα, εκτεταμένα προβλήματα;
• Μήπως παράγοντες όπως, προβλήματα
σχέσεων μεταξύ ικανών υφισταμένων ή
ελλιπής συνεννόηση μεταξύ ανταγωνιστικών τμημάτων, εμποδίζουν την πρόοδο; Στην κουλτούρα της εταιρείας σας
πιστεύετε έχει παγιωθεί περισσότερο η
αντίσταση στην αλλαγή ή η αποδοχή

νέων τρόπων αυτοβελτίωσης;
• Όταν ζητάτε πληροφόρηση για ένα ζήτημα, έχετε άμεσο feedback ή πρέπει να
ζητήσετε επανειλημμένα υπενθύμιση;
Όταν τα διευθυντικά στελέχη σάς διαβεβαιώνουν ότι θα παρακολουθήσουν την
πρόοδο ενός project, έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα το κάνουν;
Ακόμη και αν δοθούν οι σωστές απαντήσεις
στο παραπάνω ερωτηματολόγιο, αναμφίβολα η απόφαση για την πρόσληψη ενός
CoS δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και αυτό
κυρίως γιατί, εάν δεν δει κανείς έναν ταλαντούχο CoS εν δράσειμ είναι δύσκολο να
οραματιστεί την υπεραξία που μπορεί να
προσφέρει σε μία εταιρεία. Οι ανησυχίες
είναι κατανοητές, αλλά πρέπει πάντα να
σκέφτεστε ότι ο CoS έχει την ικανότητα να
επιλύει προβλήματα, μετατρέποντας τον
CEO στον απόλυτο ηγέτη.

Διαμορφώστε τη θέση του CoS
για να ταιριάζει στις ανάγκες
Συνήθως, η θέση του προϊσταμένου προσωπικού περιλαμβάνει τρία επίπεδα ευθύνης:
Πρώτο στάδιο: Αρκετά σύνηθες είναι το
γεγονός ότι ένας CoS προωθείται σε αυτή
τη θέση, από το ρόλο του εκτελεστικού
βοηθού. Για παράδειγμα, η Susan είναι CoS
σε μεγάλη εταιρεία που σχετίζεται με την
ενέργεια. Εκτός από την εποπτεία του χρόνου του διευθύνοντος συμβούλου και την
εστίαση σε πιο σημαντικά θέματα, διαχειρίζεται project του CFO, ενώ επιβλέπει και τον
προϊστάμενο του ανθρώπινου δυναμικού.
Προετοιμάζει ειδικά tasks, παρακολουθεί

τα στάδια ολοκλήρωσης και συμμετέχει
στις περισσότερες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Δεύτερο στάδιο: Ο Greg αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα CoS επιπέδου 2.
Έγινε μέλος μεγάλης εταιρείας βιοεπιστημών ως προϊστάμενος προσωπικού, αφού
πρώτα ολοκλήρωσε διδακτορικό και MBA
από κορυφαία πανεπιστήμια και στη συνέχεια, εργάστηκε σε εταιρεία συμβούλων
στρατηγικής, όπου ο σημερινός προϊστάμενος ήταν πρώην πελάτης του. Ο Greg σήμερα συνεργάζεται στενά με τους επικεφαλής
επιχειρηματικής ανάπτυξης και R&D, καθώς
και με τον επικεφαλής του ανθρώπινου δυναμικού για την ανίχνευση ταλαντούχων
υπαλλήλων σε ποικίλους επιστημονικούς
κλάδους. Μεγάλο μέρος του χρόνου του
Greg επενδύεται καθημερινά στη διαχείριση των σχέσεων με τους επιστημονικούς
συνεργάτες της εταιρείας, ενώ αφιερώνει
χρόνο στην ακαδημαϊκή έρευνα, την ιατρική πρόοδο και τη δραστηριότητα των
ανταγωνιστών, προκειμένου να ενισχύσει
τη χάραξη στρατηγικής της εταιρείας. Επιπροσθέτως, αλληλεπιδρά με υπευθύνους,
σχετικά με την έγκριση αναπτυσσόμενων
προϊόντων της εταιρείας. Ο Greg δεν υποχρεούται να κρατάει reports, αλλά έχει
σημαντικές ευθύνες και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο «χαρτοφυλάκιο» έργων που
απαιτούν εξελιγμένες δεξιότητες.
Τρίτο στάδιο: Οι προϊστάμενοι του προσωπικού στο επίπεδο 3 βρίσκονται συνήθως σε πολυπληθείς και σύνθετους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν μεγάλη ανάγκη
για σαρωτικές επιχειρησιακές αλλαγές, ειδι-

Ο Chief of Staff μπορεί να αποτελέσει
το πρόσωπο κλειδί πίσω από κάθε
βήμα ενός επιτυχημένου διευθύνοντος
συμβούλου
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ρείας, φορέα ή οργανισμού να υποδεχτεί
στη θέση του τον CoS, κρίνεται ως ζωτικής
σημασίας. Ιδίως για τον εκτελεστικό βοηθό
του διευθύνοντος συμβούλου που συχνά
οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες μεταξύ τους,
συγχέονται. Συνεπώς, είναι καίριο να απαντηθούν τα εξής: Γιατί δημιουργήθηκε αυτή
η θέση, πώς θα επωφεληθεί η εταιρεία από
την παρουσία του CoS και τί αναμένει ο CΕΟ
από τον ίδιο. Εάν αγνοηθούν αυτά τα ζητήματα, η παρουσία του CoS μπορεί να διαταράξει την ισορροπία των εργασιακών σχέσεων στα ανώτατα επίπεδα της εταιρείας.

Θα βρεις τον CoS σου

κά όταν ο CEO είναι καινούργιος στα καθήκοντα και την εταιρεία. Σε αυτό το επίπεδο,
ο ρόλος του CoS έχει επιρροές από σημαντικά πόστα σε κυβέρνηση ή τον στρατό.

Ο καλός ο CoS
Το σίγουρο είναι ότι κάθε επίπεδο απαιτεί
από τους υποψηφίους, παρόμοια θεμελιώδη προσόντα και ικανότητες. Από τη μία,
ανεπτυγμένες δεξιότητες management,
όπως οργάνωση, πειθαρχία, προσοχή στη
λεπτομέρεια, σχολαστικότητα, επιμελή παρακολούθηση για να διασφαλιστούν σωστά
αποτελέσματα, γνώση των επιχειρήσεων,
κατανόηση της αγοράς, των ανταγωνιστών,
αλλά και των εξελίξεων στην τεχνολογία.
Από την άλλη, εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα να ανιχνεύονται εγκαίρως οι πιέσεις
που αντιμετωπίζει ο CEO και να βρίσκονται
λύσεις, η ενδυνάμωση των ενδοεταιρικών
(και όχι μόνο) σχέσεων που εγγυώνται την
επιτυχία του CEO, αλλά κυρίως, οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο CoS συμβάλλει στη
σωστή επικοινωνία των μηνυμάτων των
CEO και διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση

από τους αποδέκτες. Αυτό αιτιολογεί άλλωστε, ότι πολλοί CoS υπήρξαν στο παρελθόν,
συγγραφείς.
Οι νεοπροσληφθέντες CEO ενδέχεται να
είναι περισσότερο απαιτητικοί από τους
CoS τους, ακόμη κι αν δεν έχουν εντολή να
προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Για
παράδειγμα, οι CoS θα πρέπει να έχουν την
ικανότητα να οραματιστούν την κουλτούρα
που επιδιώκει να δημιουργήσει εντός του
κόλπου της εταιρείας ο CEO. Συνεπώς, αναφερόμαστε σε συνδυασμό συναισθηματικής νοημοσύνης, κρίσης, διακριτικότητας,
διπλωματίας και πολιτικού πνεύματος που
επιτρέπει στον CoS να αλληλεπιδρά με τον
διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ,
με απόλυτη αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Σε
αυτά, πρέπει να προστεθεί η ικανότητα του
προϊσταμένου του προσωπικού να αντιλαμβάνεται την προσωπικότητα του ανωτέρου του, το στυλ, τις προσδοκίες του ΔΣ για
αλλαγές, αλλά και το ποιος τελικά έχει τον
τελικό λόγο στην άσκηση της εξουσίας και
το decision - making.
Την ίδια στιγμή, η προετοιμασία της εται-

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο παράγοντες
είναι ικανοί να καθορίσουν την ενσωμάτωση του CoS σε μία εταιρεία, αλλά και
το κατά πόσο ήρθε… για να μείνει και να
προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές και
βελτιωτικές κινήσεις. Πρώτον: Είναι ο CEO
πρόθυμος να προβεί σε αλλαγές στη ρουτίνα του, όταν ο προϊστάμενος προσωπικού
έχει ήδη προσληφθεί; Παράδειγμα προς
αποφυγή αποτελεί το πρότυπο του διευθύνοντος συμβούλου που έχει συνηθίσει σε
συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, μη επιτρέποντας στον CoS να βοηθήσει αποτελεσματικά και άρα, να επιτύχει στα καθήκοντά
του. Δεύτερον: Θα μπορούν τα δύο μέρη να
αναπτύξουν μία σχέση που να ευνοεί την
αποτελεσματική ανταλλαγή σχολίων; Είναι
σημαντικό τα δύο μέρη από την αρχή να
εγγυηθούν για της εξής συμφωνία: ο CoS
θα παρέχει πληροφορίες, ο CEO θα ακούει
προσεκτικά. Και αυτή η σχέση, ενδείκνυται
να βελτιώσει την απόδοση και την εργασιακή ικανοποίηση, όχι μόνο των ανώτερων
στελεχών, αλλά και μεγάλου μέρους των
υφισταμένων.
Συμπερασματικά υπογραμμίζουμε ότι, ο
σωστός προϊστάμενος του προσωπικού
μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή βοήθειας. Κυρίως σε εργοδότες που επιδιώκουν
να αυξήσουν την απόδοση της εταιρείας,
αλλά και του εαυτού τους.
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Η οικονομία μετά την πανδημία
και οι αερομεταφορές
Η κρίση της πανδημίας Covid-19 είναι το τρίτο ισχυρό αρνητικό σοκ στο παγκόσμιο
οικονομικό σύστημα τον 21ο αιώνα, ύστερα από την επίθεση στους δίδυμους
πύργους και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008.
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΕΛΑΓΙΔΗ, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
NR Senior Fellow, Brookings Institution, US, Συμβούλου ΕΑΣΕ

Δ

εν είναι όμως και της ιδίας επίπτωσης. Διαφαίνεται ήδη το
μέγεθος αλλά και η διάρκεια
της «διάσπασης» (disruption)
που προκαλεί η πανδημία. Η αλλαγή
σε νοοτροπίες, σε ψυχοσύνθεση, στις
στάσεις ζωής, αλλά και η συνακόλουθη
αποστασιοποίηση που προκαλεί και επιβάλλει, φαίνεται να οδηγεί το διεθνές οικονομικό σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική.
Η πανδημία αυτή μας υπενθυμίζει επίσης
τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά
και αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, το ζήτημα της κλιματικής
αλλαγής, τις επικίνδυνες γεωπολιτικές
εντάσεις και ανταγωνισμούς.

Οι αλλαγές
Παρά την καλή διάθεση που φέρνει πάντα στο βόρειο ημισφαίριο και ιδίως στην
Ελλάδα, η σημαντική βελτίωση του καλοκαιρινού καιρού, αλλά και οπωσδήποτε
η πτωτική «καμπύλη» του ιού, η αγορά
και η πραγματική οικονομία αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται το μέγεθος του κύματος των αλλαγών που προκαλεί ο SARS-2.
Και δεν είναι μόνο οι γνωστοί κλάδοι που
φανερά πλήττονται καθοριστικά όπως
οι μεταφορές και ο τουρισμός. Γι’ αυτούς
που παρακολουθούν στενά τα πράγματα,
η εκπαίδευση, το λιανεμπόριο, η φαρμα-

κευτική βιομηχανία και οι πατέντες, το
ίδιο το εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση
γενικότερα δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν
το 2019. Εταιρείες επιστρέφουν πίσω μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους
από το εξωτερικό, οι επαγγελματικές μετακινήσεις φαίνεται πως θα περιοριστούν
για το προβλεπτό μέλλον, οι πόλεις θα αλλάξουν, τα διεθνή κεφάλαια επιστρέφουν
ήδη σε εγχώρια καταφύγια, οι διεθνείς
αλυσίδες γίνονται περισσότερο εγχώριες
καθώς στο κόστος τους ενσωματώνεται
πλέον και ο παράγοντας του ρίσκου και
της αβεβαιότητας.

Οι επιπτώσεις
στις αερομεταφορές
Στην περίοδο αυτή η Ελλάδα συνειδητοποιεί τη σημασία του τουρισμού και των
δορυφόρων λογαριασμών του για την
οικονομία. Η απόλυτη όμως προϋπόθεσή
του είναι να λειτουργήσουν ξανά οι αερομεταφορές. Ιδού μερικά στοιχεία για το τι
συμβαίνει στον κρίσιμο αυτό κλάδο:
Πρόσφατη σχετική μελέτη της HSBC
υποστηρίζει ότι οι πτήσεις μπορεί να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, αλλά ο ρυθμός
ανάκαμψης είναι εξαιρετικά αβέβαιος. Οι
εκτιμήσεις κάνουν λόγω για μείωση της
κυκλοφορίας κατά 45%. Ο μεγαλύτερος
όμιλος ταξιδιωτικών γραφείων παγκοσμίως, ο TUI, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκο-
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πεύει να καταργήσει 8.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, ήτοι πάνω από το
10% του συνόλου. Ο W.Walsh, διευθύνων
σύμβουλος της IAG αναφέρει ότι «δεν
αναμένουμε ότι η ζήτηση των επιβατών
θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 πριν
από το 2023 το νωρίτερο». Η Air FranceKLM προειδοποίησε επίσης ότι θα χρειαστούν «αρκετά χρόνια» για να επιστρέψει
η ζήτηση των επιβατών στα προ κορωνοϊού επίπεδα. Στην τελευταία έκθεση της,
η IATA δηλώνει ότι η ζήτηση των επιβατών πλήρους έτους (μετρούμενη με έσοδα από χιλιόμετρα επιβατών) θα μειωθεί
κατά 48% σε σύγκριση με το 2019. Επίσης,
αναμένεται ότι τα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών το 2020 θα μειωθούν κατά
314 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 55% σε
σύγκριση με το 2019.
Η δε αεροπορική βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 3,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η
κρίση της θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην
οικονομία στο σύνολό της. Ο γερμανικός
όμιλος της Lufthansa έχει θέσει πάνω από
80.000 σε καθεστώς μειωμένων ωραρίων
και το πτητικό του πρόγραμμα, έχει δε
επιστρέψει σε επίπεδα 1955, με 3.000
από της ημερήσιες πτήσεις ακυρωμένες
και το 92% του στόλου καθηλωμένο. «Οι
εργαζόμενοι στον κλάδο αντιμετωπίζουν
ένα τσουνάμι απωλειών. Τα παγκόσμια
έσοδα των αεροπορικών θα μειωθούν

κατά 55% φέτος ή κατά 314 δισ. δολάρια», υπολογίζει η ΙΑΤΑ.
Στη μετά-Covid-19 εποχή, οι αεροπορικές εταιρείες είναι πιθανό να χρεώνουν
περισσότερο τους πελάτες για υπηρεσίες
όπως αποσκευές και γεύματα, στις προσπάθειες να εξασφαλίσουν περισσότερα
κέρδη, εκτιμά ο Β .Μπίλοτκατς, λέκτορας
στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Σιγκαπούρης. Ακόμη και πριν από τον κορωνοϊό, οι αερομεταφορείς της Ασίας κέρδιζαν
μόλις 3 δολάρια ανά πελάτη, στην Ευρώπη 5 όπως και στις ΗΠΑ, όπως δείχνουν τα
στοιχεία της ΙΑΤΑ.
Η Σ. Φορναρό, επικεφαλής ερευνών για
ευρωπαϊκές μετοχές στη UBS, αναμένει
στροφή από τα αεροπορικά προς τα ταξίδια με τρένα υψηλών ταχυτήτων σε Ευρώπη και Κίνα. Ορισμένα χαμηλού κόστους
και σύντομης διάρκειας δρομολόγια ανα-

μένεται να εξαφανισθούν. Πτήσεις για κάλυψη αποστάσεων μικρότερων από 300
μίλια αντιπροσώπευαν πέρυσι το ένα-πέμπτο της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως δείχνει πρόσφατη έκθεση της UBS.
Τέλος, όσον αφορά της αεροπορική βιομηχανία, η Airbus μειώνει την παραγωγή αεροπλάνων κατά ένα τρίτο, ενώ
η Boeing θα μειώσει την παραγωγή των
787 Dreamliners κατά το ήμισυ, όπως ανέφεραν άνθρωποι με γνώση του σχετικού
σχεδιασμού στους J.Johnsson και S.Philip
του Bloomberg News. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι η λογική του υπολογισμού σε
πόσο χρόνο ακριβώς θα επιστρέψουμε
στην κανονικότητα του 2019, δεν ισχύει.
Η κρίση ή μάλλον η «μεγάλη αλλαγή» έχει
βάθος, απλώς έχει μόνο δρομολογηθεί
αυτό το τελευταίο τρίμηνο. H «αβεβαιότητα» είναι η νέα κανονικότητα. Ιδίως στις
αερομεταφορές!

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι η λογική του
υπολογισμού σε πόσο χρόνο ακριβώς θα
επιστρέψουμε στην κανονικότητα του 2019,
δεν ισχύει. Η κρίση ή μάλλον η «μεγάλη
αλλαγή» έχει βάθος, απλώς έχει μόνο
δρομολογηθεί αυτό το τελευταίο τρίμηνο
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Πώς θα διοικήσετε
την οµάδα σας εξ’ αποστάσεως
Η πανδημία του κορωνοΐου άλλαξε αιφνίδια τα δεδομένα στον τρόπο εργασίας σε
παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η τηλεργασία, που αποτελούσε
την εξαίρεση, έγινε ο κάνονας για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συνέχισαν τη
λειτουργία τους. Σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, οι μάνατζερ καλούνται να διοικήσουν
αποτελεσματικά τους ανθρώπους τους, για πρώτη φορά, εξ’αποστάσεως.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ο

ι πρωτόγνωρες συνθήκες που
δημιούργησε η επέλαση του
κορωνοϊού στις επιχειρήσεις
παγκοσμίως, τις υποχρέωσε να
βρουν άμεσα λύσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Όπου
δεν απαιτούνταν φυσική παρουσία του
υπαλλήλου, οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν την
εξ’ αποστάσεως εργασία για την πλειοψηφία

ή το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού
τους. Προτεραιότητα δόθηκε στην άμεση
υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, προκειμένου να είναι δυνατή η εργασία από το
σπίτι: παροχή εταιρικών laptops, απόδοση
απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία
της επιχείρησης, αξιοποίηση διαδικτυακών
εργαλείων και πλατφορμών συνεργασίας
για επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων,
ανταλλαγή αρχείων και videoconferences,

καθώς και αξιολόγηση των συστημάτων
προστασίας δεδομένων και θωράκισης έναντι κυβερνοεπιθέσεων, λόγω της αυξημένης εξάρτησης από ψηφιακές τεχνολογίες.
Η επιτακτική ανάγκη της άμεσης απομάκρυνσης των εργαζομένων από τον εργασιακό χώρο δεν άφησε το χρονικό περιθώριο
για τη διαμόρφωση πολιτικών ή την εκπαίδευση των ομάδων και των ηγετών τους
στην εξ’ αποστάσεως εργασία. Έτσι, χωρίς
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προηγούμενη εμπειρία ή κατάλληλη προετοιμασία, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν, για
πρώτη φορά, να δουλέψουν εξίσου αποτελεσματικά από το σπίτι.

Οι προκλησεις
της εξ’ αποστασεως εργασιας
Ακόμη και όταν αποτελεί επιλογή του εργαζομένου και όχι μονόδρομο όπως τώρα, η
εξ’ αποστάσεως εργασία ενέχει δυσκολίες,
τις οποίες οι μάνατζερ οφείλουν να λάβουν
υπόψη τους. Για αυτούς τους λόγους, δεν
αποκλείεται να διαπιστώσουν μείωση της
απόδοσης σε έως τώρα εξαιρετικά παραγωγικούς εργαζομένους.
Αδυναμία επίβλεψης δια ζώσης: Η υποχρεωτική έλλειψη επικοινωνίας πρόσωπο
με πρόσωπο δυσχεραίνει τη συνεργασία
μεταξύ των μάνατζερ και των ομάδων τους.
Οι πρώτοι ανησυχούν ότι οι εργαζόμενοι δεν
δουλεύουν εξίσου σκληρά και αποδοτικά,
ενώ οι δεύτεροι διαμαρτύρονται ότι έχουν
πολύ λιγότερη πρόσβαση στους προϊσταμένους τους και δεν λαμβάνουν έγκαιρα την
υποστήριξη και τις κατευθύνσεις που χρειάζονται για το έργο τους.
Δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση: Οι νεοεισερχόμενοι στο καθεστώς της
τηλεργασίας εκπλήσσονται δυσάρεστα από
τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για να
συγκεντρώσουν την πληροφόρηση που
χρειάζονται από τους συναδέλφους τους,
ακόμη και αν πρόκειται για απαντήσεις σε
απλές ερωτήσεις. Κοινωνική απομόνωση:
Ένα από τα συνηθέστερα παράπονα των
τηλεργαζομένων είναι ότι χάνουν την «ανεπίσημη» επαφή με τους συναδέλφους τους
στον χώρο εργασίας. Βραχυπρόθεσμα, το
πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τους πιο
εξωστρεφείς, μακροπρόθεσμα όμως έχει
επίδραση στο σύνολο και επηρεάζει την αίσθηση του «ανήκειν» στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.
Αντιπερισπασμοί στο σπίτι: Σε φυσιολογικές συνθήκες, η επιχείρηση ενθαρρύνει τους
εργαζομένους να έχουν διασφαλίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις στο σπίτι τους (ξεχωριστό χώρο εργασίας και επίβλεψη των
παιδιών) προτού ξεκινήσουν να εργάζονται
εξ’ αποστάσεως. Σε συνθήκες κρίσης, όπως
η σημερινή, δεν υπήρχε αυτή η πολυτέλεια

με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα
των εργαζομένων να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και αφιερωμένοι στη δουλειά
τους για πολλή ώρα, χωρίς περισπασμούς
από την οικογένεια.
Μειωμένα κίνητρα για απόδοση: Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας σε περισσότερους από 20.000 εργαζομένους σε 50
μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ (2010-2015),
τα επίπεδα παρακίνησης των εργαζομένων
εξ’ αποστάσεως είναι μειωμένα σε σχέση με
όσους απασχολούνται στον χώρο εργασίας.
Όταν, μάλιστα, η τηλεργασία δεν αποτελεί επιλογή του ίδιου του εργαζομένου, η
περαιτέρω μείωση της παρακίνησης είναι
δραστική.

Πως θα υποστηριξετε την ομαδα
Καθημερινά check-ins: Πολλοί επιτυχημένοι μάνατζερ έχουν καθιερώσει καθημερινά,
σύντομα check-ins με τα μέλη της απομακρυσμένης ομάδας τους, είτε σε ατομικό είτε
σε ομαδικό επίπεδο. Το σημαντικό είναι οι
επικοινωνίες αυτές να είναι τακτικές και προγραμματισμένες, καθώς και να αποτελούν το
forum για παροχή συμβουλών, κατευθύνσεων και απαντήσεων στα ερωτήματα των
εργαζομένων.
Επιλογές στους τρόπους ψηφιακής επικοινωνίας: Το e-mail δεν είναι αρκετό. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν τεχνολογίες όπως η βιντεοκλήση, οι οποίες
υποκαθιστούν καλύτερα την διαπροσωπική
επικοινωνία, καθώς επιτρέπουν την οπτική
επαφή των μελών, περιορίζοντας το αίσθημα της απομόνωσης. Η βιντεοκλήση είναι
ιδανική και για πιο ευαίσθητες ή σύνθετες
συζητήσεις, σε σχέση με τα μηνύματα ή την
ηχητική κλήση. Στις περιπτώσεις που η αμεσότητα είναι σημαντικότερη από την οπτική
επαφή και το θέμα είναι απλό, ενδείκνυται η
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσα από εξειδικευμένες πλατφόρμες (Ζoom, Microsoft Teams,
Slack κ.ά.).
Κανόνες συνεργασίας: Για την εύρυθμη
λειτουργία της ομάδας, και καθώς ο χρόνος
επιστροφής στην «κανονικότητα» είναι αβέβαιος, είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν
οι μάνατζερ με τους ανθρώπους τους, το
συντομότερο δυνατόν, τις απαιτήσεις τους
στο νέο καθεστώς ως προς τη συχνότητα,

τον τρόπο και τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ τους. Για παράδειγμα, πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να επικοινωνήσουν μαζί
τους, με ποιο μέσο πρέπει να επικοινωνούν
τα επείγοντα θέματα κ.ά.
Πρωτοβουλίες εξ’αποστάσεως κοινωνικοποίησης: Η επικοινωνία και το «δέσιμο»
των συναδέλφων για θέματα εκτός δουλειάς
είναι σημαντικό να διατηρηθεί και στο νέο
καθεστώς. Για το σκοπό αυτό, οι μάνατζερ
πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να καθιερώσουν τρόπους με τους οποίους τα μέλη
της ομάδας θα αλληλεπιδρούν εξ’ αποστάσεως για μη εργασιακά θέματα. Αυτό μπορεί να γίνει αφιερώνοντας λίγο χρόνο στο
ξεκίνημα των καθημερινών check-ins της
ομάδας ή με ξεχωριστές «συναντήσεις». Ενδεικτικά, κάποιες εταιρείες έχουν καθιερώσει πρωινό καφέ ή virtual pizza parties (με
συντονισμό, ώστε οι πίτσες να παραδίδονται
την ίδια ώρα σε όλους τους συμμετέχοντες
στη βιντεοκλήση), στα οποία οι εργαζόμενοι
συζητούν ελεύθερα για θέματα που τους ενδιαφέρουν, μεταφέρουν τα νέα τους, αστειεύονται και γενικότερα αναζωπυρώνουν το
αίσθημα του ανήκειν στον οργανισμό.
Ενθάρρυνση και συναισθηματική υποστήριξη: Πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν
αυξημένο στρες αυτή την περίοδο λόγω
της βεβιασμένης αλλαγής του εργασιακού
περιβάλλοντος, της αβεβαιότητας για το
μέλλον και της ανασφάλειας για την υγεία
των αγαπημένων τους προσώπων. Βασικός ρόλος των μάνατζερ είναι να είναι εκεί
για να ακούσουν προσεκτικά, με σεβασμό
και ενδιαφέρον, τις ανησυχίες των ανθρώπων τους. Κάποιες επιχειρήσεις αξιοποιούν
online survey tools για να τσεκάρουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πώς αισθάνονται
οι άνθρωποί τους στην παρούσα δυσμενή
συγκυρία. Άλλες αξιοποιούν αυτές τις μίνι
έρευνες για να μετρήσουν την παρακίνηση
των ανθρώπων τους και να διαπιστώσουν
ποιοι παράγοντες μειώνουν την απόδοσή
τους και τι θα τους βοηθούσε να γίνουν
πιο παραγωγικοί. Κοινός παρονομαστής
όλων είναι να δημιουργήσουν οι μάνατζερ
ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε τα μέλη της
ομάδας τους να μπορούν να εκφράσουν
ελεύθερα τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους.
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ΕΑΣΕ WEBINAR LIVE SERIES
Η ΕΑΣΕ ανταποκρινόμενη στην εποχή της εξ αποστάσεως επικοινωνίας που επέβαλαν οι κανόνες αντιμετώπισης της εξάπλωσης
της πανδημίας, μετέφερε όλες τις εκδηλώσεις της σε ψηφιακό περιβάλλον εγκαινιάζοντας τη σειρά ΕΑΣΕ Webinar Live Series.

Neuroscience for Leaders

ΧΟΡΗΓΟΣ WEBINAR:
OPTIMAL HR GROUP

Το πρώτο webinar της ΕΑΣΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 με
καλεσμένο ομιλητή τον Δρ. Νικόλαο Δημητριάδη, βραβευμένο επαγγελματία
επικοινωνίας, σύμβουλο και συγγραφέα με θέμα: «Οι δυνάμεις του εγκεφάλου:
Χρησιμοποιήστε τις δυνάμεις του εγκεφάλου σας για να βγείτε από την κρίση
πιο δυνατοί». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Δημητριάδης ανέλυσε πως
ο εγκέφαλος αντιδρά σε γεγονότα που διακόπτουν την καθημερινότητα, όπως
η πανδημία, το αληθινό νόημα και αντίκτυπο που έχει ο φόβος, το άγχος και ο
πόνος καθώς και τις «στρατηγικές» του εγκεφάλου για τη βέλτιστη προσαρμοστικότητά του και την ενεργοποίηση πολύτιμων διαδικασιών όπως η δύναμη
της θέλησης, η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση, ενώ έδωσε στα μέλη της ΕΑΣΕ που παρακολούθησαν την εκδήλωση, πρακτικές συμβουλές
για άμεση ανακούφιση και βελτίωση εν μέσω της νέας πραγματικότητας.

Ιχνηλατώντας την πορεία της οικονομίας
Στο επόμενο webinar της ΕΑΣΕ, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την πορεία της
οικονομίας τους επόμενους μήνες εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία. Καλεσμένοι ομιλητές ήταν ο
Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο κ. Θοδωρής Πελαγίδης, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και NR Senior
Fellow στο Brookings Institution. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν
ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX
Hellas, κ. Βασίλης Ραμπάτ. Κατά τη διάρκεια του webinar, τα μέλη
της ΕΑΣΕ έκαναν πληθώρα ερωτήσεων σχετικά με την κατάσταση
της οικονομίας το επόμενο διάστημα και έγινε ζωηρός διάλογος.

Διαπραγμάτευση: Νέες παγκόσμιες συνθήκες, Νέες απαιτήσεις
Ο κ. Γιάννης Δημαράκης, Managing Partner, Scotwork Hellas μίλησε, την Τετάρτη 27 Μαΐου
2020, στα μέλη της ΕΑΣΕ στο webinar με τίτλο: «Διαπραγμάτευση: Νέες παγκόσμιες συνθήκες,
Νέες απαιτήσεις» και εξήγησε πως άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις σε κάθε επίπεδο της ζωής υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Η αβεβαιότητα, οι νέες τάσεις στο επιχειρείν, η εκτόξευση του ηλεκτρονικού εμπορίου
και της εξ αποστάσεως εργασίας αποτέλεσαν αχαρτογράφητα νερά και νέες προκλήσεις για
πολλούς. Ο κ. Δημαράκης μίλησε για την ανάγκη για προετοιμασία, καλή πληροφόρηση και
σαφή στοχοθεσία για τη διεξαγωγή επιτυχημένων διαπραγματεύσεων λαμβάνοντας πάντα
υπόψιν τον ανθρώπινο παράγοντα, τα οφέλη της ευελιξίας και του άρτιου συντονισμού. Τον
συντονισμό της συζήτησης του κ. Δημαράκη με τα μέλη της ΕΑΣΕ είχε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλης Ραμπάτ.
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Το Σήμερα και το Αύριο του Τουρισμού
Κατά τη διάρκεια του webinar που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ελλάδα.
Ο κ. Θεοχάρης απάντησε τις ερωτήσεις του κοινού και αναφέρθηκε τόσο στα σχέδια του υπουργείου για την τουριστική βιομηχανία, τους
άξονες, τις προτεραιότητες και τους κύριους κινδύνους όσο και για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κρατών στις μετακινήσεις τουριστών
ενώ έγινε και μια σύντομη αναφορά στα πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων και των αεροπορικών εταιριών.

13ο Business CEOnergies Breakfast
Στο πλαίσιο του κύκλου συναντήσεων «Be the CEO of your Career», η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία διοργάνωσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, το 13ο Business CEOnergies Breakfast με θέμα: «Learning Agility as a Leadership Competence- The power
to Learn, Unlearn, Relearn» και κεντρικό ομιλητή τον κ. Κώστα Αξαρλόγλου, Πρύτανη και Καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων του
Alba Graduate Business School. Στην ομιλία του με θέμα τη μαθησιακή ευελιξία ως ηγετική ικανότητα, ο κ. Αξαρλόγλου τόνισε ότι οι ηγέτες
οφείλουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες και καινοτόμες προσεγγίσεις στην εποχή της ανατροπής, ενώ επεσήμανε πως η ευελιξία ως στάση ζωής αποτελεί χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επαγγελματιών του μέλλοντος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το μέλος
της Ομάδας Δράσης κα. Σιάνα Κυριάκου, Partner & COO, KPMG, παρουσίασε την έρευνα CEO Outlook της KPMG σχετικά με την ευελιξία.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, κα. Βαλέρια Τσάμη, Managing Director, Focus Bari.

ΧΟΡΗΓΟΣ WEBINAR:
ALBA GRADUATE
BUSINESS SCHOOL
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ΕΑΣΕ STAYED HOME BUT STAYED VIGILANT!
Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και την καθημερινότητα του οργανισμού.
Με αυξημένο αίσθημα ατομικής ευθύνης η ΕΑΣΕ πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
ιού. Σε ανταπόκριση και συμμόρφωση με τη σχετική επίκληση της κυβέρνησης και με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των μελών, των συνεργατών και της κοινωνίας γενικότερα, αξιοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα, αποφάσισε να εφαρμόσει
το μέτρο της τηλεργασίας και μετέφερε το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεών της σε ψηφιακό περιβάλλον από την
Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. Η επάνοδος των δραστηριοτήτων του οργανισμού ξεκίνησε σταδιακά, κατόπιν των σχετικών οδηγιών της
πολιτείας και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ώρες ευθύνης μιας αναγκαστικής πραγματικότητας*
Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, Γιάννης Αναστασόπουλος γράφει για το επιχειρείν την εποχή του κορονοϊού
Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και για την προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού
συνόλου, η ΕΑΣΕ επέλεξε και εφάρμοσε το μέτρο της τηλεργασίας. Μπορεί ο COVID-19 να
ανέτρεψε εν μία νυκτί τα δεδομένα στην ελληνική αγορά (και παγκοσμίως), η τηλεργασία
όμως μας επέτρεψε να μείνουμε σπίτι, ασφαλείς, και να συνεχίσουμε, κανονικά να κάνουμε
τη δουλειά μας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της πληθώρας εργαλείων που προσφέρει
και υποστηρίζουν την απομακρυσμένη επικοινωνία.
Η απομακρυσμένη εργασία – αν και όχι κάτι καινούργιο – δεν ήταν διαδεδομένη στην Ελλάδα. Ωστόσο η επείγουσα ανάγκη που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, σημαίνει
ότι πολλοί από εμάς ενδέχεται να χρειάστηκε να εργαστούμε από το σπίτι ίσως για πρώτη
φορά. Η έκρηξη της τηλεργασίας την περίοδο της καραντίνας – ως ‘αντίδοτο’ για τη μεγάλη
απειλή της δημόσιας υγείας αλλά και τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας σε μια περίοδο όπου οι ανθρώπινες επαφές και η διάδραση δοκιμάστηκαν σκληρά από τον φονικό
ιό – προσέφερε τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής λύσης.
Τρία είναι τα βασικά και σημαντικά στοιχεία εφαρμογής της τηλεργασίας: Προσαρμογή,
“Agility” και Προγραμματισμός. Όπου μπορεί να εφαρμοστεί, η τηλεργασία μπορεί να παράσχει ευελιξία, καλύτερη οργάνωση του προσωπικού χρόνου και να είναι το ίδιο αποτελεσματική από τη στιγμή που επιτρέπει αμοιβαία τόσο στην
εταιρία, όσο και στους εργαζομένους της, να πετύχουν τους προσωπικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς στόχους τους. Είναι πολύ σημαντικό η οικονομία - που δέχτηκε και θα δεχθεί ακόμη περισσότερους κλυδωνισμούς από την
όλη κατάσταση - να εξακολουθήσει να λειτουργεί. Η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει όλους πρωτίστως υγιείς αλλά και
οικονομικά δραστήριους, να συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε.
* Το κείμενο δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 στο Αφιέρωμα των NetFax & HR Newsletter με τίτλο "ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ" στο οποίο στελέχη κατέθεσαν τις εμπειρίες
τους σχετικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας στην εποχή του Covid-19.

νέα ΕΑΣΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΑΣΕ ΛΟΓΩ COVID-19
Δωρεά ΕΑΣΕ
στο νοσηλευτικό
προσωπικό της χώρας
Η ΕΑΣΕ στην προσπάθειά της να συνδράμει και να υποστηρίξει το πολύ δύσκολο
έργο της Κυβέρνησης και αυξημένες του
υπουργείου Υγείας στις κρίσιμες για τη
χώρα μας στιγμές, προχώρησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στην αγορά και άμεση δωρεά 5.000 μασκών για τους γιατρούς
και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Σε συνεννόηση με το γραφείο
του Πρωθυπουργού κι έχοντας ενημέρωση για τις ανάγκες και ελλείψεις, έγινε
ό,τι ήταν δυνατόν ώστε σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα να βρεθεί μια ικανή ποσότητα μασκών και έτσι εξασφαλίστηκαν
και παραδόθηκαν αρμοδίως 5.000 τεμάχια. Με επιστολή του ο υπουργός Υγείας
κ. Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε την ΕΑΣΕ
για την πρωτοβουλία αυτή, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί καίρια συνδρομή σε
ώρες κοινωνικής ευθύνης. Η ΕΑΣΕ από την
πλευρά της ευχαρίστησε ολόψυχα τους
γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό σε ολόκληρη τη χώρα, για την τεράστια μάχη που έδωσαν με αυταπάρνηση.

Προς:
Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
(ΕΑΣΕ)
Υ/Ο κου Ραμπάτ Βασίλη
aceo@ease.gr
Αριθμός 445704 /kb
Αθήνα, 7 Απριλίου 2020
Αγαπητέ κύριε Ραμπάτ
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που αυτή την κρίσιμη για
όλους στιγμή στρέψατε το ενδιαφέρον και την προσοχή σας στα παιδιά
που μας έχουν ανάγκη. Η συμμετοχή σας σήμερα λαμβάνει ακόμα
μεγαλύτερη αξία μιας και η ανησυχία που βιώνουμε στην καθημερινότητά
μας το τελευταίο διάστημα λόγω του κορωνοϊού που απειλεί κάθε μας
κίνηση δεν στάθηκε για εσάς εμπόδιο. Αντιθέτως ανταποκριθήκατε άμεσα
και θετικά στη έκκλησή μας προσφέροντάς μας 2000 μάσκες και 1500
γάντια (750 ζεύγη)-παραστατικο 03/04/2020 46.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βασίζεται εξολοκλήρου στις δωρεές των
ιδιωτών και επιχειρήσεων και όλοι εσείς είστε αυτοί που καθιστάτε εφικτό
το να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν απευθύνεται σε κάποιους, δεν ανήκει σε
λίγους. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και ανήκει σε όλους αυτούς που
μοιράζονται το ίδιο Όραμα και Αξίες: Φροντίδα, Αξιοπρέπεια και Ισότητα
για κάθε παιδί στην χώρα μας.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανήκει και σε εσάς που συμμετέχετε ενεργά
στην προσπάθεια κάθε παιδί να έχει όλα όσα δικαιούται.
Χάρη σε όλους μας, από το 1995 έως σήμερα, «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και διεθνώς, στέκεται κάθε χρόνο
δίπλα σε χιλιάδες παιδιά.
Εξειδικευμένα δίπλα σε παιδιά θύματα Βίας, παιδιά που Εξαφανίζονται,
παιδιά με προβλήματα Υγείας, παιδιά που ζουν σε συνθήκες Φτώχειας.
Κάθε ένα παιδί είναι μοναδικό και η επιστημονική ομάδα του Οργανισμού,
του παρέχει όλα όσα αυτό έχει ανάγκη, δίνοντας άμεσα λύσεις σε
συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την συμμετοχή και την εμπιστοσύνη!
«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»*
Με εκτίμηση,

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
*Από το Ημερολόγιο του 10χρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου,
ιδρυτή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δωρεά ΕΑΣΕ στο Χαμόγελο του Παιδιού
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της ΕΑΣΕ με «Το Χαμόγελου του
Παιδιού» για τη στήριξη των δράσεων για τα παιδιά και ανταποκρινόμενη στην
έκκληση του οργανισμού και στις αυξημένες ανάγκες του λόγω των έκτακτων
μέτρων προφύλαξης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, προσέφερε την
Τρίτη 7 Απριλίου 2020, 2000 μάσκες και 1500 γάντια (750 ζεύγη) για τα παιδιά του
Χαμόγελου.

Η ΕΑΣΕ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΠΑΝΟ
Η οικογένεια της ΕΑΣΕ συγκλονισμένη αποχαιρετά το μέλος και εξαίρετο επαγγελματία Νίκο Σπανό,
που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, νικημένος από τον κορονοϊό πριν λίγο καιρό. Ο αγαπημένος
φίλος Νίκος, μέλος της ΕΑΣΕ με ενεργό δράση και πάντα παρών στις δραστηριότητες του οργανισμού,
δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Η αδόκητη απώλειά του προκάλεσε βαθιά θλίψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΑΣΕ ως ελάχιστη τιμή στη μνήμη του, αποφάσισε να προβεί σε προσφορά για την ενίσχυση του
έργου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», που λειτουργεί υπό τη σκέπη της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Συμπονούμε κι εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά
μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Έμπειρο στέλεχος, με πολυετή θητεία με μεγάλες εταιρίες, ο Νίκος Σπανός,πρώην CEO της Goodyear
Dunlop Hellas είχε διατελέσει μέλος της Michelin και της Masterlease στην Ελλάδα από διάφορες θέσεις για χρόνια. Ήταν μέλος της ΕΑΣΕ από το 2011, στήριζε τις πρωτοβουλίες της ΕΑΣΕ ενώ ενεργή
ήταν και η συμμετοχή του την Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία.
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NΑΥΠΛΙΟ

Ρομαντισμός, αρχοντιά και πολυτέλεια
Μία πόλη «μουσείο» και ταυτόχρονα ζωντανή και δραστήρια,
το Ναύπλιο αποτελεί τον ιδανικό «τόπο διαφυγής», καθώς βρίσκεται πολύ κοντά
στην Αθήνα, ενώ έχει κερδίσει -και όχι άδικα- μία θέση ανάμεσα στις τέσσερις
ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας…
ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

ΕΑΣΕ | LEADING

Κ

εραμιδένιες στέγες, γκρίζα πέτρα, γαλαζοπράσινη θάλασσα.
Το Μπούρτζι, το Παλαμήδι, τα
παραδοσιακά ταβερνάκια, τα
μοντέρνα καφέ, τα νεοκλασικά κτήρια, οι παλιές γειτονιές και οι μεγάλες πλατείες, το Ναύπλιο μάς δίνει κάθε λόγο να το επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά. Και αυτό γιατί είναι μία
πόλη που ξεχειλίζει από ζωή ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τους θρύλους του παρελθόντος
και προσφέρει μία μυστηριακή ατμόσφαιρα.
Η πόλη του Ναυπλίου – πρώτη πρωτεύουσα
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από
το 1823 έως το 1834 – χτίστηκε σύμφωνα
με τη μυθολογία από τον Ναύπλιο, γιο του
Ποσειδώνα και της Δαναΐδας Ανυμώνης. Η
πολιτιστική του αλυσίδα ξεκινά από την προϊστορική εποχή: συμμετείχε στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στον Τρωικό Πόλεμο∙ παράκμασε στα ρωμαϊκά χρόνια και ανέκαμψε
στα βυζαντινά∙ Φράγκοι, Ενετοί και Τούρκοι
άφησαν τα σημάδια τους στην πόλη. Αρχαία
τείχη, μεσαιωνικά κάστρα, μνημεία, αγάλματα, οθωμανικές κρήνες, βενετσιάνικα και
νεοκλασικά κτήρια – όλα γοητευτικά ιστορικά αλλά και αρχιτεκτονικά κοσμήματα –
επιφυλάσσουν μεγαλοπρεπή υποδοχή στον
επισκέπτη.
Σημείο εκκίνησης της περιήγησής μας στ’
Ανάπλι, η Παλιά Πόλη με τη σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών, τις ολάνθιστες βουκαμβίλιες να ξεχειλίζουν από τα
μπαλκόνια, τις αυλές των κομψών νεοκλασικών και των καλοδιατηρημένων αρχοντικών και τις τούρκικες κρήνες. Στην καρδιά
του Ναυπλίου μάς υποδέχεται η ιταλικής αισθητικής Πλατεία Συντάγματος γεμάτη από
μνημεία και ιστορικά κτήρια. Ξεχωρίζουν τα
δύο τούρκικα τζαμιά –στο ένα, που σήμερα
λειτουργεί ως κινηματοθέατρο, στεγάστηκε
το πρώτο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο ενώ στο
άλλο συνεδρίαζε η Πρώτη Βουλή των Ελλήνων–, το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα
σπάνιας αξίας της Προϊστορικής και Μυκηναϊκής περιόδου, η Δημοτική Πινακοθήκη.
Πολύ κοντά, με κατεύθυνση προς τη σύγχρονη πόλη, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, γνωστό σημείο από τη δολοφονία του
πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς και ο ναός του Αγίου Γεωργίου με σημαντικές εικόνες και τοιχογραφίες,

όπως το αντίγραφο του «Μυστικού Δείπνου»
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

χαιότητα βρισκόταν η ακρόπολις οχυρωμένη
με ένα πολυγωνικό κυκλώπειο τείχος.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

To Μπούρτζι:
Ένας πύργος μέσα στην θάλασσα
Από μακριά μοιάζει με πέτρινο γλυπτό. Από
κοντά, η εντύπωση που δίνει το ενετικό κάστρο αλλάζει. Σημείο αναφοράς του Ναυπλίου αποτελεί το πολυφωτογραφημένο
φρούριο Μπούρτζι, χτισμένο πάνω στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Παλαιότερα, επί
Ενετών, ενωνόταν με την Ακροναυπλία με
μια τεράστια αλυσίδα που έφραζε την είσοδο του λιμανιού προσφέροντας προστασία
στην πόλη από τα εχθρικά πλοία. Στις αρχές
της δεκαετίας του 1860, το Μπούρτζι ήταν
τόπος διαμονής των δημίων που εκτελούσαν τους θανατοποινίτες του Παλαμηδιού.
Επισκεφθείτε το με καραβάκια που φεύγουν
–κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού– μπροστά από το λιμάνι και απολαύστε, αν είστε
τυχεροί, κάποια από τις πολλές πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται εκεί.

Το Παλαμήδι:
999 σκαλοπάτια πάνω από την πόλη
999 ή 857 είναι τα σκαλιά που οδηγούν στο
Παλαμήδι; Ανακαλύψτε το ανεβαίνοντας
στον απόκρημνο λόφο που οδηγεί στο Κάστρο του Παλαμηδιού το οποίο ορθώνει τον
επιβλητικό του όγκο 216 μέτρα πάνω από
την πόλη. Βαθιά σημαδεμένο ιστορικά, τόπος καταδίκης σε θάνατο του οπλαρχηγού
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε ένα από τα
σκοτεινά κελιά του, μοιάζει σαν να προστατεύει ακόμη και σήμερα την πόλη με τους
προμαχώνες ττους βαπτισμένους με ονόματα αρχαίων πολεμάρχων (Θεμιστοκλής,
Αχιλλέας, Φωκίων, Λεωνίδας, Επαμεινώνδας,
Μιλτιάδης). Την καλύτερη θέα σε όλη τη
θάλασσα του Αργολικού και τη μυκηναϊκή
πεδιάδα χαρίζει το ιστορικό εκκλησάκι του
Αγίου Ανδρέα χτισμένο στην κορυφή του
φρουρίου από τους Ενετούς κατακτητές.
Ακροναυπλιά:
η Ακρόπολη του Αργολικού
Στις παρυφές του Παλαμηδιού, στεφανώνοντας την Παλιά Πόλη, απλώνεται η βραχώδης χερσόνησος της Ακροναυπλίας γνωστή
και με την τούρκικη ονομασία της Ιτς Καλέ
(=εσωτερικό κάστρο). Κατοικημένη από τα
προϊστορικά χρόνια, αποτελείται εδαφολογικά από τρία επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται
ένα σύστημα τριών ανεξάρτητων κάστρων
με αρχαιότερο το δυτικό, όπου κατά την αρ-

Γύρος της Αρβανιτιάς:
Περίπατος με θέα
Αξίζει να περπατήσετε -ή να κάνετε ποδήλατο- στον περιφερειακό πεζόδρομο με
θέα τον Αργολικό κόλπο. Ξεκινά στο τέλος
της προκυμαίας και καταλήγει μετά από ένα
χιλιόμετρο περίπου στην πλατεία της Αρβανιτιάς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα
βρίσκεστε διαρκώς κάτω από τα βράχια της
Ακροναυπλιάς και στο δρόμο σας θα συναντήσετε το εκκλησάκι της Παναγίας της Σπηλιάς, τη Santa Maria Grottta των Ενετών.

Αξίζει ακόμη να επισκεφθείτε
• Το κτήριο της πρώτης Σχολής Ευελπίδων που στεγάζει σήμερα το Πολεμικό
Μουσείο
• τα σπίτια του αντιβασιλέα Άρμανσμπεργκ και Μάουρερ
• τον ανάγλυφο Βαυαρικό Λέοντα στην
περιοχή Πρόνοια
• το βραβευμένο Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Μουσείο

• το Παιδικό Μουσείο
• το μοναδικό Μουσείο Κομπολογιού
• το Δημαρχείο στην Πλατεία Ναυάρχων
• τον ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια
στην ομώνυμη πλατεία
• το πάρκο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
με το επιβλητικό έφιππο άγαλμά του
• την αναστηλωμένη Πύλη της Ξηράς.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Γιώργος Αγραφιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, HST
Γεννήθηκε στην Αθήνα (1961). Απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (1979), Μαθηματικός
(Αθήνα, 1984), Τεχνικός Πληροφορικής (Λονδίνο, 1988). Υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός στις ΕΔ. Εργάστηκε
στον ΟΤΕ, στην ΕΜΕ, στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως senior System Programmer και στον ιδιωτικό τομέα ως
ανεξάρτητος σύμβουλος (ενεργειακές εταιρείες, μελετητικές εταιρείες, τράπεζες). Πρόεδρος του ΔΣ της AIS
(2000), Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης (2001) με αρμοδιότητα την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, Πρόεδρος
της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων της ενεργειακής αγοράς (2002-2004), Εθνικός εκπρόσωπος στα Συμβούλια
Υπουργών Ενέργειας των χωρών-μελών της Ε.E (2003). Από το 2009 εργάζεται στον Ομιλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ως
Γενικός Διευθυντής. Είναι Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος σε σειρά θυγατρικών του Ομίλου.

Δημήτρης Γρίσπος, Γενικός Διευθυντής, INTERLOG ΑΕ
Ο Δημήτρης Γρίσπος είναι απόφοιτος του London Business School, ενώ τελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Επενδυτική Τραπεζική και στην συνέχεια εργάστηκε
στην Deloitte στο τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ως άνθρωπος που του αρέσουν οι προκλήσεις,
υπήρξε βασικός συντελεστής στην δημιουργία και ανάπτυξη της Green Cola, στην οποία εργάστηκε ως οικονομικός
διευθυντής και υπεύθυνος ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών στο εξωτερικό. Σήμερα δραστηριοποιείται σε
μια σειρά από start up εταιρίες στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ είναι Γενικός Διευθυντής στην Interlog ΑΕ, μια
εδραιωμένη επιχείρηση που εξειδικεύεται στην παροχή Λογιστικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Γιώργος Καλύβας, Επικεφαλής Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, NEW SIA GREECE
O Γιώργος Καλύβας, γεννημένος στην Αθήνα, έχει μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ALBA,
είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΦΑΑ), απόφοιτος της
ιδιωτικής σχολής «Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και μιλάει Αγγλικά. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε
υψηλόβαθμες θέσεις στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς
Executive Search(Stanton Chase Intl), Retail/Energy(Όμιλος Εταιριών Γερμανός), Financial Services(EFG Eurobank),
BPO & Technology(FISERV & SIA Group) στην Ελλάδα και στο ΕΜΕΑ. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Χρήστος Λάτος, Deputy CEO, OGILVY
O Χρήστος Λάτος είναι Deputy CEO στην Ogilvy όπου εργάζεται από το 2005 ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος και
για τα γραφεία της εταιρίας στη Σερβία, τη Σλοβενία και την Κροατία.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του η εταιρία κατάφερε να καθιερωθεί ως leader της αγοράς και να χρηστεί ως Digital
Agency of the Year για 10 συνεχόμενα χρόνια, στα πλαίσια των Ermis Awards. Παράλληλα, έχει κερδίσει πολλαπλά
βραβεία σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ όπως στις Κάννες, στα Clio Awards, στα One Show, στα LIA, στα New York
Festivals.O Χρήστος αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και από το
Κολλέγιο Emerson στην Βοστόνη με μεταπτυχιακό στο Integrated Marketing Communications.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, MICROSOFT Ελλάς ΑΒΕΕ
Ο κ. Μιχαλόπουλος ανέλαβε το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας
την 1η Δεκεμβρίου 2019. Τα τελευταία 2 χρόνια διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων Επιχειρηματικού Εμπορικού
& Δημόσιου Τομέα, για τη Microsoft Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Εντάχθηκε στη Microsoft το 2014, ως
Διευθυντής Πωλήσεων για την Ομάδα Καταναλωτικών Καναλιών. Πριν από αυτό, εργάστηκε στη Vodafone,
κατέχοντας διευθνυτικές θέσεις τόσο στις Πωλήσεις όσο και στο Marketing. Είναι κάτοχος BEng στην Ηλεκτρολογία
& Ηλεκτρονική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Sussex, ΜSc σε Communications & Signal Engineering από
το Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου και MBA από το Athens Laboratory of Business
Administration (ALBA).

Αννίτα Πακιουφάκη, Business Development Director EMEA, Optimal HR Group
Η κ. Αννίτα Πακιουφάκη κατέχει το ρόλο Business Development Dιrector EMEA στην Optimal HR Goup Πριν
από την ένταξή της στην Optimal HR Group, η κ. Πακιουφάκη ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της Stanton Chase
International στο Βουκουρέστι για 5 χρόνια. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία έχοντας συνεργαστεί
με σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες (Johnson & Johnson, MSD, Gr. Sarantis S.A., US Embassy) στον τομέα των
καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στον φαρμακευτικό κλάδο κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε
εμπορικά τμήματα, τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, Trade Marketing και εφοδιαστικής αλυσίδας για περισσότερα
από 18 χρόνια. Η κ. Αννίτα Πακιουφάκη είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας από το Αμερικανικό Κολλέγιο της
Ελλάδας, Deree College

Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ATTICA BANK
Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Β.Σ.Π. Από το 1980-1991 εργάστηκε στην ΕΤΕΒΑ και παράλληλα
από 1983-1985 υπήρξε συνεργάτης του Αναπληρωτή ΥΠΕΘΟ Κωστή Βαΐτσου. 1985-1988 Διευθυντής του γραφείου του
Υφυπουργού ΥΠΕΘΟ Θεόδωρου Καρατζά. 1991-1996 βοηθός Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Interamerican. 1996-2004
Υποδιοικητής της ΕΤΕ, Αντιπρόεδρος του ΧΑΑ, Πρόεδρος του Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Ε.Ε της ΕΕΤ. 2004
Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, και 2009 Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.
2009-2012 Πρόεδρος του ΔΣ – Διοικητής της ΑΤΕ, μέλος του ΔΣ της ΕΕΤ. Πρόεδρος και Δ.Σ. της Απολλώνιος Κύκλος ΑΕ,
Αντιπρόεδρος της Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ, στέλεχος της ΔΕΜΚΟ ΑΕ, και μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, των
ΕΛΠΕ, της Retail World και MAD DOG AE. (2012-2016). Από Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της
ATTCA BANK, σύμβουλος στο Δ.Σ. των Α.Ε. ΕΛΠΕ και R.E.D.S και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Σταύρος Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής Hitli Hellas S.A
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι Μηχ. Μηχανικός από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου (U.C.L – BEng και MSc)
ενώ το 2009 ολοκλήρωσε το ΜΒΑ μου στην ΑΣΟΕΕ.Δούλεψε 5 χρόνια σαν project και production manager στην
αμυντική βιομηχανία πριν ενταχθεί το 2008 στο δυναμικό της Hilti Hellas S.A (θυγατρική της Hilti).
Πέρασε από διάφορες θέσεις – τμήμα πωλήσεων, Μηχανικών και Marketing πριν μεταβεί στην Hilti Ιταλίας, ως
υπεύθυνος Marketing ET&A. Από τον Ιανουάριο του 2019 έχει επιστρέψει στην Hilti Hellas S.A.από την Hilti Β.
Αμερικής (Regional Sales Manager – Florida) στην θέση του Γενικού Διευθυντή . Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

65

YOU’LL
NEED
A GOOD

LAWYER
The

Business

Magazine

Το 1ο Βusiness περιοδικό στην Ελλάδα
για τον κλάδο της δικηγορίας είναι εδώ!
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Κάθε μήνα στην πόρτα και στο mail σου.

Θέλεις να γίνεις µέρος του community;

