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Τ ο έντυπο το οποίο κρατάτε στα χέρια 
σας είναι ένα αφιέρωμα στις εταιρείες 
οι οποίες ξεχώρισαν φέτος για το καλό 
εργασιακό τους περιβάλλον, στην έρευ-
να Best Workplaces, την οποία διεξά-

γει κάθε χρόνο ο οργανισμός Great Place to Work® 
Hellas με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA 
Graduate Business School at the American College 
of Greece. Οι εταιρείες, στο πλαίσια της αξιολόγη-
σής τους, υπέβαλαν στο Great Place to Work® πολυ-
σέλιδες εκθέσεις και αναφορές (συχνά και τόμους 
ολόκληρους!) σχετικά με τις πολιτικές που ασκούν 
στον εργασιακό χώρο, τις πρακτικές που εφαρμό-
ζουν αναφορικά με τη διαχείριση των εργαζομένων 
τους και τις πολλαπλές ενέργειες και δράσεις που 
υλοποιούν σε καθημερινή βάση.

Τα κείμενα που συνοδεύουν την παρουσίαση των 
εταιρειών δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγες γραμμές 
να περιγράψουν το σύνολο των πρακτικών και των 
πολιτικών που εφαρμόζουν οι εταιρείες, τις παρο-
χές που προσφέρουν και τους λόγους για τους οποί-
ους αξιολογούνται θετικά από τους εργαζομένους 
τους. Η Ζωή Κουρουνάκου, Διευθύντρια Εφαρμο-
σμένης Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων στο ALBA 
Graduate Business School, η οποία επιμελήθηκε 
των κειμένων, προσπάθησε να επιλέξει τα πιο χα-
ρακτηριστικά αποσπάσματα.

Τα θέματα τα οποία είχαν να αναπτύξουν οι εται-
ρείες, να καταγράψουν και να πιστοποιήσουν με 
αποδεικτικά στοιχεία κάλυπταν όλους τους τομείς 
της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους: 
από το πώς πραγματοποιείται η διαδικασία της 
αναζήτησης και πρόσληψης ενός εργαζομένου, το 
τι κάνει η εταιρεία για να τον εμπνεύσει, να τον 
εκπαιδεύσει και να τον εξελίξει στη διάρκεια της 
θητείας του, τι μηχανισμούς έχει αναπτύξει για να 
επικοινωνεί μαζί του και πόσο ανοικτή είναι στο 
να ακούσει τα θέματα που τον απασχολούν, πώς 
αξιολογεί και επιβραβεύει τα καλά αποτελέσμα-
τα και την παραπάνω προσπάθεια, πώς δείχνει η 
εταιρεία τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της στους 
εργαζομένους αλλά  και στις οικογένειές τους, με 
ποιον τρόπο αναπτύσσει τη συντροφικότητα και το 
οικογενειακό κλίμα μέσα στην εταιρεία, πώς ευαι-
σθητοποιεί τους ανθρώπους να προσφέρουν μαζί 
με την εταιρεία στην κοινωνία και άλλα πολλά! 

Πολλές από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν 
την παρουσίαση των εταιρειών έχουν επιλε-
γεί με κριτήριο να προβάλλουν και να απεικονί-
ζουν με εύλογο τρόπο κάποιες από τις παραπάνω 
ενέργειες. Προσπαθήσαμε μέσα στα κείμενα να 
παραθέσουμε συνοπτικά μόνο κάποιες από τις 
παροχές που προσφέρει η κάθε εταιρεία, καθώς 
και κάποιες ενέργειες και δράσεις που τη χαρα-
κτηρίζουν και την κάνουν να ξεχωρίζει. Έχοντας 
εντούτοις μια συνολική αίσθηση από την αξιολό-
γηση των εταιρειών, μπορούμε να εμπλουτίσουμε 
τα κείμενα αυτά με κάποια δεδομένα που αφο-

Σχετικά με αυτό το Αφιέρωμα

ρούν όλες ή τις περισσότερες από τις εταιρείες.  
Πιο συγκεκριμένα: 

Η Υπερηφάνεια για την εταιρεία και την εργασία 
τους σε αυτήν είναι η υψηλότερα αξιολογούμενη  
διάσταση από το σύνολο των εργαζομένων που 
συμμετείχαν στην έρευνα (από τις πέντε διαστά-
σεις που αξιολογεί το μοντέλο του Great Place to 
Work®: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερη-
φάνεια και Συντροφικότητα).

Το 95% των εργαζομένων αναφέρουν ότι είναι 
υπερήφανοι για την εταιρεία τους, για την προσω-
πική τους συνεισφορά στο συνολικό αποτέλεσμα 
και νιώθουν υπερηφάνεια όταν λένε ότι εργάζονται 
σε αυτήν. 

Η Συντροφικότητα επίσης είναι μια υψηλά αξιολο-
γούμενη διάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος. 
Πάνω από το 90% των εργαζομένων αναφέρουν ότι 
στην εταιρεία τους οργανώνονται συχνά εταιρικές 
εκδηλώσεις και γιορτές, το περιβάλλον είναι φιλι-
κό και η εργασιακή ατμόσφαιρα πολύ ευχάριστη. 
Όλες οι εταιρείες που διακρίνονται φέτος προσφέ-
ρουν μισθούς μεγαλύτερους της συλλογικής σύμ-

βασης και πραγματοποιούν εσωτερική εκπαίδευ-
ση και σεμινάρια. Οι 24 από τις 25 επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν συστήματα αξιολόγησης απόδοσης, 
οι αμοιβές βασίζονται στην αποδοτικότητα και 
επιβραβεύουν την πολύχρονη υπηρεσία, οι 23 επι-
χειρήσεις χρηματοδοτούν την ατομική εκπαίδευση 
ή παρέχουν επιδόματα σπουδών, οι 22 εταιρείες 
παρέχουν ομαδική ασφάλιση υγείας, check up με 
διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις, ασφάλεια ζωής 
αναπηρίας και ατυχήματος, πραγματοποιούν δω-
ρεάν ταξίδια και εκδρομές, οι 20 από αυτές δίνουν 
bonus για ομαδική αποδοτικότητα, προσφέρουν 
ευέλικτο ωράριο εργασίας, διατηρούν εταιρική 
τράπεζα αίματος.

Η βράβευση των 25 εταιρειών θα γίνει στο τέλος 
Απριλίου σε ειδική εορταστική εκδήλωση, κατά 
την οποία θεσμικοί παράγοντες της χώρας μας 
θα απονείμουν τα βραβεία στους επικεφαλής των 
εταιρειών. Χορηγοί της εκδήλωσης βράβευσης εί-
ναι συνήθως εταιρείες οι οποίες είχαν διακριθεί 
στο παρελθόν στην έρευνα Best Workplaces και 
στηρίζουν με τον τρόπο αυτό τον θεσμό, όπως είναι 
φέτος οι εταιρείες Genesis Pharma και η PepsiCo. Η 
Genesis Pharma μάλιστα, Χρυσός Χορηγός της Εκ-
δήλωσης Βράβευσης, είναι η μόνη εταιρεία η οποία 
έχει διακριθεί και βραβευθεί ως Best Workplace για 
12 συνεχόμενες χρονιές στην Ελληνική Λίστα! 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Η Υπερηφάνεια για την εταιρεία 
και την εργασία τους σε αυτήν 
είναι η υψηλότερα αξιολογούμενη 
διάσταση από το σύνολο των 
εργαζομένων που συμμετείχαν στην 
έρευνα

Δημήτρης Γκανούδης
Γενικός Διευθυντής 
Great Place to Work® Hellas

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αναφορικά με το 
Great Place to Work® και τη διαδικασία αξιολόγησης, μπορεί-
τε να ανατρέξετε στο site: http://www.greatplacetowork.gr
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Γ
ια 15η συνεχόμενη χρονιά διεξήχθη η έρευνα Best 
Workplaces, για την αξιολόγηση και την επιλογή των 
εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 

στην Ελλάδα. Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place 
to Work® Hellas και η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται 
σε συνεργασία με το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας του 
ALBA Graduate Business School at the American College of 
Greece. Η συμμετοχή των εταιρειών στην έρευνα είναι εθε-
λοντική. Η έρευνα Best Workplaces, η οποία δημοσιεύεται 
κάθε χρόνο σε ειδικό αφιέρωμα, αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ετήσια αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος στη 
χώρα μας. Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τρεις κατηγορί-
ες εταιρειών ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους: 
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες εταιρεί-
ες με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η δεύτερη τις 
10 με 50-250 εργαζομένους και η τρίτη 5 εταιρείες με 20-
49 εργαζόμενους. Η επιλογή και η κατάταξη των εταιρειών 
διενεργείται μέσα από δύο άξονες αξιολόγησης: 

Α) τις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των εργα-
ζομένων της κάθε εταιρείας σε ένα ειδικά μελετημένο ερω-
τηματολόγιο 58 κλειστών και δύο ανοικτών ερωτήσεων 
ελεύθερου σχολιασμού (Trust Index©).

Β) τις πολιτικές και τις πρακτικές διοίκησης του ανθρώπι-
νου δυναμικού της εταιρείας που καταγράφονται και ανα-
λύονται με αποδεικτικά στοιχεία σε 2 ειδικά σχεδιασμένα 
ερωτηματολόγια (Culture Audit®). Η σύνθεση των δύο 
ανωτέρω αποτελεσμάτων καθορίζει την τελική κατάταξη 
των εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μοντέ-
λου αξιολόγησης είναι ότι οι απαντήσεις των εργαζομένων 
(Trust Index©) έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (κατά τα δύο 
τρίτα) στην τελική βαθμολογία. Η ερευνητική διαδικασία 
εξετάζει και αξιολογεί τις παρακάτω 5 βασικές παραμέ-
τρους του εργασιακού περιβάλλοντος όπως καθορίζονται 
από τη μεθοδολογία του Great Place to Work®. 
1. Την Αξιοπιστία της Διοίκησης:
• Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στην επιχεί-
ρηση. 
• Αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων.
• Ακεραιότητα, τιμιότητα και ηθική συμπεριφορά των Διοι-
κούντων. 
2. Το Σεβασμό προς τους εργαζομένους:
• Υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.
• Συνεργασία και εμπλοκή των εργαζομένων σε αποφάσεις. 
• Φροντίδα και προσωπικό ενδιαφέρον. 
3. Το αίσθημα Δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία: 
• Ισοτιμία και αίσθημα δικαίου. 
• Αντικειμενικότητα και αμεροληψία σε προσλήψεις και 
προαγωγές.
• Κοινωνική δικαιοσύνη, απουσία διακρίσεων.  
4. Την Υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι:  
• Προσωπική συμμετοχή και συνεισφορά στα αποτελέσμα-
τα. 
• Ικανοποίηση από τους στόχους της ομάδας. 
• Υπερηφάνεια για τα προϊόντα και το κοινωνικό πρόσωπο 
της εταιρείας.
5. Τη Συντροφικότητα που αναπτύσσεται:
• Άνεση, οικειότητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους συνα-
δέλφους.
• Φιλόξενη, ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα.
• Κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης και κοινότητας μέσα 
στην εταιρεία.

Best Workplaces 2017: 

Μεθοδολογία, 
Διαδικασία 
και Δεδομένα 
της Έρευνας

Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν συνολικά  
64 εταιρείες, διαφόρων μεγεθών και από 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες 
απασχολούν συνολικά 33.480 άτομα

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΤΟΥ GREAT PLACE  
TO WORK®

Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν συνολικά 64 εταιρείες, δια-
φόρων μεγεθών και από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι 
οποίες απασχολούν συνολικά 33.480 άτομα. Η μεγαλύτερη 
εταιρεία απασχολεί πάνω από 6.500 εργαζομένους, ενώ η 
μικρότερη 20. Από τις συμμετέχουσες εταιρείες οι 35 είναι 
αμιγώς Ελληνικές και οι 29 πολυεθνικές. 

Στις εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζομένους απο-
στέλλονται από το Great Place to Work® ερωτηματολόγια 
στο σύνολο των εργαζομένων. Οι μεγαλύτερες εταιρείες 
(πάνω από 250 εργαζόμενοι) μπορούν να συμμετάσχουν 
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Oι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2017

είτε με το σύνολο των εργαζομένων τους, είτε με στατιστικά 
αντιπροσωπευτικό, ανάλογα με το μέγεθός τους, τυχαία επι-
λεγμένο δείγμα 250-500 ατόμων.

Συνολικά απεστάλησαν στους εργαζομένους των εταιρει-
ών 15.646 ερωτηματολόγια (χάρτινα ή ηλεκτρονικά) και 
απαντήθηκαν 12.216. Ο μέσος όρος συμμετοχής των ερ-
γαζομένων στην έρευνα ανήλθε στο 80,65%  (μέσος όρος 
όλων των εταιρειών).  H ομάδα αξιολογητών αποτελείται 
από στελέχη, φοιτητές και απόφοιτους του ALBA Graduate 
Business School at the American College of Greece, φοιτη-
τές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στελέχη 
του Great Place to Work® Institute Hellas. Οι φοιτητές και 
οι απόφοιτοι προέρχονται από τα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα Human Resources Management. Συγκεκριμένα, τις 
εταιρείες τις αξιολόγησαν οι: Άννα Κωνσταντουλάκη, Αντω-
νίνα Καλκαβούρα, Κατερίνα Γεωργίτσου, Αριστοτέλης Αλε-
ξόπουλος, Μαρία Μελιώτη,  Βίκυ Μοσχοπούλου, Γιάννης 
Νικολαΐδης,  Χριστίνα Παλαιοκρασσά, Αναστασία Ματσου-
κοπέτρου, Δήμητρα Γιατράκου,  Μιλένα Τζικάκη, Στέλλα 
Σκανδάλη, Φαίη Αθανασούλια,  Κιτρούλα Τσούτσουρα, 
Φλωρέλλη Μεντζέλου, Ιωάννα Κωστοπούλου,  Θοδωρής 
Φουντουκίδης, Μαρία Τσατσά, Μαρία Αντωνιάδη,  Κωνστα-
ντίνα Θαλασσινού, Νικολέττα Παπανικολάου, Χαρά Νόλα, 
Γεωργία Παναγιωτακοπούλου, Δημήτρης Προβατάς και Βα-
σιλική Ζαχαράκη.

Συντονίστρια της αξιολόγησης ήταν η Ζωή Κουρουνάκου, 
Διευθύντρια Εφαρμοσμένης Έρευνας και Διεθνών Σχέσε-
ων του ALBA. Από το Great Place to Work® συμμετείχαν 
η Ανθή Τσέντου, Senior Project Manager, και ο Δημήτρης 
Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής. 

Η συνολική ακαδημαϊκή εποπτεία ανήκε στον Δρ. Διονύση 
Διονυσίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκη-
σης στο ALBA Graduate Business School, Ακαδημαϊκού Δι-
ευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc 
in Strategic HRM.

250 + εργαζομένους 50-250 εργαζ. 20-49 εργαζ.

Εταιρείες με Εταιρείες με

Pfizer Hellas

Epsilon Net

DHL Express (Ελλάς)

MSD Greece 

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Teleperformance Greece

Παπαστράτος

ICTS Hellas Security Solutions

Πλαίσιο Computers

Online Sales 

AbbVie Φαρμακευτική 

Beiersdorf Hellas

3M Hellas

Xerox Hellas

MARS Greece

Japan Tobacco International 

British American Tobacco Hellas

Εμμ. Κουβίδης ΑΒΕΕ

Aenorasis
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Goodyear Dunlop Ελλάς 
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Η Pfizer Hellas, η οποία δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα εδώ και 56 χρόνια, 
έχει μια μακρά ιστορία στην υποστή-

ριξη των ασθενών στην Ελλάδα.  Την τελευ-
ταία τριετία, η συνεισφορά της Pfizer Hellas 
στην ελληνική οικονομία ανήλθε σε 260 εκα-
τομμύρια ευρώ, μέσα από φόρους, ασφαλιστι-
κές εισφορές, μισθούς και άλλες υποχρεώσεις. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Η Pfizer δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαί-

δευση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της 
και γι’ αυτό το λόγο έχει δημιουργήσει στην 
εταιρεία ξεχωριστό τμήμα εκπαίδευσης. Κατά 
τη διάρκεια του 2016, πραγματοποιήθηκαν 84 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους σχεδόν 300 
εργαζόμενούς της. Η ισορροπία μεταξύ επαγ-
γελματικής και οικογενειακής ζωής των εργα-
ζομένων έχει μεγάλη σημασία για την εταιρία, 
γι’ αυτό και δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον 
της για την ανάπτυξη, την υγεία, την ευεξία 
και την ασφάλειά τους. Παρέχεται ανταγω-
νιστικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμ-

μα καθώς και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική 
ασφάλιση για όλους τους εργαζομένους και τα 
προστατευόμενα μέλη τους. Επίσης προσφέ-
ρει δεκαήμερη άδεια γάμου και ευέλικτο ωρά-
ριο εργασίας για τις νέες μητέρες. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις 

και δράσεις κάθε χρόνο για τους εργαζομένους 
της. Καθώς ο ρόλος της οικογένειας είναι ση-
μαντικός για την Pfizer, το 2016 διοργάνωσαν 
μια μοναδική ημέρα στην εταιρεία, με σκοπό 
να δουν από κοντά τα παιδιά των εργαζομέ-
νων τον χώρο όπου οι γονείς τους περνούν τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας τους. Η εκδή-
λωση ξεκίνησε με αφήγηση παραμυθιού με 
την ιστορία της Pfizer, ειδικά γραμμένου για 
τα μικρότερα παιδιά. 

Η εταιρεία επίσης έχει πραγματοποιήσει με-
γάλο αριθμό δράσεων στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος που έχει ονομάσει «Citius Altius 
Fortius», το οποίο εστιάζει στον υγιεινό τρό-
πο ζωής με συμμετοχή σε αθλητικές διοργα-

νώσεις, όπως ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο 
νυχτερινός Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης, το 
Ladies Run, ποδηλατικές διαδρομές στο κτή-
μα Συγγρού και πεζοπορίες στον Υμηττό, συ-
νεδρίες yoga, τουρνουά ποδοσφαίρου, beach 
volley, μαθήματα αναρρίχησης, τοξοβολίας 
και snowboard. 

Ορχήστρα με σκοπό: 
Ανάμεσα στο πλήθος των δραστηριοτήτων 

εθελοντισμού των εργαζομένων ξεχωρίζει η 
ερασιτεχνική ορχήστρα της Pfizer Hellas, η 
οποία δημιουργήθηκε από μια ομάδα εργα-
ζομένων με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη 
για τη μουσική. Το 2014 τα μέλη της ορχή-
στρας αποφάσισαν να αξιοποιήσουν το ταλέ-
ντο τους για καλό σκοπό: να βελτιώσουν την 
καθημερινότητα συνανθρώπων τους από ευ-
αίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα 
τρίτης ηλικίας. Έτσι ξεκίνησε μια εθελοντική 
πρωτοβουλία με μια σειρά επιτυχημένων εκ-
δηλώσεων (4 με 5 το χρόνο) σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς και συλλόγους.

1
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

•  Το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρείας 
είναι κάτι το ξεχωριστό, σε κάνει να νιώθεις 
παιδί της και σε ωθεί σε μεγιστοποίηση 
των προσπαθειών σου, όχι επειδή πρέπει 
αλλά επειδή θέλεις και γουστάρεις. 
Στέκεται δίπλα σου στις χαρές αλλά πολύ 
περισσότερο στις λύπες, διασκεδάζουμε 
μαζί, παλεύουμε μαζί, πετυχαίνουμε μαζί 
άλλα και χάνουμε μαζί.
•  Όταν κάποτε είχα σοβαρό οικονομικό 
πρόβλημα λόγω τροχαίου στην οικογένειά 
μου, απευθύνθηκα στην εταιρεία και 
με στήριξε οικονομικά και ξεπέρασα το 
πρόβλημά μου, αυτό δεν θα το ξεχάσω 
ποτέ.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Pfizer Hellas

Eιρήνη 
Παγανοπούλου
Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Τολμάμε να ρισκάρουμε και μαθαίνουμε 
από τις εμπειρίες μας…

250+ εργαζόμενοι

   Pfizer. Μια εταιρεία γεμάτη χαμόγελα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική

294
εργαζόμενοι

229.661.173€
τζίρος (2015)

175 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

118 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

1,3%
ποσοστό 
αποχώρησης

38,1%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

98 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή 
Συνταξιοδοτικού 
Προγράμματος 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

best_work2017_tel.pdf   1   20/03/2017   14:26

Μ
εγάλη η διάκριση, μεγάλη η ικανοποίηση 
και η υπερηφάνειά μας, μεγάλο το ευχαρι-
στώ στους ανθρώπους μας: σε όλους τους 

συναδέλφους της Pfizer Hellas αλλά και στον καθέ-
να ξεχωριστά που μας ανέδειξαν ξανά στην κορυφή 
των BestWorkplaces!

Είμαστε χαρούμενοι και όταν μια εταιρεία έχει χα-
ρούμενους ανθρώπους τότε είναι πραγματικά κο-
ρυφαία. Η χαρά όπως και το χαμόγελο είναι στοιχεία 
της κουλτούρας μας. Δεσμευόμαστε στο όραμά μας 
να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της Υγείας και να 
είμαστε η καλύτερη επιλογή για τους εργαζομένους 
και τους συνεργάτες μας. Τολμάμε να ρισκάρουμε 
και μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας. Συνεισφέ-
ρουμε στην κοινωνία και στο περιβάλλον με δράσεις 
ΕΚΕ και εθελοντισμού. Κυρίως όμως επενδύουμε 
στους ανθρώπους μας και εξελισσόμαστε μαζί τους:

• Με πρωτοποριακά προγράμματα, με εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια, με επιλογές coaching/mentoring, 
με εσωτερικές μετακινήσεις, προαγωγές και 
assignments εντός και εκτός Ελλάδος. 

• Υλοποιούμε προσωπικά πλάνα ανάπτυξης με με-

ταπτυχιακά και εξειδικευμένα προγράμματα ανάλο-
γα με τις ανάγκες τους. Προωθούμε την κουλτούρα 
OWNIT και την ευθύνη του κάθε εργαζόμενου για 
την καριέρα και την ανάπτυξή του. Στηρίζουμε τη 
μετάδοση της γνώσης με καινοτόμα σεμινάρια που 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γίνονται εισηγητές και εκπαι-
δεύουν συναδέλφους τους σε διάφορα θέματα 

• Προωθούμε τον υγιεινό τρόπο ζωής, τον σεβα-
σμό και την εμπιστοσύνη, στηρίζουμε τους συνα-
δέλφους στην οικογενειακή τους ζωή, επιβραβεύ-
ουμε και αναγνωρίζουμε. 

Ενημερώνουμε για σύγχρονες νόσους και τρό-
πους πρόληψης, καλλιεργούμε τον ανοιχτό διά-
λογο, οργανώνουμε εκδηλώσεις για τα παιδιά των 
συναδέλφων μας, δίνουμε τη δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι, αναγνωρίζουμε την αριστεία, γιορτά-
ζουμε τις επιτυχίες μας. Η ακεραιότητα, η καινοτο-
μία, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η συντροφικότητα, 
η θετική μας ενέργεια είναι όσα χαρακτηρίζουν τις 
σχέσεις και τις συμπεριφορές μας και μας καθιστούν 
ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Γι’ αυτό χαμογελάμε στην Pfizer!
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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6   Epsilon Net 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πληροφορική, 
Προϊόντα Λογισμικού

364
εργαζόμενοι 

11.000.000€
τζίρος  (2015)

200 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

156 
γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

1,2%
ποσoστό 
αποχώρησης

17,8%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

100 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

Ο Όμιλος Epsilon Net είναι μια ελλη-
νική επιχείρηση με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, που δραστηριοποιείται 

από το 1999 στον τομέα της πληροφορικής. 
Πρόκειται για μια εταιρεία που οφείλει με-
γάλο μέρος της επιτυχίας της στις σχέσεις 
μεταξύ των ανθρώπων της και στην εταιρι-
κή της κουλτούρα, η οποία είναι εξαιρετικά 
ανθρωποκεντρική. Το 98% των εργαζομένων 
απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχό-
λησης, ενώ το υπόλοιπο 2% ύστερα από αί-
τημά τους απασχολείται με μερική απασχό-
ληση (π.χ. εργαζόμενες μητέρες). Ο αριθμός 
του προσωπικού αυξήθηκε κατά 56% την 
τελευταία 2ετία, και το 2016 παρά τη δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία οι θέσεις εργασίας 
αυξήθηκαν κατά 20%.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία έχει επιλέξει το δρόμο της ανά-

πτυξης και γι’ αυτό το σύνολο των εργαζο-
μένων της αμείβεται με μισθό μεγαλύτερο 
του κατώτατου νομοθετημένου μισθού, ενώ 
πάνω από το 80% των εργαζομένων έχει λά-
βει bonus ή πριμ παραγωγικότητας κατά την 
τελευταία 4ετία. Η εταιρεία προσφέρει ιδιω-
τική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση από την 

πρώτη ημέρα πρόσληψης για όλο το προσω-
πικό και τα μέλη της οικογένειάς τους που 
περιλαμβάνει check-up και διάφορες διαγνω-
στικές εξετάσεις (για καρκίνο του μαστού, 
χοληστερίνη, πίεση & ορθοπεδικές παθή-
σεις). Παρέχονται δώρα γάμου και γέννησης 
τέκνου που φτάνουν μέχρι και τα €1.000,  
σχολικά είδη για τα παιδιά των εργαζομέ-
νων, επαγγελματικός προσανατολισμός και 
συνάντηση των παιδιών του προσωπικού με 
στελέχη της εταιρείας, καθώς και ειδικές τι-
μές σε επιλεγμένες παιδικές κατασκηνώσεις 
της Χαλκιδικής και της Αττικής.  Παράλληλα, 
προσφέρεται δυνατότητα δωρεάν νομικών 
συμβουλών σε εργαζομένους από τον δικη-
γόρο της εταιρείας.  

Δράσεις και ενέργειες που 
ξεχωρίζουν: 

Η εταιρεία προάγει την «ανοιχτή κουλτού-
ρα», ενημερώνοντας συχνά το προσωπικό 
για τις επιδόσεις της, τις διακρίσεις της, τη 
στρατηγική και τα μελλοντικά βήματα, δίνο-
ντας όραμα και παρακινώντας τους εργαζο-
μένους στην επίτευξη άριστων αποτελεσμά-
των.  Έχουν καθιερωθεί κατά την τελευταία 
3ετία σημαντικές εταιρικές εκδηλώσεις, 

όπως:  Χριστουγεννιάτικη  γιορτή  με δώρα 
για τα παιδιά των υπαλλήλων, ετήσιες συ-
ναντήσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Barbeque 
Party κάθε καλοκαίρι και Τσικνοπέμπτη, 
ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, συμμετο-
χή στους ημιμαραθώνιους, κ.ά.  Η εταιρεία, 
θέλοντας να δείξει έμπρακτα την ευαισθησία 
της σε άτομα με ειδικές ανάγκες, προχώρη-
σε σε χορηγία ενός αθλητή από το Αθλητικό 
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Μακεδονίας 
Θράκης, ο οποίος λαμβάνει μέρος σε παγκό-
σμιες διοργανώσεις.

Φυτώριο ανέλιξης: 
Η εταιρεία προσπαθεί να ενδυναμώσει 

και να αναπτύξει τους εργαζόμενους,  επι-
σημαίνοντάς τους τη σημαντικότητα της 
εργασίας τους, προσφέρει συνεχή εκπαί-
δευση και αναγνωρίζει την προσπάθεια και 
την απόδοση σε καθημερινή βάση. Είναι 
πάρα πολλά τα παραδείγματα εργαζομέ-
νων που ξεκίνησαν από απλοί υπάλληλοι 
και εξελίχθηκαν σε διοικητικά στελέχη.  
Μόνο τη χρονιά που μας πέρασε, 12 άτομα 
που ξεκίνησαν από χαμηλές ιεραρχικά θέ-
σεις, αναβαθμίστηκαν σε προϊσταμένους και 
υπευθύνους τμήματος.

2

Μια δεμένη οικογένεια με όνειρα

•  Υπήρξαν διαστήματα που δεν μπορούσα 
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να 
αντεπεξέλθω στα καθήκοντά μου, αλλά 
η διοίκηση μου έδωσε διέξοδο, μου 
στάθηκε, χωρίς να νιώσω στιγμή ότι φέρνω 
πρόβλημα. Τώρα πλέον που όλα αυτά 
τα ξεπέρασα και είμαι κανονικά ενεργή, 
υπάρχει περίπτωση να μη νιώθω ευλογία 
να εργάζομαι και να δημιουργώ μέσα σε μια 
τέτοια ατμόσφαιρα;
•  Είμαστε όλοι σαν μία μεγάλη οικογένεια 
και αυτό ξεκινάει από τη Διοίκηση. Είναι 
μοναδικό να ξέρεις πως ό,τι χρειαστείς θα 
έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους δίπλα 
σου.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ε ίμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι 
που για 3η συνεχόμενη χρονιά διακρινόμα-
στε στον θεσμό των Best WorkPlaces, κατα-

κτώντας μάλιστα τη 2η θέση στην κατηγορία των 
μεγάλων επιχειρήσεων.  Αυτό όμως που μας τιμά 
περισσότερο από όλα είναι το θετικό ποσοστό αξι-
ολόγησης των ανθρώπων μας προς το εργασιακό 
περιβάλλον της Epsilon Net που ξεπέρασε το 95%. 
Το γεγονός αυτό μεγαλώνει ακόμη περισσότερο 
την ευθύνη και τη δέσμευσή μας να διατηρήσου-
με το οικογενειακό περιβάλλον, να εφαρμόζουμε 
βέλτιστες πρακτικές διοίκησης αλλά και σημαντικές 
παροχές προς τους ανθρώπους μας.
Η Epsilon Net αναπτύσσεται με αλματώδη ρυθμό 
τα τελευταία χρόνια και σήμερα είναι η μεγαλύτε-
ρη εταιρία πληροφορικής σε έργα ιδιωτικού τομέα 
στην Ελλάδα. Η επιτυχημένη πορεία μας οφείλεται 
στην προσήλωσή μας στις ανάγκες της αγοράς, στη 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασί-
ας με τους πελάτες μας, στα ισχυρά μας αντανα-
κλαστικά στις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και 
σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Κυρίως όμως, 
η επιτυχία αυτή οφείλεται στο πάθος, τη δημιουργι-
κότητα και τα χαμόγελα των ανθρώπων μας. Σήμε-
ρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά καταφέραμε 
να συνδέσουμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του 
κάθε εργαζομένου με το εταιρικό όραμα.
Η διοίκηση είναι καθημερινά δίπλα στους εργα-
ζόμενους με στόχο την καλύτερη επικοινωνία, την 
ανάδειξη πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του κα-
λύτερου δυνατού εταιρικού κλίματος. Αφιερώνου-
με αυτή τη διάκριση στους 370 εργαζομένους μας 
και τους ευχαριστούμε για  τον ενθουσιασμό τους, 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά και 
μας επιτρέπουν να είμαστε μία δεμένη ομάδα με 
κοινά όνειρα και στόχους.

Βασιλική Αναγνώστου
Γενική Διευθύντρια και 
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα 
Σύμβουλος στην EpsilonNet

«Αλματώδης ανάπτυξη και ανθρώπινο 
περιβάλλον: δύο έννοιες που  συμβαδίζουν»

    Ομάδα γεμάτη αυτοπεποίθηση

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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8   

Η DHL δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των ταχυμεταφορών (courier) στην 
Ελλάδα από το 1978. Η εταιρεία πα-

γκοσμίως εξυπηρετεί πάνω από 220 χώρες 
καθημερινά  σε 120.000 προορισμούς με πε-
ρισσότερα από 250 ιδιόκτητα αεροσκάφη. 

Τα τελευταία 3 χρόνια πραγματοποίησε 
επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 20 εκα-
τομμυρίων ευρώ, επισφραγίζοντας 40 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας στη χώρα μας και θέτο-
ντας τις βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυ-
ξη. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Το ιατρικό-φαρμακευτικό πρόγραμμα υγεί-

ας και ζωής το οποίο προσφέρει η DHL είναι 
πλήρως επιδοτούμενο από την εταιρεία και 
καλύπτει και τις οικογένειες των εργαζομέ-
νων (συζύγους και παιδιά). Το ετήσιο κόστος 
του για την εταιρεία ξεπερνά τα 150 χιλιάδες 
ευρώ.  H εταιρεία προσφέρει σε όλους τους ερ-
γαζομένους της συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
στο οποίο καταθέτει κάθε μήνα το 4% του μι-

κτού μηνιαίου μισθού. Δικαίωμα συμμετοχής 
αποκτά ο εργαζόμενος μόλις συμπληρώσει 
τον πρώτο χρόνο εργασίας στην DHL. 

Παρέχονται επίσης στους εργαζομένους δι-
ατακτικές φαγητού που ανέρχονται στο ποσό 
των 80€ μηνιαίως. Στα μικρά παιδιά των ερ-
γαζομένων που πάνε για πρώτη φορά σχολείο 
προσφέρονται σχολικά είδη (αποστέλλονται 
με courier στο όνομά τους!), ενώ στα μεγαλύ-
τερα που περνούν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ δίδεται από ένα 
laptop. Η DHL, τα τελευταία 3 χρόνια, παρά 
την κρίση, έδωσε αυξήσεις και ενσωμάτωσε 
τα καταργημένα επιδόματα μέσα στο μισθό 
κατοχυρώνοντάς τα για πάντα. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Κάθε χρόνο, συνήθως στο χριστουγεννιάτι-

κο πάρτι ή στο ετήσιο συνέδριο, για να εκφρά-
σει η εταιρεία την ευγνωμοσύνη της στους 
εργαζομένους για τη μακροχρόνια δέσμευσή 
τους στην εταιρεία, προσφέρει βραβεία πο-
λυετίας (5-10-15-20-25-30 χρόνια). Τον περα-
σμένο Δεκέμβριο βραβεύτηκαν 50 εργαζόμε-

νοι! Κάθε χρόνο διοργανώνεται διαγωνισμός 
«DHL Έχεις Ταλέντο» με δυνατότητα συμμε-
τοχής όλων των εργαζομένων σε 3 κατηγορίες 
(Τραγούδι, Μουσική & Χορός // Μόδα, Τέχνη 
& Πολιτισμός // Κατηγορία Μπαλαντέρ) με 
έπαθλο €300 για τους 6 πρώτους ανά κατηγο-
ρία & συμμετοχή των καλύτερων στον τελικό 
“DHL Got Talent” της Ευρώπης.

Οι Διευθυντές ψήνουν...:
Η εταιρεία έχει καθιερώσει παγκοσμίως το 

θεσμό του «Όλοι Σαν Ένας – As One»  -Ο θε-
σμός αυτός, δύο φορές το χρόνο- ανά τμήμα 
αλλά και διατμηματικά εντός και εκτός του 
εργασιακού χώρου- περιλαμβάνει διάφορες 
εκδηλώσεις όπως το BBQ event,  Seniors Grill 
for You, όπου τα μέλη της ανώτατης διευθυ-
ντικής ομάδας (Senior Management Team) 
ψήνουν και σερβίρουν τους εργαζομένους με 
τη συνοδεία μουσικής και χορού. Ο στόχος 
είναι, εκτός από τη διασκέδαση, και η δημι-
ουργία κλίματος αμεσότητας και οικειότητας 
μεταξύ των εργαζομένων. 

3
Ασφάλεια και φροντίδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες 
Ταχυμεταφορών

322
εργαζόμενοι

45.441.076€
τζίρος (2015)

157 
άνδρες

112 
γυναίκες

0,7%
ποσ. αποχώρησης

29,5%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

9 ώρες εκπαίδευ-
σης / εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή 
Συνταξιοδοτικού 
Προγράμματος  
(1 χρόνο μετά την πρόσληψη)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

9

9

9

9

•  Η διοίκηση είναι φιλική, κοντά στο 
προσωπικό παρά την κρίση, όχι μόνο δεν 
έγιναν περικοπές στις αποδοχές, αλλά 
δόθηκαν και αυξήσεις.
•  Όσοι δουλεύουμε στην εταιρεία, 
αισθανόμαστε ότι είναι και δική μας. Το 
οικογενειακό κλίμα και η ασφάλεια που νιώθω 
είναι ότι πιο σημαντικό σε αυτή την δύσκολη 
περίοδο.
•  Για μένα είναι η μαμά DHL. Μεγάλη τιμή να 
δουλεύω στην DHL.
•  Δεν φοβάσαι για το μέλλον. Υπάρχει 
ελαστικότητα για τις άδειες. Πας για δουλειά 
Δευτέρα πρωί με ελαφριά καρδιά και διάθεση. 
Εγώ, σαν μαραθωνοδρόμος, για συνεχόμενα 
έτη πηγαίνω αεροπορικά στην Αθήνα 
(ξενοδοχείο - φαγητό - έξοδα όλα της DHL) για 
να τρέξω στον μαραθώνιο και όχι μόνο εγώ.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ε ίμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που η 
εταιρεία μας βραβεύεται για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά στο διαγωνισμό του Great Place to 

Work καταλαμβάνοντας μάλιστα και φέτος μια τόσο 
υψηλή κατάταξη στην κατηγορία της. 

Κύριος πυλώνας της στρατηγικής της DHL είναι οι 
παρακινημένοι εργαζόμενοι. Δράσεις και ενέργειες 
προσανατολίζονται στην ενίσχυσή του με αφετηρία  
την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Στα 320 
μέλη  αυτής της οικογένειας  θέλουμε να πούμε και 
δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ για την δέσμευση, 
την πίστη τους και την αναγνώριση όλων των προ-
σπαθειών και ενεργειών της εταιρείας.  Φέτος ολο-
κληρώσαμε ένα τριετές επενδυτικό πλάνο 20 εκα-
τομμυρίων ευρώ και  προχωρήσαμε στην πρόσληψη 
νέων συναδέλφων. Επενδύσαμε στη βελτίωση τόσο 
των εργασιακών μας χώρων όσο και της υλικοτεχνι-
κής υποδομής, με σκοπό να δώσουμε στους συνα-
δέλφους μας ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, 
ώστε  να αισθάνονται ασφαλείς και κινητοποιημένοι 

για να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελά-
τες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους από το 
1978 και μας καθιστούν ηγέτιδα δύναμη στις ταχυ-
μεταφορές στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η οικογέ-
νεια της DHL Express Ελλάδας είναι ενωμένη, ισχυρή 
και μεγαλώνει. Η αίσθηση ασφάλειας,oι αποδοχές, οι 
έξτρα παροχές, οι αυξήσεις, η συμμετοχή όλου του 
οργανισμούσε προγράμματαbonus, η υψηλής ποιό-
τητας εκπαίδευση και οι ευκαιρίες ανάπτυξης σίγου-
ρα είναι σημεία που μας διαφοροποιούν. Φυσικά και 
η διασκέδαση είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας 
στην DHL. Δίνουμε δυναμικά το «παρών» στις εκδη-
λώσεις της εταιρείας που μας φέρουν πιο κοντά σε 
ένα πιο χαλαρό περιβάλλον, όπως πάρτυ, αθλητικές 
δραστηριότητες, βραβεύσεις, οικογενειακές εκδη-
λώσεις κλπ. Επίσης με ιδιαίτερη χαρά υλοποιούμε 
προτάσεις εργαζομένων μας για δράσεις εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, με  έμφαση στη  στήριξη ιδρυ-
μάτων για παιδιά. Συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά 
δυνατά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΝ ΕΝΑΣ! 

Κάτια 
Λαμπροπούλου
Νομικός Σύμβουλος και Διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού στην DHL 
Express Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

«Όλοι μαζί σαν ένας» στην πιο διεθνή εταιρεία του κόσμου

  Η φημισμένη ομάδα cheerleaders της DHL απαραίτητη στους αθλητικούς αγώνες

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

DHL Express (Ελλάς) 250+ εργαζόμενοι





10   MSD Greece 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική

261
εργαζόμενοι

172.044.668€
τζίρος (2015)

152 άνδρες

109 γυναίκες

1,5%
ποσ. αποχώρησης

35,24%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

124 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή Συντ/τικού 
Προγράμματος 
(Μόνο για το μόνιμο 
προσωπικό) 

ΗMSD αποτελεί θυγατρική εταιρεία 
του πολυεθνικού φαρμακευτικού 
Ομίλου Merck & Co, Inc., Kenilworth, 

NJ, USA, ο οποίος δραστηριοποιείται στο 
φάρμακο παγκοσμίως από το 1891. Πρόκει-
ται για έναν παγκόσμιο ηγέτη στη φροντίδα 
υγείας και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ως 
προς τη συνολική αξία πωλήσεων των φαρ-
μακευτικών εταιρειών στη χώρα μας. Στην 
Ελλάδα η εταιρεία απέκτησε τη σημερινή της 
νομική οντότητα το 2010.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει ένα ανταγωνιστικό πα-

κέτο παροχών, ενώ παράλληλα αναπτύσσει 
και εξελίσσει τους ανθρώπους της. Aπό το 
2014 και μετά, 7 στελέχη από την Ελλάδα 
έχουν αναλάβει θέσεις στο εξωτερικό ενώ 
μέσα στο 2016 20 εργαζόμενοι προήχθησαν 
σε νέες διοικητικές θέσεις. Η εταιρεία προ-
σφέρει πλήθος ειδικών παροχών που απο-
σκοπούν στην ευεξία και στην ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής, προσωπικής και 
οικογενειακής ζωής των υπαλλήλων της. 
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μερικές: ελα-

στικό ωράριο εργασίας μία ώρα το πρωί για 
τους υπαλλήλους γραφείου, ετήσιο checkup, 
προσφορά φρούτων και μπάρας δημητρια-
κών καθημερινά, υπηρεσίες υποδοχής (κα-
θαριστήριο, επιδιόρθωση ρούχων και υπο-
δημάτων, λουλούδια κτλ.), μαθήματα pilates 
στο γραφείο δύο φορές την εβδομάδα, δια-
τροφολόγος στο γραφείο, ατομικό πασχαλινό 
και καλοκαιρινό δώρο, κάλυψη ετήσιας συν-
δρομής γυμναστηρίου, δωρεάν προγράμματα 
εκμάθησης αγγλικών σε συνεργασία με την 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, δώρο γάμου και 
γέννησης τέκνου (σε είδος) και τέλος προ-
σφέρει σε όλες τις νέες μητέρες τη δυνατό-
τητα να λαμβάνουν την άδεια θηλασμού ως 
ισόχρονη άδεια.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η MSD ξεχωρίζει για τις εθελοντικές δρά-

σεις στις οποίες συμμετέχουν οι εργαζόμενοί 
της και μέσα στο 2016 το έργο του εθελοντι-
σμού έφτασε τις 4.300 ώρες. 

Την ημέρα Εθελοντισμού (2 Δεκεμβρίου) 
όλοι οι εργαζόμενοι προσκλήθηκαν να συμ-
μετέχουν σε δράσεις σε όλη την Ελλάδα τις 

οποίες είχε οργανώσει η εταιρεία, όπως: 
ταξινόμηση προϊόντων σε διάφορα κέντρα 
στήριξης και αποθήκες του Χαμόγελου του 
Παιδιού ανά την Ελλάδα, σιδέρωμα και βάψι-
μο στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανη-
λίκων των Γιατρών του Κόσμου (Παιανία) 
και στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στο 
Φοίνικα (Θεσσαλονίκη), δημιουργικό εργα-
στήρι από το «Make a Wish», δημιουργία λα-
μπάδων και πασχαλινών ειδών που τα διέθε-
σαν στο bazaar της ΕΛΕΠΑΠ, συγκέντρωση 
τροφίμων για τους πρόσφυγες στο Ελληνικό, 
συλλογή από καπάκια για την αγορά αναπη-
ρικών αμαξιδίων σε συνεργασία με τον Ερυ-
θρό Σταυρό κ.ά. 

Το ποδόσφαιρο της Τετάρτης: 
Τα απογεύματα της Τετάρτης είναι πάντα 

αφιερωμένα στο ποδόσφαιρο και η ομάδα 
ποδοσφαίρου με εργαζομένους διαφόρων 
τμημάτων δεν χάνει καμία προπόνηση. 

Μια εξαιρετική ευκαιρία για δημιουργία 
συντροφικότητας και ομαδικότητας μεταξύ 
όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μελών της διοικητικής ομάδας. 

4
Εταιρεία που χαρίζει χαμόγελα

• Η εταιρεία μου συμμετέχει σε πολλές 
εθελοντικές δράσεις, με αποτέλεσμα 
να προσφέρουμε σε οργανισμούς που 
χρειάζονται στήριξη. Αυτό με κάνει να νιώθω 
πολύ υπερήφανος που δουλεύω εδώ.
• Συνεχίζει να παρέχει στους υπαλλήλους 
της πλήθος σημαντικών παροχών 
(π.χ. διατροφολόγο, παιδικό πάρτι 
Χριστουγέννων, επιπλέον ημέρες 
ξεκούρασης, γυμναστήριο κτλ.) που πολλές 
εταιρείες στο πλαίσιο της κρίσης σταμάτησαν 
να παρέχουν και αυτό οφείλουμε να το 
αναγνωρίζουμε!
• Είναι σημαντικό να εργάζεσαι σε μια 
εταιρεία σαν κι αυτή, σε κάνει να νιώθεις ότι 
προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο και ότι η 
εργασία σου έχει κάποιο απώτερο νόημα.  

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Σ την MSD έχουμε όραμα να πρωτοπορούμε 
σε ενέργειες που βελτιώνουν τις ζωές των 
ανθρώπων και αυτό ξεκινάει πρώτα από 

τους δικούς μας ανθρώπους. Η ανάδειξή μας για 
3η συνεχή χρονιά σε Great Place to Work δείχνει 
ότι τα προγράμματα που εφαρμόζουμε, οι αξίες και 
η φιλοσοφία μας αναπτύσσονται στη σωστή κατεύ-
θυνση και επικοινωνούνται σωστά στους εργαζο-
μένους μας. 

Επιθυμία μας είναι να είμαστε γενναιόδωροι με 
τους εργαζομένους μας και να ενισχύουμε τη συμ-
μετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, ειδικά δε για 
θέματα που αφορούν τους ίδιους. Πριν από μερικά 
χρόνια ξεκινήσαμε την υλοποίηση του προγράμ-
ματος “Best” με σκοπό την ενίσχυση της ισορροπί-
ας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και την 
ευεξία μέσα στο γραφείο. Για τον λόγο αυτό, μείνα-
με σταθεροί στην παροχή των προγραμμάτων μας 

και έτσι, ενδεικτικώς, ακόμη και σήμερα παρέχεται 
στους εργαζομένους μας και δη στον χώρο εργα-
σίας ένας διαιτολόγος καθώς και ένας εκπαιδευτής 
Pilates.  

 Φροντίζουμε να κρατάμε σταθερές τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους ανθρώ-
πους μας και τους ενημερώνουμε τακτικά για όλα 
τα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Επενδύουμε 
στην ανάπτυξη και στην εκπαίδευση του προσωπι-
κού μας και ενισχύουμε την διαφορετικότητα. Από 
το 2014 και μετά 7 στελέχη μας έχουν αναλάβει 
θέσεις σε εταιρείες του Ομίλου MSD στο εξωτερι-
κό και 20 προήχθησαν σε νέες θέσεις μέσα στην 
εταιρεία. Το 25% των εργαζομένων μας αποτελεί-
ται από την γενιά των Millenials και στο νεοσύστα-
το τομέα των Εμβολίων μας θα δείτε αρκετά νέα 
παιδιά που εργάζονται για πρώτη φορά. Αυτό μας 
χαροποιεί ιδιαίτερα. 

Ρία 
Ταμπάκη
HR Director MSD , Greece, 
Balkans & Cyprus

Όραμα, εμπιστοσύνη και συνεχής ανάπτυξη

   Εργαζόμενοι της MSD παρουσιάζουν θεατρική παράσταση σε παιδικά ιδρύματα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

9

8

9

8

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, οι άνθρωποι της MSD μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Στόχος μας είναι να 
αναπτύσσουμε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα που βελτιώνουν τις ζωές 
εκατομμυρίων ανθρώπων και ζώων.
 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε ακόμα πολλά να προσφέρουμε. Εργαζόμαστε εντατικά, προσηλωμένοι
στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 
Βασικό μας μέλημα είναι να επεκτείνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας
και συνεργαζόμαστε στενά με όλους όσους μοιράζονται το πάθος μας για έναν υγιέστερο κόσμο. 
Μια πρόκληση που μαζί μπορούμε να επιτύχουμε. Με όλη μας την ψυχή.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές μας, επισκεφτείτε το msd.gr

Στην Ελλάδα, η MSD έχει αναπτύξει τέσσερις πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οποίους επενδύει 
υλοποιώντας σημαντικές δράσεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην επίτευξη αριστείας στην έρευνα για νέες θεραπείες, στην κατάθεση 
προτάσεων και λύσεων στον τομέα υγειονομικής πολιτικής αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης
και πρόληψης για σοβαρές ασθένειες.

Copyright ©2013 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, New Jersey, U.S.A. All rights reserved.



ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, οι άνθρωποι της MSD μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Στόχος μας είναι να 
αναπτύσσουμε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα που βελτιώνουν τις ζωές 
εκατομμυρίων ανθρώπων και ζώων.
 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε ακόμα πολλά να προσφέρουμε. Εργαζόμαστε εντατικά, προσηλωμένοι
στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 
Βασικό μας μέλημα είναι να επεκτείνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας
και συνεργαζόμαστε στενά με όλους όσους μοιράζονται το πάθος μας για έναν υγιέστερο κόσμο. 
Μια πρόκληση που μαζί μπορούμε να επιτύχουμε. Με όλη μας την ψυχή.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές μας, επισκεφτείτε το msd.gr

Στην Ελλάδα, η MSD έχει αναπτύξει τέσσερις πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οποίους επενδύει 
υλοποιώντας σημαντικές δράσεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην επίτευξη αριστείας στην έρευνα για νέες θεραπείες, στην κατάθεση 
προτάσεων και λύσεων στον τομέα υγειονομικής πολιτικής αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης
και πρόληψης για σοβαρές ασθένειες.

Copyright ©2013 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, New Jersey, U.S.A. All rights reserved.



12   Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 250+ εργαζόμενοι

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 
ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο 

καταστημάτων Σούπερ Μάρκετ στη Βόρειο 
Ελλάδα και απασχολεί πάνω από 6.500 εργα-
ζομένους. Καλύπτει γεωγραφικά όλους τους 
νομούς της Μακεδονίας, της Θράκης, της 
Θεσσαλίας, της Ηπείρου, από τους νομούς της 
Στερεάς Ελλάδος, την Εύβοια και τη Φθιώτι-
δα, καθώς και τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Χίο 
και Θάσο, με 244 Supermarkets και 20 Cash 
& Carry (χονδρικής). Από αυτά πάνω από 110 
λειτουργούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσ-
σαλονίκης. Η εταιρεία επίσης έχει 3 πρατήρια 
βενζίνης. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Οι νέες προσλήψεις γίνονται με υψηλότε-

ρους μισθούς συγκριτικά με αυτά που προ-
βλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Η εταιρεία δεν μείωσε μισθούς σε 
κανέναν εργαζόμενο, παρόλο που η τελευταία 
κλαδική σύμβαση εργασίας προέβλεπε μείω-
ση μισθών 6,5%.

Σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας 
παρέχεται έκπτωση 5% επί των αγορών τους. 
Ταυτόχρονα, δίνεται χρηματικό bonus στους 
πωλητές κρεοπωλείου/μαναβικής (έως 300€ 
το εξάμηνο), προκαταβολή μισθού σε όλους 
από 25% έως 40% του μισθού τους και άτοκα 
δάνεια σε περιπτώσεις ανάγκης.

Πολλές επιπλέον παροχές δίνονται στα στε-
λέχη της εταιρείας, όπως δώρο γάμου, καλά-
θια με κρασιά στις ονομαστικές εορτές, δω-
ροεπιταγές. Σε όσους εργαζομένους κλείνουν 
15 χρόνια στην εταιρεία,  δίνεται δώρο ρολόι 
χειρός κατά τη γιορτή της κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας. Σημαντικό ρόλο παίζει και 
η εκπαίδευση στην εταιρεία, καθώς ενδει-
κτικά το 2016 εκπαιδεύτηκαν περίπου 3.000 
εργαζόμενοι με συνολικό κόστος εκπαίδευσης 
€340.000. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας απορ-

ρέει σε σημαντικό βαθμό από το οικογενειακό 
περιβάλλον που έχει καταφέρει να αναπτύξει.

Σε όλα τα καταστήματα διοργανώνεται κάθε 
χρόνο κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αθροι-

στικά, σε καταστήματα, γραφεία και logistics 
center κόβονται περίπου 300 βασιλόπιτες και 
το χρηματικό ποσό που μοιράζεται στους τυ-
χερούς φτάνει τα €30.000.  Η εταιρεία διορ-
γάνωσε και συμμετείχε στον καθαρισμό των 
παραλιών Καλλικράτειας Χαλκιδικής, Νέου 
Μαρμαρά Χαλκιδικής και Ραψάνη Καβάλας 
κλπ., με αθρόα συμμετοχή των εργαζομένων 
από τα καταστήματα των περιοχών. 

Κομμάτι της σύγχρονης Θεσσαλονίκης:
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, στην 

παραλία Θεσσαλονίκης, η εταιρεία οργάνωσε 
εορταστική εκδήλωση με αφορμή τα 40 χρό-
νια από την ίδρυσή της. Στην εκδήλωση έγι-
ναν τα αποκαλυπτήρια της αιωνόβιας ελιάς, 
δωρεά της οικογένειας Διαμαντή Μασούτη 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τον δήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και τον 
ιδρυτή της εταιρείας κ. Διαμαντή Μασούτη.  
Στην εκδήλωση που ήταν καλεσμένοι όλοι 
οι εργαζόμενοι της εταιρείας, μαζί με πλήθος 
κόσμου διασκέδασαν με τους Shining Stars, 
Fortissimo, ενώ το κέφι και η ζωντάνια απο-
γειώθηκαν με την εμφάνιση των Onirama. 
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Επιτυχία με ανθρώπινο πρόσωπο

• Μοναδικό και ασυνήθιστο στην εταιρεία 
μας είναι πρώτα η ανθρωπιά που έχει 
απέναντι στο προσωπικό της, π.χ. η 
κατανόηση του προβλήματος υγείας που 
έχω εγώ προσωπικά. Πρώτα από όλα 
μετράει αυτό και μετά όλα τα άλλα. Με 
κάνει να προσπαθώ όσο παραπάνω μπορώ. 
Ευχαριστώ.
• Επειδή έχω μέτρο σύγκρισης από άλλα 
SM όπου εργαζόμουν λέω με όλη την 
ειλικρίνειά μου ό,τι ο όμιλος ΜΑΣΟΥΤΗΣ 
στον οποίο εργάζομαι είναι ότι καλύτερο μου 
έχει τύχει σε θέμα εργασίας.
• Ο κ. Διαμαντής Μασούτης είναι άνθρωπος 
με Α κεφαλαίο.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η υπερηφάνεια για την εταιρεία, η εμπιστοσύ-
νη και οι στενοί δεσμοί που έχουν οι εργαζό-
μενοι με αυτήν έχουν αποτυπωθεί πλήρως 

στα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 
2017, που για έκτη συνεχόμενη χρονιά την κατα-
τάσσει μεταξύ των 10 εταιρειών με το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ο μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων, η μεγάλη διασπορά τους 
σε 246 καταστήματα, κέντρο Logistics και γραφεία 
διοίκησης κάνουν το αποτέλεσμα ακόμα πιο σημα-
ντικό για εμάς. Οι ανατροπές των τελευταίων ετών 
στις εργασιακές σχέσεις και η οικονομική κρίση δεν 
επηρέασαν τις σχέσεις μας με τους εργαζομένους. 
Η εταιρεία δεν έκανε μείωση θέσεων εργασίας, 
ούτε μισθών, είναι πάντα τυπική και συνεπής στην 
πληρωμή των εργαζομένων. Δημιούργησε και δη-
μιουργεί νέες θέσεις εργασίας με την ανάπτυξή της. 
Στηρίζει τοπικούς παραγωγούς και μέσα από ενέρ-
γειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι πάντα κο-
ντά στους ανθρώπους που πλήττονται από την οι-
κονομική κρίση. Παρέχουμε στους εργαζομένους 

διαρκή εκπαίδευση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
και εξέλιξή τους. Μέσω της έρευνας απόψεων των 
εργαζομένων ανακαλύπτουμε τους προβλημα-
τισμούς και τις απόψεις τους, δουλεύουμε πάνω 
σε αυτά, βελτιωνόμαστε, με αποτέλεσμα τη διαρ-
κώς αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών από τους 
εργαζομένους προς τους πελάτες. Οι προοπτικές 
εξέλιξης, η κατανόηση των προσωπικών αναγκών, 
το πιστοποιημένο ασφαλές περιβάλλον εργασίας 
και η εταιρική κουλτούρα είναι επίσης κάποιοι από 
τους λόγους που μας διατηρούν μεταξύ των κο-
ρυφαίων εταιρειών στο εργασιακό περιβάλλον. H 
6η συνεχόμενη διάκριση της Διαμαντής Μασούτης 
Α.Ε. μας δίνει δύναμη και διάθεση  να συνεχίσουμε 
την προσπάθειά μας, να διατηρήσουμε αυτά που 
έχουμε καταφέρει και να προσπαθούμε συνέχεια 
για το καλύτερο με εμπνευστή και οδηγό πάντα τον 
ιδρυτή της εταιρείας κ. Διαμαντή Μασούτη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώ-
πους μας που μας στηρίζουν και μας οδήγησαν στη 
νέα διάκριση.

Θωμάς 
Χρήστου
Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων

Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας!

   Εργαζόμενοι σε εθελοντική δράση-Kαθαρισμός των ακτών της Καλλικράτειας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Λιανικό εμπόριο/
Super Market

6.592
εργαζόμενοι 

800.000.000€ 
τζίρος (2016)

1.555  
άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

1.528 
γυναίκες 
(πλήρους  απασχόλησης)

0,5%
ποσoστό 
αποχώρησης

36,5%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

8 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο 
ανά έτος

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες 
Τηλεφωνικής 
Υποστήριξης

4.808
εργαζόμενοι 

109.300.000€
τζίρος (2015)

1.552 
άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

1.386 
γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

38,6%
ποσ. αποχώρησης

43%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

220 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο 
ανά έτος

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη (Τσεκ απ και 
ειδικές τιμές)

Teleperformance Greece 250+ εργαζόμενοι

Η Teleperformance Greece ιδρύθη-
κε το 1989 και είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών «Mul-

tichannel customer experience management 
outsourcing» στην Ελλάδα. Μέλος του πο-
λυεθνικού Ομίλου της Teleperformance, η 
Teleperformance Greece αποτελεί το διαχειρι-
στικό κέντρο του Ομίλου για τη Νότια Ευρώπη 
και τη Μέση Ανατολή. Από το 2004 λειτουργεί 
ως Multilingual Hub για υπηρεσίες τηλεφω-
νικής υποστήριξης και πλέον εξυπηρετεί από 
την Αθήνα 137 χώρες σε 35 γλώσσες, απασχο-
λώντας άνω των 4.800 υπαλλήλων από τους 
οποίους σχεδόν 3.400 είναι αλλοδαποί, από 
91 διαφορετικές εθνικότητες.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει πρόγραμμα ομαδικής 

ασφάλισης από την πρώτη μέρα εργασίας 
που περιλαμβάνει οφθαλμολογική κάλυψη, 
κάλυψη εξόδων για ψυχολογική υποστήριξη 
και διαγνωστικές εξετάσεις (δωρεάν check 
up, ιατρικές επισκέψεις κλπ.). Οι εργαζόμενοι 
επίσης δικαιούνται ετησίως μία επίσκεψη σε 
οδοντογιατρό. 

Η εταιρεία καλύπτει επίσης τα έξοδα καλο-
καιρινής κατασκήνωσης για τα παιδιά των ερ-
γαζομένων ή εναλλακτικά φροντίζει για την 

καθημερινή τους απασχόληση το καλοκαίρι, 
με λεωφορείο που παραλαμβάνει τα παιδιά 
το πρωί από την εταιρεία για τις δραστηριό-
τητες και τα επιστρέφει το απόγευμα για να 
γυρίσουν σπίτι με τους γονείς τους. Επιπλέον, 
παρέχεται γραφική ύλη για τα παιδιά των ερ-
γαζομένων. Με την έναρξη του σχολείου οι γο-
νείς φέρνουν τις λίστες με τη γραφική ύλη που 
οι δάσκαλοι/καθηγητές δίνουν στα παιδιά και 
το τμήμα HR την επόμενη ημέρα τους έχουν 
έτοιμες τις σακούλες με τα προϊόντα προς πα-
ράδοση. Κάθε χρόνο παραδίδονται 400 λίστες! 

Στο πλαίσιο αναγνώρισης των προσπαθειών 
που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι της εταιρεί-
ας καθημερινά, οι «high performers» βραβεύ-
ονται σε μηνιαία βάση, τόσο ηθικά όσο και 
χρηματικά αλλά και με τη δωρεάν εγγραφή 
στο πρόγραμμα «The entertainer» ώστε να 
επωφεληθούν από τις 1+1 προσφορές σε μια 
πληθώρα καταστημάτων.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η Teleperformance Greece υποστηρίζει και 

προβάλλει τη διαφορετικότητα. Με στόχο να 
φέρει κοντά τους ομοεθνείς, να ενισχύσει το 
networking αλλά και να βοηθήσει τις υπόλοι-
πες εθνικότητες να γνωρίσουν τη διαφορετι-
κότητα και τη μοναδικότητα της κάθε κουλτού-

ρας, οργανώνονται στην εταιρεία, με άξονα τη 
γαστρονομία,  σημαντικές εκδηλώσεις με φα-
γητό, μουσική, χορό, κατά τις οποίες η κουζίνα 
γίνεται αφορμή συνάντησης, συνδιαλλαγής 
και αλληλογνωριμίας. Η εταιρεία οργανώνει 
πρωτότυπες πρωτοβουλίες και προγράμματα 
για προσαρμογή και κοινωνικοποίηση των 
εργαζομένων, όπως το «Alternative Athens», 
όπου οι νέοι και κυρίως οι ξένοι εργαζόμενοι 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλη-
νική Κουλτούρα και την Αθήνα μέσα από ένα 
διαδραστικό παιχνίδι-κυνήγι κρυμμένου θη-
σαυρού στο κέντρο της Αθήνας.

 Υπέρηχος μέσα στην εταιρεία 
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας 

για την πρόληψη και τηνκαταπολέμηση του 
καρκίνου του μαστού, η εταιρεία προσφέρει 
κάθε χρόνο εντός των εγκαταστάσεών της σε 
όλες τις εργαζόμενές της δωρεάν υπερήχους 
μαστών. Σε συνεργασία με διαγνωστικές κλι-
νικές και νοσοκομεία, για 1 μήνα φιλοξενεί 
στις εγκαταστάσεις της εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό και υπερηχογράφους με σκοπό 
κάθε υπάλληλος να μπορεί εντελώς δωρεάν 
να εξεταστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας 
της. Κάθε έτος εξετάζονται εντός της εταιρείας 
τουλάχιστον 500 γυναίκες.
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Ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον

• Μια αξιόπιστη εταιρεία μέσα στην κρίση!!! Νέες 
εγκαταστάσεις, πολύ θετικό εργασιακό κλίμα παρά 
το δύσκολο αντικείμενο εργασίας και παροχές που 
ξεφεύγουν από τα ελληνικά δεδομένα!  
• Οι παροχές και η εκπαίδευση είναι συνεχείς και 
το κλίμα σε ένα δύσκολο αντικείμενο εργασίας 
γίνεται ευχάριστο. Πραγματικά ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις μου!  
• Το γεγονός ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε ηλικία 
και ιδιαιτερότητες ανάμεσα στους υπαλλήλους 
και επίσης ότι η εταιρεία είναι ευαισθητοποιημένη 
σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον 
και φιλανθρωπίες (make a wish, earth hour, 
μαραθώνιος κλπ.). 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μ έλος του πολυεθνικού ομίλου της 
Teleperformance, της μεγαλύτερης Εται-
ρείας παροχής υπηρεσιών outsourced 

omnichannel customer experience management, 
η Teleperformance Greece αποτελεί την  ηγέτιδα 
δύναμη των Multilingual Euro-Hubs στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη. Η φετινή μας διάκριση στον δια-
γωνισμό «Best Workplaces in Greece» σφραγίζει 
την πολυετή προσπάθεια της Διοίκησης για ένα 
ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον. 

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 1989 και απα-
σχολώντας περισσότερους από 4.800 υπαλλή-
λους από 91 εθνικότητες, η Εταιρεία μας έχει ως 
βασικό χαρακτηριστικό την πολυπολιτισμικότητα 
που αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλή-
σεις για εμάς. Γι' αυτό και η διάκρισή μας ως «Best 
Workplace in Greece» μας ικανοποίει ιδιαίτερα και 
μας κάνει περήφανους καθώς αναγνωρίζει τις κα-
θημερινές μας προσπάθειες για συνεχή ικανοποί-
ηση των εργαζομένων μας που προέρχονται από 

δεκάδες διαφορετικές κουλτούρες.
Με γνώμονα το σεβασμό για την προσωπικότη-

τα, την ανάδειξή της μέσα από την ομάδα, την εν-
σωμάτωσή της μέσω της ενσυναίσθησης και του 
ειλικρινούς ενδιαφέροντος, αποκτάται η αίσθη-
ση του “ανήκειν” στο φιλόξενο περιβάλλον της 
Τeleperformance. Προγράμματα για τα παιδιά των 
εργαζομένων, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφά-
λιση, αθλητικές εκδηλώσεις, ταξίδια καθώς και 
ποικίλες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
αποτελούν ένα μικρό μέρος των πρωτοβουλιών 
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Εται-
ρείας. Η βράβευση αυτή αντιπροσωπεύει τη φωνή  
και τις προσπάθειες των ανθρώπων μας και δεν θα 
μπορούσε παρά να μας δώσει κίνητρο και δύναμη 
ώστε να δεσμευτούμε στο να αυξήσουμε την ικα-
νοποίησή τους, δημιουργώντας ακόμα περισσότε-
ρα χαμόγελα. Η βράβευση αυτή ανήκει αποκλει-
στικά και μόνο στους ανθρώπους μας.

Σας ευχαριστούμε…

Τριαντάφυλλος 
Αλεξόπουλος
Director of Human Resources

Transforming Passion to Excellence 

    Στην εταιρεία οι «εθνικές κουζίνες» έχουν την τιμητική τους

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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16   ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή και 
Εμπορία Καπνικών 
Προϊόντων

541
εργαζόμενοι 

1.343.9OO.000€
τζίρος (2015) 
προ φόρων

403 άνδρες
(πλήρους  απασχόλησης)

138 γυναίκες
(πλήρους  απασχόλησης)

1,5%
ποσοστό  
αποχώρησης

31%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

29 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο ανά έτος

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή Συνταξ.
Προγράμματος

HΠαπαστράτος, 100% θυγατρι-
κή σήμερα της Philip Morris 
International (PMI), είναι μια 

εταιρεία συνδεδεμένη με την ιστορία του 
Πειραιά και του ελληνικού κράτους τα τε-
λευταία 85 χρόνια. Από το 2012 η έδρα της 
είναι στον Ασπρόπυργο, σε ένα εργοστάσιο 
40.000 τ.μ. με παραγωγική ικανότητα πάνω 
από 20 δισεκατομμύρια τσιγάρα ετησίως. 

Μερικές από τις παροχές της:
Η Παπαστράτος φροντίζει έμπρακτα τους 

ανθρώπους της μέσα από μια εκτενή σειρά 
παροχών. Αξίζει να αναφερθούν κάποιες 
από αυτές, όπως η ιδιωτική ιατροφαρμα-
κευτική ασφάλεια για όλους και τις οικο-
γένειές τους, ετήσιο check-up, το έξτρα συ-
νταξιοδοτικό πρόγραμμα,  το επίδομα για 
παιδικό σταθμό έως €1.100 τον χρόνο, το 
επίδομα για καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, 
τα 60 ευρώ μηνιαίως για χρήση του εστια-
τορίου,  τα δωρεάν φρούτα καθημερινά στην 
εταιρεία, το δωμάτιο θηλασμού για μητέρες, 

η ανταλλαγή καλοκαιρινών σπιτιών σε όλο 
τον κόσμο, η φιλοξενία των παιδιών σε οι-
κογένειες εργαζομένων σε άλλη χώρα για 
εκμάθηση και εξάσκηση ξένης γλώσσας, το 
επίδομα γέννησης παιδιού, οι 9 μέρες άδειας 
γάμου, η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, 
η αποχώρηση από την εταιρεία 2 ώρες νωρί-
τερα στα γενέθλια και περισσότερες από 60 
συνεργασίες με καταστήματα και υπηρεσίες 
για προνομιακές τιμές. Επίσης, αξιοσημείω-
το είναι και το γεγονός ότι προσφέρει από 
ένα laptop στα παιδιά των εργαζομένων που 
πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία διοργανώνει σεμινάρια υγείας 

και ευεξίας για όλους τους εργαζομένους 
και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οδική 
ασφάλεια με στόχο την υπεύθυνη και ασφα-
λή οδήγηση. Γιορτάζει τα Χριστούγεννα, την 
Τσικνοπέμπτη, τις επετείους της εταιρείας, 
την κοπή της πίτας, οργανώνει έκθεση βι-
βλίου κάθε χρόνο, ενώ οι εργαζόμενοι συμ-

μετέχουν και στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Μεγάλη κοινωνική προσφορά:
Στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής 

της ευθύνης, η εταιρεία χρηματοδότησε τη 
λειτουργία της 1ης στην Ελλάδα κινητής 
μονάδας καθαριότητας για αστέγους «Φρο-
ντίδα εν κινήσει», πρόσφερε περισσότερα 
από 100.000 γεύματα σε ανθρώπους που εί-
χαν ανάγκη και βοήθησε οικονομικά πάνω 
από 80 μονογονεϊκές οικογένειες μέσω της 
ΜΚΟ Praksis. Εκπαίδευσε ανέργους αλλά 
και διοργάνωσε διαγωνισμό για νέες start-
ups όπου παρείχε συμβουλευτικές υπηρε-
σίες σε 50 από αυτές και 15.000 ευρώ στις 
10 καλύτερες. Κατασκεύασε παιδικές χαρές 
και συμπαραστάθηκε σε περισσότερες από 
450 οικογένειες στον Ασπρόπυργο. Επίσης 
δώρισε air-condition στο προσφυγικό camp 
στην Ελευσίνα, καθώς και ειδικό σκάνερ 
για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
καπνού στο ελληνικό κράτος αξίας 2 εκατ. 
ευρώ.

7

Προτεραιότητα η κοινωνική προσφορά

•  Το τεράστιο κοινωνικό έργο της εταιρείας 
μας δεν συγκρίνεται με καμίας άλλης παρόλο 
που δεν το «φωνάζουμε» στα ΜΜΕ. Οι 
συνεχιζόμενες επενδύσεις βοηθούν την 
εταιρεία αλλά και την κοινωνία με δημιουργία 
θέσεων εργασίας.
•  Το πόσο προσιτή είναι η ανώτερη διοίκηση 
τόσο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 
Το ενδιαφέρον της εταιρείας για το ευρύτερο 
κοινωνικό καλό, π.χ. χορηγία κινητής μονάδας 
φροντίδας για άστεγους.
•  Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και 
αξιοκρατία σε όλους τους τομείς. Η 
ανταμοιβή είναι δίκαια και επικρατεί ένα 
υγιές περιβάλλον εργασίας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Γιώργος 
Παρτσακουλάκης
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Παπαστράτος

Αφήνουμε πίσω 
μας μέλλον

    Μια ομάδα που πετάει

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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Σ τα 86 χρόνια ιστορίας της Παπαστράτος, πά-
ντα νοιαζόμασταν για τους ανθρώπους μας 
και αναγνωρίζαμε πως αυτοί αποτελούν την 

κινητήρια δύναμη της μακράς επιτυχημένης πο-
ρείας μας. Πιστοί στη φιλοσοφία μας, που φέρνει 
τον εργαζόμενο στο επίκεντρο της στρατηγικής 
μας, και παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθή-
κες, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικές 
συνθήκες εργασίας και ανταγωνιστικούς μισθούς, 
σημαντικά υψηλότερους από το μέσο όρο της 
αγοράς και σχεδόν διπλάσιους από τους προβλε-
πόμενους από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση για 
νεοεισερχόμενους χωρίς εμπειρία.

Ταυτόχρονα, προσφέρουμε ένα πλέγμα σημα-
ντικών παροχών, που διαρκώς αναπτύσσουμε και 
βελτιώνουμε, όπως ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
υγείας για τους εργαζομένους και τις οικογένειές 
τους, ετήσιο check-up καθώς και προνομιακό συ-
νταξιοδοτικό πρόγραμμα  με εταιρική συνεισφορά 
έως και 6% του μισθού κάθε υπαλλήλου. 

Πέραν των οικονομικών παροχών, η εταιρεία 
επενδύει στους ανθρώπους της αναπτύσσοντάς 
τους μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών δράσεων 
που συνδυάζουν εμπειρία και γνώση και προσφέ-
ροντας ευκαιρίες εξέλιξης στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας 

αποτελούν τα 50 και πλέον στελέχη που ξεκίνη-
σαν την καριέρα τους στην Παπαστράτος και σή-
μερα κατέχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης στην 
Philip Morris International σε πολλές χώρες.

 Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι η Παπαστράτος 
έχει διακριθεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν ως 
Great Place to Work και έχει λάβει πλήθος βρα-
βείων για το εργασιακό της περιβάλλον και για τα 
προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων.

 Πιστεύουμε στους  νέους  και ταλαντούχους αν-
θρώπους γιατί  αυτοί  αποτελούν το μέλλον μίας 
εταιρείας, αλλά και κατ’ επέκταση της χώρας. Την 
τελευταία χρονιά προχωρήσαμε  σε περισσότε-
ρες από 180 προσλήψεις σε μόνιμο και εποχιακό 
προσωπικό, ενώ κάθε χρόνο περισσότεροι από 
70 φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ κάνουν την πρακτική τους 
άσκηση σε ένα μοντέρνο, δυναμικό και διεθνές 
επαγγελματικό περιβάλλον.

 Στην Παπαστράτος δεν επαναπαυόμαστε ποτέ, 
έχουμε πάντα το βλέμμα μας στραμμένο στο 
αύριο και διαμορφώνουμε τις εξελίξεις σε όλα 
τα επίπεδα και, φυσικά, στα θέματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Αυτό εννοούμε όταν λέμε «αφήνουμε 
πίσω μας Μέλλον», για την εταιρεία μας, για τους 
ανθρώπους μας και την κοινωνία, μέρος της οποί-
ας είμαστε όλοι. 
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Η ICTS Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα 
από το 1987 ως μέλος του Ομίλου 
ICTS Europe, παρέχοντας ολοκλη-

ρωμένες λύσεις ασφαλείας σε αεροπορικές 
εταιρείες, αεροδρόμια, λιμένες, θαλάσσιους 
μεταφορείς καθώς και σε επιχειρήσεις με 
κρίσιμες εγκαταστάσεις. Σήμερα στη χώρα 
μας διατηρεί περισσότερους από 30 σταθ-
μούς λειτουργίας, υλοποιώντας περίπου 50 
διαφορετικά έργα σε λιμάνια και αεροδρόμια, 
απασχολώντας 883 άτομα και έχοντας την 
ευθύνη εποπτείας των θυγατρικών εταιρειών 
του Ομίλου στη Γερμανία, την Κύπρο και την 
Αλβανία. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Με στόχο την παρακίνηση μέσω της ανα-

γνώρισης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει τους 
θεσμούς του Υπαλλήλου του Μήνα και του 
Υπαλλήλου του Έτους, που συνοδεύονται από 
σημαντική χρηματική επιβράβευση. Επίσης 
η εταιρεία δίνει επιδόματα μη απουσίας και 
έγκαιρης παρουσίας στο 95% του πληθυσμού. 
Έκτακτα bonus μπορούν επίσης να δοθούν 
ad-hoc ως αναγνώριση για μεμονωμένες 
περιπτώσεις εργαζομένων που επέδειξαν 

εξαιρετική απόδοση ή συμπεριφορά. Για 
την επιβράβευση των υπαλλήλων της εται-
ρείας δόθηκε συνολικά το 2016 το ποσό των 
€432.186. Η ICTS Hellas παρέχει ασφαλιστικό 
πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης από το 
επίπεδο του Διευθυντή Βάρδιας και πάνω, 
τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, casual Friday, 
κάρτες μετακίνησης με όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ 
καθώς και κουπόνια Ticket Restaurant ως χρι-
στουγεννιάτικο δώρο σε όλο το προσωπικό.

Επιπλέον, δίνεται έκτακτο επίδομα γέννη-
σης και γάμου και γίνονται και χρηματικές 
διευκολύνσεις σε περίπτωση έκτακτων ανα-
γκών. Για την ομάδα των διοικητικών υπαλ-
λήλων η εταιρεία προσφέρει κουπόνια αξίας 
€50 την ημέρα των γενεθλίων τους.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Έχοντας μεγάλο μέρος των εργαζομένων 

της διασκορπισμένο σε διαφορετικά έργα, 
η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουρ-
γία μιας Self Service πλατφόρμας μέσω της 
οποίας γίνεται αμφίδρομη επικοινωνία μετα-
ξύ υπαλλήλων και εταιρείας. Μέσω του self 
service επικοινωνούνται ανακοινώσεις και 
άρθρα και κάθε εργαζόμενος μπορεί να βρει 

πλήθος πληροφοριών που αφορούν στην ερ-
γασιακή του ζωή ή να κάνει σχετικές αιτήσεις. 
Μερικές από αυτές τις πληροφορίες αφορούν 
στοιχεία μισθοδοσίας, υπόλοιπα αδειών, εκ-
παιδεύσεις και πιστοποιήσεις. Επιπλέον η 
ετήσια στοχοθέτηση και αξιολόγηση πραγ-
ματοποιείται από φέτος μέσω του self service. 
Παράλληλα μέσω της πλατφόρμας αυτής, 
κάθε εργαζόμενος μπορεί εύκολα να στείλει 
μήνυμα και να απευθυνθεί στο τμήμα HR ή 
γενικότερα στη διοίκηση της εταιρείας.

Κοινωνική ευαισθησία:  
Η εταιρεία πραγματοποιεί δωρεά παγίων 

σε ιδρύματα, συμμετέχει σε αναδασώσεις, 
ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους της σε θέ-
ματα κοινωνικής δράσης, προωθεί τη χρήση 
μέσων μαζικής μεταφοράς, και car pooling 
(μοίρασμα αυτοκινήτου), έχει πρόγραμμα 
μείωσης χαρτιού, αναλωσίμων και ενέργειας 
με στοχοθέτηση.  Μέσω των δράσεων αυτών 
εκτός από την κοινωνική και περιβαλλοντο-
λογική ευαισθητοποίηση, βελτιώνεται η ομα-
δικότητα και η συνεργασία των εργαζομένων, 
διευρύνεται ο ορίζοντας γνώσεων και ανα-
πτύσσεται η κριτική σκέψη τους. 
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Η ασφάλεια ξεκινά από τον άνθρωπο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ολοκληρωμένες 
Λύσεις Ασφαλείας

883
εργαζόμενοι

13.881.450€
τζίρος (2015)

379  
άνδρες

358  
γυναίκες

21,3%
ποσ. αποχώρησης

35,7%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

87 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη
(από το επίπεδο του 
Διευθυντή Βάρδιας 
και άνω ) 

•  Για τα δεδομένα της Ελλάδας σήμερα, 
θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες 
εταιρείες στον τομέα της, στο θέμα των 
αμοιβών, του εργασιακού περιβάλλοντος 
και της προστασίας του προσωπικού.
•  Για πρώτη φορά εργάζομαι σε τόσο 
φιλικό και οικογενειακό θα έλεγα 
χώρο εργασίας. Μεγάλη η αίσθηση της 
ασφάλειας και της δίκαιης αντιμετώπισης.
•  Η διοίκηση είναι πολύ δίκαια με το 
προσωπικό, αναγνωρίζει την καλή 
δουλειά, μας ανταμείβει δίκαια.
 •  Οι γνώσεις που παίρνεις για το 
αντικείμενό μας με τα σεμινάρια που 
γίνονται και η συναδελφικότητα που 
υπάρχει ανάμεσα στους υπαλλήλους.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Σ την ICTS αναζητούμε ανθρώπους που δια-
κρίνονται από την επιθυμία να βελτιώνονται 
στο αντικείμενό τους. Για την ομάδα του προ-

σωπικού ασφαλείας συγκεκριμένα αναζητούμε 
χαρακτηριστικά, όπως η επαγρύπνηση και η παρα-
τηρητικότητα, τα οποία εξετάζουμε μέσα από ένα 
ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων.

Οι πλέον σημαντικές προκλήσεις είναι η άμεση 
ικανοποίηση της ζήτησης προσωπικού, που μπορεί 
να προκύψει ταυτόχρονα και σε διαφορετικές περι-
οχές της χώρας, καθώς και η διαρκής εκπαίδευση 
του προσωπικού.

Αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι οι άνθρωποί μας 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των υπηρεσιών ασφά-
λειας, εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές για 
την ανταμοιβή, την ανάπτυξη και την ανέλιξή τους. 
Έχουμε δεσμευτεί απέναντί τους να επενδύουμε 

διαρκώς στη δημιουργία μιας κουλτούρας συνε-
χούς βελτίωσης και να ενθαρρύνουμε την ανάδει-
ξη των επιθυμητών   συμπεριφορών. Έχουμε επεν-
δύσει στην εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης, 
ένταξης και ενσωμάτωσης, καθώς και διαδοχής. Η 
βάση όλων, όσα κάνουμε για τους εργαζόμενούς 
μας, απορρέει από τις αξίες μας: την καινοτομία, την 
αφοσίωση, την ομαδικότητα και την αειφορία.

Διακριθήκαμε για πρώτη φορά στη λίστα με το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον ανάμεσα σε άλ-
λες εξαιρετικές εταιρείες και σε αυτή τη θέση μας 
ενέταξαν οι συνεργάτες μας βάσει της εργασιακής 
τους εμπειρίας στην ICTS. Τους ευχαριστούμε θερ-
μά για το έργο και τη συμβολή τους. Εμείς από την 
πλευρά μας θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην 
αναγνώριση της αξίας τους και να ανταποδίδουμε 
την αφοσίωσή τους.

Rising to meet tomorrow ,s challenges

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

    Στιγμιότυπο από εταιρική συνάντηση

Χρήστος 
Μανιατόπουλος
Οικονομικός και Διοικητικός 
Διευθυντής
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Τ ο Πλαίσιο είναι μια ελληνική εταιρεία 
με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ, προϊ-
όντων τεχνολογίας και ειδών γραφεί-

ου. Το πρώτο κατάστημα Πλαίσιο άνοιξε τις 
πόρτες του το 1969, στην οδό Στουρνάρη σε 
12 τ.μ. και σήμερα, 48 χρόνια μετά, διαθέτει 
23 καταστήματα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, 
22.500 τ.μ. υπερσύγχρονο κέντρο logistics 
στη Μαγούλα  και απασχολεί  περισσότε-
ρους από 1.200 εργαζομένους. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία επενδύει μεγάλο κομμάτι της 

ενέργειάς της στην προσωπική επαφή με 
τους συνεργάτες. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει 
εργαζόμενη από το τμήμα Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού που κάνει καθημερινά επισκέψεις 
στα καταστήματα της εταιρείας, προσφέρο-
ντας υποστήριξη σε θέματα εργασίας, αλλά 
και σε προσωπικά ζητήματα των εργαζομέ-
νων. Το Πλαίσιο έχει επίσης δημιουργήσει 
τη δική του τράπεζα αίματος για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών όλου του προσωπικού, 
αλλά και των συγγενικών μελών του.

Για το Πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η 
σωματική κινητοποίηση και η ευεξία των 
εργαζομένων του. Για το λόγο αυτό, η εται-
ρεία έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο γυμνα-
στήριο, -που λειτουργεί 24/7- στα κεντρικά 
γραφεία στη Μαγούλα, αλλά και στα γραφεία 
του call center στη Μεταμόρφωση, τα οποία 
είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα όρ-
γανα γυμναστικής. Πέρα από την αίθουσα 
οργάνων, πραγματοποιούνται ομαδικά προ-
γράμματα Pilates, Kick Boxing και Cross Fit. 

Οι νεόνυμφοι εργαζόμενοι λαμβάνουν 
δώρο χρηματικό ποσό ύψους €300-€1.000, 
ενώ με τη βάφτιση των νέων μελών στην 
οικογένειά τους προσφέρεται δώρο ύψους 
€200-€500. Η εταιρεία καλύπτει επίσης 
κάθε χρόνο τα έξοδα των παιδιών των εργα-
ζομένων για σχολικά είδη. 

Δράσεις και ενέργειες 
που ξεχωρίζουν: 

Το Πλαίσιο αναπτύσσεται μαζί με τους 

ανθρώπους του, γι’ αυτό και η εξέλιξή τους 
είναι μία από τις βασικότερες προτεραιό-
τητες της εταιρείας. Ένα «φυτώριο ανθρώ-
πων» έχει προκύψει μέσω εκπαιδεύσεων, 
coaching/mentoring και προγραμμάτων 
Leadership που οδηγούν στην ανέλιξη του 
ανθρώπινου δυναμικού εκ των έσω, πραγ-
ματοποιώντας περισσότερες από 43.500 
ώρες εκπαιδεύσεων. Κάθε χρόνο και μετά 
την έναρξη της σχολικής περιόδου, τα πέντε 
καλύτερα καταστήματα με τις υψηλότερες 
πωλήσεις βραβεύονται με ομαδικές δρα-
στηριότητες που επιλέγουν οι ίδιοι οι ερ-
γαζόμενοι του καταστήματος, όπως rafting 
στον Λούσιο ποταμό, παραπέντε, δείπνο σε 
καλό εστιατόριο και διασκέδαση σε πίστα 
της Αθήνας. 

Η εταιρεία, θέλοντας να ευχαριστήσει 
επιπλέον όλο το ανθρώπινο δυναμικό που 
συμμετείχε στην υλοποίηση του project της 
σχολικής περιόδου, διοργάνωσε μία μονα-
δική βραδιά διασκέδασης & επιβράβευσης 
με περισσότερους από 380 προσκεκλημέ-
νους. Οι αξίες και η κουλτούρα της εταιρεί-
ας, εκφράζονται περισσότερο από όλα μέσα 
από την ομάδα #plai_sou. Πρόκειται για τη 
δυναμική ομάδα εθελοντών της εταιρείας, 
η οποία συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και 
ενέργειες με κοινωνικό χαρακτήρα με στό-
χο την αλλαγή μέσω της προσφοράς στο κοι-
νωνικό σύνολο.

Ομάδα όνειρο:
Ένας από τους θεσμούς που έχει θεσπίσει 

το ΠΛΑΙΣΙΟ είναι αυτός της Dream Team, 
ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για τους συ-
νεργάτες, το οποίο αποτελεί κίνητρο καλής 
απόδοσης και κινητοποίησης. Η εκδήλωση 
οργανώνεται κάθε τρίμηνο και περιλαμβά-
νει τη βράβευση σε μια βραδιά όλο εκπλή-
ξεις για τους εργαζομένους που ξεχώρισαν. 

Η ημέρα βράβευσης περιλαμβάνει ένα 
προσωπικό πακέτο περιποίησης για τις γυ-
ναίκες και για τους άνδρες μια περιποίηση 
σε spa. Στη συνέχεια, σε ειδικό χώρο εκδη-
λώσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος βραβεύει 

προσωπικά κάθε εργαζόμενο, προσφέρο-
ντάς του ένα συμβολικό αναμνηστικό αστέ-
ρι, ενώ ένα χιουμοριστικό βίντεο, που έχει 
φτιαχτεί από συναδέλφους του, προβάλλε-
ται για τον καθένα. 

Η βραδιά συνεχίζεται σε αθηναϊκό κέντρο 
διασκέδασης μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπόριο Η/Υ, 
Προϊόντων 
Τεχνολογίας και 
Ειδών Γραφείου

1.219
εργαζόμενοι

267.796.016€
τζίρος (2015)

626  
άνδρες

412   
γυναίκες

20,5%
ποσ. αποχώρησης

24,6%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

35 ώρες 
εκπαίδευσης / εργαζ.

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη (μετά τους 3 
πρώτους μήνες) 

•  Σε πληρώνει πάντα στην ώρα του, έχει 
όλες τις αποδοχές, άμα χρειάζεσαι βοήθεια 
είναι εκεί να σε βοηθήσει. Με βοήθησαν 
να πάρω άδεια για να κάνω εξωσωματική, 
έπαθα σκλήρυνση κατά πλάκας και με 
πήγαν σε κατάστημα πιο ήρεμο χωρίς 
πολλή πίεση.
•  Aσφαλίζει εκτός από εμάς που 
δουλεύουμε εδώ και τα παιδιά μας. Επίσης 
παρευρισκόμαστε σε εκδηλώσεις (π.χ. 
κοπή πίτας κ.α.) και σε άλλες γιορτές για τα 
παιδάκια μας τα οποία παίρνουν και έξτρα 
δώρα. 
•  Κάθε χρόνο κάνει γιορτή για τα παιδιά 
μας με δώρα με διασκέδαση. Σχολική 
περίοδο δίνει δωροεπιταγή των 50 
ευρώ για κάθε παιδί. Κάνουμε αγορές 
με πίστωση και με καλύτερες τιμές, 
υπάρχουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο για 
τους εργαζόμενους με φαγητό, γλέντι και 
τραγούδι, ευχάριστο κλίμα στην εργασία 
μας με κατανόηση από του υπευθύνους 
μας, κατανόηση των προβλημάτων μας 
και στήριξη ανά πασά στιγμή, ιδιωτική 
ασφάλεια για εμάς και τα παιδιά μας και για 
όλη την οικογένεια.
•  Κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας είναι 
η βράβευση των καλυτέρων υπαλλήλων  
κάθε 3μηνο καθώς αναγνωρίζεται η 
δουλειά μας και μας δίνεται η ευκαιρία 
περά από το να πάρουμε το βραβείο μας, 
να γνωρίσουμε και συναδέλφους που 
έρχονται από όλη την Ελλάδα.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

   Εταιρική εξόρμηση για rafting

Κάποια σχόλια εργαζομένων 
•  Σε πληρώνει πάντα στην ώρα του, έχει όλες της αποδοχές, άμα χρειάζεσαι 
βοήθεια είναι εκεί να σε βοηθήσει. Με βοήθησαν να πάρω άδεια για να 
κάνω εξωσωματική, έπαθα σκλήρυνση κατά πλάκας και με πήγαν σε 
κατάστημα πιο ήρεμο χωρίς πολλή πίεση.
•  Aσφαλίζει εκτός από εμάς που δουλεύουμε εδώ και τα παιδιά μας. Επίσης 
παρευρισκόμαστε σε εκδηλώσεις (π.χ. κοπή πίτας κ.α.) και σε άλλες γιορτές 
για τα παιδάκια μας τα οποία παίρνουν και εξτρά δώρα. 
•  Κάθε χρόνο κάνει γιορτή για τα παιδιά μας με δώρα με διασκέδαση. 
Σχολική περίοδο δίνει δωροεπιταγή των 50 ευρώ για κάθε παιδί. Κάνουμε 
αγορές με πίστωση και με καλύτερες τιμές, υπάρχουν εκδηλώσεις κάθε 
χρόνο για τους εργαζόμενους με φαγητό γλέντι και τραγούδι, ευχάριστο 
κλίμα στην εργασία μας με κατανόηση από του υπεύθυνους μας, κατανόηση 
των προβλημάτων μας και στήριξη ανά πασά στιγμή, ιδιωτική ασφάλεια για 
εμάς και τα παιδιά μας και για όλη την οικογένεια.
•  Κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας είναι η βράβευση των καλυτέρων 
υπάλληλων  κάθε 3μηνο καθώς αναγνωρίζεται η δουλειά μας και μας 
δίνεται η ευκαιρία περά από το να πάρουμε το βραβείο μας, να γνωρίσουμε 
και συναδέλφους που έρχονται από όλη την Ελλάδα.
•  Είναι άνθρωποι και σου φέρονται ανθρώπινα.. Αυτό δεν κοστολογείται, 
δεν έχει να κάνει με μισθούς που στα πέντε χρόνια που είμαι στο πλαίσιο 
πληρώνομαι όσο θα έπρεπε για αυτά που προσφέρω. Ταξίδεψαν από Αθήνα 
μέχρι Θεσσαλονίκη για να μας πληρώσουν μετρητά όταν τα capital control 
κατέκλυζαν τα ΑΤΜ και οι τράπεζες ήταν κλειστές. Η εταιρεία δεν είναι 
Απρόσωπη, έχει πρόσωπο. 
•  Τα πάρτυ που διοργανώνονται είναι μια πολύ όμορφη και έξυπνη κίνηση 
στο να έρχονται κοντά καταστήματα μεταξύ τους καθώς και άτομα από άλλα 
τμήματα.
•  Υπάρχει μεγάλη στήριξη και παράλληλα διακριτικότητα σε προσωπικά 
ζητήματα των υπαλλήλων. Π.χ. προσωρινή παροχή αυτοκινήτου, χορήγηση 
αδειών για θέματα που αφορούν σε παιδιά των υπαλλήλων και γενικότερα 
οικογενειακά, χορήγηση δανείων και έκτακτων προκαταβολών για κάλυψη 
προσωπικών αναγκών.
•  Είναι όλη η κουλτούρα και η σιγουριά που σου εμπνέει... είναι τόσο 
άμεση και ουσιαστική η επαφή με τη διοίκηση που όταν το αφεντικό μας 
ξέρει με τα μικρά τους ονόματα 1400 εργαζόμενους και σε ένα προσωπικό 
πρόβλημα συσπειρώνεται για βοήθεια όλη η εταιρεία είναι σημαντικό και 
συγκινητικό σε περίοδο capital control πληρωθήκαμε, μέχρι να ισορροπήσει 
το τραπεζικό χάος, επιδόματα αδείας και μισθούς μετρητά.. δεν έχω νιώσει 
ποτέ ανασφαλής ως προς τις πληρωμές μου. Νιώθω μεγάλη σιγουριά σε 
αυτή την οικογένεια.
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Η Online Sales ιδρύθηκε το 2008 με Call 
Center 30 θέσεων εργασίας. Γνωρί-
ζοντας μεγάλη ανάπτυξη, σήμερα η 

εταιρεία απασχολεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
470 υπαλλήλους, οι οποίοι προσφέρουν για τις 
εταιρείες πελάτες της υπηρεσίες διαχείρισης 
εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων. Πρό-
σφατα η εταιρία λόγω της ανάπτυξής της μετα-
κόμισε σε καινούργια, όμορφα και λειτουργικά 
γραφεία. 

Κάποιες από τις παροχές της: 
Η εταιρεία, θεωρώντας ότι η επιβράβευση 

είναι ένας θετικός μοχλός κινητοποίησης των 
εργαζομένων, έχει σχεδιάσει διαφορετικούς 
μηχανισμούς αναγνώρισης και επιβράβευσης 
συνδυάζοντας ποσοτικά αλλά και ποιοτικά 
κριτήρια. Πέραν την αμοιβής του ωρομισθίου 
(6ωρη απασχόληση) για τους 5 καλύτερους 
υπαλλήλους οι οποίοι έχουν πετύχει το 120% 
του στόχου σε διάστημα 3μήνου δίδεται 1 
ημέρα τιμητική άδεια με αποδοχές. Καθώς η 
Online Sales είναι οργανισμός που εξελίσσεται 
και αναπτύσσεται, επιβραβεύει τους υπαλλή-
λους για συστάσεις υποψηφίων. 

Στην τελική επιλογή για τουλάχιστον 4 
καινούργιους συναδέλφους, μπαίνουν στην 
κλήρωση για ένα ταξίδι της επιλογής τους  

στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Σε όλους τους ορόφους της εταιρείας υπάρ-

χουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπου ο κάθε 
υπάλληλος μπορεί να χαλαρώσει, να επικοινω-
νήσει με τους συναδέλφους του, ακόμα και να 
παίξει ένα παιχνίδι ποδοσφαιράκι για να περά-
σει ευχάριστα η ώρα του διαλείμματος.  Το 2016 
δημιουργήθηκε εταιρικό εστιατόριο, στο οποίο 
προσφέρονται ολοκληρωμένα γεύματα μελετη-
μένης, ισορροπημένης διατροφής και ροφήμα-
τα σε χαμηλό κόστος. Οι εργαζόμενοι λαμβά-
νουν επίσης ειδικές προνομιακές τιμές για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών της 
εταιρείας. Δίδονται επίσης κουπόνια γευμάτων 
ύψους 20 ευρώ στο εταιρικό εστιατόριο ως επι-
πλέον παροχή για όλο το προσωπικό Επιπλέον, 
ο χώρος διατίθεται χωρίς κάποιο κόστος για τον 
εορτασμό γενεθλίων παιδιών των εργαζομένων 
(πλην εργάσιμων ημερών και ωρών).

H εταιρεία εφαρμόζει την έννοια του job 
sharing σε θέσεις που αξιολογούνται ως ιδιαί-
τερα κρίσιμες για την Εταιρεία, αναλαμβάνο-
ντας από κοινού 2 ή και παραπάνω άτομα τις 
ίδιες ευθύνες και αρμοδιότητες προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η ομαλότερη δυνατή έντα-
ξη του εργαζομένου. Η εταιρεία έχει θεσπίσει 

από το 2016 να διοργανώνεται κάθε 6μηνο μία 
ημερήσια εκδρομή, Σάββατο ή Κυριακή, με 
τη συμμετοχή των εργαζομένων, με σκοπό τη 
χαλάρωση και την καλύτερη γνωριμία με τους 
συναδέλφους τους. 

Τον Απρίλιο του 2016, οργανώθηκε για πα-
ράδειγμα εκδρομή στο Ναύπλιο, με συμμετοχή 
150 εργαζομένων. Τα έξοδα μετακίνησης κα-
θώς και το γεύμα καλύφθηκαν βεβαίως από την 
εταιρεία.

Ενισχύοντας τη συντροφικότητα:
Σε τακτά χρονικά διαστήματα και με στόχο 

την ενίσχυση της ομαδικότητας, η Online Sales 
διοργανώνει βραδιές συγκέντρωσης ομάδων 
της εταιρείας σε εστιατόρια ή άλλους χώρους 
εστίασης, καλύπτοντας το σχετικό κόστος. Οι 
βραδιές αυτές αφιερώνονται στην ενδυνάμωση 
και στη σύσφιξη των σχέσεων των εργασιακών 
ομάδων μέσω της προσωπικής επαφής. Έχει 
δημιουργηθεί εταιρικός «κουμπαράς» όπου η 
εταιρεία κάθε μήνα τοποθετεί ποσό (100-250 
ευρώ) το οποίο στο τέλος κάθε μήνα εξαργυρώ-
νεται από την ομάδα που μετά από αίτησή της 
και κλήρωση αναδείχτηκε νικήτρια. Στην κλή-
ρωση συμμετέχουν όσες ομάδες το επιθυμούν, 
με μόνη προϋπόθεση να θέλει να συμμετάσχει 
το σύνολο της ομάδας στη βραδινή έξοδο. 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

7

8

8

7

8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Contact Center

470
εργαζόμενοι

63 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

140 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

9,1%
ποσοστό 
αποχώρησης

60%
ποσοστό  
γυναίκων 
 σε διευθυντικές 
θέσεις 

120 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

•  Αναγνωρiζεται η δουλειά των ανθρώπων 
κάθε μέρα και είναι όλοι εκεί για να σε 
βοηθήσουν να εξελιχθείς.
•  Κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική 
εμπειρία! Υπάρχει ομαδικότητα και 
εξαιρετικό κλίμα δίχως αντιπαραθέσεις και 
εντάσεις. Και φυσικά έχουμε τον καλύτερο 
εργοδότη, που μας στηρίζει και μας βοηθά 
πάντα.
•  Αποτελείται από ιδιαίτερα χαρισματικούς 
ανθρώπους με ανεπτυγμένο αίσθημα 
ευθύνης, προσήλωση σε αυτό που κάνουν 
και σεβασμό αξιοθαύμαστο προς την 
εταιρεία και τους υφιστάμενους.
•  Είναι από τις ελάχιστες εταιρείες όπου 
υπάρχει το αίσθημα της "οικογένειας" από 
την πρώτη στιγμή που προσλαμβάνεται ένας 
υπάλληλος.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Νίκος Ηλίας
Managing Director
Στην Online Sales

Όλοι μαζί δημιουργούμε το αύριο, σήμερα!

   Μια ομάδα που συνεχώς μεγαλώνει

Η διάκριση της OnlineSales στον διεθνή οργα-
νισμό Great Places to Work ως Best Work-
Place 2017 αποτελεί συνολική αναγνώριση 

των προσπαθειών μας και απόδειξη ότι οι άνθρωποί 
μας είναι το κορυφαίο συστατικό της επιτυχίας μας.

Στην Online Sales οι άνθρωποί μας έχουν συν-
δεθεί στην καθημερινότητά τους με τις αξίες του 
οργανισμού μας,  με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 
διάκριση να αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης μαζί με 
την οποία το αίσθημα υπερηφάνειας και τιμής να 
αποτυπώνεται στο DNA μας. Επενδύουμε καθη-
μερινά στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας, πι-
στεύοντας ότι η εργασία για να είναι αποδοτική πρέ-
πει να στηρίζεται στους νόμους της λογικής και της 
επιστημονικής μεθοδολογίας. Ωστόσο, ειδικά στον 
χώρο των υπηρεσιών όπου δραστηριοποιούμαστε, 

το «συναίσθημα» των ανθρώπων και η έκφρασή 
τους είναι εκείνα που συνδράμουν στην επιτυχία, 
καθώς αποτελούν τον πυρήνα όπου οι άνθρωποί 
μας νιώθουν ξεχωριστοί. Ως Customer Experience 
Provider στον χώρο της τηλεφωνικής εκπροσώπη-
σης, η συνολική εμπειρία κατά την εξυπηρέτηση του 
τελικού καταναλωτή αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
όλων μας. Συντασσόμενοι καθολικά με την παγκό-
σμια τάση όπου η «εμπειρία πελάτη» είναι ο νούμε-
ρο ένα στόχος καθημερινά, γίνεται ο πρωταρχικός 
σκοπός των ανθρώπων μας και η καθημερινή πηγή 
της εξέλιξης τους. Στρατηγική μας θέση για το παρόν 
και το μέλλον είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε 
το εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας 
και δεσμευόμαστε ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να 
δημιουργούμε το αύριο, σήμερα.
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Η AbbVie απασχολεί διεθνώς 29.000 
εργαζομένους και δραστηριοποιεί-
ται σε περισσότερες από 170 χώρες. 

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 2013, έπειτα 
από τον διαχωρισμό της Abbott σε δύο ανε-
ξάρτητες εταιρείες, και απασχολεί 118 εργαζο-
μένους, οι οποίοι μοιράζονται όλοι μαζί έναν 
κοινό στόχο: να επιφέρουν ουσιαστική διαφο-
ρά στη ζωή των ασθενών. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Παρέχεται ιδιωτική ιατροφαρμακευτική 

ασφάλιση στο σύνολο των εργαζομένων από 
την πρώτη μέρα εργασίας, η οποία καλύπτει 
και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας (βελο-
νισμός, ομοιοπαθητική). Η εταιρεία επιδοτεί 
τις εργαζόμενες που απουσιάζουν με άδεια 
μητρότητας για όλο το διάστημα των 120 
ημερών που ορίζει ο νόμος. Η παροχή επε-
κτείνεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων 
οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους 
λόγω ασθενείας. Υπάρχει πρόγραμμα επαγ-
γελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά 
των εργαζομένων ηλικίας 15-17 ετών.

Παρέχεται επίδομα (μέχρι 1.000€) για κά-
λυψη εξόδων παιδικού σταθμού ή νηπιαγω-
γείου. Δίδεται ένας μηνιαίος μισθός επίδομα 
γάμου, διατακτικές σίτισης (4€/εργάσιμη ημέ-
ρα) και στις γιορτές μια δωροεπιταγή 70€ για 

κάθε παιδί εργαζομένου. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η προστασία του μητρικού θηλασμού στον 
χώρο εργασίας αποτελεί δικαίωμα για τις ερ-
γαζόμενες μητέρες και με δεδομένα τα οφέλη 
του θηλασμού, η AbbVie έχει δημιουργήσει 
ειδικό χώρο θηλασμού εντός του ιατρείου 
της εταιρείας, για τη διευκόλυνση των εργα-
ζομένων που θηλάζουν. Κάθε θηλάζουσα μη-
τέρα έχει επίσης τη δυνατότητα να συλλέγει 
το γάλα της και να το αποθηκεύει στο ειδικό 
ψυγείο. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Το πρώτο εξάμηνο του 2016, η AbbVie δι-

οργάνωσε μια σειρά από δράσεις σε θέματα 
υγείας και ευεξίας που περιελάμβαναν ομι-
λίες, συνεδρίες, συνεργασία με διατροφολό-
γο και οδηγίες εργονομίας στον χώρο εργα-
σίας. Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης 
της εταιρείας, τα μέλη της AbbVie Running 
Team, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή, 
συμμετέχουν σε αγώνες δρόμου και τρέχουν 
για καλό σκοπό, ενισχύοντας με την προ-
σπάθειά τους συλλόγους ασθενών, ΜΚΟ και 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μέχρι σήμερα, 
έχουν συμμετάσχει σε 18 αγώνες δρόμου και 
έχουν τρέξει περισσότερα από 4.500 χιλιόμε-
τρα. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, με αφορμή 
και τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρό-

γραμμα εθελοντισμού της AbbVie “Week of 
Possibilities”, συγκέντρωσαν πρόσφατα πάνω 
από 500 κιλά τροφίμων μακράς διαρκείας. 

Ευελιξία στην εργασία:
Προκειμένου να ενισχύσει την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, η εταιρεία αποφάσισε να επιτρέπει σε 
όποιον το επιθυμεί, σε συνεννόηση με τον 
προϊστάμενό του, να εργάζεται από το σπί-
τι κάποιες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα. 
Μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, 46 εργαζόμε-
νοι είχαν κάνει χρήση συνολικά 295 ημερών 
εργασίας από το σπίτι. Στην πλειονότητα 
των εργαζομένων, έχουν αντικατασταθεί τα 
desktops με laptops, ενώ διατίθενται από την 
εταιρεία στικάκια internet και σύνδεση στο 
δίκτυο της εταιρείας μέσω AVPN, ώστε να εί-
ναι δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία. 

Παράλληλα, εφαρμόζεται και ευελιξία στο 
ωράριο. Η προσέλευση στην εταιρεία είναι 
ευέλικτη, ενώ έχει δοθεί η εντολή πριν από 
τις 10 το πρωί, να μην προγραμματίζεται 
καμία συνάντηση. Μάλιστα, με πρόσφατη 
οδηγία σε παγκόσμιο επίπεδο, κανένα επαγ-
γελματικό ταξίδι δεν προγραμματίζεται τις 
Παρασκευές, προκειμένου να δίνεται η δυνα-
τότητα σε όσους ταξιδεύουν να είναι το Σαβ-
βατοκύριακο με τις οικογένειές τους.
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Η εταιρεία που νοιάζεται

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική

118 
εργαζόμενοι

67.000.000€
τζίρος (2015)

64  άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

52 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

0,9%
ποσοστό 
αποχώρησης

36,8%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις

87 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο 

 Παροχή Ιδιωτικής 
Ιατροφαρμακευτικής 
ασφάλισης

 Παροχή  
Συνταξιοδοτικού  
Προγράμματος 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

10

9

10

10

•  Δεν έχουν γίνει μειώσεις μισθών, αντιθέτως 
έχουν δοθεί αυξήσεις -έστω και μικρές- στη 
μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων. Δίνεται 
η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Η εταιρεία 
καλύπτει μέρος ή όλο το κόστος μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων ανάλογα με το development 
plan του κάθε εργαζομένου. Η εταιρεία 
καλύπτει μέρος ή όλο το κόστος εκμάθησης 4 
ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 
Γερμανικά) ανάλογα με το επίπεδο του 
εργαζομένου.
•  Ο εργαζόμενος είναι πάνω από όλα!!!

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

   Η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ μονότονη στην ABBVIE

AbbVie Φαρμακευτική 50-250 εργαζόμενοι

« Ό λοι εμείς στην AbbVie, πίσω στο 
2013 και εν μέσω κρίσης, θελήσα-
με να οικοδομήσουμε μία διαφορε-

τική εταιρεία. Ο στόχος έγινε όραμα, αγκαλιάστηκε 
πρωτίστως από τους εργαζόμενους αλλά και από 
τη Διοίκηση.  Το όραμα αυτό προσπαθούμε να το 
υλοποιούμε. Δεν είναι αυτονόητο, ούτε κάτι απλό 
γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες που συνδιαμορ-
φώνουν το εργασιακό μας περιβάλλον. Απαιτείται 
καθημερινή προσπάθεια, σύμπνοια και η συνα-
ντίληψη των συναδέλφων. Προσπαθούμε πάντα 
να είμαστε στην πρωτοπορία των εξελίξεων, να 
σκεφτόμαστε και να δρούμε εκτός του παρα-
δοσιακού μοντέλου μιας τυπικής, συντηρητικής 
φαρμακευτικής εταιρείας και αυτό είναι κάτι ορα-
τό στους συναδέλφους. Θέλουμε στο εργασιακό 
μας περιβάλλον να υπάρχει άνεμος αισιοδοξίας 
και καινοτομίας. Η έννοια «καθημερινότητα» στην 
AbbVie δεν έχει αρνητικό φορτίο. Η προσπάθειά 

μας αυτή αντικατοπτρίζεται στην εξωστρέφειά μας, 
στους σύγχρονους χώρους εργασίας μας, στους 
τρόπους που επικοινωνούμε, μοιραζόμαστε εμπει-
ρίες, συνεργαζόμαστε, παράγουμε ιδέες. Υιοθετώ-
ντας ένα μοντέλο εργασίας που βασίζεται στη δι-
αρκή επιμόρφωση, στις ομαδικές δραστηριότητες, 
στις διατμηματικές ομάδες εργασίας καθώς επίσης 
και στην ευελιξία στο ωράριο, έχουμε καταφέρει 
να χτίσουμε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων. Η πρώτη θέση 
στη λίστα του θεσμού «BestWorkPlaces 2017» 
αλλά και η διαχρονικά καλή μας επίδοση, είναι η 
αντανάκλαση αυτής της προσπάθειας, ενώ ταυτό-
χρονα αποτελεί το κίνητρό μας για να συνεχίζουμε 
να επιδιώκουμε και να προσβλέπουμε στην εξέ-
λιξη, στην επιχειρησιακή παραγωγικότητα και στο 
μέλλον. Το ταξίδι μας συνεχίζεται με το ίδιο όραμα, 
αλλά και το ίδιο πάθος με τη διαρκή αναζήτηση κα-
λύτερων προϋποθέσεων και όρων εργασίας».

Θωμάς 
Κούγκουλος
HR Director

Στην AbbVie η έννοια  «καθημερινότητα» 
δεν έχει αρνητικό φορτίο
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H Beiersdorf Hellas είναι μία από τις 
150 και πλέον θυγατρικές της εται-
ρείας καλλυντικών Beiersdorf AG σε 

όλο τον κόσμο με πιο χαρακτηριστικό προϊόν 
της τη γνωστή σειρά περιποίησης NIVEA.  
Με 87 εργαζομένους στη χώρα μας και πα-
ρουσία από το 1968, συναντά και σήμερα κά-
ποιος στην Beiersdorf Hellas άτομα που εργά-
ζονται για πάνω από μια εικοσαετία. 

 Κάποιες από τις παροχές της:
Η Φροντίδα αποτελεί βασικό μέρος των αξι-

ών αλλά και μέριμνα της Beiersdorf. Από το 
2016, η εταιρική πολιτική του Early Friday για 
τους καλοκαιρινούς μήνες επεκτάθηκε για 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, δίνοντας τη δυ-
νατότητα στους εργαζομένους να αποχωρούν 
όλες τις Παρασκευές στις 15:00. Επιπρόσθετα 
έχει δημιουργηθεί γυμναστήριο στις εγκατα-
στάσεις της εταιρείας και παρέχονται υπηρε-
σίες διατροφολόγου. 

Η εταιρεία, θέλοντας να βοηθήσει και να 
στηρίξει τις νέες μητέρες, προσφέρει από 
πέρυσι 5 ημέρες επιπλέον αδείας/έτος μετ’ 
αποδοχών για κάθε τέκνο μέχρι να συμπλη-
ρώσει το 3ο έτος της ηλικίας του. Οι εργαζό-
μενοι μπορούν επίσης να εργαστούν από το 

σπίτι 2 φορές τον μήνα, χωρίς να χρειάζεται 
να κάνουν χρήση της αδείας τους ή να προ-
σκομίσουν δικαιολογητικά. Τα Χριστούγεν-
να δίνεται μια δωροεπιταγή €600 σε όλους, 
το καλοκαίρι η εταιρεία καλύπτει (έως €300) 
έξοδα κατασκήνωσης των παιδιών των εργα-
ζομένων και κάθε τρίμηνο προσφέρεται δω-
ρεάν πακέτο προϊόντων της εταιρείας, ενώ οι 
εργαζόμενοι μπορούν να αγοράσουν επιπλέ-
ον προϊόντα με έκπτωση 70%

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημιουργηθεί 

μια ομάδα με συμμετοχή εργαζομένων από 
διαφορετικά τμήματα η οποία ονομάζεται 
«Morale Team». Στόχος της ομάδας αυτής 
είναι να συγκεντρώνει και να αξιολογεί τις 
ανάγκες που υπάρχουν, να βρίσκει δράσεις 
και πρακτικές που θα κάνουν την εργασιακή 
καθημερινότητα των εργαζομένων ευχάρι-
στη, να τις μεταφέρει στην ανώτερη διοίκηση 
και με την έγκρισή της να τις υλοποιεί. Με-
ρικές μόνο από τις δράσεις περιλαμβάνουν: 
τη δημιουργία ενός δωματίου «χαλάρωσης» 
μέσα στην εταιρεία με το όνομα «Blue Room» 
δράσεις για την Ημέρα της Γυναίκας και τη 
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, μαθήματα 

scuba diving, μαθήματα σκοποβολής, συμμε-
τοχή στον ημιμαραθώνιο και στον Μαραθώ-
νιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δραστηριό-
τητες ευεξίας και άλλα πολλά. Πρόσφατα όλη 
η εταιρεία πέρασε ένα διήμερο στις Σπέτσες, 
το οποίο περιλάμβανε workshops με στόχο να 
ξαναθυμηθούν τη σημαντικότητα των βασι-
κών τους Αξιών στην καθημερινότητά τους 
αλλά και πολλές άλλες ευχάριστες δραστη-
ριότητες. Στην ετήσια εταιρική συνάντηση 
συμμετέχουν όλοι από όλη την Ελλάδα, ενώ 
τα γραφεία και η αποθήκη παραμένουν κλει-
στά για να μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι να 
λάβουν μέρος.

Οι ιδέες επιβραβεύονται:
Το 2016 δημιουργήθηκε η νέα πλατφόρμα 

Wagi (What a good Idea) η οποία συγκεντρώ-
νει όλες τις ιδέες των εργαζομένων, ορατές σε 
όλους, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ερ-
γασία ή το τμήμα.  

Βραβεύεται η συμμετοχή αλλά και οι ιδέες 
που επιλέγονται για υλοποίηση. Τα βραβεία 
μπορεί να είναι εκπαίδευση σε θέματα που 
ενδιαφέρουν τον εργαζόμενο, συμμετοχή 
στην ομάδα υλοποίησης ή δείπνο με τον Γε-
νικό Διευθυντή. 

2
Η φροντίδα στο επίκεντρο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή & Διάθεση 
Καλλυντικών 
Προϊόντων

87 εργαζόμενοι

43.069.207€
τζίρος (2015)

48  
άνδρες

39  
γυναίκες

4,5%
ποσ. αποχώρησης

41,6%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

160 ώρες 
εκπαίδευσης / εργαζ.

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή Συνταξ. 
Προγράμματος (Μόνο 
για Ανώτατα Διευθυντικά 
Στελέχη μέχρι το 2016. Για 
όλους από το 2017) 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

9

9

10

10

•  Υπάρχει Ισορροπία Εργασιακής και 
Προσωπικής, π.χ. με τα early Fridays 
ολόκληρο τον χρόνο, extra άδειες σε 
διάφορες περιπτώσεις, work from home 
δυνατότητα, δεν υπάρχει κλίμα «ποιος θα 
φύγει τελευταίος από το γραφείο». Υπάρχει 
και η Morale Team - Δραστηριότητες & 
εκπλήξεις στην καθημερινότητά μας.
•  Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 
για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία, 
π.χ. διαιτολόγος, γυμναστήριο, ψυχολογική 
υποστήριξη, extra ασφαλιστική κάλυψη.
•  Σε σχέση με τις συνθήκες της ελληνικής 
αγοράς και του ανταγωνισμού, η εταιρεία 
προσφέρει ένα υγιές επαγγελματικό 
περιβάλλον δείχνοντας κατά κανόνα 
ανθρώπινο πρόσωπο.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η
διάκριση αυτή μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά, 
επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες της 
Beiersdorf Hellas να μένει πιστή στις αξίες 

και στο όραμα που τη διέπουν. Ένα όραμα συ-
νυφασμένο με τη φροντίδα, τόσο προς τους κα-
ταναλωτές όσο και προς τους εργαζομένους της.

Στην Beiersdorf Hellas πιστεύουμε ότι οι εργα-
ζόμενοι είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές της εται-
ρείας και των προϊόντων μας. Όταν λοιπόν είναι 
εκείνοι που μας ανεβάζουν στη δεύτερη υψη-
λότερη θέση της λίστας Best Workplaces, τότε η 
ικανοποίηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, όπως και 
η ευθύνη που τη συνοδεύει. Η Beiersdorf Hellas 
προσφέρει ένα υγιές επαγγελματικό περιβάλλον, 
όπου η φροντίδα, η εμπιστοσύνη, η απλότητα και 
η τόλμη βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, 

στην εταιρεία μας επικροτούμε κάθε νέα ιδέα και 
πρωτοβουλία. Έτσι το 2016 δημιουργήθηκε μια 
πλατφόρμα νέων ιδεών με προτάσεις προς όφε-
λος του οργανισμού.

Στην Beiersdorf Hellas στοχεύουμε στο καλύτε-
ρο, στηρίζοντας τον ανοιχτό διάλογο κι ενθαρρύ-
νοντας την περαιτέρω επιμόρφωση κι εμπλοκή 
των ανθρώπων μας. Η Φροντίδα προς τους αν-
θρώπους μας γίνεται πράξη μέσα από παροχές 
κι ενέργειες που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ αφο-
ρά τόσο τους ίδιους όσο και τους συνανθρώπους 
μας, μέσα από εθελοντικές δράσεις που διενερ-
γούμε. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους τους 
ανθρώπους μας, όπως σε αυτούς ανήκει και ένα 
μεγάλο ευχαριστώ! 

Λένα Μπόλλη
HR Business Partner – 
Recruitment & Development

«Με στόχο ένα υγιές & δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον»

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

   Workshop στις Σπέτσες
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Η 3Μ, η οποία δραστηριοποιείται στη 
χώρα μας από το 1970 και απασχο-
λεί 66 εργαζομένους, είναι παρούσα 

γύρω μας σε διάφορους τομείς της καθημε-
ρινής μας ζωής, σε περισσότερα από 50.000 
προϊόντα. Ο μέσος άνθρωπος σπάνια βρίσκε-
ται πάνω από 3 μέτρα μακριά από ένα προϊόν 
της 3Μ. Δίνοντας μεγάλη έμφαση στη δημι-
ουργία νέων προϊόντων, η εταιρεία έχει επεν-
δύσει υπέρογκα ποσά στην έρευνα και την  
ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Στη φιλοσοφία της 3Μ είναι να διαθέτει για 

τους ανθρώπους της ένα οικογενειακό περι-
βάλλον και αυτό εκφράζεται μέσα από αντί-
στοιχες παροχές, όπως συνταξιοδοτικό και ια-
τροφαρμακευτικό πρόγραμμα (με βελονισμό 
και ομοιοπαθητική), μετοχές της εταιρείας, 
δώρο γάμου και γέννησης, δώρο στα παιδιά 
των εργαζομένων που πετυχαίνουν στο Πανε-
πιστήμιο, Χριστουγεννιάτικο καλάθι με προϊ-

όντα αξίας 100 ευρώ και άλλα πολλά. 
Η 3M ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους 

της όχι μόνο ως υπαλλήλους αλλά, και ως 
άτομα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να ισορ-
ροπήσουν καλύτερα την εργασία τους με την 
προσωπική τους ζωή, έχει σχεδιάσει ένα πρό-
γραμμα που τους προσφέρει τη δυνατότητα, 
εάν το επιθυμούν, και σε συμφωνία με τον 
προϊστάμενό τους, να εργάζονται μία ή δύο 
φορές την εβδομάδα από το σπίτι τους.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
H 3M ξέρει να γιορτάζει τα καλά αποτελέ-

σματα αλλά και τα ευχάριστα γεγονότα που 
συμβαίνουν στην εταιρεία και με τον τρόπο 
αυτό να δημιουργεί οικείο, φιλικό και οικο-
γενειακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ενί-
σχυσης της συναδελφικότητας διοργανώνο-
νται συχνά διάφορες δραστηριότητες, όπως 
αγώνες paintball, συμμετοχή σε παιχνίδια σε 
escape rooms, pizza party για εορτασμό εται-
ρικών αποτελεσμάτων, έξοδοι τμημάτων για 

φαγητό, διήμερο ταξίδι για όλους, τουρνουά 
τάβλι, διαγωνισμός φωτογραφίας, πικ-νικ 
στην Πάρνηθα, εκδήλωση για συνάδελφο 
που έγραψε βιβλίο… κ.τ.λ. Κάθε χρόνο, για τους 
εργαζομένους που έχουν παιδιά έως 12 ετών 
διοργανώνεται το Χριστουγεννιάτικο παιδικό 
πάρτι σε κάποιον παιδότοπο ή σε Θέατρα με 
μουσικές παραστάσεις. 

Αναγνώριση για όλους:
Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την 3Μ εί-

ναι η αναγνώριση και η επιβράβευση του 
προσωπικού της σε κάθε ευκαιρία που της 
δίνεται. Έτσι, ανά τρίμηνο βραβεύονται οι 
εργαζόμενοι στο χώρο των πωλήσεων. Ο πω-
λητής του κάθε τριμήνου λαμβάνει κουπόνια 
αξίας 150 ευρώ και ο πωλητής του έτους κου-
πόνια αξίας 600 ευρώ. Επίσης δίνονται spot 
recognition bonuses. Πέραν των πωλήσεων 
όμως έχουν θεσπισθεί ετήσια bonuses και για 
το marketing αλλά και για τους διοικητικούς 
υπαλλήλους.

3
Η καινοτομία στο προσκήνιο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπόριο & Διανομή 
Κατ/τικών και 
Βιομηχανικών 
Προϊόντων

66
εργαζόμενοι

33.836.848€
τζίρος (2015)

37  
άνδρες

29  
γυναίκες

1,4%
ποσ. αποχώρησης

45%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

30 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή Συνταξ. 
Προγράμματος 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

9

9

9

9

•  Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει 
ανά πάσα στιγμή βοήθεια, ως εταιρεία 
συσπειρωνόμαστε και αντιμετωπίζουμε τις 
κρίσιμες καταστάσεις όλοι μαζί, σαν μια γροθιά. 
Λειτουργούμε στο «εμείς» και αποφεύγουμε 
το «εγώ» καθώς η σπουδαιότητα της ομάδας 
είναι το κλειδί για μια μακρόχρονη σχέση με 
αμοιβαία οφέλη.
•  Είναι και θα είναι το σπίτι μου, ακόμα και όταν 
υπάρχουν μέρες πίεσης, αξίζει κανείς να είναι 
κομμάτι αυτής της εταιρείας.
•  Η μητέρα μου αντιμετωπίζει πρόβλημα 
καρκίνου τα τελευταία 2 χρόνια και η εταιρεία 
έχει δείξει κατανόηση όταν πρέπει να λείπω 
από την εργασία μου.
•  Στην εταιρεία μας το προσωπικό αποτελεί την 
πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης, δίνοντας 
σε όλους και όλες ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η
σημαντική διάκριση της 3M Hellas στον θεσμό των Best Workplaces αποτελεί για όλους εμάς 
τους εργαζομένους τιμή, χαρά, αναγνώριση και κυρίως υπερηφάνεια καθώς επιβραβεύει την 
υψηλή ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων στην εταιρεία μας.

Η 3M εφαρμόζει την επιστήμη για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ευκολότερη και πιο 
ολοκληρωμένη. Κινητήριος δύναμη και πυρήνας της προσπάθειάς μας είναι οι άνθρωποί μας. Σε ένα 
πρότυπο εργασιακό περιβάλλον που αποπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, προσπαθούμε με ανοιχτή 
και αμφίδρομη επικοινωνία, με αμοιβαία κατανόηση και δέσμευση να επιβραβεύουμε το ήθος και τον 
χαρακτήρα των ανθρώπων μας.  Επιβεβαίωση των Υψηλών Αρχών Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπερι-
φοράς αποτελεί η διάκρισή μας και φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά ως «Οne of Ethisphere’s® 2017 
World’sMost™ Ethical Companies®».

Εφαλτήριο συνεχούς βελτίωσης για τους ανθρώπους μας αποτελούν και οι έξι Ηγετικές Συμπε-
ριφορές μας, καθώς προωθούν την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, την ομαδικότητα, την 
ενθάρρυνση και τη συνεργασία. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε διαρκώς στις ανάγκες των 
εργαζομένων μας και στην προσφορά των καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Επιμορφώνουμε τους εργαζομένους με συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης και με προσωποποιη-
μένο πλάνο ανάπτυξης ώστε να αναπτύξουμε δεξιότητες και να ενισχύουμε τη δημιουργικότητα, την 
αφοσίωση και τον ζήλο.

Επιβραβεύουμε το πάθος, τη συνέπεια και την προσήλωση των εργαζομένων μας στη διαρκή ανά-
πτυξη της εταιρείας μας και γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας που οφείλονται στην πολύτιμη συνεισφορά 
τους. Η τιμητική αυτή διάκριση ανήκει σε όλους τους ανθρώπους της 3Μ Hellas και είναι μια ξεχωρι-
στή διάκριση που την αξίζουν! Τους ευχαριστούμε!

Σταυρούλα 
Καλλέργη
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Νομικών Υπηρεσιών στην 3MHellas

«Ο Άνθρωπος στο επίκεντρο της επιτυχίας» 

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

   Οι εργαζόμενοι τρέχουν για καλό σκοπό

Στην 3Μ, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν το ταλέντο τους
με τρόπους που δίνουν αξία

σε 12 διαφορετικούς Τομείς Εξειδίκευσης.

Εδώ, Αναπτύσσεσαι.

www.3M.gr /3ΜGreece /3M

Φροντίδα Υγείας Βιομηχανία Ασφάλεια Αυτοκίνητο

Ηλεκτρονικά Ενέργεια Επιγραφοποιία & Κτίριο Μεταφορικά Μέσα

Τηλεπικοινωνίες Διακόσμηση & Κατασκευές Εξορύξεις, Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο Καταναλωτικά Προϊόντα
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30   Xerox Hellas 50-250 εργαζόμενοι

Η Xerox, με παρουσία σε 160 χώρες, βρί-
σκεται  πίσω από μια σειρά από καινο-
τόμες λύσεις που άλλαξαν τον τρόπο 

της εργασίας. Μερικά από τα επιτεύγματά της 
περιλαμβάνουν το πρώτο φωτοαντιγραφικό 
(1949), το πρώτο desktop PC (1973), το πρώ-
το mouse (1973), τον πρώτο laser εκτυπωτή 
(1977) και τον εκτυπωτή που τυπώνει πάνω σε 
αντικείμενα (2016). H Xerox Hellas, δραστηριο-
ποιείται στην Ελλάδα από το 1972 στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων 
και εμπορίας αναλώσιμων ειδών. 

Κάποιες από τις παροχές της: 
Η δέσμευση για εκπαίδευση και ουσιαστική 

ανάπτυξη των ανθρώπων της αποτελούν ένα 
από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
εταιρείας. Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε 
εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 
εκμάθησης αγγλικών, ενώ η εταιρεία προωθεί 
προγράμματα mentoring και coaching για τους 
managers της. Η Xerox επιδιώκει την ύπαρξη 
ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και 
την προσωπική ζωή. Ενδεικτικά κάποιες από 

τις πιο σημαντικές παροχές που προσφέρει 
είναι το ιδιωτικό φαρμακευτικό και συνταξιο-
δοτικό πρόγραμμα για όλους, δώρο γέννησης 
παιδιού, 2 ημέρες επιπλέον άδεια για νέους πα-
τέρες, 2 εβδομάδες επιπλέον για τις νέες μητέ-
ρες,  δωροεπιταγή σε όλους για τα Χριστούγεν-
να, καθώς και €300 δωροεπιταγή στα παιδιά 
εργαζομένων που μπαίνουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Το 2016 όλη η εταιρεία γιόρτασε τα εξαιρετι-

κά της αποτελέσματα με εκδρομή σε χειμερινό 
resort στην Αράχωβα. Οι εκδηλώσεις της Xerox 
χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και είναι ιδι-
αίτερα κεφάτες και καινοτόμες, αφού μπορούν 
να περιέχουν από διαγωνισμό τραγουδιού 
(«Τhe Xerox Factor») έως και διαγωνισμό χορού 
(«Dancing with the Xerox Stars»), με τη συμμε-
τοχή όλου του προσωπικού. 

Στο 90% των εργαζομένων έχουν και κυμαι-
νόμενες αποδοχές και bonus (πέραν του βασι-
κού μισθού). Οι στόχοι που μπαίνουν είναι κα-
θορισμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι και μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κανένα 
από αυτά δεν καταργήθηκε ή μειώθηκε λόγω 

της οικονομικής κρίσης. Η Xerox βραβεύει τους 
εξαίρετους εργαζομένους με δώρο ένα Σαββα-
τοκύριακο με τον/τη σύντροφό τους ή ταξίδι 
στο εξωτερικό για τους αρίστους από το τμήμα 
Πωλήσεων ή τις τεχνικές υπηρεσίες. 

Ενδεικτικό του τρόπου που η εταιρεία αντιμε-
τωπίζει τους εργαζομένους της, ήταν ότι έδωσε 
τη δυνατότητα σε έναν νέο εργαζόμενο που το 
επιθυμούσε, να τρέξει στον Μαραθώνιο του Βε-
ρολίνου, μεσολαβώντας για τη συμμετοχή του 
στη Γερμανική Xerox και καλύπτοντας όλα τα 
έξοδά του.

Μια συγκινητική ενέργεια:
Μέσα στο πλαίσιο της εθελοντικής συνεισφο-

ράς, έλαβε χώρα μια πολύ συγκινητική πρω-
τοβουλία τον Μάιο του 2016, όταν η εταιρεία 
αποφάσισε να υποστηρίξει το Make-A-Wish®, 
υλοποιώντας μια ευχή που είχε εκφράσει ένα 
κοριτσάκι: Ήθελε με την αποχώρησή του από το 
νοσοκομείο να έβλεπε ένα Στρουμφοδωμάτιο. 
Μια ομάδα εργαζομένων λοιπόν ζωγράφισε το 
δωμάτιο της μικρής σαν Στρουμφοχωριό ενώ 3 
εργαζόμενοι ντύθηκαν στρουμφάκια και υπο-
δέχθηκαν το κοριτσάκι στο νέο του δωμάτιο.

4
Αναγνώριση και υπερηφάνεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παροχή 
Ολοκληρωμένων 
Λύσεων Διαχείρισης 
Εγγράφων

99
εργαζόμενοι

29.500.000€
τζίρος (2015)

67  
άνδρες

32  
γυναίκες

0,9%
ποσ. αποχώρησης

25%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

118 ώρες 
εκπαίδευσης / εργαζ.

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή Συνταξ. 
Προγράμματος (μετά 
από 5 έτη στην εταιρεία)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

9

9

9

9

•  Η πρόσβαση στη Διοίκηση γίνεται με 
μεγάλη ευκολία και χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. Οι καλές νέες ιδέες 
εισακούονται και πιστώνονται σε αυτόν 
που τις σκέφτηκε, βοηθώντας τον να 
αναγνωριστεί εργασιακά. 
•  Είναι μια εταιρεία που πραγματικά δίνει 
την ευκαιρία στους ανθρώπους της να 
ανέβουν, αισθανόμαστε ασφαλείς και θα 
ήθελα να εργάζομαι εδώ για πολλά χρόνια.
•  Πάντα ήμουν περήφανη που δούλευα 
στην Xerox, αλλά τώρα ειδικά, για την 
Ελλάδα του σήμερα, που ακούμε διάφορα 
από άλλες εταιρείες, πιστεύω ακράδαντα 
την XEROX ΜΑΣ γιατί ήταν και είναι πάντα 
δίπλα στον εργαζόμενο σαν οικογένεια!!! 
Proud to be XEROX!!! 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Xerox Hellas, Βασίλη Ραμπάτ.

 Κύριε Ραμπάτ, δεν είναι η πρώτη φορά που βραβεύεστε στα Best Workplace Awards, σωστά;
Πράγματι! Και τις έξι φορές που ήμασταν υποψήφιοι τα τελευταία χρόνια, καταφέραμε να διακριθούμε. 
Η φετινή μας βράβευση όμως μας έκανε πιο χαρούμενους από ποτέ. 

 Γιατί το λέτε αυτό;
Επειδή συμπίπτει με μια πολύ σημαντική επέτειο για την εταιρεία μας, καθώς φέτος γιορτάζουμε 45 
χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα, αλλά και γιατί η διάκριση για τους συμμετέχοντες στα 
φετινά βραβεία ήταν πιο δύσκολη από κάθε άλλη φορά, καθώς οι συμμετοχές από όλους τους κλά-
δους της αγοράς ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. 

  Ποιος ειναι ο θεμέλιος λίθος αυτής της επιτυχίας;
Οι αξίες της εταιρείας μας και κυρίως οι ίδιοι οι άνθρωποί μας! Όπως γνωρίζετε, το 66% της τελικής 
βαθμολογίας στα βραβεία προκύπτει από την κρίση των εργαζομένων. Άρα, όταν εν μέσω κρίσης η 
αναγνώριση βασίζεται κυρίως στη γνώμη των ανθρώπων μας, νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι.

  Πείτε μας λίγα λόγια για το μέλλον.
Παρά τις αντιξοότητες, διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά και συνεχίζουμε να προσφέ-
ρουμε λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να δουλεύουν πιο παραγωγικά και πιο οικονομικά. Με το 
μεγαλύτερο λανσάρισμα προϊόντων στην ιστορία μας να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και με όπλα μας την 
καινοτομία και βέβαια τους ανθρώπους μας, είμαστε σίγουροι ότι το 2017 θα αποτελέσει μια χρονιά- 
ορόσημο, εξασφαλίζοντας ένα ακόμη καλύτερο μέλλον τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους 
εργαζομένους μας.

Βασίλης 
Ραμπάτ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Xerox Hellas

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

   «Ετοιμάζοντας το Στρουμφοδωμάτιο»
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•  Η Mars είναι μοναδική! Από την πρώτη στιγμή 
το καταλαβαίνεις! Χαμογελαστοί άνθρωποι! 
Άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται για 
εσένα. Συνεχείς συζητήσεις για τη βελτίωση 
σου σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. 
Πραγματικά πιστεύω πώς αν κάποιος εργαστεί 
στη Mars θα νιώσει πώς είναι να δρας και να 
αναπτύσσεσαι σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον!
•   Είναι εξαιρετικά σπάνιο στις μέρες μας μια 
εταιρεία να βρίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο, 
να αυξάνει-βελτιώνει τις παροχές του και 
να ενδιαφέρεται για εκείνον ουσιαστικά. 
Συγκεκριμένο παράδειγμα ο προϊστάμενος 
μου σε πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα 
πρόσφατα με στήριξε σε όλα τα επίπεδα κ μου 
έδωσε να καταλάβω πως η εταιρεία βρίσκεται 
δίπλα μου κ σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι 
κάτι που δεν το ξεχνάς ποτέ.
•  Η Mars δεν εκπαιδεύει. Καλλιεργεί. 
Χτίζει επαγγελματίες αλλά και ανθρώπους. 
Δημιουργεί συνεργάτες, ομάδες με ηθική, 
στόχους, δεσμούς… συνοδοιπόρους στον 
εργασιακό στίβο και στις προσωπικές-φιλικές 
σχέσεις μας.
•  Υπάρχει η δυνατότητα να φέρεις τα παιδί σου 
ή ακόμα και τα κατοικίδια σου οποιαδήποτε 
μέρα χρειάζεται στο γραφείο. Με αυτό τον 
τρόπο αντιλαμβάνεσαι ότι η εταιρεία σε 
βοηθάει και νοιάζεται για σένα ουσιαστικά, 
και ότι όλα τα μέλη της οικογένειας σου είναι 
ευπρόσδεκτα και αποτελούν και αυτά μέρος 
της ευρύτερης οικογένειας MARS.
• Το ξεχωριστό της όραμα και αποστολή, που 
δένει τους ανθρώπους της σε ένα κοινό σκοπό. 
Δεν είναι απλά λόγια στις παρουσιάσεις και τα 
έγγραφα, αλλά η κοινή μας πεποίθηση και ο 
λόγος για τον οποίο είμαστε περήφανοι.

MARS Greece 50-250 εργαζόμενοι

ΗMARS από το 1911 που δημιουρ-
γήθηκε (ως σοκολατοποιία) από τον 
Frank Mars στις ΗΠΑ εξακολουθεί 

να αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση. 
Σήμερα έχει πάνω από 80.000 εργαζομένους 
σε 78 χώρες, ενώ η MARS Greece, που περι-
λαμβάνει τη MARS και τη Royal Canin, απα-

σχολεί 168 ανθρώπους. Η εταιρεία έχει 
δομηθεί γύρω από Πέντε απαράβα-

τες θεμελιώδεις Αρχές: Ποιότητα, 
Υπευθυνότητα, Αμοιβαιότητα, 
Αποτελεσματικότητα και Ελευ-
θερία. 

Κάποιες από τις παροχές 
της:

Η εταιρεία φροντίζει τους ανθρώ-
πους της και το αποδεικνύει, προσφέρο-

ντας μεταξύ άλλων: ιδιωτικό ιατροφαρμακευ-
τικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ευελιξία 
στο ωράριο εργασίας, επιδότηση €30 για γυ-
μναστήριο κάθε μήνα, δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα, κάλυψη του κόστους των διοδίων 
της Αττικής Οδού, δώρο γάμου €200, έξτρα 
ημέρες άδεια, early Fridays τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, φρούτα στους χώρους των γρα-
φείων, καθώς και σχολικά είδη στα παιδιά 
των εργαζομένων.  Στη Mars οι εργαζόμενοι 
δεν χάνουν τις επίσημες αργίες αν πέσουν 
Σαββατοκύριακο, καθώς μεταφέρονται κά-
ποια επόμενη Δευτέρα ή Παρασκευή. H ανα-
γνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων 
και των νέων καινοτόμων ιδεών είναι καθη-
μερινή και συνδυάζεται με βραβεία, δώρα, 
γιορτές, τιμητικές πλάκες, ticket restaurant 

5

Εταιρεία με θεμελιώδεις αρχές

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Ειδών 
Διατροφής

168 εργαζ.

55.700.000€
τζίρος (2015)

95 άνδρες

72 
γυναίκες

4,08%
ποσ. αποχώρησης

36,94%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

45,35 ώρες 
εκπαίδευση / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή Συντ/ού  
Προγράμματος

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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και ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν:
Η κουλτούρα της εταιρείας είναι ιδιαίτερα 

φιλική και  κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για 
τους εργαζομένους να γιορτάσουν και να μοι-
ραστούν ωραίες στιγμές. 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να φέρουν καθη-
μερινά τα κατοικίδιά τους ή τα παιδιά τους 
στο γραφείο χωρίς πρόβλημα. Η εταιρεία 
επενδύοντας στην καινοτομία διοργανώνει 
διαγωνισμούς ιδεών, όπως π.χ. το «Κάνε τη 
διαφορά!» και επιβραβεύει τους «ήρωές» της 
αλλά και τις ομάδες που είναι πιο δημιουργι-
κές. Πέρα από το ετήσιο χριστουγεννιάτικο 
πάρτι, έχει καθιερωθεί και το αποκριάτικο, δι-
οργανώνονται εκδρομές για δραστηριότητες 
team building, ενώ οι εργαζόμενοι τρέχουν 
ή τραγουδούν για καλό σκοπό σε δραστηρι-
ότητες που εμπεριέχουν ή αποβλέπουν σε 
κάποια κοινωνική προσφορά. Οι εργαζόμενοι 

στη Mars πραγματοποιούν πολλές δράσεις 
που απευθύνονται στο κοινό καλό. Σε μία από 
αυτές πρόσφατα η εταιρεία δώρισε 4,5 τόνους 
τρόφιμα σε ΜΚΟ που φροντίζουν πρόσφυγες.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει ενεργό δράση 
στην προστασία των αδέσποτων ζώων και 
προσφέρει και ένα Πρόγραμμα Υποτροφιών 
για φοιτητές κτηνιατρικών σπουδών. 

Οι Πέντε Αρχές πάνω από όλα:
Οι Πέντε Αρχές της εταιρείας έχουν περά-

σει πλέον στο DNA του κάθε εργαζομένου και 
γίνονται πραγματικά πράξη στην καθημερι-
νότητα. 

Μπορεί κανείς να το δει αυτό στο τεράστιο 
κολάζ «Wall of Fame» που κοσμεί τους χώ-
ρους της εταιρείας, όπου αντικατοπτρίζονται 
οι Πέντε θεμελιώδεις Αρχές και δημιουργή-
θηκε από τους ίδιους τους εργαζομένους στο 
πλαίσιο  των βιωματικών εργαστηρίων που 
οργανώνει η εταιρεία. 

   Η εκπαίδευση έχει μεγαλύτερη αξία όταν είναι βιωματική

Η ανάδειξη των 100 εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ευρώπη για το 2017 θα πραγματοποιηθεί

σε μια λαμπρή τελετή που θα λάβει χώρα στο Παρίσι
τον προσεχή Ιούνιο. 

Επόμενος σταθμός 
η Ευρωπαϊκή διάκριση

Αναμένουμε να δούμε ποιες εταιρείες 
θα διακριθούν από την Ελλάδα!
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Ταχύτητα, πολυπλοκότητα 
και αβεβαιότητα: 
οι σύγχρονες προκλήσεις 
του HR

Κ αθώς η ταχύτητα των εξελίξεων (τεχνο-
λογικών, θεσμικών, κοινωνικών, κ.λπ.) 
και ο ανταγωνισμός αυξάνονται συνεχώς 
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, οι 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα. Οι ειδι-
κοί της οργάνωσης και της στρατηγικής των επιχειρή-
σεων επαναλαμβάνουν σταθερά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριάντα ετών τουλάχιστον, τις σχετικές 
προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεων. Πριν από τριάντα χρόνια, αυτές οι επισημάνσεις 
πιθανώς να εκλαμβάνονταν από πολλές επιχειρήσεις 
ως μια προειδοποίηση που αφορούσε στο μακρινό 
μέλλον, σήμερα όμως αποτελούν μια πραγματικότητα 
που είναι ευρέως αντιληπτή από τον καθένα. Η προ-
σαρμοστικότητα των οργανισμών σε ένα περιβάλλον 
που αλλάζει έχει έρθει στο επίκεντρο της προσοχής 
και στην καθημερινή ατζέντα των επιχειρήσεων. Θεω-
ρία και πράξη συγκλίνουν, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη 
οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πιο ευέλικτες δομές,  
να αναπτύξουν μια εταιρική κουλτούρα που συνδρά-
μει στην προσαρμοστικότητα της επιχείρησης και να 
επενδύσουν σε γνώσεις και ικανότητες που σχετίζο-
νται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμά-
των αλλαγής (change management). 

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, τα αποτελέσματα 
μέχρι σήμερα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθόσον η 
«θνησιμότητα» των σημερινών επιχειρήσεων είναι 
μεγάλη και η πλειονότητα των προσπαθειών των επι-
χειρήσεων για υλοποίηση αλλαγών ευρείας κλίμακας 
αποτυγχάνει. Αν και οι λόγοι είναι πολλοί και σύνθε-
τοι, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής μιας επιχείρησης, καθώς και η ταχεία 
προσαρμογή της σε απρόβλεπτες εξελίξεις, στηρίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό στον ανθρώπινο παράγοντα. 
Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού καλούνται να συνδράμουν αποφασιστικά 
στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση της 
στρατηγικής των επιχειρήσεων. 

Αν αυτό αποτελούσε πρόκληση σε περιόδους οικονο-
μικής ανάπτυξης και σταθερότητας, μπορεί κανείς να 
φανταστεί το μέγεθος της πρόκλησης στις σημερινές 
συνθήκες που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, 
αβεβαιότητα και στενότητα πόρων. Για παράδειγμα, 
η ικανότητα του καθορισμού των κρίσιμων για μια 
επιχείρηση γνώσεων και ικανοτήτων δυσχεραίνεται 
από τις απρόβλεπτες εξελίξεις στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, ενώ η δημιουργία και η διατήρηση υψη-
λής παρακίνησης, δέσμευσης και αφοσίωσης των 
εργαζομένων, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 
επιβάλλει διάφορες μορφές «λιτότητας»  αποτελεί για 
πολλά στελέχη στο Ανθρώπινο Δυναμικό ένα δυσεπί-

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 
και των μεγάλων επιχειρηματικών 
προβλημάτων, οι εταιρείες που 
συμμετείχαν και διακρίθηκαν στην 
έρευνα Best Workplaces αποτελούν 
ένα φωτεινό παράδειγμα της 
αποφασιστικής συνδρομής που 
μπορεί να έχει το τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού στην επιτυχία τους

Δρ Διονύσης 
Διονυσίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωσης 
και Διοίκησης στο ALBA Graduate 

Business School at the American 
College of Greece, Ακαδημαϊκός  
Διευθυντής του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών MSc in 
Strategic HRM

λυτο πρόβλημα. Επιπρόσθετα, για να αναλάβει αυτόν 
τον κρίσιμο ρόλο το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
μιας επιχείρησης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
και την ικανότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται 
μεγάλο αριθμό σχετικών δεδομένων που αφορούν, με-
ταξύ άλλων, στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης 
(αποδοτικότητα, κόστος, ικανότητες, κ.λπ.), στις δια-
μορφούμενες τάσεις στην προσφορά ταλέντου, στο το-
πίο της εκπαίδευσης, στα δημογραφικά στοιχεία,  και 
άλλα, δεδομένα που, όπως προαναφέρθηκε, μεταβάλ-
λονται διαρκώς.  Η διαθεσιμότητα εξελιγμένων πλη-
ροφοριακών συστημάτων για τη διοίκηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού, καθώς και οι διάφορες εφαρμογές 
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Linkedin) παρέχουν όχι 
μόνο αυξημένες δυνατότητες στα τμήματα ανθρώπι-
νου δυναμικού, αλλά και επιπρόσθετες απαιτήσεις σε 
ό,τι αφορά στην απόκτηση ικανοτήτων στη συλλογή 
και την ανάλυση δεδομένων (data analytics) που απαι-
τούνται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

Όλες οι προαναφερόμενες ικανότητες είναι, μεταξύ 
άλλων, πολύ κρίσιμες για να μπορέσει ένα Τμήμα Αν-
θρώπινου Δυναμικού να συμμετέχει στη διαμόρφωση 
και στην υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρη-
σης και να αποτελέσει το «μηχανοστάσιό» της στην 
εφαρμογή σημαντικών αλλαγών.  

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των με-
γάλων επιχειρηματικών προβλημάτων, οι εταιρείες 
που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στην έρευνα Best 
Workplaces αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα της 
αποφασιστικής συνδρομής που μπορεί να έχει το 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιτυχία τους.  
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Japan Tobacco International 50-250 εργαζόμενοι

Η Japan Tobacco International 
είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες καπνικών προϊόντων 

στον κόσμο. Απασχολεί πάνω από 26.000 
εργαζομένους παγκοσμίως σε 72 χώρες. 
Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1999. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Η JTI δίνει έμφαση στην εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  
Προσφέρει ιδιωτική ιατροφαρμακευτική 
ασφάλιση, με πλήρη ιατρικό προληπτι-
κό έλεγχο, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
για όλους, ευέλικτο ωράριο εργασίας και 
ενδιαφέρον ελαστικό πρόγραμμα για τις 
νέες μητέρες. 

Επιπλέον, καλύπτει τα έξοδα διοδίων 
προς την εταιρεία, προσφέρει σε όλους 
150€ δώρο τα Χριστούγεννα, παρέχει ει-
σιτήρια για θεάματα και αθλητικές εκδη-
λώσεις.  

Η εταιρεία, δείχνοντας την ευαισθησία 
και το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο, 
έχει θεσμοθετήσει δώρα/προσφορές, είτε 
σε μορφή χρημάτων είτε με τη μορφή λου-
λουδιών σε συμβάντα όπως γάμους, γεν-
νήσεις, ασθένειες, θανάτους συγγενών, 
γιορτές, επιτυχίες, κ.λπ. Σε όσους γονείς 

έχουν παιδιά στις τρεις πρώτες βαθμίδες 
εκπαίδευσης, προσφέρονται σχολικές 
τσάντες γεμάτες χρήσιμη γραφική ύλη για 
το σχολείο, ενώ για τα μεγάλα παιδιά 18-
28 χρονών πραγματοποιείται Εργαστήριο 
Επαγγελματικής Καθοδήγησης. 

Δράσεις και ενέργειες 
που ξεχωρίζουν: 

Η JTI αναγνωρίζει ότι η εμψύχωση των 
εργαζομένων αποτελεί καταλυτικό παρά-
γοντα ανάπτυξης της εταιρείας. Για τον 
λόγο αυτόν, στην εταιρεία πραγματοποι-
ούνται δραστηριότητες που ενισχύουν 
την κουλτούρα αξιών και την άμεση και 
αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία. 

Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες 
που διοργανώνονται είναι τα παιχνίδια 
paintball, βιωματικά workshop, οι ομάδες 
μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5Χ5 που υπο-
στηρίζει η εταιρεία, οι χειροτεχνίες χρι-
στουγεννιάτικων στολιδιών κ.ά. 

H εταιρεία τιμά επίσης την αφοσίωση, 
επιβραβεύοντας τις πολυετίες οι οποίες 
ξεκινούν με 700 Ευρώ τα 5 πρώτα χρόνια 
και φτάνουν τα 3.700 Ευρώ (στα 35 χρό-
νια)… προσθέτοντας και ένα μπουκάλι σα-
μπάνια! Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως η 

τράπεζα αίματος της εταιρείας λειτουργεί 
εδώ και 15 χρόνια και κάθε χρόνο περίπου 
το 30% των εργαζομένων δίνει αίμα. 

Η εταιρεία τέλος επιδιώκει να γιορτάζει 
με κάθε ευκαιρία, και έτσι εκτός από τα 
Χριστούγεννα, γιορτάζονται η ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου, τα γενέθλια όλων των 
εργαζομένων, οι Απόκριες κ.ά.

Και το κάτι παραπάνω:
Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός 

για την εταιρεία και φροντίζει να δημι-
ουργεί τις συνθήκες για τους εργαζομέ-
νους της ώστε να μπορούν να προσφέ-
ρουν στο κοινωνικό σύνολο. 

Στο πλαίσιο του εθελοντισμού, οι εργα-
ζόμενοι μεταξύ άλλων ετοίμασαν γεύματα 
για οικογένειες στην Παιανία σε συνεργα-
σία με την εταιρεία «Μπορούμε» και μαζί 
με τον Δήμο Αμαρουσίου έφτιαξαν έναν 
κήπο με λαχανικά για ανέργους και οικο-
γένειες που το έχουν ανάγκη. 

Παράλληλα δώρισαν πάνω από 1.000 
μερίδες φαγητού και ρουχισμό σε αστέ-
γους σε συνεργασία με ΜΚΟ και καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους οι εργαζόμενοι μα-
ζεύουν ρούχα και παιχνίδια για μια σειρά 
από ΜΚΟ.

6
O εργαζόμενος στο επίκεντρο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Καπνικών 
Προϊόντων

84
εργαζόμενοι

739.000.000€
τζίρος (2016) 
προ φόρων

51  
άνδρες

32  
γυναίκες

1,2%
ποσ. αποχώρησης

42,8%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

32 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή Συνταξ.  
Προγράμματος

• Η εταιρεία μου ενδιαφέρεται 
πραγματικά και ουσιαστικά για τους 
ανθρώπους της και το έχει δείξει πολλές 
φορές. Στην JTI νιώθεις ότι, εάν έχεις 
κάποιο προσωπικό πρόβλημα, θα βρεις 
ανταπόκριση.
• Υπάρχει η αίσθηση της οικογένειας. 
Όλα ξεκινάνε από το πρωί που μπαίνεις 
στην εταιρεία και είναι όλα έτοιμα. 
Μυρίζει ο καφές, ακούγονται γέλια και 
νομίζεις ότι δεν είσαι στη δουλειά, αλλά 
στο σπίτι σου. 
• Για κάθε υπάλληλο ο οποίος έχει 
χαμηλή αποδοτικότητα του δίνονται 
απλόχερα δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες 
μαζί με καθοδήγηση, εξειδικευμένη 
εκπαίδευση και ενθάρρυνση για να 
επανακάμψει.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

«Η
βράβευση της JTI ως "Καλύτερο 
Εργασιακό Περιβάλλον" έρχεται να 
προστεθεί σε μια σειρά σημαντι-

κών διακρίσεων αναφορικά με τις εργασιακές 
πρακτικές που εφαρμόζουμε ως αναπόσπα-
στο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας, 
παρέχοντας εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
και ευκαιρίες ανάπτυξης και σταδιοδρομίας 
για τους ταλαντούχους εργαζομένους μας σε 
όλα τα επίπεδα, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι διανύου-
με δύσκολες εποχές και ακόμα περισσότερο γι' 
αυτό, αναγνωρίζουμε το βάρος της ευθύνης να 
προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα άρι-

στο εργασιακό περιβάλλον με ανταγωνιστικές 
αποδοχές, κίνητρα για την ανάπτυξή τους, αλλά 
και στήριξή τους στις δύσκολες προσωπικές 
στιγμές, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σταθερός μας στόχος είναι η διατήρηση ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος που συνδυάζει την 
ακεραιότητα με την επαγγελματική αριστεία.  
Η αναγνώριση αυτή ως Best Workplace, προ-
ερχόμενη από τους ίδιους τους εργαζομένους 
μας, καταδεικνύει ότι κινούμαστε στον σωστό 
δρόμο. 

Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς και από αυτό 
αντλούμε δύναμη να συνεχίσουμε».

Edoardo 
Voletti
Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της JTI Ελλάδας

«Επενδύουμε στους ανθρώπους μας»

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

    Η γυναικεία παρουσία είναι δυνατή στην JTI
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

9

9
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British American Tobacco Hellas 50-250 εργαζόμενοι

H British American Tobacco, με δυ-
ναμική παρουσία στον χώρο της 
παγκόσμιας καπνοβιομηχανίας για 

περισσότερα από 114 χρόνια, ιδρύθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1902 και συγκαταλέγεται σή-
μερα ανάμεσα στους μεγαλύτερους ομίλους 
καπνικών προϊόντων στον κόσμο. Απασχολεί 
διεθνώς πάνω από 50.000 εργαζομένους και 
εμπορεύεται πάνω από 200 εμπορικά σήματα 
σε περισσότερες από 200 αγορές. Στη χώρα μας 
η British American Tobacco Hellas λειτουργεί 
από το 1999. 

Κάποιες από τις παροχές της: 
Η εταιρεία προσφέρει ιδιωτική ιατροφαρ-

μακευτική ασφάλιση που περιλαμβάνει νοσο-
κομειακή περίθαλψη και προνόμια ιδιωτικού 
θεραπευτηρίου για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους. Επίσης παρέχει συνταξιο-
δοτικό πρόγραμμα και επιβραβεύει την πολύ-
χρονη εργασία. Παράλληλα, δίνεται έμφαση 
σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία 
στοχεύουν τόσο στην επαγγελματική εκπαί-
δευση όσο και στην προσωπική ανάπτυξη των 
ανθρώπων της. Στη διάρκεια του 2016, πραγ-
ματοποιήθηκαν εκατοντάδες ώρες εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η British 
American Tobacco Hellas παρέχει καθημερινά 
κάλυψη στο προσωπικό της για το μεσημερια-

νό φαγητό τους, καθώς και μία μηνιαία παροχή 
σταθερής αξίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν 
να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις 
για τη χρησιμοποίησή της (όπως π.χ. e-pass, 
κουπόνια καυσίμων, δωροκάρτα εμπορικών 
κέντρων, κ.ά.) Τα Χριστούγεννα η εταιρεία 
προσφέρει δώρα σε όλους τους εργαζομένους, 
αλλά και στα παιδιά τους. Επίσης η εταιρεία 
παρέχει δώρα στους εργαζομένους προς επι-
βράβευση της εξαιρετικής απόδοσης. Τα δώρα 
αυτά προέρχονται από έναν online κατάλογο 
με πολλές επιλογές, όπως προπληρωμένες πι-
στωτικές κάρτες, drones, smartphones και είδη 
ταξιδίου.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Το συντροφικό κλίμα είναι κύριο μέλημα της 

εταιρείας. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται σε 
γνωστά κέντρα διασκέδασης, για τα παιδιά των 
εργαζομένων οργανώνεται πάρτι, ενώ στην 
κοπή της πίτας προσφέρονται  δώρα αξίας και 
τριήμερα/τετραήμερα ταξίδια. Επίσης συνηθί-
ζεται το κάθε τμήμα να κάνει ένα γεύμα εκτός 
εταιρείας, προκειμένου να γιορτάσει τον ερχο-
μό των εορτών.

Εστιάζοντας σε δύο καίρια προβλήματα της 
χώρας, τη στέγαση και την απασχόληση, στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύ-
νης, η εταιρεία, με την ουσιαστική συμβολή 
των εργαζομένων της, υλοποιεί ένα πρόγραμ-

μα ολιστικής προσέγγισης καλύπτοντας τους 
πυλώνες «Στέγαση-Εκπαίδευση-Απασχόληση» 
και προσφέροντας στους ωφελουμένους όλα 
τα εφόδια που θα μπορέσουν να τους καθοδη-
γήσουν στα βήματα επανένταξής τους στην 
κοινωνία, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνά-
μεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
δημιουργία του πρώτου Job Center στην Ελλά-
δα, που ξεκίνησε τη λειτουργία του πρόσφατα, 
βάσει διεθνών προτύπων, για τους πολίτες που 
διαμένουν στις Κοινωνικές Κατοικίες του Δή-
μου Αθηναίων.

Αρμονία για όλους:
Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα πρόγραμμα 

well-being με την ονομασία Armonia. Σκοπός 
αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσει 
τους εργαζομένους να αισθάνονται καλά τόσο 
την ώρα της εργασίας τους όσο και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας. Το πρόγραμμα Armonia  
περιλαμβάνει πολλές δράσεις όπως: 1. Μασάζ 
κατάλληλο για χώρο γραφείου, όπου μετά το 
μασάζ προσφέρεται στους εργαζομένους ενερ-
γειακό ρόφημα και super foods. 2. Workshop 
όπου οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να διαχειρίζο-
νται αποτελεσματικά το άγχος. 3. Συμμετοχή 
σε εταιρικά αθλητικά παιχνίδια και στον Μα-
ραθώνιο της Αθήνας. 

Σκοπός του προγράμματος Armonia είναι να 
εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δράσεις.

7
Δίνοντας αξία στην απασχόληση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Καπνικών 
Προϊόντων

100
εργαζόμενοι

477.039.144€
τζίρος (2015) 
προ φόρων

52 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

40 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

1%
ποσοστό 
αποχώρησης

43,5%
ποσοστό 
γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

16 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή 
Συνταξιοδοτικού 
Προγράμματος

• Είναι ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον και η 
φωνή σου και η γνώμη σου ακούγονται. Σου 
δίνεται η ευελιξία να μπορείς να μιλήσεις με 
όλα τα τμήματα και να δεις και να έχεις μια 
εικόνα πώς λειτουργούν. Το ασυνήθιστο με 
την British American Tobacco είναι ότι όλοι 
δουλεύουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια 
για να πετύχουμε τα αποτελέσματά μας και 
όχι ατομικά, είμαστε μια γροθιά ενωμένη. 
Νιώθω πολύ υπερήφανη που εργάζομαι 
στην British American Tobacco.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η
φετινή διάκριση της British American Tobac-
co Hellas στον θεσμό των Best Workplaces 
αποτελεί σημείο αναφοράς για την εταιρεία 

μας, καθώς είναι η δέκατη κατά σειρά διάκριση στον 
τομέα του εργασιακού περιβάλλοντος τα τελευταία 
έξι χρόνια! Η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να 
επενδύσει σε πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού 
με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των 
εργαζομένων της, επιβραβεύεται για μία ακόμη 
φορά όχι μόνο από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο 
οργανισμό όπως το Great Place to Work Institute, 
αλλά κυρίως από τους ίδιους τους ανθρώπους της 
εταιρείας. Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό 
με εσωτερικές μετρήσεις ικανοποίησης των ερ-
γαζομένων αλλά και το ανεπίσημο feedback που 
παίρνουμε καθημερινά, δίνουν την απαραίτητη 
ενέργεια και έμπνευση στην ομάδα του Ανθρώ-
πινου Δυναμικού να συνεχίσει να καινοτομεί παρά 
το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Στηρίζουμε και 
αναπτύσσουμε τις ενέργειές μας επάνω σε τρεις 
βασικούς πυλώνες: καλό εργασιακό περιβάλλον 

– ανάπτυξη των ανθρώπων – ανταγωνιστικό πα-
κέτο αμοιβών. Εσωτερικές μετρήσεις δείχνουν ότι 
οι άνθρωποί μας είναι υπερήφανοι που εργάζονται 
για την British American Tobacco Hellas επισημαί-
νοντας το γεγονός ότι απολαμβάνουν τον σεβασμό 
και το φιλικό κλίμα. Παράλληλα, υλοποιούμε σειρά 
καινοτόμων προγραμμάτων βελτίωσης της εργασι-
ακής καθημερινότητας των ανθρώπων μας, σύμ-
φωνα με τις δικές τους προτιμήσεις, όπως το πρω-
τοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα 
well-being «Armonia». Επιπλέον, εξελίσσουμε 
διαρκώς τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ προσφέρουμε 
ένα ευρύ πρόγραμμα παροχών και μπόνους προς 
όλους τους εργαζομένους. Μόνο στη διάρκεια του 
2016 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3.000 ώρες 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δόθηκαν περί-
που 2 εκατομμύρια ευρώ σε παροχές και μπόνους. 
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε αξία 
στην απασχόληση στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας για 
το άριστο εργασιακό μας περιβάλλον. 

Φωτεινή Φέβρη
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελλάδας, Μάλτας, Κύπρου και Ισραήλ 
στην British American Tobacco Hellas

Καινοτομία και πρακτικές που παίρνουν 10!

  Συμμετοχή εργαζομένων στο πρόγραμμα «Αρμονία»
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Η ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ είναι μία από 
τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανί-
ες πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα 

με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, στην ανάπτυ-
ξη και στην παραγωγή τεχνικά καινοτόμων 
πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων για την 
προστασία καλωδίων, την αποχέτευση και την 
αποστράγγιση. Η εταιρεία είναι οικογενειακή, 

δεύτερης γενιάς, ιδρύθηκε το 1979 
στην Τύλισο Ηρακλείου Κρήτης και 

μετράει ήδη 38 χρόνια εμπειρίας 
σε εγκαταστάσεις που ξεπερνούν 
τα 25.000 τ.μ.

Κάποιες από τις παροχές 
της:
Ο χαρακτήρας της εταιρείας είναι 

ιδιαίτερα οικογενειακός και αυτό εκφρά-
ζεται και μέσα από τις παροχές της. Ενδεικτικά 
για κάθε εργαζόμενο που παντρεύεται η εται-
ρεία κάνει δώρο μια τηλεόραση 40 ιντσών, για 
κάθε νεογέννητο δίνεται δώρο 1 κούτα πάνες 
(200 τμχ.), στην ονομαστική εορτή η εταιρεία 
προσφέρει ένα είδος ένδυσης (πουκάμισο, γρα-
βάτα, φουλάρι, τσάντα) ή ένα μπουκάλι κρασί. 
Υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης / 
αποχώρησης κατά 2 ώρες, παρέχεται δωρεάν 
καφές, εμφιαλωμένο νερό, τσάι, χυμός, φρυ-
γανιές/παξιμάδια, βούτυρο και μέλι, καθώς 
και ένα μικρό γεύμα (σνακ), διαφορετικό κάθε 
μέρα, από παραδοσιακό φούρνο της περιο-
χής. Η εταιρεία προσφέρει ομαδική ασφάλιση 
υγείας, check-up, οφθαλμολογική κάλυψη και 
κάλυψη ατυχήματος για όσους εργαζομένους 
συμπληρώνουν 5 έτη υπηρεσίας, ενώ δίνεται 
και δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης με 
ευνοϊκούς όρους εφόσον υπάρχει ανάγκη.

8

Μια οικογένεια από την Κρήτη

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Βιομηχανία 
Πλαστικών 
Σωλήνων

58 εργαζ.

7.523.778€
τζίρος (2015)

50 άνδρες

8  
γυναίκες

9%
ποσοστό αποχώρησης

28,5%
ποσσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές  
θέσεις 

10 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη (σε μέρος του 
προσωπικού)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

9

8

9

9

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία επιβραβεύει την αφοσίωση και το 

ήθος. Πίσω από τον «υπάλληλο της χρονιάς», ο 
οποίος επιβραβεύεται με ένα συμβολικό χρημα-
τικό ποσό, κρύβεται πάντα μια ιστορία που σχε-
τίζεται με την απόδοση ή το ήθος που επέδειξε 
ο εργαζόμενος. Παράλληλα τιμώνται με ένα 
συμβολικό δώρο και  τα μέλη της οικογένειάς 
του. Η εταιρεία επιβραβεύει την πολύχρονη 
υπηρεσία κατά την αποχώρηση ή τη συνταξιο-
δότηση σε ειδική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, 
όπου συμμετέχει όλο το προσωπικό με τις οι-
κογένειές τους, εκφωνούνται λόγοι από τη Διοί-
κηση και απονέμονται αναμνηστικές πλακέτες. 
Στους εργαζομένους που συνταξιοδοτούνται 
από την εταιρεία δωρίζεται ένα ταξίδι για 2 άτο-
μα στο εξωτερικό. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν 
γίνει 3 τέτοιες εκδηλώσεις.  Η εταιρεία ενισχύει 
τις οικογενειακές επιχειρήσεις των εργαζομέ-
νων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα 
και φροντίζει ένα μεγάλο μέρος των ειδών που 
έχει ανάγκη (λάδι, ψάρι, κρέας, τυρί, ρακή) να το 

προμηθεύεται από εκείνους.

Περιβαλλοντική ευθύνη: 
Η εταιρεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο αναπτύσσε-
ται, και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της 
αναλογεί, οργανώνει ολοένα και πιο ενεργά 
και δημιουργικά δράσεις περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής ευαισθησίας. Δίνει έμφαση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας (ψηφιακοί ρυθμιστές 
θερμοκρασίας, ηλιακοί συλλέκτες, εκπαίδευση 
προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης),  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 
14001, ανακυκλώνει λαμπτήρες και μπαταρί-
ες, χαρτοκιβώτια, απορριπτόμενες πλαστικές 
συσκευασίες και αναλώσιμα υλικά σε ειδικά 
εγκατεστημένους κάδους ανακύκλωσης στο 
εργοστάσιο, έχει μειώσει τις εκπομπές ρύπων 
(CO2) κατά 20%, εξοικονόμησε ενέργεια κατά 
25% μέσω της χρήσης ΑΠΕ και μείωσε τον 
όγκο των υλικών συσκευασίας κατά 30% τα τε-
λευταία χρόνια.

   Χριστουγεννιάτικη έξοδος με τις οικογένειες των εργαζομένων
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Η ταυτότητα του Great 
Place to Work®

Το Great Place to 
Work® πιστεύει 
ότι οι οργανισμοί 
που χτίζουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης και 
αναγνώρισης και 
ανταποδίδουν 
την προσωπική 
συνεισφορά 
δημιουργούν 
κουλτούρα 
εργασιακού 
περιβάλλοντος που 
ενισχύει θεαματικά 
τα οικονομικά τους 
αποτελέσματα.

Ανθή Τσέντου
Senior Project Manager 

Great Place to Work® Hellas

Τ ο Great Place to Work® Institute είναι μια διεθνής εταιρεία έρευ-
νας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης που 
βοηθά οργανισμούς να αξιολογήσουν, να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα από την 
καλλιέργεια μιας κουλτούρας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. 

Απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να διατηρήσουν ένα εξαιρετικό ερ-
γασιακό περιβάλλον που θα τους εδραιώσει ανάμεσα στις καλύτερες επιχει-
ρήσεις, αλλά και εταιρείες που επιθυμούν να κατανοήσουν και να βελτιώσουν 
θεαματικά την κουλτούρα του εργασιακού τους περιβάλλοντος
Το Great Place to Work® πιστεύει ότι οι οργανισμοί που χτίζουν σχέσεις εμπι-
στοσύνης και αναγνώρισης και ανταποδίδουν την προσωπική συνεισφορά 
δημιουργούν κουλτούρα εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει θεαματικά 
τα οικονομικά τους αποτελέσματα.
Μέσα από την παρατήρηση και τη μελέτη των καλύτερων εργασιακών περι-
βαλλόντων στον κόσμο, έχει αποδειχθεί ότι η ύπαρξη εμπιστοσύνης είναι το 
βασικό στοιχείο διαφοροποίησης. Αυτό ισχύει για όλους τους οργανισμούς, 
ανεξάρτητα από την εθνική κουλτούρα, τον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, 
το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, το μέγεθος ή τα χρόνια λειτουργίας τους. 
Η περισσότερο γνωστή υπηρεσία του Great Place to Work®, σε όλες τις χώρες 
όπου δραστηριοποιείται, είναι  η σύνταξη της ετήσιας λίστας Best Workplaces. 
Συγκεκριμένα, τo 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε στο Great Place to 
Work®, με έδρα τις ΗΠΑ, τη δημιουργία μιας λίστας εταιρειών με το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον, χρηματοδοτώντας την έρευνα σε 15 κράτη-μέλη της, 
ως μέρος της στρατηγικής της για επιχειρηματική ανάπτυξη και δημιουργία 
επιθυμητών εργασιακών χώρων σε όλη την Ευρώπη. Τη χρονιά εκείνη, την 
έρευνα ανέλαβε στην Ελλάδα το ALBA Graduate Business School, ακαδημαϊ-
κός συνεργάτης του Ινστιτούτου μέχρι και σήμερα, ενώ το 2004 ιδρύθηκε το 
Great Place to Work® Hellas. 
Φέτος λοιπόν, είναι η 15η χρονιά που η λίστα με τις καλύτερες εταιρείες για να 
εργαστεί κάποιος δημοσιεύεται στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέχεια της έκδοσης «εθνικών λιστών», συντάσ-
σονται οι περιφερειακές λίστες, με τη λίστα Best Workplaces Europe, που 
περιλαμβάνει τις 100 καλύτερες εταιρείες αναφορικά με το εργασιακό τους 
περιβάλλον στην Ευρώπη, να έχει φιλοξενήσει αυτά τα χρόνια πολλές αξιόλο-
γες εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα -είτε ελληνικές είτε πολυεθνικές 
με θυγατρικές στη χώρα μας. Είχαμε μάλιστα τη μεγάλη χαρά και τιμή, δύο 
εξ αυτών να καταταχθούν στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής λίστας και να 
μας κάνουν υπερήφανους, η Colgate Palmolive Hellas το 2006 και η Piscines 
Ideales το 2009. Οι ελληνικές επιτυχίες συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ένταξη της ελληνι-
κής εταιρείας σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., για 4 συνεχόμενες 
χρονιές στη λίστα των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην Ευρώπη!
Πρόσφατα, το Great Place to Work® δημιούργησε το Great Practices FORUM, 
έναν σύνδεσμο για διευθυντικά στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου μέσα 
από τακτικές συναντήσεις και επισκέψεις σε επιλεγμένες για τις πρακτικές 
τους επιχειρήσεις, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις και να μα-
θαίνουν από πρώτο χέρι τα καλύτερα παραδείγματα και τις πιο επιτυχημένες 
εφαρμογές πρακτικών και πολιτικών, αντλώντας έμπνευση αναφορικά με τη 
διαχείριση των ανθρώπων τους. Στόχος είναι, τα στελέχη που συμμετέχουν σε 
αυτές τις συναντήσεις να γνωρίσουν από κοντά μια ευρύτερη γκάμα εφαρμο-
σμένων καλών πρακτικών, να κατανοήσουν πλήρως τη διαδικασία υλοποίη-
σής τους, να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τα οφέλη, τα κόστη, τις δυ-
σκολίες και να υιοθετήσουν κάποιες που τους ταιριάζουν και πιστεύουν ότι θα 
μπορούσαν να ενδυναμώσουν τις δικές τους. 
Το Great Place to Work®, έχοντας πίσω του 30 χρόνια έρευνας, ανάλυσης και 
μελέτης για τους παράγοντες που  κάνουν ένα εργασιακό περιβάλλον να ξεχω-
ρίζει, λειτουργεί σήμερα σε 51 χώρες και στις έξι ηπείρους.
Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα: http://www.
greatplacetowork.gr
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Η AENORASIS είναι μια αμιγώς ελλη-
νική εταιρεία, η οποία από το 1998 
δραστηριοποιείται στον χώρο της 

Υγείας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα αποτε-
λεσματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών 
επιλογών, στους τομείς της Ογκολογίας, της 
Αιματολογίας, της Νεφρολογίας,  της Ρευματο-
λογίας, της Δερματολογίας, της Γαστρεντερο-
λογίας, της Γυναικολογίας, της Κυτταρολογίας, 
της Πυρηνικής Ιατρικής, της Αναισθησιολογί-
ας και της Γενικής Χειρουργικής. Το 70% του 
ανθρώπινου δυναμικού της συνεργάζεται με 
την εταιρεία για διάστημα μεγαλύτερο των 5 
ετών, ενώ μόλις 5 άτομα αποχώρησαν από την 
εταιρεία την τελευταία δεκαετία.

Κάποιες από τις παροχές της:
Παρέχεται σε όλους τους εργαζομένους ομα-

δική ασφάλεια υγείας και ασφάλεια ζωής. Σε 
κάθε εργαζόμενο που παντρεύεται η εταιρεία 
προσφέρει δώρο γάμου καθώς και δώρο βά-
φτισης για κάθε παιδί που γεννιέται. Δίνονται 
επίσης άδειες στους εργαζόμενους γονείς να 
παρακολουθούν τη σχολική επίδοση των έως 
14 χρονών παιδιών τους. Η προσωπική ανά-
πτυξη είναι επίσης σημαντική για την εται-

ρεία, με 110 ώρες εκπαίδευσης ετησίως ανά 
εργαζόμενο, όπου μεταξύ των άλλων χρημα-
τοδοτεί μαθήματα αγγλικών και γερμανικών, 
ενώ διοργανώνει και μαθήματα ασφαλούς 
οδήγησης, διαχείρισης άγχους, θετικής σκέ-
ψης, διαχείρισης χρόνου κ.ά.

Επιπλέον, διατίθενται δωρεάν καφές από 
αυτόματο πωλητή καθώς και διάφορα σνακ, 
υπάρχει οργανωμένος χώρος τραπεζαρίας για 
μεσημεριανό φαγητό, η εταιρεία συντηρεί βι-
ολογικό κήπο στις αποθήκες της στο Κορωπί 
και τα προϊόντα που καλλιεργούν τα μοιράζο-
νται όλοι οι εργαζόμενοι.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία σε κάθε εκδήλωσή της προσθέτει 

κάποιο στοιχείο για να την κάνει διαφορετι-
κή, προσπαθώντας να προσφέρει ξεχωριστές 
εμπειρίες για τους εργαζομένους και την οι-
κογένειά τους, όπως π.χ. Prive θεατρική πα-
ράσταση «Καλώς ήρθατε Ντετέκτιβ Πουαρό» 
με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Φερεντίνο και 
την Εβελίνα Παπούλια, γιορτή για τα παιδιά 
των εργαζομένων σε συνεργασία με το Μου-
σείο Πειραμάτων, κοπή της πίτας σε wine bar, 
κ.ά. Τα δώρα στην κοπή της πίτας μεταξύ άλ-

λων περιλάμβαναν και το ταξίδι στη διαδρομή 
Φλωρεντία–Βιέννη με το Orient Express. Τα 
18 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας συνέπε-
σαν με την αλλαγή του εταιρικού λογότυπου. 
Με αφορμή τα γενέθλια της εταιρείας διορ-
γανώθηκε εκδήλωση στο Γυάλινο Μουσικό 
Θέατρο. 

Το νέο λογότυπο παρουσιάστηκε στην εκδή-
λωση με τη «βοήθεια» του Μάγου Σανκάρα, ο 
οποίος εξαφάνισε το παλιό λογότυπο και εμφά-
νισε το νέο, εκπλήσσοντας ευχάριστα όλους 
τους καλεσμένους, οι οποίοι δεν γνώριζαν για 
το νέο λογότυπο και πίστευαν πως η εκδήλω-
ση αφορά μόνο τα 18 χρόνια της εταιρείας.

Ειδικά βραβεία αναγνώρισης:
Η εταιρεία αναγνωρίζει την προσφορά των 

εργαζομένων της και απονέμει κάθε χρόνο ει-
δικά βραβεία στην ετήσια εορτή για την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπως το Βραβείο 
Πολυτιμότερου Συνεργάτη, το Βραβείο Οργά-
νωσης & Μεθοδικής Εργασίας, το Βραβείο 
Συνεργασίας & Ομαδικής Εργασίας όπου οι 
εργαζόμενοι ψηφίζουν με ανώνυμη διαδικα-
σία 2 από τους συναδέλφους τους, καθώς και 
Βραβεία πολυετίας (7 και 10 χρόνια). 
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Επένδυση στη θετική σκέψη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Φαρμ/
τικών Προϊόντων, 
Ιατρικών Υλικών & 
Μηχανημάτων

96
εργαζόμενοι

33.500.000€
τζίρος (2015)

66  
άνδρες

30  
γυναίκες

3,2%
ποσ. αποχώρησης

23,5%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

110 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική  
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

• Ο προϊστάμενος είναι εδώ σαν φίλος 
και βοηθός στη δουλειά σου και όχι 
μπαμπούλας και αρνητικός...
• Οι εργοδότες της εταιρείας είναι 
άνθρωποι με μεγάλη κατανόηση και 
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, 
αντιμετωπίζεται πάντοτε με τον 
καλύτερο τρόπο για την εταιρεία και τον 
εργαζόμενο.
•  Αισθάνομαι ότι η εταιρεία που 
εργάζομαι είναι δική μου και προσπαθώ 
για το καλύτερο δυνατό καθημερινά, 
θεωρώντας ότι μοχθώ για κάτι δικό μου.
• Γίνονται φιλανθρωπικά έργα, κατά τα 
οποία συγκεντρώνονται φάρμακα, ρούχα 
και τρόφιμα για άπορους συνανθρώπους 
μας. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Α ισθανόμαστε μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια 
για τη διάκριση της Aenorasis και την κατά-
ταξή της μεταξύ των επιχειρήσεων με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η 
ψήφος εμπιστοσύνης που λάβαμε από τους συνερ-
γάτες μας, στην πρώτη συμμετοχή της εταιρείας μας 
στην έρευνα BEST WORKPLACES 2017, μας γεμίζει 
αισιοδοξία και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για συνεχή 
βελτίωση. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση 
των προσπαθειών μας για τη διαμόρφωση και τη 
διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος συμ-
μετοχικού τύπου, με ευκαιρίες εξέλιξης και επαγ-
γελματικής ολοκλήρωσης, το οποίο να αποπνέει 
ασφάλεια και σεβασμό για κάθε μέλος της Aenorasis. 
Ενισχύουμε συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό μας 

με έμπειρους επαγγελματίες και συγχρόνως επεν-
δύουμε σταθερά στην εκπαίδευση, παρέχοντας 
εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν  στην 
επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των ανθρώ-
πων της Aenorasis και βεβαίως σε ακόμη καλύτερα 
εταιρικά αποτελέσματα. Οι άνθρωποί μας αποτελούν 
το πιο πολύτιμο συστατικό στοιχείο και βασικό παρά-
γοντα επίτευξης των στόχων μας. Όλοι μαζί παραμέ-
νουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της εταιρικής 
μας αποστολής: «Να παρέχουμε πρόσβαση στον 
ασθενή σε ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, 
να προσφέρουμε στους Επαγγελματίες Υγείας και-
νοτόμες και αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις και να 
υποστηρίζουμε το σύστημα Υγείας προσφέροντας 
ασφαλείς και οικονομικές επιλογές».

Σωτήριος 
Κωνσταντάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος

Οι άνθρωποί μας αποτελούν τον βασικό 
παράγοντα επίτευξης των στόχων μας

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

   Στην AENORASIS οι εργαζόμενοι μαθαίνουν πώς να αποβάλουν το άγχος
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Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ γεννήθηκε το 
1947 από το όραμα του Αλέξανδρου 
Κίκιζα να δημιουργήσει μια βιομη-

χανία τροφίμων η οποία να αναδεικνύει τις 
πρώτες ύλες του τόπου μας, μετατρέποντάς 
τες σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σήμερα, 
η εταιρεία απορροφά ετησίως 100.000 τόνους 
από τα άριστης ποιότητας τοπικά σιτάρια. Το 
καθετοποιημένο συγκρότημα μύλου και μα-
καρονοποιείου στη Λάρισα παράγει ετησίως 
περισσότερους από 52.000 τόνους ζυμαρικών 
και η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 
30 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία, 
καταφέρνοντας παράλληλα να διατηρήσει τον 
δανεισμό της μηδενικό. Οι εξαγωγές της αντι-
προσωπεύουν το 20% του τζίρου της και εξάγει 
τα προϊόντα της σε περισσότερες από 40 χώρες 
παγκοσμίως.

Κάποιες από τις παροχές της:
Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της 

χώρας, η ΜΕΛΙΣΣΑ έχει κρατήσει σταθερό τον 
αριθμό των εργαζομένων της χωρίς να προχω-
ρήσει σε απολύσεις ή σε μειώσεις αποδοχών. 
Αντιθέτως για τα τρία τελευταία συναπτά έτη 
(2015-2016-2017) δόθηκαν αυξήσεις, ενώ τον 
Δεκέμβριο του 2016 όλο το προσωπικό της 

ΜΕΛΙΣΣΑ πήρε και επιπλέον bonus τον μισό 
μισθό του. Η εταιρεία έχει θεσμοθετήσει 12 
υποτροφίες που δίνονται μετά από διαδικα-
σία κλήρωσης σε παιδιά εργαζομένων και οι 
οποίες καλύπτουν μέρος των διδάκτρων για 
μάθηση ξένων γλωσσών. Από το 2015 δίνονται 
βραβεία €300 στα παιδιά των εργαζομένων 
που είτε μπήκαν στο Πανεπιστήμιο είτε πέ-
τυχαν σημαντικές διακρίσεις σε κάποιο άθλη-
μα. Η εταιρεία προσφέρει ένα αρκετά μεγάλο 
χρηματικό ποσό ως δώρο γάμου, στη γέννηση 
παιδιών η εταιρεία προσφέρει χρηστικά δώρα, 
Χριστούγεννα και Πάσχα δίνονται σε συσκευ-
ασίες πουγκιών τα προϊόντα που έχουν λανσα-
ριστεί πρόσφατα στην αγορά και κάθε δύο μή-
νες προσφέρονται σε όλους δωρεάν ζυμαρικά 
της επιλογής τους.  

Δράσεις και ενέργειες 
που ξεχωρίζουν:

Το 2015 ήταν το έτος-αφετηρία για την οργά-
νωση εταιρικών εθελοντικών δράσεων. Η εται-
ρεία προχώρησε στον καθαρισμό 10 πάρκων 
στη Λάρισα και σε εργασίες συντήρησης και 
καθαριότητας στη Στέγη Προστασίας Ανηλί-
κων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν». Το 2016 πραγ-
ματοποιήθηκαν τρεις εξίσου σημαντικές δρά-

σεις, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου 
του «Ιδρύματος Χατζηκώνστα» στην Αθήνα, η 
δημιουργία χώρου πρασίνου στην περιοχή της 
Γιάννουλης στη Λάρισα, με τη φύτευση 300 
δέντρων, αλλά και η «προσφορά αγάπης» στο 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο της Θεσσαλονίκης. 
Στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών προγραμμά-
των που έχει εκπονήσει η ΜΕΛΙΣΣΑ, το 2016 
προσέφερε συνολικά 40.000 κιλά ζυμαρικά σε 
συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. 

Ακαδημία σίτου: 
Η εταιρεία, θέλοντας να αποδείξει έμπρακτα 

το ενδιαφέρον της για τη διασφάλιση και τη 
βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης της, 
προχώρησε στην ίδρυση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΣΙΤΟΥ. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρό-
γραμμα γύρω από την καλλιέργεια του σιτα-
ριού που απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους 
αγρότες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκσυγχρο-
νίσουν το επάγγελμά τους. Σε συνεργασία με 
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονί-
κης και το Κολέγιο Περρωτής, διεξάγει δωρεάν 
ετήσια θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα σε 
ομάδα αγροτών. Στο τέλος του προγράμματος, 
ένας από αυτούς κερδίζει υποτροφία για ετή-
σιες σπουδές στη Γεωργική Σχολή.

10
Με το βλέμμα στην παραγωγή

• Είμαι υπερήφανη που εργάζομαι σε αυτή 
την εταιρεία, την οποία αισθάνομαι ειλικρινά 
σπίτι μου.
• Ο τρόπος που η διοίκηση συμπαρίσταται στα 
προσωπικά προβλήματα των εργαζομένων. 
Κατανοεί τα προβλήματα και δίνει πίστωση 
χρόνου σε όποιον την χρειάζεται.
• Η εταιρεία μας προσέφερε εθελοντική 
βοήθεια σε ίδρυμα με παιδιά. Συμμετείχαν 
όλοι οι εργαζόμενοι και το κλίμα ήταν πολύ 
φιλικό και ομαδικό. Καθαρίσαμε όλο τον 
περιβάλλοντα χώρο του ιδρύματος, βάψαμε 
τους φράχτες, φυτέψαμε στον λαχανόκηπο 
που δημιουργήσαμε. Στο τέλος φάγαμε 
όλοι μαζί με τα παιδιά και το προσωπικό του 
ιδρύματος.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

« Γ
ια τη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, οι άνθρωποί 
της είναι το σημαντικότερο περιου-
σιακό της στοιχείο». Αυτό πίστευε ο 

ιδρυτής της εταιρείας μας, Αλέξανδρος Κίκιζας, 
όταν πρωτοπορούσε το 1948 οδηγώντας ο ίδιος 
το φορτηγό της εταιρείας για να πάει το προσω-
πικό για μπάνιο στα τότε πεντακάθαρα νερά του 
Σκαραμαγκά κι έδινε επιπλέον bonus για να μοι-
ραστεί με τους εργαζομένους τις καλές επιδόσεις 
της εταιρείας. Σήμερα, 3 γενιές μετά, ακολου-
θούμε τις αξίες που όρισε ο ιδρυτής μας φροντί-
ζοντας για ένα ανθρώπινο, ευέλικτο, παραγωγικό 
εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και ακούει 
τους εργαζομένους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
τους. Προσπαθούμε συνεχώς να δημιουργούμε 
τις προϋποθέσεις για ένα δίκαιο και ανταποδοτικό 
σύστημα που ανταμείβει τους εργαζομένους για 
το έργο τους και την προσήλωση στους στόχους 

της εταιρείας. Πιστεύοντας στην αξία της διαρ-
κούς επιμόρφωσης, δημιουργούμε κάθε χρόνο 
ένα ετήσιο πλάνο εκπαιδεύσεων προκειμένου 
να ενισχύουμε τις γνώσεις τους. Βελτιώνοντας 
τις προσωπικές τους ικανότητες, προσαρμόζονται 
ευκολότερα στα νέα δεδομένα της κάθε επο-
χής, πράγμα που επιτρέπει στην εταιρεία μας να 
προοδεύει και να καινοτομεί συνεχώς. Η ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα ετήσια bonus, 
οι δράσεις εθελοντισμού και η αμεσότητα πρό-
σβασης σε όλα τα στελέχη της διοίκησης είναι 
μερικά από τα χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής 
επιχείρησης όπως η δική μας, που μας ξεχωρί-
ζουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε υπερήφα-
νοι. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να δρα-
στηριοποιούμαστε με γνώμονα τον άνθρωπο, και 
κυρίως τους εργαζομένους μας, ακολουθώντας 
έτσι τις αξίες που καθόρισε ο ιδρυτής μας.

Αλέξανδρος 
Κίκιζας
Διευθύνων σύμβουλος

«Οι άνθρωποί της είναι το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο» 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή και 
Εμπορία Ειδών 
Διατροφής

218
εργαζόμενοι

62.200.000€
τζίρος (2015)

154  άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

62  γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

0%
ποσ. αποχώρησης

19,35%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

36 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 
(μετά από 2 μήνες) 

   Εργαζόμενοι στην Ακαδημία Σίτου της εταιρείας στη Λάρισα

Μέλισσα Κίκιζας ABEE Τροφίμων
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Πώς αναγνωρίζουμε 
ένα σπουδαίο εργασιακό 
περιβάλλον

Στον πυρήνα των 
εταιρειών είναι οι έννοιες 
της εμπιστοσύνης, της 
υπερηφάνειας και της 
συντροφικότητας 

Γιώργος Μαύρος 
Διευθύνων Σύμβουλος 
PRC Group, The Management House

1Ποια είναι τα κοινά χαρα-
κτηριστικά των εταιρειών 
που εμφανίζονται στη λί-
στα των Best Workplaces;

•  Όταν μιλάμε για σπουδαίο εργασια-
κό περιβάλλον, το μυαλό των ανθρώπων 
πηγαίνει συνήθως στα ειδικά προνόμια 
και στις διασκεδαστικές εκδηλώσεις. 
Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν 
ένα μικρό μέρος των χαρακτηριστικών 
ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος. 

• Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά όλων 
των σπουδαίων εργασιακών χώρων εί-
ναι ίδια σε όλες επιχειρήσεις, όλων των 
μεγεθών, όλων των κλάδων της βιομη-
χανίας, σε κάθε χώρα.  

Αυτά είναι: 
-Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι εμπι-

στεύονται τους ανθρώπους για τους 
οποίους εργάζονται. Τι εννοώ με αυτό; 
Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι ηγέ-
τες τους είναι αξιόπιστοι, πιστεύουν 
ότι γίνονται σεβαστοί ως άνθρωποι και 
επαγγελματίες, και πιστεύουν ότι το ερ-
γασιακό τους περιβάλλον είναι δίκαιο: 
Λειτουργούν επί ίσοις όροις. 

-Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι 
υπερήφανοι για την εργασία τους.  Είναι 
υπερήφανοι για την ατομική δουλειά 
τους και αισθάνονται ότι κάνουν τη δια- 
φορά. Είναι, επίσης, υπερήφανοι για την 
άμεση ομάδα τους. Είναι, τέλος, υπερή-
φανοι για την εταιρεία τους, συνολικά. 

-Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι απο-
λαμβάνουν τη συνεργασία με τους συ-
ναδέλφους τους. Επικρατεί μια ισχυρή 
αίσθηση συντροφικότητας μεταξύ τους.

-Φυσικά, οι εταιρείες των οποίων 
οι εργαζόμενοι αναφέρουν αυτές τις 
εμπειρίες εφαρμόζουν μια ευρεία ποι-
κιλία αποτελεσματικών προγραμμάτων 
και πρακτικών που προωθούν αυτές τις 
εμπειρίες.  

Αυτά τα προγράμματα και οι πρακτι-
κές είναι κοινά σε πολλές από τις εται-
ρείες της λίστας μας. 

Για παράδειγμα, πρακτικές όπως: 
-Αποτελεσματικοί μηχανισμοί επικοι-

νωνίας μεταξύ των εργαζομένων και 
των ηγετών που προωθούν τη διαφά-
νεια και τη συνεργασία

-Ευρέως διαθέσιμα προγράμματα ανα-
γνώρισης

-Δίκαιες αποδοχές 
-Ειδικά και μοναδικά οφέλη
-Σοβαρές επενδύσεις στην εκπαίδευ-

ση και στην ανάπτυξη 

2 Γιατί «λειτουργούν» 
οι προσεγγίσεις τους;

Οι προσεγγίσεις αυτές λειτουργούν, 
επειδή σε αυτές τις εταιρείες οι σχέσεις 
είναι το κλειδί. Στον πυρήνα τους, οι 
έννοιες της εμπιστοσύνης, της υπερη-
φάνειας και της συντροφικότητας αφο-
ρούν στην προώθηση ισχυρών σχέσε-
ων στον χώρο εργασίας: 

• Εμπιστοσύνη: Όταν μιλάμε για την 
εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας, 
εξετάζουμε τη σχέση των υπαλλήλων 
με τους διευθυντές τους και τα ανώτε-
ρα στελέχη.  Όταν αυτή η σχέση είναι 
ισχυρή, οι εταιρείες είναι σε θέση να 
αναπτυχθούν.

• Στις καλύτερες εταιρείες, οι ηγέτες 
και οι διευθυντές κάνουν τα πάντα για 
να δημιουργήσουν πολλά κανάλια για 
ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με 

τους εργαζομένους.
• Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για 

σημαντικά ζητήματα και αλλαγές, τους 
δίνεται όμως και η δυνατότητα να κά-
νουν ερωτήσεις αλλά και να συμμετέ-
χουν παρέχοντας τη δική τους πληρο-
φόρηση. 

• Υπερηφάνεια είναι η σχέση που 
έχουν οι άνθρωποι με τη δουλειά τους. 
Αυτό σημαίνει ότι αισθάνονται ότι κά-
νουν τη διαφορά μέσα από την εργασία 
τους και ότι αυτή έχει μια βαθύτερη αί-
σθηση του σκοπού. 

• Η συντροφικότητα αφορά στη σχέ-
ση των ανθρώπων μεταξύ τους.  Όταν οι 
άνθρωποι αισθάνονται μια αίσθηση οι-
κογένειας, φροντίδας και διασκέδασης 
στη δουλειά τους, το εργασιακό τους πε-
ριβάλλον γίνεται πιο ευχάριστο.   

3 Πώς γνωρίζει μια εταιρεία 
ότι έχει σημειώσει πρόοδο 
σε αυτόν τον τομέα; 

Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίζει μια 
επιχείρηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος 
σε αυτούς τους τομείς είναι να ξεκινήσει 
ρωτώντας τους εργαζομένους της για 
την εμπειρία τους από τον χώρο εργα-
σίας, ώστε να δημιουργήσει μια βάση, 
να κατανοήσει και να αξιοποιήσει τις 
δυνάμεις της και να αναλάβει στοχευ-
μένες δράσεις σε τομείς που χρήζουν 
βελτίωσης. 

• Το follow up είναι σημαντικό για να 
αντιληφθεί μια επιχείρηση ότι η εμπει-
ρία έχει προχωρήσει. 

• Είτε χρησιμοποιείτε την έρευνά μας 
είτε κάποια άλλη μέθοδο για να ακού-
σετε τους εργαζομένους σας, η καλύτε-
ρη συμβουλή που μπορώ να δώσω για 
τους ηγέτες που θέλουν να σημειώσουν 
πρόοδο σε αυτόν τον τομέα είναι η δη-
μιουργία ενός κύκλου προσέλκυσης 
ανατροφοδότησης από τους εργαζο-
μένους, αναλαμβάνοντας δράση για 
τη βελτίωση των περιοχών που οι ερ-
γαζόμενοι λένε ότι χρήζουν βελτίωσης 
και ο έλεγχος κατά πόσο έχει βελτιωθεί 
η εμπειρία. Και φυσικά, εκπαίδευση, 
όπου απαιτείται.

• Είναι κρίσιμο να μένετε σε επαφή 
με τους εργαζομένους σας και να τους 
εμπλέκετε στη βελτίωση της εταιρικής 
κουλτούρας. Και αυτό δεν πρόκειται 
να συμβεί με το να μαζευτεί μια ομά-
δα ηγετών μέσα σε ένα δωμάτιο και να 
προσπαθεί να βγάλει άκρη. 
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Ισορροπία επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής: 
ένα απατηλό όνειρο;

Οι εργαζόμενοι που νιώθουν 
ότι η εταιρεία νοιάζεται για την 
επαγγελματική και την προσωπική 
τους ισορροπία γίνονται αυτόματα 
οι «πρεσβευτές» της και είναι εκείνοι 
που θα προσπαθήσουν να κάνουν το 
«extra mile», που τόσο πολύ το έχει 
ανάγκη η εταιρεία

Ζωή Κουρουνάκου
Διευθύντρια Εφαρμοσμένης Έρευνας 

και Διεθνών Σχέσεων, ALBA 
Graduate Business School at The 

American College of Greece Τ α τελευταία έξι χρόνια λαμβάνουμε 
ολοένα και περισσότερο σχόλια εργα-
ζομένων στις αξιολογήσεις των εται-
ρειών που αφορούν σε υπερβολικό 
φόρτο εργασίας, έλλειψη ισορροπίας 

στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή των 
εργαζομένων, άγχος και στρες. Οι εταιρείες για να 
μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις 
που έφερε η οικονομική κρίση αναγκάστηκαν να 
απολύσουν εργαζομένους, αλλά και να μειώσουν 
τα κονδύλια της εκπαίδευσής τους με αποτέλεσμα 
ένας μεγάλος όγκος της δουλειάς να συσσωρευθεί 
σε αυτούς που έμειναν πίσω. Επιπλέον, οι εταιρείες 
με την αύξηση του ανταγωνισμού πρέπει να προ-
σπαθήσουν διπλά, αλλά και να ανακαλύψουν νέες 
αγορές στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι που έμειναν 
πίσω καλούνται να υλοποιήσουν όλα αυτά τα φι-
λόδοξα στρατηγικά σχέδια και πολλές φορές δεν 
έχουν ούτε την απαραίτητη υποδομή, εκπαίδευση 
και επιπλέον δεν έχουν την πολυτέλεια έξτρα χε-
ριών που θα «σηκώσουν» μανίκια. 
Ο εργαζόμενος θα πρέπει να θυσιάσει από την προ-
σωπική ή την οικογενειακή του ζωή για να μπορέ-
σει να αντεπεξέλθει στους νέους ρόλους και στις 
απαιτήσεις της εργασίας του. Και όταν φτάσει σε 
αυτό  το σημείο, πλέον αρχίζει σιγά σιγά να μη νιώ-
θει καλά με την εργασία του αφού αυτή επηρεάζει 
τις οικογενειακές του σχέσεις, την προσωπική του 
ισορροπία, την αυτοεκτίμησή του και την αίσθηση 
ότι «τα καταφέρνει». Όταν χάνεται αυτή η ισορρο-
πία, η αποδοτικότητά του πέφτει, το ηθικό καταβα-
ραθρώνεται, οι δείκτες απουσίας και εθελοντικής 
αποχώρησης αυξάνονται και τελικά η εταιρεία πα-
ρατηρεί χαμηλότερη κερδοφορία. 
Ο ρόλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
είναι κρίσιμος όταν παρατηρούνται τέτοια φαινό-
μενα στην εταιρεία. Οι καλές εταιρείες ενεργοποι-
ούνται και υιοθετούν διάφορα προγράμματα για να 
βοηθήσουν τους εργαζομένους τους να διατηρή-
σουν την ισορροπία στην ζωή τους. 
• Προγράμματα έξτρα αδειών, ευελιξίας στο ωράριο 
και εργασίας από το σπίτι. Εργαζόμενες μητέρες 
που δουλεύουν από το σπίτι, άδειες ευελιξίας για 
να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αντεπεξέλθουν σε 
οικογενειακά ζητήματα, απαγόρευση συναντήσε-
ων τις Παρασκευές και αποστολή mail έπειτα από 
κάποια συγκεκριμένη ώρα είναι κάποιες από τις 
πρακτικές που εφαρμόζονται.
• Προγράμματα διευκόλυνσης εργαζομένων σε 
προσωπικά θέματα. Ο χρόνος είναι χρήμα και αν 

η εταιρεία απασχολεί πολλές ώρες τον εργαζόμενο, 
το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον «ξεκου-
ράσει» από χιλιάδες μικροπράγματα που πρέπει να 
κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να του 
παρέχει υπηρεσίες στεγνοκαθαριστηρίου, να φρο-
ντίσει το πλύσιμο του αυτοκινήτου του, να τρέξει 
σε δημόσιες υπηρεσίες για να διεκπεραιώσει χρο-
νοβόρες διαδικασίες και πολλά άλλα που «τρώνε» 
χρόνο από τον ελάχιστο πολύτιμο ελεύθερο χρόνο 
του εργαζομένου.
• Προγράμματα ευεξίας και υγείας. Αυτό που μέ-
νει πάντα πίσω είναι η προσωπική φροντίδα και 
η εταιρεία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά με το 
να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευεξίας με δια-
τροφολόγους, γυμναστές και δραστηριότητες που 
προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής και την προσω-
πική φροντίδα. Ακόμα και ένα καλάθι φρούτα στην 
κουζίνα της εταιρείας μπορεί να κάνει τη διαφορά.
• Προγράμματα για την οικογένεια των εργαζομέ-
νων. Ο εργαζόμενος λείπει πολλές ώρες από την οι-
κογένεια και οποιαδήποτε δραστηριότητα, πρακτι-
κή ή παροχή που τον φέρνει κοντά σε αυτήν ή τον 
βοηθάει να τη φροντίσει καλύτερα είναι όχι μόνο 
πολύτιμη για τον εργαζόμενο, αλλά και για την οι-
κογένειά του που τον στερείται. 
Οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι η εταιρεία νοιάζε-
ται για την επαγγελματική και την προσωπική τους 
ισορροπία γίνονται αυτόματα οι «πρεσβευτές» της 
και είναι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να κάνουν 
το «extra mile», που τόσο πολύ το έχει ανάγκη η 
εταιρεία.
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(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

Η SC Johnson είναι μια μεγάλη πο-
λυεθνική εταιρεία και ταυτόχρο-
να μια οικογενειακή επιχείρη-

ση. Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1886 από τον 
Samuel Curtis Johnson. Έπειτα από 130 
χρόνια λειτουργίας και 5 γενιές της οικο-
γένειας Johnson στο «τιμόνι» της εταιρείας, 
η SC Johnson σήμερα δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 70 χώρες και απασχο-
λεί 13.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Στη 
χώρα μας απασχολεί 20 εργαζομένους.

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία προσφέρει ομαδικό πρόγραμ-

μα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για 
όλους τους εργαζομένους, από την πρώτη 
μέρα πρόσληψης, το οποίο περιλαμβάνει 
οδοντιατρική, οφθαλμολογική κάλυψη και 
εμβολιασμούς, check-up και διάφορες δια-
γνωστικές εξετάσεις.

Δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, η εται-
ρεία επιδοτεί τα σχολικά είδη για τα παιδιά 
των εργαζομένων (100 ευρώ ανά παιδί), 
τους προσφέρει δώρα 2-3 φορές τον χρόνο, 

εισιτήρια για το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, 
το Allou Fun Park, κινηματογράφους κ.λπ.

Ως δώρο γάμου προσφέρει στον εργαζό-
μενο 500€ και για κάθε νέο μέλος της οι-
κογένειας η εταιρεία διαθέτει το ποσό των 
300€. Διατίθενται επίσης δωρεάν στους ερ-
γαζομένους όσα προϊόντα λανσάρονται για 
πρώτη φορά και παρέχεται έκπτωση 50% 
σε όλα τα λοιπά εταιρικά προϊόντα.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η SC Johnson, επιδιώκοντας να διατηρεί 

τις ζεστές φιλικές σχέσεις ανάμεσα στους 
εργαζομένους, τις ενισχύει με διάφορους 
τρόπους σε κοινές ή προσωπικές γιορτές. 
Στη γιορτή της μητέρας, του πατέρα, της 
γυναίκας, ακόμα και του Αγίου Βαλεντί-
νου, το κλίμα είναι εορταστικό, συμμετέ-
χουν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας 
και παίρνουν δώρα. Η εταιρεία φροντίζει 
ώστε οι εργαζόμενοι να δίνουν ραντεβού 
και εκτός γραφείου σε εκδρομές, πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, escape rooms, πίστες 
καρτ, paintball, αθλητικούς χώρους και 

οπουδήποτε μπορεί να βοηθηθεί το δέσιμο 
της ομάδας. Για πάνω από 14 χρόνια, η SC 
Johnson υποστηρίζει όχι μόνο χρηματικά, 
αλλά και εθελοντικά την Εστία, ένα μη 
κερδοσκοπικό κέντρο κοινωνικής φροντί-
δας ατόμων με νοητική υστέρηση. Τα τε-
λευταία 2 χρόνια υποστηρίζει οικονομικά 
το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Καστελλάνοι 
ενώ το 2015 και το 2016 υποστήριξε τους 
οργανισμούς Make a Wish και Κιβωτός του 
Κόσμου. 

Έμφαση στην προσωπική ισορροπία:
Πρόσφατα, το περιοδικό Working Mother 

κατέταξε την SC Johnson για 28η φορά ανά-
μεσα στις 100 καλύτερες εταιρείες για εργα-
ζόμενες μητέρες! Η ισορροπία προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής είναι ψηλά στην 
ατζέντα της εταιρείας, αφού οι εργαζόμε-
νοι αποχωρούν νωρίτερα κάθε Παρασκευή 
(14:30-15:00), καθώς και την ημέρα της 
ονομαστικής τους εορτής ή των γενεθλίων 
τους και δεν πραγματοποιούνται εταιρικές 
συναντήσεις τις Παρασκευές.

1 Μια δεμένη οικογένεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Ειδών 
Οικιακής  Χρήσης

20
εργαζόμενοι

18.241.190,33€
τζίρος (2015)

14 άνδρες

6   γυναίκες

9,7%
ποσ. αποχώρησης

33,3%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

45 ώρες 
εκπαίδευσης / εργαζ.

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη**

 Παροχή 
Συνταξιοδοτικού 
Προγράμματος** 
**(σε όλους τους εργαζ.) 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

10

9

9

10

• Μετά από 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας 
και 3 διαφορετικές εταιρείες, μπορώ να πω 
με σιγουριά ότι η SCJ είναι πραγματικά ένα 
εξαιρετικό μέρος για να εργάζεται κάποιος. 
Τρία είναι τα μοναδικά στοιχεία ως προς 
αυτό: οικογενειακό πνεύμα, ο ένας νοιάζεται 
για τον άλλον, δουλεύουμε με χαμόγελο, 
πάθος και θετική ενέργεια. Στην SCJ νιώθεις 
σημαντικός.
•  Αυτά που κάνουν την εταιρεία μου 
ξεχωριστή είναι το εργασιακό της περιβάλλον 
και οι άνθρωποί της. Ένα περιβάλλον ζεστό, 
ανθρώπινο, φιλικό, με ανοιχτή επικοινωνία, 
που σέβεται, νοιάζεται, φροντίζει, αναπτύσσει 
και επιβραβεύει τους εργαζομένους. Ένα 
περιβάλλον στο οποίο θέλεις να δουλεύεις 
σκληρά για να συνεισφέρεις στις επιτυχίες.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο λα ξεκινούν από την ίδια τη φιλοσοφία της 
S.C. Johnson που συνοψίζεται στις αρχές 
του «This We Believe» 

H βασική δύναμη και η ζωτικότητα της εταιρείας μας 
διεθνώς βρίσκονται στους ανθρώπους της. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε που τα λόγια του H.F. Johnson πα-
ραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο και αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για εμάς:

«Η καλή θέληση των ανθρώπων αποτελεί το 
θεμέλιο κάθε επιχείρησης. Την πραγματική της 
δύναμη. Οτιδήποτε άλλο είναι επουσιώδες.”                              
H.F. Johnson, Sr. 1927»

Βασικό μέλημα της S.C. Johnson είναι να διατηρεί 
και να προάγει συνεχώς πρακτικές οι οποίες στο-
χεύουν σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
που διέπεται από ομαδικότητα και σεβασμό προς 
τον εργαζόμενο. Σημαντικός τροφοδότης του οικο-
γενειακού κλίματος που κυριαρχεί στην S.C. Johnson 

είναι η αρχή της ανοιχτής και άμεσης επικοινωνίας, η 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και η αναγνώριση των 
προσπαθειών όλων των εργαζομένων μας. Στην 
S.C. Johnson έχουμε πολλούς λόγους για να είμα-
στε περήφανοι. Κάθε χρόνο οι περισσότερες θυ-
γατρικές μας βραβεύονται στον διαγωνισμό «Best 
Workplaces» και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για 
τον οποίο η εταιρεία μας το 2016 ανακηρύχθηκε ως  
One of the World’s Best Multinational Workplaces.

Οι ισχυρές μας αξίες όμως επισφραγίζονται και 
από την ύπαρξη του xSCJ club, ενός συλλόγου που 
ιδρύθηκε από πρωτοβουλία πρώην εργαζομένων 
της S.C. Johnson οι όποιοι κρατούν ζωντανές τις αξίες 
της εταιρείας μας.

Στην S.C. Johnson νιώθουμε μέρος μιας σημαντικής 
κληρονομιάς 130 χρόνων. Μιας κληρονομιάς που 
μας παρέδωσε ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, 
εταιρική υπευθυνότητα, όραμα για πρωτοποριακά 
προϊόντα και μια μεγάλη ευθύνη: να παραδώσουμε 
έναν καλύτερο κόσμο στις επόμενες γενιές.

Μαρία 
Γερανίου
Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού

   Γιορτάζοντας στην Αράχωβα τα γενέθλια της εταιρείας

Η Δύναμή μας είναι οι Άνθρωποί μας!
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Η SAS δραστηριοποιείται στον χώρο 
των Business Analytics και Business 
Intelligence και λειτουργεί στην 

Ελλάδα από το 2000. Πρόκειται για πολυε-
θνική εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ και έργα 
σε περισσότερες από 80.000 επιχειρήσεις, 
κυβερνήσεις και πανεπιστήμια σε 146 χώρες 

(συμπεριλαμβανομένων 91 από τις 100 
κορυφαίες εταιρείες στον κατάλο-

γο 2015 Fortune Global 500®).

Κάποιες από τις παροχές 
της:

Η επιτυχία της SAS ταξιδεύει 
«χέρι-χέρι» με τη φήμη της ως 

υπόδειγμα εργοδότη. Γενναιό-
δωρες παροχές, on-site υπηρεσίες 

και οι απαράμιλλα φιλικές προς την οικο-
γένεια πρακτικές βοηθούν στην προσέλκυ-
ση και στη διατήρηση των καλύτερων ταλέ-
ντων. Από την πρώτη μέρα, η σφιχτά δεμένη 
κουλτούρα της SAS συνδέει την επαγγελμα-
τική επιτυχία με την προσωπική ισορροπία. 
Η εταιρεία επιδοτεί μεταπτυχιακές σπουδές 
εργαζομένων της (100% ή 50%) ακόμα κι 
εάν δεν είναι προαπαιτούμενο για την ερ-
γασία. Οι επιβραβεύσεις των εργαζομένων 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιπλέον 
μισθολογικές αυξήσεις, μπόνους παραγωγι-

Η PCS, μέλος του Ομίλου Singular 
Logic, ιδρύθηκε το 1992 και υλο-
ποιεί προηγμένες τεχνολογικές 

λύσεις που αφορούν σε Διαχείριση Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων, Υπηρεσίες Θεματο-
φυλακής, Wealth Management, Private 
Banking, Fund Management, κ.ά. Έχει 

εγκαταστάσεις σε 10 χώρες στην Ευ-
ρώπη και στην Αφρική και απα-

σχολεί 32 εργαζομένους.

Κάποιες από τις παροχές 
της:
Οι εργαζόμενοι που προ-

σλαμβάνονται στην PCS λαμ-
βάνουν μισθό ανώτερο του βα-

σικού. Στη συνέχεια, μέσα από το 
θεσμό Achievers of the Month, επιβραβεύ-
ονται και αναδεικνύονται, ατομικά ή ως 
ομάδα, και λαμβάνουν διάφορα δώρα. 

Η εταιρεία έχει θεσπισμένη πολιτική 
Επιδότησης Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών έως το 50% του συνολικού 
κόστους του προγράμματος. Υπάρχει ευ-
έλικτο ωράριο προσέλευσης, διατίθενται 
πούλμαν για την προσέλευση και την ανα-
χώρηση από την εταιρεία, η εταιρεία πα-
ρέχει μηνιαίως έξοδα διατροφής 50€, προ-
σφέρει δώρο απόκτησης τέκνου (200€), 
ενώ διατηρεί και τράπεζα αίματος. Επί-
σης, ολα τα παιδιά των εργαζομένων που 

Oικογενειακό κλίμα και τακτικές εξορμήσεις

Η συντροφικότητα κυριαρχεί

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Λύσεις 
Λογισμικού

28 εργαζόμενοι

15 άνδρες

13  
γυναίκες

10,1%
ποσ. αποχώρησης

33,3%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

60 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

9

9

9

SAS Institute 20-49 εργαζόμενοι

3

2

κότητας και προαγωγές. Η εταιρεία προσφέ-
ρει 25 ημέρες κανονική άδεια σε όλους τους 
εργαζομένους από την πρώτη κιόλας ημέρα 
πρόσληψης. Επιπλέον, παρέχονται ιδιωτικό 
ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, που καλύ-
πτει και τα μέλη της οικογένειας των εργα-
ζομένων, δώρο γάμου και γέννησης παιδιού 
και ticket restaurant κουπόνια.

Δράσεις και ενέργειες 
που ξεχωρίζουν: 

Η SAS προωθεί την ύπαρξη κλίματος ομα-
δικότητας και συναδελφικότητας, σε συν-
δυασμό με τη διασκέδαση. Έχει καθιερώσει 

επιτυγχάνουν στις εισαγωγικές εξετάσεις 
επιβραβεύονται με δώρο (π.χ. ένα tablet). 
Ο γιατρός εργασίας επισκέπτεται την εται-
ρεία μία φορά την εβδομάδα, ενώ σε συ-
νεργασία με εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, δίνεται η δυνατότητα 
στους εργαζόμενους να πραγματοποιούν 
επισκέψεις σε ειδικό ψυχικής υγείας στον 
χώρο εργασίας τους. 

Δράσεις και ενέργειες 
που ξεχωρίζουν: 

Με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή, 

μέσα στον χρόνο πολλές εορταστικές εκδη-
λώσεις για τους εργαζομένους και αξιοποιεί 
κάθε ευκαιρία, όπως π.χ. διήμερη εκδρομή με 
αφορμή τα 40 χρόνια της SAS, τα 10 χρόνια 
του Country Manager και τη διάκρισή της ως 
Best Workplace, μονοήμερη εκδρομή-δρα-
στηριότητα αμέσως μετά την επιστροφή από 
τις καλοκαιρινές διακοπές, kick off συνέδριο 
(σε κτήμα όπου συνδυάστηκε και με οινο-
γευσία), πεζοπορική ξενάγηση σε αρχαιο-
λογικούς χώρους, χριστουγεννιάτικο γεύμα 
στους εργαζομένους πριν κλείσει για την 
περίοδο των εορτών, πρωτοχρονιάτικη πίτα 
κ.ά. Σημαντική είναι επίσης και η κοινωνι-
κή προσφορά της εταιρείας, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα τους εργαζομένους να συνεισφέ-
ρουν (π.χ. διοργάνωση ημέρας εθελοντικής 
προσφοράς τροφίμων, προσφοράς παιχνι-
διών σε παιδιά, κ.ά.).

Ευελιξία στους γονείς:
Στην εταιρεία υπάρχει μεγάλη ευελιξία και 

κατανόηση στα προσωπικά ζητήματα των 
εργαζομένων, παρέχοντας στους γονείς-ερ-
γαζόμενους που δεν μπορούν να προσέλθουν 
στην εργασία τους (π.χ. λόγω ασθένειας παι-
διού) τη δυνατότητα είτε να εργαστούν από 
το σπίτι είτε ακόμα και να λείψουν χωρίς να 
επηρεαστεί το υπόλοιπο της αδείας τους.

ύστερα από μια σημαντική διάκριση, βρά-
βευση ή επιτυχία της εταιρείας, οργανώ-
νεται συνάντηση με όλους τους εργαζομέ-
νους της εταιρείας ώστε να επικοινωνηθεί 
και να εορτασθεί το γεγονός. Η συνάντηση 
αυτή έχει εορταστικό και εμψυχωτικό χα-
ρακτήρα και μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εντός ή εκτός εταιρείας (π.χ. κέρασμα φα-
γητού στο γραφείο ή έξοδος για φαγητό, 
ποτό κ.ά.). Κάθε διευθυντής διαθέτει ετησί-
ως ένα ποσό ανά εργαζόμενο προκειμένου 
να το αξιοποιήσει σε ομαδικές δραστηριό-
τητες/εξόδους με τα άτομα της ομάδας του. 
Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί σε δραστη-
ριότητες εκτός εταιρείας μέσα στη διάρ-
κεια ενός έτους, και  το είδος των ομαδι-
κών δραστηριοτήτων επιλέγεται από τους 
διευθυντές σε συνεννόηση με τους ανθρώ-
πους της ομάδας τους (π.χ. ομαδική έξοδος 
για φαγητό/ποτό, escape rooms, πάρκα δια-
σκέδασης κ.ά.). 

Κοινωνική προσφορά:
Tις ημέρες των Χριστουγέννων, η εται-

ρεία διοργανώνει φιλανθρωπικό πρωινό 
μπουφέ, όπου οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν 
και φέρνουν δικά τους εδέσματα, τα οποία 
τίθενται προς πώληση στο προσωπικό της 
εταιρείας με στόχο τη συγκέντρωση χρη-
μάτων για την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυ-
μάτων, φορέων, ΜΚΟ κ.λπ.

9

PCS 20-49 εργαζόμενοι

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παροχή 
Ολοκληρωμένων 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων

32 εργαζόμενοι

2.112.946€
τζίρος (2015)

15 άνδρες

17 
γυναίκες

9%
28,5%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

16
 Ιδ. ιατροφ/κή περίθ.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

9

8

9

10

(πλήρους απασχ.)

(πλήρους απασχ.)

ώρες  
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

ποσοστό 
αποχώρησης

    Οι εκδρομές δεν λείπουν στην εταιρεία

    Μια μέρα στο πάρκο περιπέτειας
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Η Sleed είναι ένα E-Business & 
Digital Marketing Agency που 
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 

2009. Όλοι οι εργαζόμενοί της είναι κάτω 
από 35 ετών. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα αναγκών, όπως Google 
AdWords, Digital Media Buying, SEO, 

E-Mail Marketing, Social Media 
Management, αλλά και υπηρε-

σίες ανάπτυξης εφαρμογών 
Web. 

Κάποιες από τις παροχές 
της:
Η εταιρεία κάθε χρόνο μοιρά-

ζει στο προσωπικό της ένα ση-
μαντικό ποσοστό της κερδοφορίας 

της (20%-25%). Αυτό το ποσοστό κατανέ-
μεται στις 5 επιμέρους ομάδες εργαζομέ-
νων της εταιρείας με βάση τη συνεισφορά 
τους στην κερδοφορία, με ελάχιστο ποσο-
στό το 10% του bonus σε μια ομάδα. Την 
κατανομή του bonus εσωτερικά στις ομά-
δες αποφασίζουν οι team leaders, οι οποίοι 
κατανέμουν χρηματικά bonus σύμφωνα με 
την επίδοση κάθε μέλους της ομάδας, ενώ 
το bonus των team leaders δίδεται απευ-
θείας από τη διοίκηση και κυμαίνεται από 

Μαζί 
κερδίζουμε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ε-Βusiness & Digital 
Marketing Agency

35
εργαζόμενοι

19 άνδρες

16 γυναίκες

18,6%
ποσοστό  
αποχώρησης

20%
ποσοστό 
γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

80 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

8

8

8

9

SLEED 20-49 εργαζόμενοι

4 0,75 μέχρι 1,5 μισθό. 
Στον χώρο του γραφείου γίνονται μαθή-

ματα yoga δύο φορές την εβδομάδα, ενώ 
σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία, 
παρέχονται και 15 λεπτά θεραπευτικών 
συνεδριών μασάζ και συμβουλές για καλύ-
τερη διατροφή. 

Δράσεις και ενέργειες 
που ξεχωρίζουν: 

Οι εταιρικές επιτυχίες γιορτάζονται είτε 
με βραδινά πάρτι στην ταράτσα των γρα-
φείων, η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα 
για την περίσταση, είτε διοργανώνοντας 
barbeque στη βεράντα της εταιρείας, είτε 
με τη συγκέντρωση όλων μαζί για φαγητό, 
παιχνίδι πινγκ-πονγκ, κουβέντα και γιορ-

τή. Ας μην ξεχνάμε ότι το χαρακτηριστικό 
της εταιρείας είναι η νεαρή ηλικία των ερ-
γαζομένων της. Ενέργειες όπως έξοδοι για 
bowling, escape rooms, βόλτες στα χιόνια, 
ποδοσφαιρική ομάδα αλλά και δημιουρ-
γία βίντεο με mannequin challenge είναι 
στην ημερήσια διάταξη. Οι δύο ιδρυτές της 
εταιρείας οργανώνουν κάθε δύο μήνες μια 
ομιλία, στην οποία συμμετέχει όλη η εται-
ρεία και παρουσιάζονται οι επιτυχίες της, 
ή  συναντήσεις συγκεκριμένων ομάδων 
ή/και εργαζομένων όπου συζητούνται τα 
επόμενα βήματα. Πραγματοποιούνται επί-
σης τακτικές συγκεντρώσεις και θεματικά 
events, σε χώρους εντός ή εκτός της εται-
ρείας, με διάφορες αφορμές (εορτασμοί, 
καλωσόρισμα νέων μελών στην ομάδα, 
κ.λπ.). 

Σεμινάρια έμπνευσης:
Σημαντικό ρόλο στην έμπνευση των αν-

θρώπων παίζει και το μότο της εταιρείας 
«Together We Win». Μία φορά κάθε δύο 
μήνες, καλούνται εξωτερικοί ομιλητές ή 
διοργανώνονται δραστηριότητες εντός ή/
και εκτός εταιρείας, που σκοπό έχουν να 
εμπνεύσουν τους ανθρώπους και να τους 
βοηθήσουν να μάθουν κάτι νέο. Παρα-
δείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι 
ομιλίες σχετικά με το work-life balance και 
τη διαχείριση χρόνου, όπως επίσης και η 
διοργάνωση ενός σεμιναρίου αυτοσχεδι-
ασμού, στη διάρκεια του οποίου έγιναν 
ασκήσεις σχετικές με την επικοινωνία, το 
κύρος και τη φαντασία.

    Sleed: Μια νεανική και κεφάτη ομάδα
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Τ ο 2017 η Goodyear Dunlop Ελλάς 
κλείνει 50 χρόνια παρουσίας στην 
ελληνική αγορά. Είναι μία από τις κο-

ρυφαίες εταιρείες στην αγορά των ελαστικών 
στον κόσμο και μέσα στις τρεις μεγαλύτερες 
εταιρείες στον κλάδο της στην Ελλάδα. Πα-
ράγει προϊόντα σε 49 εγκαταστάσεις σε 22 
χώρες στο κόσμο και απασχολεί περίπου 
66.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει ομαδική ασφάλιση υγεί-

ας, η οποία καλύπτει πλήρως εκτός από τα 
μέλη της εταιρείας και τις οικογένειές τους. 
Παρέχεται επίσης πλήρης ετήσιος έλεγχος 
check up, διαγνωστικές εξετάσεις για όλους 
και προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενο 
οδοντίατρο.  Όσα παιδιά εργαζομένων περ-
νούν σε σχολή ΑΕΙ λαμβάνουν ως επιβρά-
βευση το ποσό των 500€ και εφόσον τελειώ-
σουν τη σχολή τους με βαθμό  μεγαλύτερο 
του 8 η εταιρεία τούς επιβραβεύει με ένα 

laptop. Στους εργαζομένους της Goodyear 
Dunlop παρέχεται δωρεάν συνδρομή σε γυ-
μναστήριο και προσφέρονται ως δώρο κου-
πόνια / διατακτικές σίτισης τα Χριστούγεν-
να και το Πάσχα. Εκτός από το δώρο γάμου, 
όλοι οι γονείς λαμβάνουν επίδομα παιδικού 
σταθμού 100€ τον μήνα για κάθε παιδί, ενώ 
οι νέοι πατεράδες δικαιούνται 2 παραπάνω 
ημέρες άδεια πατρότητας. Επιπλέον, για κάθε 
5 έτη υπηρεσίας στην εταιρεία παρέχονται 2 
έξτρα ημέρες άδεια.

Δράσεις και ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Κάθε χρόνο οργανώνεται μία μεγάλη γιορ-

τή όπου συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι 
με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν 
τις επιτυχίες της εταιρείας. Αυτά τα Family 
Events είναι συνήθως διήμερα και περιλαμ-
βάνουν διαδραστικές εκδρομές, όπως π.χ. 
στην Αράχωβα, στο Ναύπλιο, Beach Party σε 
παραλίες της ευρύτερης Αττικής κ.ά. Παράλ-
ληλα, με στόχο την περαιτέρω καλλιέργεια 

και την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέ-
σεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με 
ευθύνη του επικεφαλής τμήματος οργανώ-
νονται διάφορα γεύματα.

Κάτι περισσότερο από θέατρο:
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις 

της Goodyear είναι η σύσταση θεατρικής 
ομάδας. Στην ομάδα αυτή συμμετέχει το 1/3 
της εταιρείας και μία φορά την εβδομάδα, με 
την οργάνωση σκηνοθέτιδας, οι εργαζόμενοι 
κάνουν πρόβες. Στόχος τους είναι να ανεβά-
σουν παράσταση στα μέσα του 2017 και τα 
έσοδα να διατεθούν σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς. 

Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να συμ-
μετέχουν λόγω του προγράμματός τους, π.χ. 
είναι πωλητές και βρίσκονται συχνά σε ταξί-
δια εκτός Αθηνών, δεσμεύτηκαν πως θα βο-
ηθήσουν στην προετοιμασία, στα σκηνικά, 
στο ταμείο κ.τ.λ. ενισχύοντας έτσι το σλόγκαν 
της εταιρείας που είναι «ONE TEAM».
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«Οne Team» Μαζί μπορούμε 
να καταφέρουμε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία 
Ελαστικών

36
εργαζόμενοι

34.000.000€
τζίρος (2015)

24 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

12 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

0%
ποσ. αποχώρησης

14,2%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

48 ώρες 
εκπαίδευσης / 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

8

7

8
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Goodyear Dunlop Ελλάς 20-49 εργαζόμενοι

  «One Team»: oμάδα έτοιμη για όλα

• Έχω εργαστεί 32 χρόνια σε μεγάλες 
εταιρείες, τα τελευταία 4 χρόνια το εργασιακό 
κλίμα που υπάρχει στην GOODYEAR δεν το 
έχω ζήσει πουθενά. Είμαι περήφανος που 
εργάζομαι στη συγκεκριμένη εταιρεία και 
μπορώ να πω από την μεγάλη εμπειρία που 
έχω ότι είναι ο καλύτερος εργασιακός χώρος 
για να εργάζεται κάποιος.
• Επιβραβεύει με πρακτικούς και 
διαφορετικούς τρόπους την πολύ καλή 
απόδοση των εργαζομένων.
• Το να ανήκεις στην οικογένεια της Goodyear 
αποτελεί μια μοναδική εμπειρία! ONE TEAM, 
όπως συνηθίζουμε να φωνάζουμε όλοι μαζί 
δυνατά στις συγκεντρώσεις μας! Θεωρώ ότι 
είναι πολύ σημαντικό που η διοίκηση είναι 
κοντά στους εργαζομένους και κάνει σαφείς τις 
προσδοκίες της! Αντίστοιχα και οι συνάδελφοι  
σε κάνουν να αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος από 
την πρώτη μέρα εργασίας!
• Η διοίκηση έχει δημιουργήσει το κατάλληλο 
κλίμα και υλοποιεί τις δεσμεύσεις της με 
φροντίδα για την ευημερία των εργαζομένων. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΗGoodyear Dunlop Ελλάς, που φέτος συ-
μπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελ-
ληνική αγορά, είναι μία από τις κορυφαίες 

εταιρείες στην αγορά των ελαστικών. 
Διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες 

όλων των οχημάτων, ενώ είναι σημαντικό να το-
νίσουμε ότι είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει 
δύο μάρκες, Goodyear και Dunlop, στο premium 
τμήμα της αγοράς. Ταυτόχρονα οι μάρκες Fulda, 
Sava, και Debica, με ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα, 
καλύπτουν αυτούς που επιζητούν πιο οικονομι-
κές επιλογές. Σίγουρα η διαχείριση, προώθηση 
και ανάπτυξη δύο premium μαρκών αποτελεί μια 
μεγαλύτερη πρόκληση. 

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η πιστή εκτέλεση 
του στρατηγικού μας πλάνου σε συνδυασμό με το 
εξαιρετικό και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυ-
ναμικό μας, σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, είναι 
τα κυρίαρχα συστατικά που μας οδηγούν στην επι-
τυχία τα τελευταία χρόνια. 

H διάκριση στον θεσμό των Best Workplaces μας 
κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και αποτελεί την 
πιο έμπρακτη επιβράβευση της επένδυσης στο 
ανθρώπινο κεφάλαιό μας, που αποτελεί την κινη-
τήριο δύναμή μας. 

Η συγκεκριμένη βράβευση από έναν αναγνωρι-
σμένο οργανισμό όπως το Great Place to Work® 
έρχεται να προστεθεί στην εξαιρετικά σημαντική  
διεθνή διάκριση του International Europe Award 
for Quality 2016 από το Global Trade Leaders 
Club, έναν από τους μεγαλύτερους Συνδέσμους 
Επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, καθώς και την 
τιμητική διάκριση για την επιχειρηματική αριστεία 
από το Rotary Club Αθηνών.

Η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελού-
σε και θα συνεχίσει να αποτελεί τον πρωταρχικό 
άξονα της στρατηγικής μας που σε συνδυασμό με 
την ενίσχυση τόσο του δικτύου μας όσο και των 
μαρκών μας θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυ-
ξή μας τα επόμενα χρόνια.

Νίκος 
Σπανός
Γενικός Διευθυντής Goodyear 
Dunlop Ελλάδας και Κύπρου

«Οι άνθρωποί μας είναι ο καταλύτης της επιτυχίας μας»
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Για ευτυχισμένους εργαζομένους
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