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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009. 
 
Ευρωπαϊκή συζήτηση για το HR management σε περιόδους ύφεσης στις 2 Απριλίου 
2009 στο Sofitel Athens Αirport από τον ΣΣ∆Π. 
 
Το ετήσιο συνέδριο-θεσµός της κοινότητας των επαγγελµατιών του Ανθρώπινου ∆υναµικού, το HR 
FORUM 2009 πραγµατοποιείται, από τον Σύνδεσµο Στελεχών ∆ιοίκησης Προσωπικού, την Πέµπτη 2 
Απριλίου 2009 στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Αirport µε θέµα «HR Management in South Eastern 
Europe Leading People in Turbulent Times».  
 
Σε µια εποχή οικονοµικής ύφεσης αλλά και επιχειρηµατικών προκλήσεων, το νέο επιχερηµατικό 
περιβάλλον απαιτεί ισχυρούς επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς. Η εταιρική φήµη, το εµπορικό σήµα, η 
εµπιστοσύνη και η πίστη των stakeholders, αποτελούν κρίσιµους παράγοντες στο υπόβαθρο της 
διαχείρισης αυτής της δύσκολης οικονοµικής περιόδου. Οι HR leaders, διαδραµατίζουν στρατηγικό 
ρόλο στην οργανωσιακή ικανότητα της επιχείρησης στην υποστήριξη της διαχείρισης κρίσης όπως 
για παράδειγµα τα θέµατα  σταθερής επικοινωνίας, ασφάλειας και προστασίας, ανάπτυξης ηγεσίας 
και διαχείρισης ταλέντων.  
 

Βασικοί οµιλητές του συνεδρίου είναι οι ANDREW GRANT, Γενικός ∆ιευθυντής της TIRIAN, ο 
καθηγητής LEO DANA, Αναλυτής και Σύµβουλος του World Association for Small and Medium 
Enterprises, ιδιοκτήτης της εφηµερίδας Journal of International Entrepreneurship, ο Rudolph 
Thurner, Πρόεδρος του  Ευρωπαïκού Συνδέσµου ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού (EAPM) καθώς 
και ο Pieter Haen, Αντιπρόεδρος του EAPM και του Ολλανδικού Συνδέσµου ∆ιοίκησης Προσωπικού 
(Dutch Association for Personnel Management and Organizational Development -NVP). 
 
Στις εργασίες του συνεδρίου θα συµµετάσχουν o Pieter Haen,  Αντιπρόεδρος του European 
Association for People Management (EAPM) καθώς και οι Πρόεδροι των Συνδέσµων Στελεχών 
∆ιοικήσεως Προσωπικού της Βουλγαρίας (Svetla Stoeva), Ρουµανίας (Csaba Gergely), Τουρκίας 
(Yigit Oguz Duman) και Σερβίας (Nebojsa Rako) οι οποίοι θα συζητήσουν µε συντονίστρια την 
καθηγήτρια του ALBA Business Graduate School, Όλγα Επιτροπάκη σχετικά µε τον ρόλο του HR 
στην επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα σε ταραχώδεις περιόδους («HR’s role in Business 
Effectiveness during turbulent times”).   
 
Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιλαµβάνει στρογγυλό τραπέζι στο οποίο  Γενικοί ∆ιευθυντές και 
∆ιευθυντές Ανθρώπινου ∆υναµικού από σηµαντικές επιχειρήσεις  θα συζητήσουν µε συντονιστή τον 
καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου  Αθηνών, ∆ηµήτρη Μπουραντά τους τρόπους µε τους 
οποίους οι CEO µπορούν να εµπνεύσουν τις οµάδες Ανθρώπινου ∆υναµικού της επιχείρησής τους σε 
δύσκολες περιόδους και οι ∆ιευθύνσεις HR µπορούν να µεγιστοποιήσουν τα ισχυρά στοιχεία των 
εργαζοµένων της επιχείρησης ( “How CEO’s can Inspire their HR teams in turbulent times; how can 
HR maximize the strengths of the organization’s  human capital during recession “). 
 

Οι συµµετέχοντες στο πάνελ θα είναι οι: 

- Βασίλης Γουδές, Γενικός ∆ιευθυντής, HOUSE MARKET (IKEA),  
- Ηλίας Μοσχονάς, ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, VODAFONE – PANAFONE, 
- Αντώνης Μπαρούνας, Γενικός ∆ιευθυντής, Southeasten Europe SONY ERICSSON, 
- Αλίνα Παπαγεωργίου, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού, VIVARTIA, 
- ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, CEO, Τσιµέντα ΤΙΤΑΝ, 
- Μιχάλης Προύτζος, ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, ΙNTRACOM.  
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Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα δύο ερευνών στις οποίες συµµετείχαν τα µέλη του 
ΣΣ∆Π. Η πρώτη αποτελεί έρευνα της Boston Consulting Group για το µέλλον του ΗR στην Ευρώπη µε 
τη συµµετοχή διευθύνσεων ανθρώπινου δυναµικού από όλες τις χώρες της ΕΕ ενώ η δεύτερη 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία της Stanton Chase προκειµένου να ερευνήσει τις απόψεις των 
Γενικών ∆ιευθυντών και ∆ιευθυντών Προσωπικού σε σχέση µε το σκέλος της κοινής τους 
συνεργασίας µε στόχο την αποτελεσµατικότητα  των εταιριών τους. Ο τίτλος της δεύτερης έρευνας 
είναι “180°Viewpoint HR in turbulent times” και θα παρουσιαστεί από τη Γεωργία Καρτσάνη, 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Stanton Chase Αθήνας & Ντουµπάι .  
 

Χρυσός χορηγός του συνεδρίου είναι η ACCOR SERVICES,  ενώ µεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης είναι 
οι ADECCO, EUROBANK Business Services και  SYNAPSES. Χορηγοί είναι η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, η  
STANTON CHASE, η HELLAS EAP, η  ALTER EGO και η  HOLMES PLACE. Επίσηµος χορηγός 
επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και χορηγοί επικοινωνίας το PEOPLEMATTERS και 
το HR PROFESSIONAL.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το πρόγραµµα του συνεδρίου στο www.gpma.gr ή να 
επικοινωνήσουν µε τον ΣΣ∆Π, στο τηλέφωνο 2106824092. 
 

Για περισσότερες δηµοσιογραφικές  πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, 
κιν.6944595752.   
 
_____________________________________________________________________ 
Λίγα λόγια για τον ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο Σύνδεσµος Στελεχών ∆ιοίκησης Προσωπικού (ΣΣ∆Π), φορέας που εκπροσωπεί τους επαγγελµατίες 
και τα στελέχη του χώρου της ∆ιοίκησης Προσωπικού και αριθµεί σήµερα 550 περίπου τακτικά µέλη, 
ιδρύθηκε το 1978 από εµπνευσµένα για την εποχή στελέχη στον χώρο της ∆ιοίκησης Προσωπικού. 
Σκοποί του ΣΣ∆Π είναι η προαγωγή του θεσµού και του έργου των στελεχών της ∆ιεύθυνσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού καθώς και η ανάπτυξη και η σύσφιγξη των επαγγελµατικών σχέσεων µεταξύ 
των µελών για : 
- Την ανταλλαγή απόψεων, γνωµών και εµπειριών καθώς και την µελέτη για διερεύνηση θεµάτων 

σχετικών µε τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού και τις ανθρώπινες σχέσεις  
- Τη δηµιουργία και ανάπτυξη σχέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς µε αντίστοιχους συνδέσµους 

οµοειδών σκοπών  
- Την επιµόρφωση των στελεχών της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού  
- Την παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στα θέµατα της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

µέσα στις επιχειρήσεις.  
∆ιοργανώνει ήδη µε επιτυχία το HR Forum από το 2002, τον θεσµό της βράβευσης του  HR 
Manager Of the Year καθώς και σειρά εκδηλώσεων και ερευνών που στοχεύουν στην ανάδειξη των 
αναγκών των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και οργανισµών αλλά και την 
προαγωγή των σχέσεων επιχειρήσεων-εργαζοµένων.  
 
 


