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Δεκτή έκανε το Εφετείο Αθηνών την αγωγή του Ελληνικού
Δημοσίου, με την οποία διεκδικούσε την κυριότητα έκτασης
περίπου 300 στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας, όπως αναφέρει η ίδια η ενδιαφερόμενη εταιρεία real estate, ανήκει στην Κέκροψ. Σύμφωνα με την εισηγμένη, η απόφαση αυτή είναι σε αντίθεση με την πρωτόδικη απόφαση και αντίθετη με τη διαταχθείσα από το Δικαστήριο πραγματογνωμοσύνη, οπότε θα ασκήσει κάθε προβλεπόμενο ένδικο μέσο. [SID:9008506]
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Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
> Η φορολόγηση των εισοδημάτων βάσει του Ν. 4172/13 όπως
ισχύει:
• Φορολογία εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων
και η φορολόγηση παροχών σε είδος
• Φορολογία αμειβομένων με έκδοση Τιμολογίων
(μπλοκάκια)
• Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
(Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)
> Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και
προϋποθέσεις έκπτωσης
> Φορολογία λοιπών εισοδημάτων (ενοίκια, μερίσματα, τόκοι κ.λπ.)
> Τεκμήρια Διαβίωσης
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βιβλίο του κου Κορομηλά
με την ερμηνεία του νέου κώδικα

Εκπτωση μέχρι 40% στους συνδρομητές
της εφημερίδας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: κα Δέσποινα Σωτηρίου
Τηλ.: 210 5198000 (264), fax: 210 5198295
www.naftemporiki.gr/seminars • e-mail: seminars@naftemporiki.gr
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Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη είναι σε επαφή με
την πραγματικότητα του οργανισμού τους.
Ο οργανισμός βιώνει σημαντικές αλλαγές.
Ο οργανισμός δεν λειτουργεί με όλες του τις δυνατότητες.
Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη εμφανίζονται όλο και πιο
απογοητευμένα με την έλλειψη ανάπτυξης, πωλήσεων
και κερδών.

Ικανότητα
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Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης που επηρεάζουν τη
διοίκηση εφαρμόζονται μετά από διαβούλευση αυτών των στελεχών.
Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης, που επηρεάζουν
τους εργαζομένους, γίνεται μετά από διαβούλευση με αυτούς
τους εργαζομένους.
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εμπιστεύονται
το management σε όλα τα επίπεδα.
Ολοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να σκέφτονται
δημιουργικά και να είναι καινοτόμοι.
Οι περισσότεροι managers λαμβάνουν επαρκή
αναγνώριση και εκτίμηση για το έργο που επιτελούν.
Η ανάπτυξη των εργαζομένων θεωρείται επένδυση και όχι κόστος.
Ο προϋπολογισμός για την ανάπτυξη
των εργαζομένων είναι επαρκής για να διασφαλίζει
ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τη μέγιστη απόδοση.
Οι περισσότεροι managers κάνουν αποτελεσματική
δουλειά coaching στους υπαλλήλους τους.

[εταιρείες] Τι λένε οι CEOs σε έρευνα του CEO Clubs Greece

Μεγάλο έλλειμμα
στην επικοινωνία
Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

λλειμμα επικοινωνίας -από
τη διοίκηση προς τα στελέχη και τους εργαζομένους
της επιχείρησης- το οποίο μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην
εφαρμογή της στρατηγικής διαπιστώνει στην ελληνική αγορά
έρευνα του CEO Clubs, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο
Forum στο ξενοδοχείο Πεντελικόν που είχε την υποστήριξη της
«Ναυτεμπορικής» και του naftemporiki.gr, ως χορηγών επικοινωνίας.
Σύμφωνα με την έρευνα, το
87% των CEOs θεωρεί ότι η διοίκηση είναι σε επαφή με την πραγματικότητα του οργανισμού που
διοικεί σε μια περίοδο που αυτός βιώνει σημαντικές αλλαγές.
Πάντως, ποσοστό 65% επισημαίνει ότι ο οργανισμός δεν λειτουργεί
με όλες του τις δυνατότητες, ενώ
43% έχει απογοητευθεί από την
έλλειψη ανάπτυξης, πωλήσεων
και κερδών.
Το 70% είπε ότι το όραμα της
εταιρείας αγκαλιάζεται από τους
περισσότερους υπαλλήλους, ενώ
μικρότερο ποσοστό, 65%, μιλά
για σαφές και σωστά προωθημένο επικοινωνιακά στρατηγικό σχέδιο. Επίσης 100% είπε ότι όλοι οι
εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με
δικαιοσύνη και ισότητα, 92% ότι
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Επιδοτούμενα σεμινάρια
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Ευθυγραμμισμένη σε διάφορα
επίπεδα ιεραρχίας

οδηγών ταξί- και τη μεταφορά αντικειμένων με δίκυκλα, είτε μηχανοκίνητα είτε ποδήλατα, με
στόχο οι μεταφορές να ολοκληρώνονται εντός μίας ώρας. Ο χρήστης, είτε ο αποστολέας είτε ο παραλήπτης, επιλέγει τον τύπο του
οχήματος βάσει του όγκου και
του βάρους του αντικειμένου. Το
Taxibeat υπολογίζει εκ των προτέρων τη συνολική χρέωση της
αποστολής, ανάλογα με τον τύπο
του οχήματος και την απόσταση.
Η πληρωμή γίνεται είτε από τον
αποστολέα είτε από τον παραλήπτη, με μετρητά ή ηλεκτρονικά,
μέσω κάρτας ή PayPal.
Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αποστολής στο κινητό τους τηλέφωνο. [SID:9010182]
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Η ελληνική πραγματικότητα

Διαλειτουργική

κρως ανταγωνιστικά στην αγορά των courier εκτιμάται ότι
θα λειτουργήσει η νέα υπηρεσία
αποστολής αντικειμένων εντός
Αθήνας που παρουσίασε το Taxibeat, ονόματι Taxibeat Boxi. Η
συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως αναβάθμιση της door-to-door υπηρεσίας αποστολής
ασυνόδευτων εντός πόλης, την
οποία είχε παρουσιάσει η εταιρεία πέρυσι. Το σημείο της αγοράς που «διαταράσσει» η αναβαθμισμένη υπηρεσία του Taxibeat είναι αυτό των αυθημερόν
αποστολών και παραδόσεων. Τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε
επίπεδο αμεσότητας της υπηρεσίας, αφού φαίνεται πως το Boxi
υπερτερεί. Η υπηρεσία προσθέτει -πέραν των συνεργαζόμενων
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Επικοινωνία

Τίμια

ν αναμονή των αποφάσεων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
το έργο αξιοποίησης του παλιού
αεροδρομίου του Ελληνικού και
μετά την πρόσφατη αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου κατά
150 εκατ. ευρώ, η Lamda Development προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης της γενικής
της συνέλευσης για εξαγορά ιδίων
μετοχών.
Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με
τα στελέχη της, αποτελεί ακόμα
μια έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διοίκησης και
των μετόχων στις προοπτικές της
εταιρείας και της οικονομίας της
χώρας.
Το ξεκίνημα εξαγοράς ιδίων
μετοχών έγινε προχθές με την
αγορά 3.427 μετοχών και με μέση τιμή κτήσης 3,58 ευρώ ανά
μετοχή.
Τα παραπάνω αποτελούν συνέχεια και της εισόδου σημαντικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda, όπως η Blackstone, μιας από τις κορυφαίες
επενδυτικές εταιρείες παγκοσμίως, η οποία έχει αποκτήσει
το 10% της ελληνικής εταιρείας.
Μάλιστα, μετά την είσοδο της
Blackstone στη Lamda ο Doug
Ostrover, ιδρυτικό μέλος και partner του επενδυτικού κεφαλαίου,
είχε δηλώσει πως η επένδυση
αυτή αντιμετωπίζεται και ως ένα
πρώτο βήμα για περαιτέρω συνεργασίες τόσο με την εταιρεία
όσο και με τον όμιλο Λάτση.
Το ποσοστό που μεταβιβάστηκε κατείχε η εταιρεία του ομίλου Λάτση Consolidated Lamda
Holdings S.A. (CLH), η οποία πλέον διατηρεί το 51,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development. Η Blackstone έχει
αποκτήσει και το δικαίωμα διορισμού ενός μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής
εταιρείας.
Προηγουμένως στο μετοχικό
κεφάλαιο της Lamda απέκτησε
συμμετοχή και το επενδυτικό κεφάλαιο TPG-Axon Management,
το οποίο εξαγόρασε το 7,88% του
μετοχικού της κεφαλαίου (συγκεκριμένα τις ίδιες μετοχές που
τότε διατέθηκαν).
Η μεγαλύτερη, ωστόσο, επιτυχία της Lamda είναι το γεγονός της συμμετοχής δύο κορυφαίων εταιρειών στο φορέα που
θα αναλάβει την αξιοποίηση του
Ελληνικού (Global Investment
Group), της κινεζικής Fosun και
της Al Maabar του Abu Dhabi.
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Με... ταχύτητα
στην αγορά courier

30/10/2014

Σταθερά
στο πλάνο
επενδύσεων

[Taxibeat Boxi] Αποστολή-παράδοση σε μία ώρα

17:00 - 22:00

[Lamda Development]

Kαθαρή

βράβευση

Βραβείο «Annual Excellency Award» στην κατηγορία «Synergies» απονεμήθηκε στη Cyta Ελλάδος για τις
συνέργειες τις οποίες ανέπτυξε -αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους- με στόχο την παροχή τετραπλών
υπηρεσιών στην ελληνική αγορά (Σταθερή, Κινητή, Internet και Τηλεόραση). Η εταιρεία πέτυχε τη διάκριση
στο πλαίσιο του φετινού 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών InfoCom World. Οπως δήλωσε και ο
γενικός διευθυντής της Cyta Ελλάδος Χρίστος Λιμνατίτης, ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία στο πάνελ
της ενότητας του συνεδρίου με τίτλο «CEO Summit: Keep Calm & Converge», «στη Cyta είμαστε ευτυχείς
που στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, είμαστε πανέτοιμοι με ένα δίκτυο ολοκληρωτικά νέας γενιάς να
παίξουμε το δικό μας ρόλο στο νέο αυτό οικοσύστημα».

οι περισσότεροι υπάλληλοι αισθάνονται ότι το να εργάζονται
στον οργανισμό είναι μια ικανοποιητική εμπειρία και 97% ότι το
«εγώ» δεν οδηγεί τον οργανισμό.
Τα παραπάνω στοιχεία, εν πολλοίς ενέχουν ένα παράδοξο και
δείχνουν πέρα από το έλλειμμα
επικοινωνίας ότι το… υπερτροφικό εγώ αποτελεί ένα σημαντικό
εμπόδιο για τις διοικήσεις των
επιχειρήσεων.
Το «Corporate Disconnect» (CD
- Εταιρική Αποσύνδεση) είναι ένας
όρος που περιγράφει αυτό το έλλειμμα επικοινωνίας σε έναν οργανισμό και το forum επιχείρησε
να δώσει απαντήσεις στο πώς χάνεται το μήνυμα στη δομή της
επιχείρησης από πάνω προς τα
κάτω.
Σύμφωνα με την Γεωργία Καρτσάνη, πρόεδρο του CEO Clubs
Greece, όταν αυτή η εταιρική αποσύνδεση φθάνει στους πελάτες
υπάρχει πρόβλημα, ενώ «όταν
υπάρχει διαύγεια και καθαρότητα, τα πράγματα προχωράνε σωστά».
Εξάλλου στην πράξη όταν
υπάρχει εταιρική αποσύνδεση
δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής της στρατηγικής. Στην έρευνα οι CEOs λένε ότι υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία κι εκεί που
εντοπίζουν πρόβλημα είναι στην
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων management.

Σχετικά με τα ευρήματα της
έρευνας, ο Μάκης Κοσμάτος, διευθύνων σύμβουλος της Johnson
& Johnson Hellas Consumer, σχολίασε ότι «στην Ελλάδα είμαστε
καλοί στους μύθους» τονίζοντας
ότι οι απαντήσεις δίνονται από
CEOs, ενώ το υπόλοιπο 50% της
εικόνας θα έδινε πιθανόν μια έρευνα σε επίπεδο εργαζομένων.
Ο Haseeb Ahmad, διευθύνων
σύμβουλος της MSD Hellas, αν
και εργάζεται στην Ελλάδα 10-11
μήνες, σημείωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαλειτουργική επικοινωνία μέσα στις επιχειρήσεις.
Η Πέγκυ Αντωνάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της Microsoft
Hellas, από την πλευρά της, εξήγησε ότι η τεχνολογία μπορεί να
βοηθήσει την επικοινωνία, αλλά
τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα για να αποφευχθεί το CD.
Σήμερα, 24 Οκτωβρίου, και
πάλι στο ξενοδοχείο Πεντελικόν,
το CEO Clubs οργανώνει μόνο για
CEOs και επιχειρηματίες ένα workshop με θέμα «Blah, Blah, Blah
Don’t Tell me - Show Me». Σε αυτή την ενότητα ο Tim Connor, διάσημος ομιλητής, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του Connor
Resource Group and Peak Performance Institute θα «δουλέψει»
με τους συμμετέχοντες επικοινωνιακές τεχνικές.
[SID:9011030]

