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Η  OSG  πλέει  δυνατά  -  ανθρωποκεντρικά
Η OSG, παγκόσµμια δύναµμη στη ναυτιλία, αναπτύσσει το Ανθѳρώπινο Δ∆υναµμικό της, προσανατολίζοντας
ανθѳρωποκεντρικά την εργασιακή κουλτούρα των στελεχών της .
Αλλάζοντας το χάρτη της ναυτιλίας
ανθѳρωποκεντρικά

Ο capt. Γιώργος Δ∆ιενής, Vice President, Managing Director & Chief Operating Officer
της OSG Ship Management (GR) Ltd, µμε τον Δ∆ρ Γιάννη Καλογεράκη, Εκπαιδευτή & CEO της JMK
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Πραγµματοποιήθѳηκε την 1η Μαρτίου η τελετή αποφοίτη-‐
σης των στελεχών της OSG, που για ένα έτος παρακο-‐
λούθѳησαν και έλαβαν µμε επιτυχία µμέρος στις εξετάσεις
για την απόκτηση του διπλώµματος ACDS (Anthropo-‐
ccentric
entric Corporate Development in Shipping). Το πρό-‐
γραµμµμα, που σχεδιάστηκε κατόπιν συνεργασίας του
τµμήµματος προσωπικού της OSG και της JMK, διήρκησε
ένα χρόνο και έτρεξε καθѳ’ όλη τη διάρκεια του 2011.
Περιελάµμβανε µμια ηµμερήσια εκπαίδευση ανά µμήνα.
Ολοκληρώθѳηκαν έτσι 12 διαφορετικά θѳέµματα
Η ναυτιλία στη διάρκεια του έτους (βλ. πίνακα ). Η ανά-‐
κάθѳε θѳέµματος είχε διάρκεια 4 ωρών και
εγκαινιάζει νέες εποχές, πτυξη
όσοι συµμµμετέχοντες ολοκλήρωναν κάθѳε
συνδυάζοντας το µμοναδικό θѳεµματική ενότητα, αποκτούσαν και το αντί-‐
ελληνικό DNA, που είναι στοιχο certificate για κάθѳε ξεχωριστό θѳέµμα.
Τα στελέχη, που επέλεξαν να προχωρήσουν
ζυµμωµμένο µμε αλµμύρα και στην απόκτηση του Diploma, παρακολούθѳη-‐
θѳάλασσες, µμε την σαν επιπλέον 1 ώρα advanced management
skills, για κάθѳε ένα από τα 12 θѳέµματα του προ-‐
ανθѳρωποκεντρική διοίκηση. γράµμµματος. Η ηµμέρα ολοκληρωνόταν µμε
2+ωρες κατ’ ιδίαν προσωπικές συναντήσεις
µμε τους executives, προκειµμένου να υπάρξει
άµμεση ανταπόκριση στις συγκεκριµμένες ιδιαιτερότητες
και ανάγκες του κάθѳε στελέχους. Με αυτή τη διαδικα-‐
σία 16 στελέχη της OSG ολοκλήρωσαν µμε επιτυχία και
κατόπιν εξετάσεων απέκτησαν το ACDS.
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Το χρονικό σηµμείο κατά το οποίο σχεδιάστηκε και
εκπονήθѳηκε όλο το πρόγραµμµμα είναι ειδικής σηµμα-‐
σίας για το ελληνικό γραφείο της OSG, που βρίσκε-‐
ται σε ένα από τα πλέον κοµμβικά σηµμεία της διαδρο-‐
µμής του, έχοντας πετύχει ένα τεράστιο επίτευγµμα,
αφού αύξησε κατακόρυφα τον αριθѳµμό των πλοίων
που διαχειρίζεται.
Ο capt. Γιώργος Δ∆ιενής, Γενικός Δ∆/ντής της OSG
Ship Management (GR ) Ltd, ανέφερε χαρακτηρι-‐
στικά κατά την τελετή αποφοίτησης:
«Η OSG για µμια ακόµμα φορά πρωτοπορεί τολµμηρά
και µμέσα από το πολύ δυναµμικό και καινοτόµμο
πνεύµμα, που τη χαρακτηρίζει, ανοίγει ένα καινούρ-‐
γιο δρόµμο για την ναυτιλία. Το δρόµμο που συνδυά-‐
ζει όλη την ναυτική εµμπειρία και παράδοση µμε το
πλέον σύγχρονο management, που έχει σαφή
ανθѳρωποκεντρική κατεύθѳυνση».
Και η ανθѳρωποκεντρική κατεύθѳυνση έχει ειδική
σηµμασία για τη ναυτιλία. Και τούτο διότι στη διαχεί-‐
ριση πλοίων, το µμεγαλύτερο µμέρος του προσωπι-‐
κού βρίσκεται ανά πάσα στιγµμή στα πέρατα του
κόσµμου. Άνθѳρωποι που 24 ώρες το 24ωρο βρίσκο-‐
νται σε συνθѳήκες διαφορετικές από την εργασία
«στην ξηρά», κάποτε ακόµμα και δύσκολες ή επικίν-‐
δυνες και που ανά πάσα στιγµμή χρειάζονται την
επαφή, την επικοινωνία, τη φροντίδα. Συσκέψѱεις
που πρέπει να λάβουν χώρα σε χρόνους που να
συναντώνται όλοι, διαπραγµματεύσεις υπό συνθѳήκες
συχνά αντίξοες, αποφάσεις που δεν µμπορούν να
περιµμένουν.

Η σηµμασία της προσέγγισης για τους
ανθѳρώπους της ναυτιλίας
Για όλους αυτούς του λόγους και για άλλους τόσους
που οι άνθѳρωποι της ναυτιλίας γνωρίζουν πολύ
καλά, η ανθѳρωποκεντρική προσέγγιση στη διαχεί-‐
ριση των πλοίων είναι σηµμασίας καθѳοριστικής.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάνος Σωτηρόπου-‐
λος, HR & Office Administration Manager της εται-‐
ρείας: «Οι άνθѳρωποι αυτοί χρειάζονται ίσως περισ-‐
σότερο από κάθѳε άλλο επιχειρηµματικό τοµμέα τη
στήριξη και την ανάπτυξη µμέσα από την ανθѳρωπο-‐
κεντρική βελτίωση. Ασκώντας τα καθѳήκοντά τους
πρέπει να συγκεράσουν κανόνες και ανθѳρωπιά,
αποτελέσµματα και ηθѳική στήριξη, από το να γνωρί-‐

HR Professional

ζουν τι ώρα έχει βάρδια ο αξιωµματικός τους µμέχρι το
ειδικό πρόβληµμα υγείας, που µμπορεί να βασανίζει
έναν άνθѳρωπό τους χιλιάδες µμίλια µμακριά. Οφεί-‐
λουν επίσης να συνεργαστούν µμε ανθѳρώπους κάθѳε
εθѳνικότητας και κάθѳε κουλτούρας. Πρέπει να ανα-‐
πτύξουν µμια εργασιακή νοοτροπία πολυπολιτισµμική,
η οποία δε µμπορεί παρά να στηρίζεται σε διαχρονι-‐
κές ανθѳρώπινες αξίες. Δ∆ε µμπορεί παρά να είναι
ανθѳρωποκεντρική».
Για το εκπαιδευτικό αυτό έργο η OSG συνεργάστηκε
µμε την JMK και την υλοποίηση του προγράµμµματος
έκανε ο Γιάννης Καλογεράκης. «Το ACDS Δ∆ίπλωµμα
είναι προσαρµμοσµμένο στις ιδιαιτερότητες της Ναυτι-‐
λίας και στοχεύει στην αναβάθѳµμιση των ναυτιλιακών
στελεχών και στην εδραίωσή τους στην κορυφή της
The 12 subjects of JMK Diploma on ACD in Shipping – Jan-‐Dec 2011
1

Αποτελεσµματικές συσκέψѱεις για λήψѱη δύσκολων και «ειδικών» αποφάσεων.
Effective Meetings for taking «difficult decisions»
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Αποτελεσµματική Καθѳοδήγηση και ΨѰυχολογική Υποστήριξη στο ιδιαίτερο πλαίσιο
που διαµμορφώνουν οι δύσκολες συγκυρίες.
Coaching Skills in difficult situations for Empowering & Supporting People
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Ανθѳρωποκεντρικοί Μέθѳοδοι Δ∆ιαχείρισης ΘѲυµμού & Άγχους, ο ρυθѳµμιστικός
παράγοντας που µμπορεί να ανατρέψѱει το αρνητικό κλίµμα.
Anthropocentric Anger & Stress Management. Reversing a negative climate
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Αξιολόγηση Απόδοσης για Ανάπτυξη Ανθѳρώπινου Δ∆υναµμικού.
Οδηγηθѳείτε σε λύσεις που µμπορούν να εκτονώσουν την κρίση.
Performance Review for People Development in turbulent times
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Αποτελεσµματική Τηλεφωνική Επικοινωνία µμεταξύ κεντρικών γραφείων
και πληρωµμάτων at sea.
Γιατί η σωστή επικοινωνία µμπορεί να κάνει τη διαφορά σε δύσκολες εποχές.
Effective Telephone Communication between Office & Vessels

6

Αποτελεσµματική Δ∆ιεκδίκηση Δ∆ικαιωµμάτων µμε διαπραγµματευτική πυγµμή.
Assertiveness Skills with negotiation effectiveness
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Leader-‐ment. Exiting the crisis is a one way road
Ηγεσί-‐κηση. Ο συνδυασµμός Μanager-‐Ηγέτη και ρόλος του στην έξοδο
από την κρίση
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Αποτελεσµματική Δ∆ιαχείριση Χρόνου σε συνθѳήκες ειδικής πίεσης.
Βρείτε το χρόνο που όλοι νοµμίζουν ότι δεν έχουν!!
Effective Time Management when there seems to be no time!
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Εξισορρόπηση Εργασιακής – Προσωπικής Ζωής.
Η πεµμπτουσία για τη δηµμιουργία αντοχών και λύσεων σε πιεστικά περιβάλλοντα.
WLB ( Work Life Balance ) in times of great pressure

10 Ανθѳρωποκεντρική Δ∆ιαχείριση Κρίσεων.
Anthropocentric Crisis Management
11 Αναπτύσσοντας Πολλαπλές Νοηµμοσύνες (IQ, EQ, SQ, CQ).
Η πολυεπίπεδη αντιµμετώπιση των δύσκολων συνθѳηκών και η απόκτηση ειδικής
δηµμιουργικής σκέψѱης για την επίτευξη λύσεων
Developing Multiple Intelligences ( IQ, EQ, SQ, CQ )
for multiple solution offering
12 Ανθѳρωποκεντρική Ηγεσία Αλλαγών.
Η απορρόφηση των κραδασµμών σε εποχές µμεγάλων ανατροπών.
Leading in times of great Changes with Anthropocentric Emphasis

Ο Πάνος Σωτηρόπουλος,
HR & Office Administration
Manager της OSG

παγκόσµμιας ναυτιλίας αποδεικνύοντας για άλλη µμια
φορά το συνεχιζόµμενο µμεγαλείο της Ελληνικής
ψѱυχής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δ∆ρ Καλογερά-‐
κης. «Έχοντας εργαστεί και πάνω σε πλοίο αλλά,
κυρίως 7 χρόνια σε ναυπηγείο και όντας ναυπηγός
ο ίδιος, ήµμουν στην πλεονεκτική θѳέση να κατανο-‐
ήσω τις ιδιαιτερότητες του επαγγελµματικού αυτού
χώρου, δύσκολα θѳέµματα που τους απασχολούν,
την ορολογία, µμεθѳοδολογία κλπ αλλά κυρίως να
βοηθѳήσω πρακτικά τα στελέχη εκπαιδεύοντάς τους
στη σύγχρονη διοίκηση και ανάπτυξη ανθѳρώπινου
δυναµμικού».
Η ναυτιλία όπως πάντα έτσι και τώρα εγκαινιάζει
νέες εποχές και παραµμένει στην κορωνίδα του είδους
της. Συνδυάζει αυτό το µμοναδικό ελληνικό DNA,
που είναι ζυµμωµμένο µμε αλµμύρα και θѳάλασσες, τη
µμοναδική δηλαδή ναυτική παράδοση του τόπου µμας
µμε την τεράστια εµμπειρία των εξαιρετικών ναυτικών
µμας, που πλέον έχουν και πολύ δυνατή επιστηµμο-‐
νική κατάρτιση. Η ανθѳρωποκεντρική διάσταση έρχε-‐
ται για να συµμπληρώσει αυτή την ιδανική εικόνα µμε
τη δύναµμη που προσδίδει σε όλα τα πράγµματα η
«ψѱυχή». Η ψѱυχή που δίνει την ορµμή, το φιλότιµμο, το
τσαγανό και που εντέλει είναι αυτό, που κάνει τη
διαφορά ακόµμα κα σε δύσκολες εποχές οδηγώντας
σε αδιαµμφισβήτητες επιτυχίες».
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Από αριστερά : O Capt. Γ. Δ∆ιενής µμε τους : Γ. Μεσολογγίτη, Capt. Γ. Βασιλάκη, Μ. Παπαδηµμητρίου, Μ. Αδάµμη, Ε. Καλιντέρη,
Π. Σωτηρόπουλο, K. Μπάκα, (ο εκπαιδευτής Γ. Καλογεράκης ), Γ. Ιωάννου, Χ. Τζώρα, Δ∆. Ντάνο, Α. Δ∆ηµμοκράτη, Δ∆. Καµμπαδέλλη,
Δ∆. Κόντε, και Κ. Γκέλο.
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