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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

T o 2021 ήταν για εμάς μία χρονιά που έβαλε τα θεμέλια της επιστροφής στην κανονικότητα. Αναφωνήσαμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΜΑΖΙ στη σκηνή του 32ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ με θέμα: «ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΗΓΕΣΙΑ: Όταν όλα γίνονται αλγόριθμοι» 
το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία  με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 στελεχών επιχειρήσεων που το 

παρακολούθησαν με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά.

Σε μία περίοδο που η χώρα έπρεπε να κερδίσει το στοίχημα της πανδημίας και των επενδύσεων, το νέο πλαίσιο για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση με τη συμμετοχή του Γιάννη Αναστασόπουλου στο ΕΣΕΔ (Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης) 
αποτέλεσε σταθμό, ενσαρκώνοντας μία θέση που υποστηρίξαμε με όλες τις δυνάμεις μας τα τελευταία χρόνια.

  Συνολικά το 2021 διοργανώσαμε 20 εκδηλώσεις, με πρωταρχικό μέλημα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα 
μέλη μας

  Ξεκινήσαμε νέο κύκλο exclusive πρωινών συναντήσεων, “Espresso4theMind”, καλώντας τα μέλη της ΕΑΣΕ να ξεκινήσουν την 
ημέρα τους με εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιωματικά Workshops 

  Εγκαινιάσαμε μία νέα σειρά εκδηλώσεων ΕΑΣΕ “Tech2CEO”, προτάσσοντας την ψηφιακή καινοτομία ως εργαλείο ανάπτυξης 
και παρουσιάζοντας best practices ψηφιακού μετασχηματισμού

  Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, θέσαμε τις βάσεις για την εμβάθυνση του ρόλου της ΕΑΣΕ ως στρατηγικός συνεργάτης 
της Αναβάθμισης της Λειτουργίας του Δημοσίου

  Για 14η χρονιά εκπονήσαμε την έρευνα για τον Τριμηνιαίο Δείκτη Οικονομικού Κλίματος CEO Index, με τη σταθερή 
συνεργασία της ICAP CRIF
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  Τη χρονιά που πέρασε, αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή των μελών στις Ομάδες Δράσης της ΕΑΣΕ, καταδεικνύοντας ακόμη μία 
φορά το συλλογικό χαρακτήρα της ΕΑΣΕ και της ομαδικής προσπάθειας για την πραγμάτωση του οράματος και των σκοπών της

  Συμπληρώσαμε 35 χρόνια συνεχούς προσφοράς στο Ανώτατο Μάνατζμεντ και την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Αν αυτός ο πρόλογος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, η συνειδητοποίηση των συνθηκών που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα 
μας υπενθυμίζει ότι για την επιχειρηματικότητα σπάνια υπάρχουν ιδανικές συνθήκες.

Πριν τα τέλη του προηγούμενου έτους άρχισαν να διαφαίνονται νέες προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα όπως η ενεργειακή 
κρίση, η έλλειψη μικροτσίπ και η ανεξέλεγκτη πορεία του πληθωρισμού.

Αν κάτι μάθαμε όλοι/ες τη διετία που πέρασε είναι πώς η κλιματική κρίση είναι ο μεγάλος εχθρός τόσο για τις οικονομίες όσο και 
για τις κοινωνίες. Αυτό το δίδαγμα πρέπει να το κρατήσουμε τόσο ως ΕΑΣΕ όσο και ως στελέχη γιατί με αυτό θα πορευτούμε στο 
διαρκή αγώνα μας για ένα βιώσιμο μέλλον. 

Αυτός ο κοινός εχθρός επιτάσσει συνέργειες για να αντιμετωπιστεί. Με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ συναντηθήκαμε επί σκηνής και 
μοιραστήκαμε κοινούς προβληματισμούς και σκέψεις για θέματα όπως πανδημία, πληθωρισμός και ενεργειακές ανατιμήσεις, 
όσο και για τις επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη, νέες πρακτικές και την ενεργειακή μετάβαση σε ΑΠΕ. Τα ίδια θέματα που 
απασχολούν και εσάς σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα EAΣΕ/ICAP CEO Index.

Από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ΕΑΣΕ για την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου και 
την επανεκλογή μου ως Προέδρου της ΕΑΣΕ. Μαζί με την εξαίρετη ομάδα των συναδέλφων που απαρτίζουν το νέο ΔΣ του 
Οργανισμού μας, τον Σύμβουλο Διοίκησης, το Προσωπικό, τους Συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς, , θα εργαστούμε με 
πολλή όρεξη και θέρμη για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο ρόλο μας, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη της ΕΑΣΕ ως 
συνδιαμορφωτή των εξελίξεων.

Μέσα από τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας το 2021 αποδείξαμε ότι η ΕΑΣΕ πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι όλων των 
σοβαρών συζητήσεων που αφορούν τη χώρα μας, την οικονομία, την αειφορία, την επιχειρηματικότητα. 

Μία αφρικανική παροιμία λέει: « Αν θες να φτάσεις γρήγορα, πήγαινε μόνος, αν θες να πας μακριά πήγαινε μαζί με άλλους».  
Ο απολογισμός αυτός αποτυπώνει πόσο μακριά φτάσαμε ΜΑΖΙ.    

>

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ
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1.1. Κατάσταση Μελών 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η ΕΑΣΕ αριθμούσε 448 μέλη. Τακτικά μέλη 381, Ομότιμα μέλη 64 και 3 Επίτιμα Μέλη. Εν μέσω 
πανδημικής κρίσης, με συστηματική προσπάθεια της ΕΑΣΕ και της Ομάδας Νέων Μελών & Χορηγιών, η δύναμη μας 
αυξήθηκε κατά 43 νέα Μέλη. 

1.  Η ΕΑΣΕ σήμερα –  
Προγράμματα, Υπηρεσίες, Προνόμια Μελών

1.2. Προγράμματα & Υπηρεσίες Μελών
H ΕΑΣΕ και η Ομάδα Χορηγιών, Προγραμμάτων και Ευ Ζην, με κύριο μέλημα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα μέλη 
της, έχει εξασφαλίσει ένα ολιστικό πακέτο εννέα Προγραμμάτων, που ακουμπά πάνω στις πραγματικές ανάγκες των μελών.

1.2.2. Πρόγραμμα Mentoring
Δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική 
και προσωπική εξέλιξη των μελών, η 
ΕΑΣΕ προχώρησε στην διαμόρφωση του 
Προγράμματος Mentoring. 
Το πρόγραμμα βασίζεται στην 
μεταλαμπάδευση της πείρας, του οράματος 
και της καθοδήγησης από στελέχη της ΕΑΣΕ - 
Mentors, σε στελέχη της ΕΑΣΕ - Mentees που 
αναζητούν μία διαφορετική οπτική σε θέματα 
διαχείρισης καριέρας και επαγγελματικής 
εξέλιξης. 

1.2.1. Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας
Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η 
ΕΑΣΕ έχει εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον 
Όμιλο Υγεία για τα Μέλη και τις οικογένειες 
τους ένα Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας. Μία 
μακρά συνεργασία, που τα τελευταία 21 
χρόνια παρέχει στα μέλη της ΕΑΣΕ μία 
σειρά ειδικών προνομιακών τιμών και 
σημαντικών εκπτώσεων στα θεραπευτήρια & 
τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου για τους 
ίδιους, τους/τις συζύγους τους, τα παιδιά και 
τους γονείς τους, με την επίδειξη της ατομικής 
κάρτας προνομίων ΕΑΣΕ και της ειδικής κάρτας 
Υγείας που εκδίδεται για τα μέλη. 
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1.2.4. Πρόγραμμα Ιδιωτικό Σύστημα 
Συνταξιοδότησης

Στοχεύοντας στην εξασφάλιση ποιοτικού βιοτικού 
επιπέδου για τα μέλη, η ΕΑΣΕ, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει το Πρόγραμμα 
«Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης». Πρόκειται 
για μία ιδιωτική σύνταξη που λειτουργεί με την 
μέθοδο της προγραμματισμένης αποταμίευσης 
και την απόδοση ισόβιας σύνταξης σε 
προκαθορισμένη ημερομηνία, ενώ παρέχεται 
επιπλέον η πιστωτική κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας 
Credit και η υπηρεσία ONE CALL 18123.

1.2.3. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Manager’s 
Shield, Κάλυψης Δαπανών Νομικών Εξόδων 
Προσωπικής Ευθύνης & Ταξιδιωτικής Κάλυψης

Η ΕΑΣΕ, με την συνεργασία της AIG και του 
εξειδικευμένου Προγράμματος “Manager’s Shield” 
παρέχει αποκλειστικά στα μέλη της ΕΑΣΕ, το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ευθύνης Στελεχών 
Διοίκησης “Directors & Officers Liability Insurance” 
(D&O) σε προνομιακή τιμή. Το Πρόγραμμα 
προσφέρει ειδικές καλύψεις πέραν των όσων 
παρέχονται συνήθως σε εταιρικά ή προσωπικά 
ασφαλιστικά πακέτα.



1.2.9. Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας

Σε συνεργασία με τον Όμιλο διαγνωστικών 
κέντρων της Affidea,  η ΕΑΣΕ διαμόρφωσε ένα 
εξειδικευμένο πρόγραμμα για τη Φροντίδα της 
Πρωτοβάθμιας Υγείας των μελών της. Τα μέλη 
απολαμβάνουν διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 
τιμοκατάλογο.

1.2.8. Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης

Με κύριο στόχο την αρτιότερη συμβουλευτική 
και νομική εκπροσώπηση των μελών, η ΕΑΣΕ 
προχώρησε στη διαμόρφωση ενός επιπλέον 
προγράμματος Νομικής Υποστήριξης. Με την 
συνεργασία διαπρεπών νομικών και έγκριτων 
νομικών γραφείων, παρέχεται στα μέλη της 
ΕΑΣΕ μέγιστη νομική κάλυψη στα όποια θέματα 
ενδεχομένως κληθούν να αντιμετωπίσουν, με την 
πρώτη συνάντηση να παρέχεται δωρεάν.

1.2.7. Career Support Program

Η εξατομικευμένη καθοδήγηση σε θέματα 
διαχείρισης καριέρας, αποτελεί πρωταρχική ανάγκη 
για τα μέλη της ΕΑΣΕ, που είτε βρίσκονται εκτός 
εργασίας ή θα επιθυμούσαν να διερευνήσουν 
πιθανές ευκαιρίες μετακίνησης. Έχοντας τη 
συνεργασία 16 καταξιωμένων Εταιρειών Συμβούλων 
Επιλογής Στελεχών, με ειδίκευση στο Executive 
Search, η ΕΑΣΕ προχώρησε στη διαμόρφωση του 
Career Support Program, με στόχο την παροχή ενός 
ειδικού πλαισίου διαχείρισης των μελών υποψηφίων. 

1.2.6. Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας

Ένα ειδικό Πρόγραμμα «Νομικής Προστασίας», 
που στόχο έχει την αντιμετώπιση των όποιων 
νομικών αναγκών ενδεχομένως προκύψουν για 
τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι οικογένειες τους (σύζυγοι 
και παιδιά ηλικίας έως 25 ετών) με τη συνεργασία 
της D.A.S. Hellas σε μία ειδικά διαμορφωμένη 
χρέωση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
προσφέρονται επιπλέον νομικές συμβουλές, χωρίς 
κόστος, σχετικές με τα θέματα που το πρόγραμμα 
καλύπτει. 

1.2.5. Pension Planning - Υπηρεσία μελέτης 
συνταξιοδοτικών αναγκών

Με την συνεργασία της Aon plc και μέσω του 
εξατομικευμένου προγράμματος “Pension Planning”, 
παρέχεται στα μέλη της ΕΑΣΕ η δυνατότητα ενός 
ολοκληρωμένου οικονομικού πλάνου. Έχοντας 
ως κύρια εργαλεία την ρεαλιστική απεικόνιση 
των οικονομικών ροών και την ολοκληρωμένη 
μελέτη των συνταξιοδοτικών τους αναγκών, 
καθίσταται εφικτός ο σχεδιασμός ενός ορθού 
προγραμματισμού. Επιπρόσθετη παροχή, η 
υπηρεσία “the Life Planning” με έκπτωση 50%, 
επιτυγχάνοντας περαιτέρω μία ολιστική προσέγγιση.

1.2.10. Αθλητικές δραστηριότητες για τα μέλη

Ομάδα Μπάσκετ: 5η χρονιά και τα μέλη της ΕΑΣΕ 
σκοράρουν μπασκετικά τα Σάββατα, σε μία αγαπημένη 
συνήθεια άθλησης, ευζωίας και ενδυνάμωσης των σχέσεων. 
Μία πρωτοβουλία της Ομάδας Χορηγιών, Προγραμμάτων 
και Ευ Ζην, με τη συμμετοχή και χρήση του γηπέδου να 
είναι μία Δωρεάν παροχή προς τα μέλη, χορηγία της ΕΑΣΕ. 
Η ασφάλιση της ομάδας Μπάσκετ για ακόμη μία χρονιά 
είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας GLOBALNET Insurance 
Brokers και του μέλους μας, κας Ευγενίας Καφφετζή, ενώ οι 
εμφανίσεις της ομάδας, σταθερά μία χορηγία της εταιρείας 
«362 grocery» και του μέλους μας, κ. Ιωάννη Ντουσάκη.
Ομάδα Τέννις: Στα χνάρια της Ομάδας Μπάσκετ, μία νέα 
αθλητική πρωτοβουλία ήρθε να ενταχθεί. Κάθε Κυριακή, τα 
μέλη της ΕΑΣΕ δίνουν ραντεβού στην γραμμή του σερβίς. 
Εν καιρώ πανδημίας, η δυνατότητα άθλησης στα ανοιχτά 
γήπεδα του Kavouri Tennis Club αποτέλεσαν ευκαιρία 
ουσιαστικής αποφόρτισης και αλληλεπίδρασης.  
Η συμμετοχή είναι μία δωρεάν παροχή για τα μέλη της 
ΕΑΣΕ, ευγενική χορηγία της εταιρείας Green Properties και 
του μέλους μας, κ. Ιωάννη Ντουσάκη.

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2021
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1.2.11. Προνόμια – Κάρτα Μέλους
Από τα μέλη της ΕΑΣΕ… για τα μέλη της ΕΑΣΕ! 
Πέραν των προγραμμάτων, μία σειρά ειδικών παροχών, εκπτώσεων και αποκλειστικών προνομίων σε 
γνωστά προϊόντα και υπηρεσίες απολαμβάνουν τα μέλη της ΕΑΣΕ με την επίδειξη της «Κάρτας Μέλους», 
στις παρακάτω συμβεβλημένες επιχειρήσεις:

•  ENTOMOKIL: 25% έκπτωση σε εργασίες συντήρησης (απεντομώσεις)  για έργα τέχνης, αντίκες, έπιπλα, βιβλία και συλλογές αξίας που 
βρίσκονται στην κατοχή των μελών της ΕΑΣΕ

•  IWG: 15% έκπτωση στα συμβόλαια κλειστών ιδιωτικών γραφείων για περίοδο έως 12 μηνών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•  AVERA IKE: ειδική έκπτωση 35% καθώς επίσης και δωρεάν μεταφορικά στα μέλη της ΕΑΣΕ και τις οικογένειες τους για αγορές γυαλιών ηλίου 
•  AXF: 15% έκπτωση για αγορές στο δίκτυο καταστημάτων ATTRATTIVO & ALE σε όλη την Ελλάδα, για τα μέλη της ΕΑΣΕ (τις συζύγους & τις θυγατέρες)
•  McARTHURGLEN DESIGNER OUTLET ATHENS: 10% επιπλέον στις τιμές outlet σε συνεργαζόμενα designer brands με την παραλαβή της VIP card
•  MARVELPLANT: 20% έκπτωση από το κατάστημα MARVELPLANT στη Γλυφάδα, για τα μέλη της ΕΑΣΕ, τα μέλη των Οικογενειών τους και για τις 

Εταιρείες που διοικούν, για την Διακόσμηση και τα Επαγγελματικά τους Δώρα

SHOPPING

•  ATHENS TIARE HOTEL: 20% έκπτωση για τα μέλη της ΕΑΣΕ για καφέ, γεύμα ή δείπνο ή για ένα επαγγελματικό ραντεβού στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου

•  INTERCONTINENTAL: 20% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού για γεύμα στο ARTBISTROT  ή δείπνο στο PREMIERE
•  RADISSON BLU PARK: 15% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού στο εστιατόριο «St’Astra»

ΕΣΤΙΑΣΗ

•  ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ: Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις  σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών, στις υπόλοιπες ειδικότητες 40 €  
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 40% έκπτωση στις Διαγνωστικές Εξετάσεις, δωρεάν χρήση της υπηρεσίας ασθενοφόρων EMS (εντός νομού 
Αττικής), 20% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας και προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες και γυναίκες

ΥΓΕΙΑ

•  AVIS: 5% έκπτωση επί του εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος σε όλες τις προωθητικές ενέργειες μακροχρόνιας μίσθωσης και μηδενικά έξοδα φακέλου. 
10% έκπτωση για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και δωρεάν service για ένα χρόνο. 15% έκπτωση για ενοικίαση αυτοκινήτων στην Ελλάδα, 
και έως 10% έκπτωση για ενοικίαση στην Ευρώπη καθώς και δωρεάν αναβάθμιση, παιδικό κάθισμα και χρέωση νέου οδηγού

•  GOODYEAR-DUNLOP: Άρτια ολοκληρωμένη πρόταση επιλογής premium ελαστικών Goodyear ή Dunlop, διατακτική κίνησης Ticket Car αξίας 20 ή 
40€, δωρεάν ευθυγράμμιση, πρόγραμμα εγγύησης ελαστικών, επαγγελματική πληροφόρηση

•  VOLVO: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης για αγορά προσωπικού οχήματος με σημαντικό ποσοστό έκπτωσης έως και 19% σε συγκεκριμένα μοντέλα. 
Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού και όλους τους κινητήρες των αναφερόμενων μοντέλων 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

•  ALBA GRADUATE SCHOOL: υποτροφία 10% στα μέλη της ΕΑΣΕ που θα γίνουν αποδεκτοί να φοιτήσουν στο Executive MBA του Alba
•  ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 35% έκπτωση στα μέλη της ΕΑΣΕ, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

στο καινοτόμο πρόγραμμα MBA in Digital Transformation, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρει επιπλέον 2 custom-made 
σεμινάρια ανά έτος με θέμα Cyber Security for Executives, Agile Transformation for Executives, Fintech for Executives και Disruptive Innovation.

•  OPTIMAL HR GROUP: έως 30% για τις ακόλουθες υπηρεσίες εξατομικευμένων υπηρεσιών HR & Neuro Consulting - Neuro Consulting, 
Neurotech Marketing Research, Talent Search & Selection, Talent Development, Outplacement, Assessment, HR Development Strategies, 
Learning Services, Customer Experience (CX), Employee Experience (EX), Webinars.

•  STRATEGY TECHNICS: Μείωση του ονομαστικού δικαιώματος συμμετοχής στην τεχνική «Pandemonium Management», κατά το ισόποσο 
της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΑΣΕ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
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2.1.  Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας-  
32ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ

Στο 32ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ συζητήθηκε η πλέον 
πρόσφατη και σημαντική τάση στο σύγχρονο management, 
η Εγκάρδια Ηγεσία. Ο Εγκάρδιος Ηγέτης μεταδίδει θετική 
ενέργεια, πάθος κι έμπνευση για το μέλλον συνδυάζοντας πολλές 
αντικρουόμενες έννοιες. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του 32ου 
Συνεδρίου Ηγεσίας με θέμα: «ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΗΓΕΣΙΑ: Όταν όλα γίνονται 
αλγόριθμοι» το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και 
τη συμμετοχή περισσότερων από 300 στελεχών επιχειρήσεων που 
το παρακολούθησαν με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά. 

Στο βήμα του φετινού συνεδρίου βρέθηκαν καταξιωμένοι 
επιχειρηματικοί ηγέτες και διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές από 
το εξωτερικό, οι οποίοι ενέπνευσαν μιλώντας για τον αυθεντικό 
και ταπεινό Εγκάρδιο Ηγέτη που επικοινωνεί με την ομάδα σε 
βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μοιράστηκαν γνώση, ιδέες και 
προβληματισμούς, φέρνοντας στο προσκήνιο τα στοιχεία που 
συνθέτουν την προσωπικότητα και το αξιακό σύστημα που 
πρέπει να έχουν οι σύγχρονοι ηγέτες.  Κοινή διαπίστωση ήταν 
ότι ο Εγκάρδιος Ηγέτης ξέρει να ακούει και μπορεί να βγάζει 
τον καλύτερο εαυτό από τους συνεργάτες του, μέσα από τη 
συνεργασία και τον ισότιμο διάλογο.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος 
της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος και Διευθύνων 

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2021

Σύμβουλος, XEROX Hellas. «Οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της 
κρίσης COVID-19 έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για μια 
διαφορετικού τύπου ηγεσία, που θα βασίζεται στη συνεργασία 
και τη συλλογικότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στην εναρκτήρια 
ομιλία του και πρόσθεσε: «Ο Εγκάρδιος Ηγέτης, ακούει, 
ενδιαφέρεται, επικοινωνεί, παρακινεί και συνεργάζεται. Τώρα 
είναι η ώρα για να εστιάσουν οι ηγέτες στους εργαζομένους 
τους, στις ανάγκες και στις φιλοδοξίες τους». 

Στην αξία της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας για την 
Ηγεσία, αναφέρθηκε η πρώτη ομιλήτρια, Δρ. Carol Kauffman, 
επίκουρη καθηγήτρια του Harvard Medical School που 
θεωρείται η #1 Coach Ηγεσίας από το Marshall Goldsmith κατά 
τη διάρκεια της πολύ ενδιαφέρουσας ομιλίας της. «Το πλαίσιο 
συμπόνιας και ενσυναίσθησης οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις. 
Χωρίς συμπόνια οι ανθεκτικοί ηγέτες αποτυγχάνουν.», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Emmanuel Gobillot, παγκοσμίως καταξιωμένος 
σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας, αναφέρθηκε 
στην οικειότητα ως δομικό συστατικό της εμπιστοσύνης, το 
χτίσιμο της οποίας είναι διαχρονική επιδίωξη στις ανθρώπινες 
σχέσεις. Πιο αναλυτικά, ο κ. Gobillot ανέλυσε πως κάθε ηγέτης 
όταν επικοινωνεί, με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να θέτει 
ένα ερώτημα: «Έκανα τους συνομιλητές μου να αισθανθούν 
πιο δυνατοί και πιο ισχυροί;» Αν η απάντηση είναι ναι, 
τότε έχει δημιουργηθεί εκείνη η σχέση εμπιστοσύνης που 
ευθυγραμμίζεται με την επίτευξη στόχων, ενώ τόνισε ακόμη 
πως: «Το σωστό μείγμα οικειότητας και αποτελεσματικότητας 
οδηγεί στη επιτυχία»!

Στη συνέχεια ακολούθησε μια παραγωγική συζήτηση πάνελ  
για την εγκαρδιότητα στην ηγεσία με τη συμμετοχή των κ.κ. 
Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, Διευθύνοντος Σύμβουλου, 
Ομίλου Aldemar Resorts, Πασχάλη Αποστολίδη, Διευθύνοντος 
Σύμβουλου, AbbVie Pharmaceuticals SA και Λένας 
Τριαντογιάννη, Partner & Cohead of Egon Zehnder’s alliance 
with Mobius. 

Ο κ. Αγγελόπουλος τόνισε ότι: «Ο ηγέτης πρέπει να προσαρμόζεται 
ακόμη και ανά λεπτό». Ο κ. Αποστολίδης, στην τοποθέτησή του 
εξήγησε πως εμπνέεται από τα παιδιά του και θεωρεί ότι: «Θα 
πρέπει να ξεπεραστεί η υποσυνείδητη προκατάληψη ώστε ο 
ηγέτης να εμπνέει και να διοικεί με ισότητα και αξιοκρατία».  
Η κα. Τριαντογιάννη, τέλος, επεσήμανε ότι: «Υπάρχει ανάγκη για 
αυθεντικούς ηγέτες και όχι αλαζόνες. Κάθε ηγέτης πρέπει να κάνει 
μια μικρή μετατόπιση η οποία θα φέρει μια μεγάλη, για έναν 
καλύτερο κόσμο».

Δρ. Carol  
Kauffman

Χαρίδημος  
Τσούκας

Αλέξανδρος  
Αγγελόπουλος

Emmanuel 
 Gobillot

Λένα  
Τριαντογιάννη

Πασχάλης  
Αποστολίδης
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που με 
την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του 32ου Συνεδρίου 
Ηγεσίας και ιδιαίτερα την Οργανωτική και Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΑΣΕ, 
τους χορηγούς, τους συνεργάτες της ΕΑΣΕ και την υπεύθυνη επικοινωνίας  
κ. Έφη Πίντζου που είχε την επιμέλεια οργάνωσης και προβολής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΣΥΝΕΔΡIΟΥ ΕΑΣΕ 2021
Πρόεδρος:
Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, PRIORITY QUALITY CONSULTANTS AE
Μέλη:
Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης, ΕΑΣΕ
Μπάμπης Γεωργακόπουλος, Creative & Communication Partner
Νάσος Μπίκας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΤΕΑ
Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,  
UNISON FACILITY SERVICES
Έλενα Παπαδοπούλου, CHRO, ΟΤΕ
Γιάννης Παπαχρήστου, Deputy CEO, CHIPITAFOODS
Βασίλειος Σταύρου, τότε Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΣΥΝΕΔΡIΟΥ ΕΑΣΕ 2021
Νίκος Δριβάκος, Director, Country Manager Greece, Cyprus & Adriatic Region, 
S.C. JOHNSON HELLAS LTD
Βασίλης Έξαρχος, Γενικός Διευθυντής, ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ
Δημήτρης Ζαρκαλής, Regional Sales & Operations Director, TRENKWALDER 
JOB CENTRES HELLAS ΑΕ
Πέτρος Ζόραπας, CEO/Commercial Director, AVIN
Έλενα Καλλονά, Managing Director, JUNGHEINRICH HELLAS ΕΠΕ
Καλλιόπη Λεονταρίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ITF HELLAS AE
Γεώργιος Μαρούτσης, Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης  
& Ισραήλ, BARD Hellas
Δημήτρης Παπανικητόπουλος, Πρόεδρος, LINKAGE HELLAS
Μαντώ Πατσαούρα, Γενική Διευθύντρια, ΚΑΡΙΕΡΑ
Ανδρέας Χαλμπές, Διευθυντής Audi, Bentley, Kosmoride, KOSMOCAR

Ο κ. Alain Goudsmet, παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ένας 
από τους καλύτερους executive coaches, με αρκετές αναφορές 
στις ομοιότητες του Management με τον αθλητισμό, κορύφωσε 
την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου της ΕΑΣΕ μιλώντας για τη 
μεταδοτική θετική ενέργεια, την υπερηφάνεια και το πάθος του 
ηγέτη να εμπνεύσει το μέλλον. Ο κ. Goudsmet τόνισε ότι:  
«Ο εγκάρδιος ηγέτης είναι ένας παραγωγός θετικής ενέργειας για 
την ομάδα του με δύο κύριους πυλώνες δράσης, την απόδοση-
performance, όπου δρα για την επίτευξη στόχων, την υλοποίηση 
πλάνων, την ανάπτυξη αφοσίωσης κ.α. και την ανάκτηση-
recovery κατά την οποία τροφοδοτεί την ομάδα του με ενέργεια 
αποφόρτισης από την πίεση του performance».

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε θέματα 
προσωπικής ανάπτυξης -αυτή τη φορά υπό το πρίσμα της 
αβεβαιότητας που επιδεινώθηκε στους καιρούς της πανδημίας. 
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος, 
Συγγραφέας, Διδάκτορας Θεολογίας και Καθηγητής στην 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ο οποίος μίλησε για την 
έπαρση κι ανέφερε ότι το νόημα της ζωής είναι ‘συμπαντικό’ και 
θα πρέπει να μας αφορά όλους. 

Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Αθανάσιου Αλεξανδρίδη, 
∆ιδάκτορος της Ιατρικής και της Φιλοσοφικής, Ψυχιάτρου, 
Παιδοψυχίατρου και Προέδρου της Ελληνικής Ψυχοσωματικής 
Εταιρίας, για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Ο κύκλος των ομιλιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου 
ολοκληρώθηκε με τη μελωδική προσέγγιση της αγαπημένης 
στιχουργού κας Λίνας Νικολακοπούλου, σε μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα συζήτηση που συντόνισε ο Πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Δρ. Λευτέρης 
Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, PRIORITY QUALITY 
CONSULTANTS AE. Συνοδεία μελωδιών από πολλά αγαπημένα 
τραγούδια της, η κα Νικολακοπούλου τόνισε ότι παρά την 
αβεβαιότητα, πρέπει να συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε τον 
κόσμο και το αύριό μας.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του 
Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννη Αναστασόπουλου, ο 
οποίος τόνισε χαρακτηριστικά συνοψίζοντας τα συμπεράσματα 
και των δύο ημερών: «Ο τρόπος που προσεγγίζουμε την αλλαγή 
και την αβεβαιότητα είναι αυτός που μπορεί να μετατρέψει την 
απειλή σε δώρο και αυτή η δύναμη είναι στα χέρια μας!».

Το συνέδριο συντόνισε για ακόμη μια χρονιά με εξαιρετικό 
τρόπο ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ κ. Χαρίδημος 
Τσούκας, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Warwick & Κύπρου.

Λίνα  
Νικολακοπούλου

Αθανάσιος  
Αλεξανδρίδης

Γιάννης  
Αναστασόπουλος

Δρ. Λευτέρης  
Αναστασάκης

Πατέρας  
Νικόλαος Λουδοβίκος

Alain  
Goudsmet
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2.2. Η ΕΑΣΕ συμπλήρωσε 35 χρόνια από την 
ίδρυσή της και το γιόρτασε με τα μέλη της
Τριάντα πέντε χρόνια δημιουργίας και συνεχούς προσφοράς στο 
ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ και στην οικονομία της χώρας 
γενικότερα, γιόρτασε η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ) σε ειδική εκδήλωση για τα μέλη και τους φίλους της που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 στον 
ατμοσφαιρικό χώρο του Gazarte Roof Stage. Το πρόγραμμα της 
εορταστικής βραδιάς περιελάμβανε ζωντανή μουσική. Ο Πρόεδρος 
της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ μίλησε για την πορεία της ΕΑΣΕ δίπλα 
στα ανώτατα στελέχη όλα αυτά τα χρόνια.

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2021

2.3. CEOnergies Breakfast Meeting
Η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία 
συνέχισε τη διοργάνωση Business CEOnergies Breakfast Meetings 
και πραγματοποίησε και το 2021 εκδήλωση στο πλαίσιο του 
επιτυχημένου θεσμού.

Τρίτη 16.11.2021
Leadership Stories | Wakeup Call | 16ο Business CEOnergies 
Breakfast

Το 16ο CEOnergies Breakfast ήταν 
πρωτοβουλία της Ομάδας Δράσης για τις 
Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία, με επικεφαλής 
την κα. Βαλέρια Τσάμη, Managing Director, 
Focus Bari, η οποία και προλόγισε την 
εκδήλωση. Πώς γίνεται μέσα από μια 
εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία, αυτήν της 
απόλυσης να βρει κανείς τη δύναμη να 

κάνει ένα βήμα μπροστά; Την προσωπική του εμπειρία μοιράστηκε 
ο εμπνευσμένος ομιλητής κ. Peter Ashworth, Managing Director, 
Acomodeo. Μέσα από τον διάλογο με τους συντονιστές, κα. Φανή 

Κλειδά, B.U. Director, Executive Search, Assessment & Coaching, 
TRENKWALDER GROUP GREECE και κ. Κώστα Γκιόκα , Business 
Development – M&A Director and Head of HR, TÜV AUSTRIA HELLAS, 
ο κ. Ashworth μετέφερε τα συναισθήματά του αλλά και τις κινήσεις 
που τον οδήγησαν σε νέους ορίζοντες καριέρας.\

2.4. Ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις/ ΕΑΣΕ 
Webinar Live Series

Η ΕΑΣΕ ανταποκρινόμενη στην εποχή της εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας που επέβαλαν οι κανόνες αντιμετώπισης της 
εξάπλωσης της πανδημίας, συνέχισε την οργάνωση εκδηλώσεων σε 
ψηφιακό περιβάλλον στη σειρά ΕΑΣΕ Webinar Live Series.

Τρίτη 26.01.2021
Post Covid prospects of the Real Estate Market in Greece

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν κ. 
Θεόδωρος Καλαντώνης, Executive 
Chairman, doValue Greece, Group Region 
Manager Greece & Cyprus και η κα. 
Λίλα Πατεράκη, Head of REO, doValue 
Greece. Στη συζήτηση που ακολούθησε 
τα μέλη της ΕΑΣΕ, είχαν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν πληθώρα ερωτήσεων για 
επιμέρους κλάδους ενδιαφερόντων τους 

και έγινε ζωηρός διάλογος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο 
Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX 
Hellas κ. Βασίλης Ραμπάτ.

Δευτέρα, 15.2.2021
Η ΔΕΠΑ εδραιώνεται στην ελληνική αγορά ενέργειας και 
προετοιμάζεται για την ενεργειακή μετάβαση

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, CEO, ΔΕΠΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., μίλησε, στα μέλη της ΕΑΣΕ 
στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: « Η 
ΔΕΠΑ εδραιώνεται στην ελληνική αγορά 
ενέργειας και προετοιμάζεται για την 
ενεργειακή μετάβαση». Συντονίστρια της 
εκδήλωσης ήταν η κα. Μαρίκα Λάμπρου 
με την τότε ιδιότητά της ως Αντιπρόεδρος 

της ΕΑΣΕ, Senior Business Advisor και μέλος ΔΣ ΔΕΠΑ. Κατά την 
ομιλία του ο κ. Ξιφαράς παρουσίασε τόσο το έργο της ΔΕΠΑ από τη 
δημιουργία της μέχρι σήμερα και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει.

Τρίτη, 23.3.2021
Εταιρική Διακυβέρνηση: The clock is ticking

Για το σημαντικό ζήτημα της 
εταιρικής διακυβέρνησης  μίλησαν 
στα μέλη της ΕΑΣΕ οι κ.κ. Νατάσα 
Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, Λευτέρης 
Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος, PRIORITY 
και Παναγιώτης Αναστασάκης, 
Διευθύνων Σύμβουλος, PRIORITY υπό 



10 /11

τον συντονισμό του Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ, κ. Γιάννη 
Αναστασόπουλου. 
Οι ομιλητές παρουσίασαν τους βασικούς άξονες  του κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης όπως έχει αποτυπωθεί στον νόμο 
4706/2020, ο οποίος αφορά τόσο τις εισηγμένες όσο και τις μη 
εισηγμένες επιχειρήσεις και επηρεάζει τους πυλώνες λειτουργίας 
κάθε εταιρίας. 

Τρίτη, 13.4.2021
Real Estate: Επαγγελματικά Ακίνητα Εισοδήματος

Για τις προοπτικές που παρουσιάζει το 
ελληνικό real estate, την εικόνα που 
έχουν οι ξένοι επενδυτές για την Ελλάδα 
και τη σημαντικότητα των μεγάλων 
βιώσιμων επενδύσεων για την ελληνική 
οικονομία μίλησαν οι κ.κ. Αριστοτέλης 
Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Prodea Investments και Δημήτρης 
Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Dimand, κατά τη διαδικτυακή εκδήλωση 

της ΕΑΣΕ. Τον συντονισμό του webinar, είχε ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΑΣΕ κ. Μάριος Μίκαϊτς, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ. 

Τρίτη, 18.5.2021
Ενέργεια: Προκλήσεις για το μέλλον

Καλεσμένος ομιλητής στην εκδήλωση 
ήταν ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, 
Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό 
Μέλος ΔΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΑΕ, ο οποίος παρουσίασε τους 
βασικούς πυλώνες λειτουργίας του 
Ομίλου και αναφέρθηκε στο πλάνο 
δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ για τα 
επόμενα χρόνια. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, 
Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,  
XEROX Hellas.

Πέμπτη, 17.6.2021
Οι Δρόμοι του Φωτός

Σε μια πρωτότυπη συνύπαρξη 
ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη 
σχεδιάστρια φωτισμών κα. Ελευθερία 
Ντεκώ και την ψυχοθεραπεύτρια 
και κλινική ψυχολόγο Dr. Φαίδρα 
Λογοθέτη, συζητήθηκε η επίδραση 
του εξωτερικού φωτός στον ψυχισμό 
και το εσωτερικό φως του ατόμου 
καθώς και η σημασία ανάπτυξης 
δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους και 

της υπερπληροφόρησης. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα. 
Ντορίνα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια, March Ελλάδος, 
Μέλος ΔΣ, ΕΑΣΕ.

Τετάρτη, 15.9.2021
Ο νέος εργασιακός νόμος και οι προκλήσεις  
για τον Γενικό Διευθυντή

Στη εκδήλωση, οι καλεσμένοι 
ομιλητές κ.κ. Αναστάσιος Πασσάς, 
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, Α.Γ. 
ΠΑΣΣΑΣ – Ε.Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ & 
Συνεργάτες, Μιχάλης Κοσμόπουλος, 
Δικηγόρος, Partner, DRAKOPOULOS 
και Παναγιώτης Ταμπουρέας, 
Δικηγόρος, Senior Associate, 
DRAKOPOULOS, παρουσίασαν 

τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τον νέο νόμο. Τον συντονισμό του webinar 
είχε η κα. Ντορίνα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια 
Marsh Ελλάδος, μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ και επικεφαλής της ομάδας 
Εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ.

2.5. Σειρά Ενημερωτικών Παρεμβάσεων  
για το Σχέδιο Ελλάδα 2.0.
Πέμπτη, 24.6.2021
Η PwC εμβαθύνει και επεξηγεί τους στρατηγικούς 
άξονες του σχεδίου

Η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση 
της νέας σειράς σχετικά με 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» πραγματοποιήθηκε, με 
καλεσμένους ομιλητές τους κ.κ. 
Άγγελο Μπένο, Partner, R&D/ Tax 
Incentives Leader, PwC, Λεωνίδα 
Παπαϊωάννου, Director, Government 
& Public Services, PwC και Δάφνη 

Τσαλκαδρά, Manager, Government & Public Services, PwC. 
Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, 
Γεν. Γραμματέας ΔΣ, ΕΑΣΕ, Deputy CEO, CHIPITAFOODS και 
ο κ. Παναγιώτης Ζήκος, Aν. Μέλος ΔΣ, ΕΑΣΕ, Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS HELLAS & CYPRUS, επικεφαλής της 
ομάδας Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (νέων, καινοτομίας, 
τεχνολογίας) που σχεδίασε τον νέο κύκλο εκδηλώσεων. 

Κατά τη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκαν τα 
χαρακτηριστικά, η στόχευση και οι βασικές απαιτήσεις του 
Ελληνικού Σχεδίου συγκριτικά με τα σχέδια των άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών, οι δημόσιες επενδύσεις και τα έργα που 
δρομολογούνται καθώς και οι μηχανισμοί επιχορηγήσεων των 
επιμέρους προγραμμάτων.

2.6. Νέος κύκλος εκδηλώσεων ΕΑΣΕ | Tech2CEO
Η ομάδα Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού της ΕΑΣΕ εγκαινίασε μια καινούρια σειρά 
εκδηλώσεων με θέμα την ψηφιακή καινοτομία ως στρατηγική 
ανάπτυξης, μέσω της ανάδειξης ελληνικών best practices 
ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις. 



2. Εκδηλώσεις

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2021

Κάθε εκδήλωση Tech2CEO θα φιλοξενεί ένα διαφορετικό 
case study, το οποίο θα παρουσιάζει ο/η CEO επικεφαλής 
της εταιρίας, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ειδικών σε 
θέματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Τετάρτη 7.7.2021
Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Ιστορίες 
Επιτυχίας- Το παράδειγμα του ΧΡΥΣΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ 

Στην πρώτη εκδήλωση 
του κύκλου Tech2CEO 
παρουσιάστηκε η περίπτωση 
της Χρυσός Οδηγός από τον 
κ. Αθανάσιο Ράπτη, CEO της 
εταιρίας, ενώ συμμετείχε και 
ο κ. Νίκος Μυλωνόπουλος, 
καθηγητής Ψηφιακού 
μετασχηματισμού, ALBA.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Επικεφαλής 
της Ομάδας Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ, 
CEO MYRMEX.

Τετάρτη 8.9.2021
Διανοητική Ιδιοκτησία

Στη δεύτερη εκδήλωση της 
σειράς εκδηλώσεων Tech2CEO 
καλεσμένος ομιλητής ήταν 
ο Δρ. Δημήτρης Κουζέλης, 
European Patent Attorney, 
Managing Partner, Intellex και 
K&P Consulting. Συντονιστής της 
συζήτησης ήταν ο κ. Γιώργος 

Κατινιώτης, CEO, MYRMEX, μέλος ΔΣ κι επικεφαλής της 
ομάδας Καινοτομίας της ΕΑΣΕ.

Τετάρτη, 29.9.2021
Singularity -The future is closer than you think

Για την εποχή των εκθετικών 
τεχνολογικών εξελίξεων 
και τον ρόλο των ηγετών 
στη συνύπαρξη τεχνητής 
νοημοσύνης και ανθρώπινου 
κεφαλαίου, μίλησαν, ο 
Δρ. Γεώργιος Νούνεσης, 
Διευθυντής & Πρόεδρος 
ΔΣ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

& Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και η κα. Νίκη 
Συροπούλου, Country Director, SingularityU Greece 
Summit στα μέλη της ΕΑΣΕ. Τη συζήτηση συντόνισε ο 
κ. Γιώργος Κατινιώτης , CEO, MYRMEX, μέλος ΔΣ και 
Επικεφαλής της ομάδας Καινοτομίας, Τεχνολογίας & 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΑΣΕ. 

2.7.Espresso for the mind | Leadership
Ο ομάδα Εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ εγκαινίασε έναν νέο κύκλο 
πρωινών συναντήσεων για λίγα μέλη της ΕΑΣΕ, με θεματική 
σχετική με ηγεσία, διαχείριση ομάδων, λήψη αποφάσεων, κ.α.

Το Μέλλον: τρόπος σκέψης, εργαλείο διοίκησης, 
μοντέλο ηγεσίας

Η 1η εκδήλωση Espresso for the 
mind, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
30 Νοεμβρίου 2021 στο Τατόϊ Club με 
καλεσμένους ομιλητές την κα. Ρεββέκα 
Πιτσίκα, CEO, People for Business 
και τον κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου, 
Επικεφαλής της Ομάδας Foresight υπό τον 
Πρωθυπουργό.

Beyond Leadership: Moments of Truth  
that define a Leader

Στο δέυτερο Espresso for the mind, 
καλεσμένος ομιλητής ήταν το μέλος της  
ΕΑΣΕ κ. Νίκος Κοκκαλάκης, Principal, 
Strategy Technics, ο οποίος μίλησε  
για τις στιγμές εκείνες που καθορίζουν  
έναν ηγέτη.  
Η εκδήλωση έγινε διαδικτυακά την Πέμπτη 
16 Δεκεμβρίου 2021.

2.8. Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση
Οικονομία & Επιχειρήσεις | Ένας διάλογος με τον 
Πρόεδρο ΔΣ του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο

Αισιοδοξία για το μέλλον και την καλή πορεία της Ελληνικής 
Οικονομίας εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης 
Παπαλεξόπουλος μιλώντας στην εκδήλωση της ΕΑΣΕ με θέμα: 
«Οικονομία & Επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε με φυσική 
παρουσία μελών της ΕΑΣΕ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε και ο 
διάλογος – συζήτηση για όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν 
την οικονομία (αυξημένη ζήτηση πρώτων υλών, κόστος ενέργειας, 
πληθωρισμός, κλπ.) μεταξύ των Προέδρων των δύο φορέων ΣΕΒ – 
ΕΑΣΕ, κ.κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου και Βασίλη Ραμπάτ.  
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο της OTEAcademy. 
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2.12. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021
Η ΕΑΣΕ πραγματοποίησε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 την Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευσή της στο αμφιθέατρο της OTE Academy, για πρώτη 
φορά υβριδικά λόγω της πανδημίας με καλεσμένο ομιλητή τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και μεγάλη συμμετοχή των μελών. 
Πρόεδρος της Γ.Σ. ήταν ο κ. Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, 
Priority Quality Consultants. Γραμματέας ήταν η κα Έφη Παπαδογιάννη, 
Managing Director & VP of BoD, KONE AE και Έφοροι ήταν οι κ.κ. Διονύσης 
Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος, COMBATT AE και Κωνσταντίνος 
Μωραϊτάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, UNISON FACILITY 
SERVICES Hellas οι οποίοι επέβλεπαν την ψηφιακή εκλογική διαδικασία.  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. εξελέγη από τα μέλη της ΕΑΣΕ το νέο 
Δ.Σ. για την τριετία2021-2023. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,  
XEROX HELLAS S.A.

Αντιπρόεδρος: Μάριος Μίκαϊτς, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Παπαχρήστου, Deputy CEO, ChipitaFoods

Ταμίας: Γιάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED GREECE

Μέλη: Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, FOCUS BARI AE, Ντορίνα 
Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια, MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 
Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, MYRMEX Inc

Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, Γενικός Διευθυντής, 
REDEX Α.Ε., Παναγιώτης Ζήκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
OTIS HELLAS & CYPRUS, Άκης Σταϊκόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
IFCO SYSTEMS HELLAS ΕΠΕ, Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα Σύμβουλος & 
Αντιπρόεδρος, DESIGNIA INSURANCE BROKERS .

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ παρουσίασε τα Πεπραγμένα 
2020, ενώ ο Ταμίας κ. Γιάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος, Edenred 
Greece, έκανε τον Διαχειριστικό Απολογισμό και παρουσίασε τον Ετήσιο 
Ισολογισμό 2020 τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. που απήλλαξε 
το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη. Στη συνέχεια 
παρουσιάστηκε το Πλάνο Δράσης 2021 που προβλέπει πρωτοβουλίες για 
τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία αξίας 
στα μέλη της ΕΑΣΕ καθώς και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό 
2021, ενώ παρουσιάστηκαν από την κα Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα 
Σύμβουλο, FOCUS BARI, τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η 
ΕΑΣΕ στα μέλη της. Η Γ.Σ. εξέλεξε τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
για το 2021 τους κ.κ. Άγγελο Μοχλούλη, Management Consultant, ICBS 
Athens International College, Δημήτρη Παπανικητόπουλο, Πρόεδρο, 
LINKAGE GREECE & CYPRUS και Κανέλλο Τσουμπό, Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
MODULE Facility Management.

2.9.  #2KnowUsBetter |  
Networking Online Event Νέων Μελών 

Η Ομάδα Νέων Μελών καλωσόρισε τα μέλη που εντάχθηκαν στην 
ΕΑΣΕ στο πλαίσιο ενός networking event που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και είχε ως στόχο την καλύτερη 
γνωριμία μεταξύ τους. Επεφύλαξαν δε και μια ευχάριστη έκπληξη στον 
Πρόεδρο κ. Βασίλη Ραμπάτ για τα γενέθλιά του ενώ «τσούγκρισαν» τα 
ποτήρια τους διαδικτυακά με ένα κέρασμα - ευγενική προσφορά του 
μέλους μας κας Άννυ Τρύφων, Αντιπροέδρου & CEO της εταιρίας & Αν. 
Μέλους ΔΣ της ΕΑΣΕ.

2.10. Executive Cultural Escape στον ιστορικό 
Μυστρά

Τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια πολύ 
ενδιαφέρουσα εκδρομή που διοργανώθηκε την Παρασκευή 12 έως την 
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 στην περιοχή της Σπάρτης και του Μυστρά.

2.11. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
ΕΑΣΕ Dinner
Μετά από μεγάλο διάστημα εξ αποστάσεως επικοινωνίας, τα 
μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να βρεθούν και πάλι από κοντά. 
Τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος σε ιδιαίτερα ζεστό 
κλίμα. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ, στον χαιρετισμό 
που απηύθυνε, παρουσίασε τις μελλοντικές δράσεις του οργανισμού.



3. Συμμετοχή στα κοινά

3.1. Θέσεις & Απόψεις της ΕΑΣΕ
Με δέσμευση στον θεσμικό της ρόλο, η ΕΑΣΕ δημοσίευσε 
θέσεις και απόψεις γύρω από καίρια θεσμικά ζητήματα, 
πραγματοποιώντας παρεμβάσεις αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς του επιχειρείν, της δημόσιας ζωής και 
πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας και 
Κοινωνίας:

  Εταιρική Διακυβέρνηση. Μία επένδυση υψηλής κερδοφορίας 
– Υιοθέτηση κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις 
επιχειρήσεις

  Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας

  Με το βλέμμα στο αύριο – Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

  Η δύναμη του σκοπού – Η εξέλιξη των επιχειρήσεων γύρω από 
τον σκοπό (purpose)

  2022: Η χρονιά των αντιφάσεων – προσαρμόζοντας την εγχώρια 
στρατηγική μας στις διεθνείς προκλήσεις

  Δημοσίευση των θέσεων της ΕΑΣΕ για τον προϋπολογισμό 2022

  Η ανάκαμψη θα έλθει με νέες θέσεις εργασίας και 
ικανοποιητικούς μισθούς

  Ο νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση και ο Ελληνικός Κώδικας 
που τον συνοδεύει, σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της 
Ελληνικής επιχειρηματικότητας

Οι θέσεις και απόψεις της ΕΑΣΕ διοχετεύονται στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και τον Τύπο, δημοσιεύονται στο περιοδικό της, 
LEADINGΕΑΣΕ και αναρτώνται στα social media, καθώς και στην 
ιστοσελίδα www.ease.gr που διαθέτει.

3.2. Στήριξη της Επιχειρηματικότητας,  
με έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα, 
την ανεργία των νέων & την καινοτομία
  Συνεργασία με το πρόγραμμα ΜΒΑ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών: Στο πλαίσιο του θεσμικού της 
ρόλου και της πρωτοβουλίας της ομάδας Υποστήριξης 
Επιχειρηματικότητας, η ΕΑΣΕ υποστηρίζει το πρόγραμμα ΜΒΑ 
του ΟΠΑ, στις παρακάτω δράσεις:

  Βήμα των Επιχειρήσεων: Καταξιωμένα στελέχη του Ιδιωτικού 
και Δημόσιου τομέα μοιράζονται τη γνώση και τις εμπειρίες τους 
με τους μελλοντικούς αποφοίτους του προγράμματος

  Επιχορήγηση υποτροφίας για την κάλυψη των εξόδων 
φοίτησης στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ», του ΟΠΑ

  Χορηγία Διπλωματικών εργασιών από Επιχειρήσεις: το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την 
ΕΑΣΕ, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να γίνουν χορηγοί 
διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων του προγράμματος, 
σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, με σκοπό την ενεργή 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τη σύνδεση 
του Ιδιωτικού τομέα με τα Πανεπιστήμια της χώρας.

  Πρακτική τελειόφοιτων φοιτητών: Τα μέλη μας έχουν τη 
δυνατότητα να προσλάβουν τελειόφοιτους του προγράμματος 
για πρακτική άσκηση και εργασιακή ενασχόληση.

  Junior Achievement Greece: Με κύρια στόχευση την 
ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η ΕΑΣΕ και τα 
μέλη της συμμετείχαν εθελοντικά και το 2021 στο πρόγραμμα 
«Εικονική Επιχείρηση». 

Οι επιτυχόντες της «Εικονικής επιχείρησης», είχαν την ευκαιρία 
εαρινής πρακτικής άσκησης στις εταιρείες που διοικούν τα μέλη 
«mentors».

Project Future από την Τράπεζα Πειραιώς: 

Η ΕΑΣΕ υποστήριξε ακόμη μία χρονιά την πρωτοβουλία Project 
Future που συντελείται σε συνεργασία με το ReGeneration. 
Στόχος η καταπολέμηση της ανεργίας των Νέων και η δημιουργία 
ευκαιριών μέσω της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς από 
καταρτισμένα στελέχη και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.  
Στο πλαίσιο αυτό, έμπειρα στελέχη πραγματοποίησαν εισαγωγικές 
διαλέξεις στο Soft Skill Academy, ενώ εταιρείες που διοικούν τα 
μέλη της ΕΑΣΕ έχουν συνδεθεί με την πλατφόρμα των υποψηφίων, 
με στόχο την εργασιακή τους απορρόφηση σε αυτές. 

3.3. Εξωστρέφεια - Προσφορά στην οικονομία 
– Συμμετοχή στα κοινά
Elevate Greece:  
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας: και Συναντίληψης με το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο του θεσμικού 
της ρόλου η ΕΑΣΕ συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία 
της Ελληνικής Κυβέρνησης Elevate Greece και τις δράσεις 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό τη 
χαρτογράφηση των νεοφυών επιχειρήσεων για την ανάδειξη ενός 
ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας. 

  Η ΕΑΣΕ στη ΔΕΘ ως θεσμικός υποστηρικτής του Elevate 
Greece : Σε αναγνώριση του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ στην 
αξιολόγηση των νεοφυών επιχειρήσεων από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΕΑΣΕ ήταν θεσμικός υποστηρικτής 
του 1ου Διαγωνισμού Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας – Elevate 
Greece και συμμετείχε με ομάδα 9 μελών της στην αξιολόγηση 
των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος βραβεύοντας το Σάββατο 
11 Σεπτεμβρίου 2021 τη «Νεοφυή Επιχείρηση της Χρονιάς», 
την start-up, Orfium. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Την ΕΑΣΕ εκπροσώπησε, το μέλος μας, κ. Χρήστος 
Μισαηλίδης, CEO Asia, Pacific & Middle East, IWG Group, μέλος 
της Ομάδας Επιχειρηματικότητας της ΕΑΣΕ.

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης: Συμμετοχή του 
κ. Γιάννη Αναστασόπουλου Σύμβουλου Διοίκησης ΕΑΣΕ, στο 
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και ολοκλήρωση 
του νέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

CEO Index: Για 14η συνεχή χρονιά, η ΕΑΣΕ πραγματοποιεί την 
έρευνα για την κατάρτιση του Τριμηνιαίου Δείκτη Οικονομικού 
Κλίματος - CEO Index, με τη συνεργασία της ICAP CRIF.  
Ο Οικονομικός Δείκτης CEO Index της ΕΑΣΕ, ο οποίος καταγράφει 
τις εκτιμήσεις των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων από όλους 
τους κλάδους, σκιαγραφεί τον παλμό της Οικονομίας και έχει πλέον 
καθιερωθεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης για 
την πολιτειακή και πολιτική Ηγεσία, οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2021
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3.4. Συμμετοχή της ΕΑΣΕ  
σε συνέδρια & εκδηλώσεις 

3.5. Ομάδες Δράσης 
Οι Ομάδες κάνουν την διαφορά και κερδίζουν πρωταθλήματα 
και στην ΕΑΣΕ πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία αυτών. Η ΕΑΣΕ 
απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη που διοικούν τις μεγαλύτερες 
εταιρείες με δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Μέσω των Ομάδων Δράσης της ΕΑΣΕ, στις οποίες μπορούν 
να συμμετέχουν όλα τα μέλη, η δυναμική αυτή μετουσιώνεται 
σε πραγμάτωση του οράματος της, μέσα από πολυεπίπεδες 
πρωτοβουλίας και δράσεις. Στις Ομάδες Δράσης το 2021 
συμμετείχαν περί τα 90 μέλη, ενώ το κάλεσμα για συμμετοχή είναι 
σταθερό και απευθύνεται σε όλα τα μέλη που ακόμη δεν έχουν 
ενταχθεί σε κάποια εξ αυτών:

ΟΜΑΔΑ Επικεφαλής

ΟΜΑΔΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΤΟΜΕΑ

Γιάννης Αναστασόπουλος, 
Σύμβουλος Διοίκησης                 
Γιάννης Παπαχρήστου,  
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.    

ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
(ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Γιάννης Παπαχρήστου,  
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.    

Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Ζήκος,  
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.

Αλέξανδρος Αλιβιζάτος,  
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.     

ΟΜΑΔΑ ΙΣΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΗΓΕΣΙΑ

Βαλέρια Τσάμη, Μέλος Δ.Σ.

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ντορίνα Οικονομοπούλου,  
Μέλος Δ.Σ.

Άκης Σταϊκόπουλος,  
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.            

ΟΜΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
& ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ)

Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ. 

Βαλέρια Τσάμη, Μέλος Δ.Σ. 

Παναγιώτης Ζήκος,  
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.                                                                        

Άννυ Τρύφων, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Μάριος Μίκαϊτς,  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.    

Άννυ Τρύφων, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.        

ΟΜΑΔΑ ESG  
(ENVIRONMENTAL -  
SOCIAL - GOVERNANCE) 

Γιάννης Κολοβός, Ταμίας Δ.Σ.

Ντορίνα Οικονομοπούλου,  
Μέλος Δ.Σ. 

Άκης Σταϊκόπουλος,  
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &  
ΕΥ ΖΗΝ

Μάριος Μίκαϊτς,  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

15/12/2021  Ε.ΕΝ.Ε - 7th Annual Economic Forum

6-8/12/2021  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ -  
Greek Economic Summit 

1/12/2021  SUPERBRANDS – Τελετή Βράβευσης. Ο κ. Γιάννης 
Αναστασόπουλος συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή

N/A  ICAP CRIF – TRUE LEADERS AWARDS. Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ 
απέστειλε χαιρετισμό ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην 
ηλεκτρονική έκδοση των βραβείων. 

25/11/2021  PROJECT FUTURE, σε συνεργασία με το ReGeneration. CEO Panel, 
powered by ΕΑΣΕ

24/11/2021  ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΚΕΦΙΜ - 
Ελληνική Οικονομία. Βιώσιμη απογείωση μετά τη χρεοκοπία; 

9/11/2021  ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Επετειακή εκδήλωση :  
25 χρόνια δράσης

8/10/2021  IOBE – Αφιέρωμα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος»

13/9/2021  BrainReGain – Παρουσίαση έργου και στρατηγική πρωτοβουλίας

11/9/2021  ELEVATE GREECE – Βράβευση νεοφυών επιχειρήσεων

23/7/2021  ECONOMIST GALA DINNER – The World Ahead 2021

20/7/2021  REAILBUSINESS AWARDS 2021 – Τελετή απονομής

6/7/2021  Πανηγυρική έναρξη της Συνεδρίασης του ΧΑΑ για την Έκδοση του 
Αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

1/7/2021  Responsible Business Awards. Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ συμμετείχε 
στην Κριτική Επιτροπή

29/6/2021  ΣΕΒ – Γενική Συνέλευση

23/6/2021  Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ) – 
Ανάπτυξη μέσω Καινοτομίας και Έρευνας στην μετα-Covid Ελλάδα. 
Ομιλία κ. Βασίλη Ραμπάτ

8/6/2021  ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – Investment Opportunities in Greece

26&27/5/2021  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – The new era 
of Sustainable Corporate Governance

28/4/2021  PROJECT FUTURE, σε συνεργασία με το ReGeneration. CEO Panel, 
powered by ΕΑΣΕ

20/4/2021  ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – Η ανάκαμψη 
της Ελληνικής Οικονομίας στην μετά-Covid εποχή: Ο ρόλος του 
Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Ομιλία κ. Βασίλη Ραμπάτ

13/4/2021  Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας & η ΚΕΔΕ - Οι Δήμοι ως 
Μοχλός Ανάπτυξης στην μετά-Covid Εποχή. Closing remarks  
κ. Βασίλης Ραμπάτ

17/3/2021  BRITISH EMBASSY ATHENS & BRITISH HELLENIC CHAMBER OF 
COMMERCE - New Year Κοπή Πίτας Reception 

9/2/2021  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –  
New Year’s Reception



4. Προβολή της ΕΑΣΕ & του έργου της

4.1. Περιοδικό ΕΑΣΕ

Η τριμηνιαία περιοδική έκδοση της ΕΑΣΕ συνέχισε για ακόμα μια χρονιά να ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του Οργανισμού με 
πλούσιο υλικό σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το ανώτατο στέλεχος σήμερα. Το 2021 το περιοδικό φιλοξένησε πληθώρα άρθρων 
που αφορούν την ηγεσία, την καινοτομία, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της διοίκησης.  
Το υλικό συμπληρώνεται από μελέτες και έρευνες Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών της επιστήμης της διοίκησης καθώς και θέσεις 
και απόψεις της ΕΑΣΕ. Το LEADING ΕΑΣΕ αποστέλλεται δωρεάν σε 2000 παραλήπτες ανώτατα στελέχη, επιχειρηματίες, πολιτικούς και 
ακαδημαϊκούς. Το 2021 ήταν ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το περιοδικό της ΕΑΣΕ. Το τεύχος Απρίλιος-Ιούνιος 2021 ήταν επετειακό, 
καθώς συμπληρώθηκαν 50 τεύχη LEADINGΕΑΣΕ ενώ το αμέσως επόμενο τεύχος ήταν αφιερωμένο στα 35 χρόνια της ΕΑΣΕ με ένα πλούσιο 
αφιέρωμα στη μακρόχρονη δράση και προσφορά του οργανισμού.
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Από τη μεγάλη φθορά στη μεγάλη προσαρμογή

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ CEOS 
ΝΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΟΥΝ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ EXECUTION

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

4.2. Συνεντεύξεις- Άρθρα- Δελτία Τύπου
Το 2021 προβλήθηκαν οι θέσεις, απόψεις και δραστηριότητες της ΕΑΣΕ σε πολλά έντυπα και ψηφιακά μέσα. Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», το «epixeiro.
gr», το «capital.gr», «ΤΑ ΝΕΑ», καθώς και τα περιοδικά της Boussias Communications (Marketing Week, HR Professional, DailyFax, NetFax)  
δημοσιοποίησαν καταχωρήσεις και άρθρα της ΕΑΣΕ τόσο για το 32ο Συνέδριο Ηγεσίας που διοργανώθηκε ψηφιακά τον Οκτώβριο του 2021, 
όσο και για το CEO INDEX, τις θέσεις, τις προτάσεις αλλά και τις λοιπές δραστηριότητες και εκδηλώσεις της ΕΑΣΕ καθώς και τα Δελτία Τύπου 
του Οργανισμού.
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Ενδεικτικά δημοσιεύματα: 

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τρίτη, 19-10-2021
Σελίδα: 32
Μέγεθος: 74 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 14580
Επικοινωνία εντύπου: (210) 4808000

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

www.clipnews.gr

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 20-10-2021
Σελίδα: 35
Μέγεθος: 409 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 12310
Επικοινωνία εντύπου: 210 7547000

Λέξη κλειδί: ΕΑΣΕ

www.clipnews.gr
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Στον εγκάρδιο ηγέτη εστίασε το Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου
Ο εγκάρδιος ηγέτης μεταδίδει θετική ενέργεια πάθος και έμπνευση για το μέλλον

ήταν το κεντρικό μήνυμα του 32ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ με θέμα Εγκάρδια
Ηγεσία Όταν όλα γίνονται αλγόριθμοι το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15-16

Οκτωβρίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 στελεχών επιχειρήσεων που το
παρακολούθησαν με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά Στο βήμα του φετινού
συνεδρίου βρέθηκαν επιχειρηματικοί ηγέτες και ομιλητές από το εξωτερικό οι
οποίοι μοιράστηκαν γνώση ιδέες και προβληματισμούς φέρνοντας στο προσκήνιο
τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα και το αξιακό σύστημα που πρέπει να
έχουν οι σύγχρονοι ηγέτες Κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο εγκάρδιος ηγέτης ξέρει να
ακούει και μπορεί να βγάζει τον καλύτερο εαυτό από τους συνεργάτες του μέσα από
τη συνεργασία και τον ισότιμο διάλογο Οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της κρίσης
Covid-19 έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για μια διαφορετικού τύπου ηγεσία που
θα βασίζεται στη συνεργασία και τη συλλογικότητα τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία
του ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Βασίλης Ραμπάτ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Xerox Hellas

1. ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΓΕΤΗ Μ ΕΤΑΔΙΔΕΙ Θ ΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...
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Εγκάρδιος Ηγέτης 0 νέος τύπος Ηγέτη μεταδίδει
θετική ενέργεια ηάΟος και έμπνευση
Ενδιαφέροντα συμπεράσματα στο 32ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ

Εγκάρδια Ηγεσία Όταν όλα γίνονται
αλγόριθμοι ήταν ο τίτλος του 32ου
Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ το
οποίο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή
περισσότερων από 300 στελεχών
επιχειρήσεων που το παρακολούθησαν με
φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά
Στο βήμα του συνεδρίου βρέθηκαν

επιχειρηματικοί ηγέτες και διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές από το εξωτερικό
ενώ κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο Εγκάρδιος Ηγέτης ξέρει να ακούει και μπορεί
να βγάζει τον καλύτερο εαυτό από τους συνεργάτες του μέσα από τη συνεργασία
και τον ισότιμο διάλογο όπως αναφέρει η ΕΑΣΕ στη σχετική της ανακοίνωση
Οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της κρίσης COVID-19 έφεραν στο προσκήνιο την

ανάγκη για μια διαφορετικού τύπου ηγεσία που θα βασίζεται στη συνεργασία και
τη συλλογικότητα τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Βασίλης Ραμπάτ Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος XEROX Hellas και πρόσθεσε Ο Εγκάρδιος Ηγέτης ακούει
ενδιαφέρεται επικοινωνεί παρακινεί και συνεργάζεται Τώρα είναι η ώρα για να
εστιάσουν οι ηγέτες στους εργαζομένους τους στις ανάγκες και στις φιλοδοξίες τους
Στην αξία της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας για την Ηγεσία αναφέρθηκε
η Δρ Carol Kauffman επίκουρη καθηγήτρια του Harvard Medical School που θεωρείται
η 1 Coach Ηγεσίας από το Marshall Goldsmith ενώ ο Emmanuel Gobillot σύμβουλος
επιχειρήσεων και συγγραφέας αναφέρθηκε στην οικειότητα ως δομικό συστατικό
της εμπιστοσύνης το χτίσιμο της οποίας είναι διαχρονική επιδίωξη στις ανθρώπινες
σχέσεις Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση πάνελ για την εγκαρδιότητα στην
Ηγεσία με τη συμμετοχή των Αλέξανδρου Αγγελόπουλου Διευθύνοντος Σύμβουλου
Ομίλου Aldemar Resorts Πασχάλη Αποστολίδη Διευθύνοντος Σύμβουλου AbbVie
Pharmaceuticals SA και Λένας Τριαντογιάννη Partner Cohead of Egon Zehnder's
alliance with Möbius Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου της ΕΑΣΕ ολοκληρώθηκε με τον
Alain Goudsmet παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ένας από τους καλύτερους executive
coaches με αρκετές αναφορές στις ομοιότητες του Management με τον αθλητισμό ο

οποίος μίλησε για τη μεταδοτική θετική ενέργεια την υπερηφάνεια και το πάθος του
ηγέτη να εμπνεύσει το μέλλον

Η προσωπική ανάπτυξη θέμα της δεύτερης μέρας
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος Συγγραφέας Διδάκτορας
θεολογίας και Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ο οποίος μίλησε για
την έπαρση κι ανέφερε ότι το νόημα της ζωής είναι συμπαντικό και θα πρέπει να μας
αφορά όλους Ακολούθησε η εισήγηση του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη Διδάκτορος
της Ιατρικής και της Φιλοσοφικής Ψυχιάτρου Παιδοψυχίατρου και Προέδρου της
Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρίας για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο
Ο κύκλος των ομιλιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τη
μελωδική προσέγγιση της στιχουργού Λίνας Νικολακοπούλου σε συζήτηση που
συντόνισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Δρ Λευτέρης
Αναστασάκης Αντιπρόεδρος ΔΣ PRIORITY QUALITY CONSULTANTS ΑΕ Οι εργασίες
του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ

Γιάννη Αναστασόπουλου ο οποίος τόνισε ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε την αλλαγή
και την αβεβαιότητα είναι αυτός που μπορεί να μετατρέψει την απειλή σε δώρο και αυτή
η δύναμη είναι στα χέρια μας Την εκδήλωση συντόνισε ο Επιστημονικός Σύμβουλος
της ΕΑΣΕ Χαρίδημος Τσούκας καθηγητής στα Πανεπιστήμια Warwick Κύπρου
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2019 - 2021
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478.675,88 € 473.138,96 € 456.742,20 €
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2019 - 2021

2019 2020 2021

30,06%
Ποσοστό χορηγιών 

επί των συνολικών εσόδων

6. Χορηγίες
Οι χορηγίες για έναν οργανισμό όπως η ΕΑΣΕ συνιστούν πρωταρχικό κινητήριο μοχλό για την εκπλήρωση του οράματος και των 
στόχων που έχει θέσει. Άλλη μία χρονιά τα μέλη και οι εταιρείες που διοικούν στήριξαν το σημαντικό έργο της ΕΑΣΕ, με το ποσοστό 
των χορηγιών να αντιπροσωπεύει το 30% των συνολικών εσόδων.

7. Οικονομικά Αποτελέσματα
Σε μια δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, η ΕΑΣΕ χάρη στο ισχυρό αποθεματικό που δημιούργησε τα 
προηγούμενα χρόνια, συνέχισε με συνέπεια το έργο της χρηματοδοτώντας απρόσκοπτα τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της, 
πάντα με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη. Με ορθολογική διαχείριση,  
τα Αποτελέσματα Χρήσεως είναι ελαφρώς βελτιωμένα σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό:

5. H ΕΑΣΕ στην Ευρώπη
Η ΕΑΣΕ, ως ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CEC European Managers, παρακολουθεί και ενημερώνεται για όλα τα δρώμενα 
που αφορούν το ανώτατο μάνατζμεντ, ενώ μέσω της υποβολής των θέσεων της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καίρια ζητήματα, 
συμμετέχει στις νέες τάσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και αφορούν το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 
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4.3.  Προβολή &  
Social Media

Το 2021 η ΕΑΣΕ 
ανέπτυξε περαιτέρω τα 
ψηφιακά της κανάλια, 
ενισχύοντας την εικόνα 
της και την παρουσία 
της σε επιλεγμένα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως 
το Facebook και το 
LinkedIn ενώ videos του 
Οργανισμού συνέχισαν 
να φιλοξενούνται στο 
κανάλι της ΕΑΣΕ στο 
YouTube.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Ραμπάτ          Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Κολοβός Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μοχλούλης, Δ. Παπανικητόπουλος, Κ. Τσουμπός 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Ραμπάτ          Ο ΤΑΜΙΑΣ: Γ. Κολοβός Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μοχλούλης, Δ. Παπανικητόπουλος, Κ. Τσουμπός 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  
 (Διαχειριστική περίοδος 1/1/2021 - 31/12/2021) 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 ΠΟΣΑ  ΠΟΣΑ  ΠΟΣΑ  ΠΟΣΑ 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

 Αναπ. Αξία  Αναπ.Αξια  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Καθαρή θέση έναρξης 473.138,96 478.675,88 

 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.778,75 6.570,32  Πλεόνασμα / Έλλειμμα χρήσεως -16.396,76 -5.536,92 

 Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.792,24 3.517,34  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 456.742,20 473.138,96 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.570,99 10.087,66  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Προβλέψεις για κοινωφελή σκοπό 4.423,70 923,70 

 Απαιτήσεις 67.517,79 53.222,98  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 4.423,70 923,70 

 Διαθέσιμα 448.954,99 461.677,09  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 516.472,78 514.900,07  Προμηθευτές / Πιστωτές 31.337,77 25.220,56 

 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.563,55 18.390,31 

 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.976,55 6.714,20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 43.877,87 50.325,07 

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 Έσοδα επόμενης χρήσης 15.000,00 600,00 

 Δεδουλευμένα έξοδα χρήσης 5.000,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 20.000,00 600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 525.043,77 524.987,73  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 525.043,77 524.987,73 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(1/1/2021 - 31/12/2021)

ΕΣΟΔΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2020

1 Συνδρομές / Εγγραφές 242.160,00 228.240,00
2 Συνέδριο (Συμμετοχές / Χορηγίες) 203.848,90 156.061,50
3 Εκδηλώσεις (Συμμετοχές / Χορηγίες) 17.495,32 14.089,02
4 Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χορηγία) 14.738,40 15.762,86
5 Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης & Διαδικτυακής Υποστήριξης (Χορηγία) 4.992,00 4.992,00
6 Τόκοι & Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 2.294,63 2.398,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 485.529,25 421.544,00

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2020
1 Μισθοί / Αμοιβές Συνεργατών Υποστήριξης 252.003,51 247.332,77
2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Διαδικτυακής Υποστήριξης 4.992,00 4.992,00
3 Λειτουργικά Έξοδα 30.459,16 29.609,31
4 Συνέδριο (Αμοιβές συνεργατών & ομιλητών / Έξοδα διοργάνωσης) 117.217,11 60.582,43
5 Εκδηλώσεις (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα διοργάνωσης) 21.561,61 9.576,31
6 Ημερίδα υπό την Αιγίδα του ΠτΔ (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα Διοργάνωσης) 0,00 18.766,25
7 Προγράμματα / Επικοινωνία (Αμοιβές συνεργατών / Έξοδα δημιουργίας) 30.006,89 22.206,63
8 Ταχυδρομικά Έξοδα 16.009,58 15.762,86
9 Διάφορα Οικονομικά / Φόροι / Τέλη 17.207,79 14.449,79

10 Εγκαταστάσεις / Αποσβέσεις 3.968,36 3.802,57
11 Ενέργειες Κοινωνικής Ευαισθησίας 8.500,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 501.926,01 427.080,92
Πλεόνασμα / Έλλειμα Χρήσεως -16.396,76 -5.536,92
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Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) 
Λεωφ. Ηρακλείου 446Α & Κωνσταντινουπόλεως 19Α
Νέο Ηράκλειο 14122 
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