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Tο αφιέρωµα που κρατάτε στα χέρια σας είναι απο-
τέλεσµα συνεργασίας του Great Place to WorkÆ  
Hellas και της εφηµερίδας ´ Η Καθηµερινήª , µε 
στόχο να τιµηθούν και να προβληθούν οι εταιρείες 
οι οποίες διακρίνονται φέτος για το καλό εργασιακό 

τους περιβάλλον στην έρευνα Best Workplaces, την οποία διε-
ξάγει κάθε χρόνο το Great Place to WorkÆ  µε την ακαδηµαϊκή 
συνδροµή του ALBA Graduate Business School, The American 
College of Greece. 
Οι εταιρείες, στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους, εκτός από τη 

διερεύνηση της εµπειρίας και των απόψεων των εργαζοµένων 
τους για το εργασιακό τους περιβάλλον, η οποία πραγµατοποιείται 
εµπιστευτικά και µε απόλυτη εχεµύθεια, υποβάλλουν στο Great 
Place to WorkÆ  πολυσέλιδες εκθέσεις και αναφορές σχετικά µε 
τις πολιτικές που ασκούν στον εργασιακό χώρο, τις πρακτικές 
που εφαρµόζουν αναφορικά µε τη διαχείριση των εργαζοµένων 
τους και τις πολλαπλές ενέργειες και δράσεις που υλοποιούν σε 
καθηµερινή βάση.
Τα σύντοµα κείµενα που συνοδεύουν στο παρόν έντυπο την πα-

ρουσίαση των εταιρειών δεν είναι δυνατόν µέσα σε λίγες γραµµές 
να περιγράψουν το σύνολο των πρακτικών και των πολιτικών που 
εφαρµόζουν οι εταιρείες, τις παροχές που προσφέρουν και τους 
λόγους για τους οποίους αξιολογούνται θετικά από τους εργαζο-
µένους τους. Οι αξιολογητές από το ALBA Graduate Business 
School και από το Great Place to WorkÆ , οι οποίοι επιµελήθηκαν 
τα κείµενα, προσπάθησαν να επιλέξουν κάποια χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα για να προβάλουν διαφορετικά στοιχεία για κάθε 
επιχείρηση.
Οι ενότητες για τις οποίες έχουν αξιολογηθεί οι εταιρείες και στις 

οποίες έχουν αναπτύξει τις πρακτικές τους, τις έχουν καταγράψει 
και τις έχουν πιστοποιήσει µε αποδεικτικά στοιχεία, καλύπτουν 
όλους τους τοµείς της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού που 
µια εταιρεία πρέπει να εφαρµόζει: από το πώς πραγµατοποιείται 
η διαδικασία της αναζήτησης του προσωπικού, τα κριτήρια µε 
τα οποία προσλαµβάνεται ένας εργαζόµενος, 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, πόσο ανοιχτή είναι στο να ακούσει τις 
παρατηρήσεις και τα θέµατα που τον απασχολούν, πώς αξιολογεί 
και επιβραβεύει τα καλά αποτελέσµατα και την παραπάνω προ-
σπάθεια, 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 ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους να 
προσφέρουν µαζί µε την εταιρεία στην κοινωνία, και άλλα πολλά! 
Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την παρουσίαση των εταιρει-

ών έχουν επιλεγεί µε κριτήριο να προβάλλουν και να απεικονίζουν 
µε εύλογο τρόπο κάποιες από τις παραπάνω ενέργειες και να 
αποτυπώνουν γενικότερα το κλίµα στην εταιρεία.  
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 χαρακτηρίζουν 
και την κάνουν να ξεχωρίζει. Η βαθµολογία που αναφέρεται µε 
άριστα το 10 δίνει µια εικόνα της συνολικής απόδοσης της κάθε 
εταιρείας στις συγκεκριµένες πέντε περιοχές που αποτιµά και 
αξιολογεί το µοντέλο του Great Place to Work (Αξιοπιστία, Σεβα-
σµός, ∆ικαιοσύνη, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα). 
Έχοντας µια συνολική αίσθηση από την αξιολόγηση όλων των 

εταιρειών, µπορούµε εδώ να δώσουµε κάποια πρόσθετα δεδοµένα 
που αφορούν όλες ή τις περισσότερες από τις εταιρείες που διακρί-
νονται και αναφέρονται στο παρόν αφιέρωµα. Πιο συγκεκριµένα: 
Η Υπερηφάνεια για την εταιρεία και την εργασία τους είναι 

(για ακόµα µία χρονιά) η υψηλότερα αξιολογούµενη περιοχή 
(από τις πέντε που αξιολογεί το µοντέλο µας) για το σύνολο των 
εργαζοµένων που συµµετείχαν στην έρευνα. 
Το 90% των εργαζοµένων αναφέρουν ότι είναι υπερήφανοι για 

την εταιρεία τους, για τους συναδέλφους τους και για την προ-
σωπική τους συνεισφορά στο συνολικό αποτέλεσµα και νιώθουν 
υπερηφάνεια όταν λένε ότι εργάζονται σε αυτήν. 
Στη συνέχεια ακολουθούν στη θετική αξιολόγηση η Αξιοπι-

στία και η Συντροφικότητα. Η ∆ικαιοσύνη παραδοσιακά είναι 

η χαµηλότερη από τις πέντε αξιολογούµενες περιοχές (σε όλο 
τον κόσµο, όχι µόνο στις ελληνικές επιχειρήσεις), εφí  όσον όλοι 
θεωρούµε ότι δικαιούµαστε περισσότερα τόσο σε απολαβές όσο 
και σε µεταχείριση µέσα στην εταιρεία. 
Όλες οι εταιρείες που διακρίνονται φέτος προσφέρουν µισθούς 

µεγαλύτερους της συλλογικής σύµβασης, πραγµατοποιούν εσωτε-
ρική εκπαίδευση και σεµινάρια, προτρέπουν τους εργαζοµένους 
να συµµετέχουν σε επαγγελµατικά ή επιστηµονικά συνέδρια.  
Σχεδόν όλες (24 από τις 25 επιχειρήσεις) εφαρµόζουν συστή-

µατα αξιολόγησης απόδοσης, παρέχουν οµαδική ασφάλιση 
υγείας, ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήµατος, χρηµα-
τοδοτούν ή επιδοτούν ατοµική εκπαίδευση, διοργανώνουν 
συχνά εταιρικές εκδηλώσεις και γιορτές, οι 23 δίνουν bonus για 
οµαδική αποδοτικότητα και έκτακτη οικονοµική υποστήριξη 
για προσωπικά ζητήµατα. 
Οι εταιρείες που διακρίνονται αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τις υπόλοιπες εταιρείες τη µακρόχρονη υπηρεσία, 
αναγνωρίζουν και δίνουν πιο συχνά βραβεία σε όσους αξίζουν, 
προσφέρουν πιο συχνά coaching στους εργαζοµένους τους.
Η βράβευση των 25 εταιρειών θα γίνει στο τέλος Απριλίου, σε 

ειδική εορταστική εκδήλωση, κατά την οποία θεσµικοί παράγο-
ντες της χώρας µας θα απονείµουν τα βραβεία στους επικεφαλής 
των εταιρειών. 
Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης βράβευσης είναι 

συνήθως εταιρείες οι οποίες έχουν διακριθεί στο παρελθόν στην 
έρευνα Best Workplaces και στηρίζουν µε αυτόν τον τρόπο τον 
θεσµό. Φέτος έχουµε χορηγό την εταιρεία Teleperformance  και 
υποστηρικτή την εταιρεία Japan Tobacco International. Επί-
σης, υποστηρικτής για φέτος είναι και η εταιρεία ΕΚΑ Group, η 
οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα, µεταξύ άλλων, τα προϊόντα της 
Steelcase και της Interface. Ευχαριστούµε και τις τρεις εταιρείες 
για την υποστήριξή τους.

Σας ευχόµαστε καλή ανάγνωση!

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αναφορικά µε το Great Place 
to WorkÆ  και τη διαδικασία αξιολόγησης µπορείτε να ανατρέξετε στο 
site: http://www.greatplacetowork.gr

Το έντυπο που κρατάτε

Δημήτρης Γκανούδης
Γενικός Διευθυντής 

Great Place to Work Hellas

Το 90% των εργαζομένων 
αναφέρουν ότι είναι 
υπερήφανοι για την εταιρεία 
τους, για τους συναδέλφους 
τους και για την προσωπική 
τους συνεισφορά  
στο συνολικό αποτέλεσμα 
και νιώθουν υπερηφάνεια 
όταν λένε ότι εργάζονται  
σε αυτήν. 
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Γ
ια 16η συνεχόμενη χρονιά διεξήχθη η έρευνα Best 
Workplaces, για την αξιολόγηση και την επιλογή των εται-
ρειών 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, 
the American College of Greece. Η συμμετοχή των εταιρειών 
στην έρευνα είναι εθελοντική. Η έρευνα Best Workplaces, η 
οποία δημοσιεύεται κάθε χρόνο σε ειδικό αφιέρωμα, αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ετήσια αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλ-
λοντος στη χώρα μας.

Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τρεις κατηγορίες  
εταιρειών ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους:  
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες εταιρείες 
με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η δεύτερη τις  
10 με 50-250 εργαζομένους και η τρίτη 5 εταιρείες με 
20-49 εργαζομένους. 

Η επιλογή και η κατάταξη των εταιρειών διενεργούνται 
μέσα από δύο άξονες αξιολόγησης: 

Α) τις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των 
εργαζομένων της κάθε εταιρείας σε ένα ειδικά μελετημένο 
ερωτηματολόγιο 58 κλειστών και 2 ανοιχτών ερωτήσεων 
ελεύθερου σχολιασμού (trust Index©),

Β) τις πολιτικές και τις πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου 
δυναμικού της εταιρείας, που καταγράφονται και αναλύονται 
με αποδεικτικά στοιχεία σε 2 ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματο-
λόγια (Culture Audit®).

Η σύνθεση των δύο ανωτέρω αποτελεσμάτων καθορίζει 
την τελική κατάταξη των εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα του συ-
γκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης έγκειται στο ότι οι απα-
ντήσεις των εργαζομένων (trust Index©) έχουν τη μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα (κατά τα δύο τρίτα) στην τελική βαθμολογία. Η 
ερευνητική διαδικασία εξετάζει και αξιολογεί τις παρακάτω 5 
βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως 
καθορίζονται από τη μεθοδολογία του Great Place to Work®. 

1. Την Αξιοπιστία της Διοίκησης:
• αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση, 
• αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων,
•  ακεραιότητα, τιμιότητα και ηθική συμπεριφορά των  
Διοικούντων. 
2. Τον 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 αποτελέσματα, 
• 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 των συναδέλφων,
• φιλόξενη, ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα,
•  κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης και κοινότητας μέσα στην 
εταιρεία. 

Best Workplaces 2018: 

Μεθοδολογία, 
Διαδικασία 
και Δεδομένα  
της Έρευνας

Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν συνολικά 
49 εταιρείες διαφόρων μεγεθών και από 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες 
απασχολούν συνολικά 22.300 άτομα.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΤΟΥ GREAt PLACE  
tO WORK®

Η μεγαλύτερη εταιρεία απασχολεί πάνω από 6.500 εργα-
ζομένους, ενώ η μικρότερη 21.

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες οι 23 είναι αμιγώς ελληνι-
κές και οι 26 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 είτε με 
το σύνολο των εργαζομένων τους είτε με στατιστικά αντιπρο-
σωπευτικό, ανάλογα με το μέγεθός τους, τυχαία επιλεγμένο 
δείγμα 250-500 ατόμων.

ΕΡΕΥΝΑ | BEST WORKPLACES 2018

Oι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018

Συνολικά απεστάλησαν στους εργαζομένους των εται-
ρειών 11.539 ερωτηματολόγια (χάρτινα ή ηλεκτρονικά) 
και απαντήθηκαν 9.205. Ο μέσος όρος συμμετοχής των 
εργαζομένων στην έρευνα ανήλθε στο 87% (μέσος όρος 
όλων των εταιρειών).  

H ομάδα αξιολογητών αποτελείται από στελέχη, φοιτητές 
και αποφοίτους του ALBA Graduate Business School, the 
American College of Greece, φοιτητές του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στελέχη του Great Place to 
Work® Hellas. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι προέρχονται 
από τα μεταπτυχιακά προγράμματα Human Resources 
Management.

Συγκεκριμένα, τις εταιρείες αξιολόγησαν οι: 
Γεωργίτσου Αικατερίνη, Γιατράκου Δήμητρα, Δασκαλάκης 

Θεόδωρος, Ζαχαράκη Βασιλική, Ιωαννίδης Αθανάσιος, 
Κακλαμάνη Αργυρώ, Καλκαβούρα Αντωνία, Κοκκινάκη 
Ελένη, Κόκκορη Ελένη-Μαρία, Κουρουνάκου Ζωή, Κρούπη 
Χαρίκλεια, Κωνσταντουλάκη Άννα, Λαμπρινού Ελένη, 
Λέπουρα Κωνσταντίνα, Μάρκου Ελένη, Ματσουκοπέτρου 
Αναστασία, Μελιώτη Μαρία, Μοσχοπούλου Βασιλική, 
Νόλα Χαρίκλεια, Παναγιωτακοπούλου Γεωργία, Πετράκη 
Βασιλική, Σιμωνίδης Αθανάσιος, Σωτηροπούλου Κωνστα-
ντίνα, Τζικάκη Μιλένα, Τσαβίδη Χριστίνα, Τσιώλη Βασιλική, 
Χατζιάρα Μαριάννα-Ντανιέλλα.

Συντονιστής της αξιολόγησης ήταν ο Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος, Διευθυντής Εφαρμοσμένης Έρευνας και 
Innovation Projects 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 Δρα Διονύση Διονυσίου, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης στο ALBA 
Graduate Business School, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του μετα-
πτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Strategic HRM.

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

Εταιρείες με Εταιρείες με

DHL Express (Ελλάς)

Epsilon Net

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Praktiker Hellas

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Όμιλος ΟΠΑΠ

Coca-Cola Τρία Έψιλον

Calin Group

Β. Καύκας Α.Ε.

Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. 

Microsoft Hellas 

British American Tobacco Hellas

AbbVie Φαρμακευτική

Beiersdorf Hellas
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3M Hellas 
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Temenos Hellas

PCS 

Convert Group  
eBusiness Consulting

Consulting Bizerba
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Η DHL Express (Ελλάς) είναι η κορυφαία 
εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο των 
διεθνών ταχυμεταφορών (courier) και 

ανήκει στον όμιλο των Γερμανικών Ταχυδρο-
μείων (DeutschePost-DHL). Είναι η εταιρεία 
που γνώρισε πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία 
courier το 1978, παραμένοντας έως σήμερα 
ηγέτης του κλάδου, με μερίδιο αγοράς που 
ξεπερνά το 55%. Κύρια δραστηριότητά της η 
μεταφορά εγγράφων και δεμάτων σε ένα δίκτυο 
220 χωρών και προορισμών. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν:
Η DHL Express Ελλάδος πραγματοποίησε τα 
τελευταία τρία χρόνια το μεγαλύτερο επενδυ-
τικό πλάνο στον κλάδο της, συνολικού ύψους 
20 εκατ. ευρώ, επισφραγίζοντας 40 χρόνια συ-
νεχούς παρουσίας στη χώρα και θέτοντας τις 
βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Κάθε χρόνο η εταιρεία συμμετέχει με περίπου 
60 εργαζομένους στο Πανευρωπαϊκό τριήμερο 
τουρνουά ποδοσφαίρου DHL που γίνεται στο 
Βέλγιο. Στόχος είναι οι υπάλληλοι της ελλη-
νικής εταιρείας να έρθουν σε επαφή με συ-

ναδέλφους τους από όλη την Ευρώπη (3.000 
συμμετέχοντες) και με την Ανώτατη Παγκόσμια 
Διοίκηση της εταιρείας. Στην αποστολή, μεταξύ 
άλλων, συμμετέχει και η υποστηρικτική ομάδα 
Cheerleaders της εταιρείας! 

Για να ευχαριστήσει η εταιρεία τους εργαζο-
μένους της για τη μακροχρόνια δέσμευση και 
την προσφορά τους (για τα 5-10-15-20-25-30 
χρόνια), τους βραβεύει με προσωπικό βραβείο 
και χρηματικό έπαθλο Long Service Award). 

Το «Appreciation Week – Fit to Lead» πε-
ριλαμβάνει προγράμματα εκδηλώσεων που 
προάγουν την καλή φυσική κατάσταση και την 
υγιεινή διατροφή, όπως μαθήματα γιόγκα, πι-
λάτες, μασάζ στους εργαζομένους του τηλεφω-
νικού κέντρου, stretching στα γραφεία και στην 
αποθήκη, ομιλία διατροφολόγου, καθημερινή 
διανομή φρούτων και ξηρών καρπών, rafting 
στη Λάρισα και ποδηλατάδα στην παραλία της 
Θεσσαλονίκης. 

Φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
επίσης το DHL Fest (κατά το… October Fest) με 
μπίρες και hotdogs, μετά το πέρας της βάρδιας, 
για τους εργαζομένους της «1ης γραμμής»!

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους 
κάθε μήνα κουπόνια σούπερ μάρκετ, ιδιωτικό ια-
τρικό-φαρμακευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, το 
οποίο καλύπτει και τις οικογένειές τους (σύζυγοι 
και παιδιά), καθώς επίσης, σε όσους έχουν συ-
μπληρώσει τον πρώτο χρόνο εργασίας τους στην 
εταιρεία, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο 
καταθέτει κάθε μήνα το 4% του μηνιαίου μισθού. 
Επίσης, η εταιρεία συνεχίζει τις αυξήσεις μισθών 
σε ετήσια βάση, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι 
ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι είναι σε πρόγραμμα 
μπόνους. Η εταιρεία όμως φροντίζει και για τα 
παιδιά των εργαζομένων, με προσφορά σχολικών 
ειδών στα «πρωτάκια» και laptop στους νεοεισα-
χθέντες φοιτητές.  

«Seniors Grill for You»:
Το BBQ event «Seniors Grill for You» είναι μια 
εκδήλωση όπου τα μέλη της ανώτατης διευθυ-
ντικής ομάδας ψήνουν για το προσωπικό της 
εταιρείας σε εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη 
την Ελλάδα, σε μια γιορτή με πολλή μουσική 
και χορό!

1
Εργασία σε συντροφικό κλίμα

•  Αυτό που ξεχωρίζει στην DHL είναι το 
κλίμα αγάπης που υπάρχει για την εταιρεία 
από όλα τα μέλη που την απαρτίζουν, είτε 
διοικητικά είτε όχι. Όλοι έχουν πραγματικό 
και ουσιαστικό στόχο το συμφέρον της 
εταιρείας, και αυτό φαίνεται καθημερινά 
μέσα στην πίεση της δουλειάς, καθώς 
και στο δημιουργικό αποτέλεσμα που 
επιτυγχάνεται μέσω της καλής συνεννόησης 
στην «αλυσίδα» των διαδικασιών και των 
τμημάτων. Είμαι περήφανη που ανήκω σε 
αυτή την εταιρεία, δεδομένου ότι δεν είναι 
λίγες οι φορές που τη νιώθω περισσότερο 
σπίτι μου και λιγότερο δουλειά. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

DHL Express (Eλλάς)

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

DHL, μια περήφανη οικογένεια!

250+ εργαζόμενοι

    Εργαζόμενοι της DHL. Αποδεδειγμένα μια δυνατή ομάδα!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες 
Ταχυμεταφορών

355
εργαζόμενοι

48.301.588€
τζίρος (2016)

170 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

122 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

3,9%
ποσοστό 
αποχώρησης

31,3%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

11 ώρες εκπαί-
δευσης/εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη

 Παροχή συνταξιο-
δοτικού προγράμματος 
έναν χρόνο μετά  
την πρόσληψη 

H
φετινή μας διάκριση στον θεσμό του GREAt PLACE tO WORK στην πρώτη θέση των μεγάλων εταιρειών 

–η οποία μάλιστα συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων παρουσίας μας στην Ελλάδα– μας κάνει 

ιδιαίτερα περήφανους και χαρούμενους και συνιστά κορύφωση των βραβεύσεών μας τα τελευταία 

τρία χρόνια. 

Aποτελεί δικαίωση της δέσμευσής μας απέναντι σε όλους τους εργαζομένους της DHL Express για συνεχή 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Η DHL Express είναι η δεύτερή μας οικογένεια και στα μέλη αυτής της 

οικογένειας –που συνέχεια μεγαλώνει και αναπτύσσεται– θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη 

δική τους δέσμευση, αφοσίωση και προσφορά. Eίναι αυτοί οι εργαζόμενοι που μας καθιστούν χρόνια τώρα 

πρώτη επιλογή για τους πελάτες μας με τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Η εταιρεία παρέχει αίσθημα ασφάλειας και συντροφικότητας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

παροχών και ετήσιων αυξήσεων, πρότυπους εργασιακούς χώρους, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ίσες 

ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους. Δίνουμε έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία, με κορύφωση την Ετήσια 

Έρευνα Άποψης Εργαζομένων, στην οποία η συμμετοχή αγγίζει το 97%! 

Παράλληλα, πάντα βρίσκουμε ευκαιρίες να βρισκόμαστε και να διασκεδάζουμε σε εκδηλώσεις της εταιρείας, 

πάρτι, αθλητικές δραστηριότητες, βραβεύσεις κ.λπ. Φυσικά, δεν ξεχνάμε να υλοποιούμε προτάσεις εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες μάλιστα προέρχονται από τους εργαζομένους μας!

Είμαστε περήφανοι που δουλεύουμε στην DHL και έτσι ενωμένοι ΣΑΝ ΕΝΑΣ θα προχωρήσουμε!
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Epsilon Net 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πληροφορική, 
Προϊόντα Λογισμικού

362
εργαζόμενοι 

10.974.504€
τζίρος  (2016)

199 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

155 
γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

2,5%
ποσoστό 
αποχώρησης

29,4%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

100 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

Ο Όμιλος Εταιρειών Epsilon Net είναι μια 
καθαρά ελληνική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται από το 1999 στον τομέα της 

πληροφορικής. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκο-
νται στη Θεσσαλονίκη, όπου απασχολείται και 
η πλειονότητα των εργαζομένων. Το 2017, με 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, χορηγήθηκε στην Epsilon 
Net άδεια Κολεγίου και έτσι δημιουργήθηκε το 
Epsilon Net College.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η Epsilon Net από το 2011 έως και σήμερα προ-
χώρησε σε αλματώδη αύξηση προσωπικού, που 
άγγιξε το ποσοστό του 205%, και μέσα στην κρίση 
προσέφερε εργασία σε πολλούς νέους επιστήμο-
νες. Η εταιρεία, αξιοποιώντας την κρίση, επέν-
δυσε σε νέα προϊόντα αλλά και σε ανθρώπους. 

Στην Epsilon Net το σύνολο των εργαζομένων 
αμείβεται με μισθό μεγαλύτερο από τον κατώτατο 
νομοθετημένο μισθό, ενώ πάνω από το 80% των 
εργαζομένων έχει λάβει bonus ή πριμ παραγω-
γικότητας κατά την τελευταία 4ετία.

Όταν κάποιος εργαζόμενος ολοκληρώσει 10 
χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία, οργανώνεται 

έξοδος στην οποία συμμετέχουν οι συνάδελφοι 
του τμήματός του, ο προϊστάμενος και ο διευθυ-
ντής του, για να τον ευχαριστήσουν. 

Εκτός από τον γιατρό εργασίας, η Epsilon Net 
έχει συνεργασία και με ορθοπεδικό, ο οποίος 
παρακολουθεί την ομάδα μπάσκετ της εταιρείας, 
καθώς βέβαια και το σύνολο των εργαζομένων. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Έπειτα από αίτημα πολλών εργαζομένων, η 
εταιρεία ξεκίνησε μέσα στο 2017 συνεργασία 
με εστιατόριο που παρέχει κάθε μεσημέρι φαγητά 
τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι εργαζό-
μενοι με μια μικρή συμμετοχή. Κάθε Παρασκευή 
αναρτάται στο ενδο-εταιρικό portal το μενού της 
επόμενης εβδομάδας.

Για όσους εργαζομένους έχουν κάποιο πρό-
βλημα υγείας ή για περιπτώσεις εγκυμοσύνης 
υπάρχει ειδικός χώρος στάθμευσης μπροστά 
στην είσοδο. Η εταιρεία, θέλοντας να παρέχει 
επιπλέον βοήθεια στα μέλη της που είναι και 
γονείς, ειδικά για τις ημέρες που κλείνουν τα 
σχολεία ανέλαβε την πρωτοβουλία να έρθει σε 
επικοινωνία με επιλεγμένες παιδικές κατασκη-
νώσεις της Χαλκιδικής και της Αττικής, για να 

εξασφαλίσει ειδικές τιμές για τους εργαζομένους 
της. Στους εργαζομένους που γίνονται νέοι γονείς 
η εταιρεία στέλνει λουλούδια, ευχές και ένα αρ-
κουδάκι στο μαιευτήριο την ημέρα της γέννησης 
του παιδιού.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο:
Καθώς μεγαλώνει η εταιρεία και τα τμήματα 
είναι πλέον πολλά, καθορίστηκαν συγκεκριμέ-
να άτομα από κάθε χώρο εργασίας, τα οποία 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποι-
ούν συναντήσεις με αντικείμενο τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας (π.χ. κλιματισμός/
εξαερισμός, έξτρα παροχές κ.ά.) και στη συ-
νέχεια τα μεταφέρουν στη Διοίκηση για να 
αξιολογηθούν και να υλοποιηθούν. Η πρωτο-
βουλία αυτή συμπληρώνεται με συναντήσεις 
της Υπευθύνου της Διεύθυνσης Προσωπικού, 
η οποία πραγματοποιεί συναντήσεις με τον 
κάθε εργαζόμενο της εταιρείας ξεχωριστά, 
προκειμένου να συζητήσουν την πορεία-εξέ-
λιξή του στην εταιρεία, τυχόν προβλήματα που 
αντιμετωπίζει, καθώς επίσης και προτάσεις για 
τη βελτίωση της εργασίας και του εργασιακού 
περιβάλλοντος.

2
Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη 

•  Και μόνο η αίσθηση ότι αντιμετωπίζεσαι  
ως άνθρωπος και όχι απλώς ως εργαζόμενος 
είναι πραγματικά καταλυτική! Υπάρχει ιδιαίτερη 
ευελιξία όταν συντρέχουν οικογενειακές 
υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένο παράδειγμα 
από το γεγονός πως ένιωσα ότι μπορώ να 
δημιουργήσω την πολύτεκνη οικογένεια 
που πάντα ήθελα, χωρίς να νιώσω ότι 
απειλείται η επαγγελματική μου υπόσταση,  
δεν υπάρχει. Αυτό μας δίνει δύναμη και μας 
κάνει να ερχόμαστε με ακόμη περισσότερη 
διάθεση στην εργασία μας. 
•  Το να φεύγεις από την εργασία 
με περισσότερη ενέργεια λόγω της 
δημιουργικότητας που νιώθεις ότι προσέφερες 
μέσα στη μέρα είναι απλώς... μοναδικό! 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

E
ίμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι 
που για 4η συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία μας 
διακρίνεται ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύ-

τερο εργασιακό περιβάλλον. Φέτος κατακτήσαμε 
και πάλι τη 2η θέση στην κατηγορία των μεγάλων 
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας έτσι επιβράβευση για τη 
συνεχή προσπάθεια που κάνουμε να διατηρήσου-
με το οικογενειακό περιβάλλον, τοποθετώντας τους 
ανθρώπους μας στο επίκεντρο. 

Η «επιτυχημένη συνταγή» της Epsilon Net δεν είναι 
άλλη από το ίδιο της το όραμα, που την έχει αναδείξει 
σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής 
στην Ελλάδα και, επίσης, αποτέλεσε «κλειδί» για την 
ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια της κρίσης: αποτελε-
σματική και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των 
πελατών και της αγοράς μέσω επενδύσεων σε νέες 
τεχνολογίες, νέα προϊόντα και, φυσικά, στο ανθρώπινο 
δυναμικό της εταιρείας. 

Οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι φέρνουν ικανοποι-
ημένους πελάτες. Γι’ αυτό και κύριο μέλημά μας είναι 
η ύπαρξη ενός υγιούς και ευχάριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος, όπου κυριαρχούν η εμπιστοσύνη, 
η δημιουργικότητα, τα όνειρα, η θετική ενέργεια, ο 
σεβασμός και το πάθος. Παρέχουμε συνεχώς νέα 
κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ πα-
ράλληλα εργαζόμαστε σκληρά για να βεβαιωθούμε 
ότι κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται το πόσο ση-
μαντικός είναι ο ρόλος του στην Epsilon Net. Στόχος 
μας είναι να είμαστε μια δεμένη ομάδα με ουσιαστική 
ανταπόκριση σε οικογενειακά, προσωπικά και οικο-
νομικά προβλήματα.

Ευχαριστούμε τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, κα-
θώς η διάκριση αυτή, αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη 
της εταιρείας, οφείλονται σε αυτούς. Εμείς από τη με-
ριά μας δεσμευόμαστε να ανταποδίδουμε καθημερινά 
την αφοσίωσή τους.

Βασιλική Αναγνώστου
Γενική Διευθύντρια και  
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα 
Σύμβουλος στην Epsilon Net

Δέσμευσή μας να ανταποδίδουμε καθημερινά 
την αφοσίωση των εργαζομένων μας

  Μια νεανική, φρέσκια και γεμάτη αυτοπεποίθηση ομάδα!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 
ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη με 
κύρια δραστηριότητα τη λιανική πώλη-

ση (Super Market). Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 
το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων μεταξύ των 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα 
και απασχολεί πάνω από 6.700 εργαζομένους. 
Καλύπτει γεωγραφικά όλους τους νομούς της 
Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και 
της Ηπείρου και από τους νομούς της Στερεάς 
Ελλάδος, την Εύβοια, τη Φθιώτιδα και την Αι-
τωλοακαρνανία,  καθώς και τα νησιά Λήμνος, 
Λέσβος, Χίος και Θάσος με 250 σούπερ μάρκετ 
και 22 Cash & Carry (χονδρικής). Η εταιρεία έχει 
επίσης τρία πρατήρια βενζίνης. 

Eνέργειες που ξεχωρίζουν:
Η ιστορία του ίδιου του κ. Διαμαντή Μασούτη, 
ο οποίος ξεκίνησε από πωλητής της ΤΡΥΛΕΤ και 
αγόρασε με δανεικά το πρώτο του φορτηγό για 
να μπει στο χονδρεμπόριο και να φτάσει σήμερα 
να δημιουργήσει τον γίγαντα Διαμαντής Μα-
σούτης Α.Ε., αποτελεί έμπνευση για όλους τους 
υπαλλήλους. Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγ-
ματα στελεχών στην εταιρεία που εξελίχθηκαν 

σε διευθυντικό επίπεδο από επίπεδο νεο-προ-
σλαμβανόμενου ή ακόμη και πρακτικής άσκησης.  

Η εταιρεία έκοψε το 2017 (αθροιστικά σε κατα-
στήματα, γραφεία και logistics center) 300 βασι-
λόπιτες και το χρηματικό ποσό που μοιράστηκε 
στους τυχερούς έφτασε τα 30.000 €. 

Στα καταστήματα κοινοποιούνται συγχαρητή-
ριες επιστολές από τη Διοίκηση της εταιρείας, 
ονομαστικά προς εργαζομένους, για την άψογη 
τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Η εταιρεία βράβευσε με τιμητική πλακέτα και 
δωροεπιταγή εργαζόμενο που είχε την ετοιμότη-
τα και το θάρρος, γνωρίζοντας πρώτες βοήθειες, 
να σώσει τη ζωή ενός πελάτη που έπαθε καρδια-
κό επεισόδιο μέσα σε κατάστημα της εταιρείας. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία δεν μείωσε μισθούς σε κανέναν 
εργαζόμενο, παρόλο που η τελευταία κλαδική 
σύμβαση εργασίας του 2012 προέβλεπε μείωση 
μισθών 6,5%, ενώ οι νέες προσλήψεις γίνονται 
με υψηλότερους μισθούς συγκριτικά με αυτά 
που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας. 

Στους εργαζομένους της εταιρείας παρέχεται 

έκπτωση 5% επί των αγορών τους. Επίσης δί-
νεται χρηματικό bonus στους πωλητές κρεοπω-
λείου/μαναβικής, προκαταβολή μισθού σε όλους 
από 25% έως 40% του μισθού τους και άτοκα 
δάνεια σε περιπτώσεις ανάγκης.

Σε όσους εργαζομένους κλείνουν 15 και 30 χρό-
νια στην εταιρεία δίνεται δώρο ρολόι χειρός κατά 
τη γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Επιβεβαιώνοντας την έννοια  
της ανθρωπιάς:
Η εταιρεία έχει σταθεί έμπρακτα στους εργαζομέ-
νους της και στις οικογένειές τους σε δύσκολες 
στιγμές, ενισχύοντας το αίσθημα της συντροφι-
κότητας και του ομαδικού πνεύματος, αποδεικνύ-
οντας πολλές φορές το γεγονός ότι αντιμετωπίζει 
τους εργαζομένους της πρώτα και πάνω απ’ όλα 
ως ανθρώπους. Εργαζόμενος που αποχώρησε με 
σύνταξη πριν από μερικά χρόνια και βρέθηκε σε 
μεγάλη οικονομική ανάγκη απευθύνθηκε στη 
Διεύθυνση της εταιρείας για οικονομική βοήθεια 
και η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα, ενώ σε άλλη 
περίπτωση, για να διατηρηθεί το οικογενειακό 
εισόδημα, η εταιρεία προσέλαβε παιδί εργαζο-
μένης η οποία δυστυχώς απεβίωσε.

3
Διακρίσεις με διάρκεια

•  Στη δική μας εταιρεία κυρίαρχο ρόλο 
παίζει ο άνθρωπος. Δουλεύοντας κοντά  
13 χρόνια, δεν αισθάνθηκα ούτε μία στιγμή 
ως υπάλληλος, παρά μόνο ως συνεργάτης 
της εταιρείας. Είναι τεράστιο θέμα και σπάνια 
τύχη να αισθάνεσαι τον ιδρυτή της εταιρείας, 
κ. Διαμαντή Μασούτη, και γενικά τα στελέχη 
της εταιρείας, δίπλα σου σαν οικογένεια,  
και αυτό είναι κάτι που δεν το βρίσκει  
κανείς εύκολα.
•  Ένας από τους λόγους που κάνει την 
εταιρεία μου ξεχωριστή είναι ότι βρίσκεται 
δίπλα στο προσωπικό της. Έτσι στάθηκε και 
σε εμένα όταν χρειάστηκε να πληρώσω τα 
δίδακτρα του μεταπτυχιακού μου (καθώς 
δεν είχα την οικονομική δυνατότητα) και μου 
τα χορήγησε η εταιρεία υπό μορφή άτοκου 
δανείου χωρίς δεύτερη σκέψη.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

E
νας από τους βασικούς στόχους της Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε. είναι να προσφέρουμε ασφαλές 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας στους αν-

θρώπους μας. Η διάκριση για έβδομη συνεχή χρονιά 
στα Best Workplaces ως ενός από τα 10 καλύτερα 
εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα αποδεικνύει 
ακράδαντα την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της αγοράς 
και τις ριζικές ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, η 
φετινή μας διάκριση καταδεικνύει τον ουσιαστικό δε-
σμό και τις σταθερές αξίες πάνω στις οποίες έχουμε 
χτίσει τη σχέση με τους εργαζομένους μας όλα αυτά 
τα χρόνια. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης δεν 
έχουμε κάνει καμία μείωση μισθών, δημιουργούμε 
νέες θέσεις εργασίας, παρέχουμε υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση, συμβάλλουμε στην εξέλιξη των ανθρώ-
πων μας και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που έχουν 
ανάγκη. Επίσης, υλοποιούμε συστηματικές και εστι-

ασμένες στον ανθρώπινο παράγοντα δράσεις, όπως 
έρευνες απόψεων εργαζομένων, αθλητικές εκδηλώ-
σεις, βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών, ενέργειες 
ΕΚΕ κ.λπ. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ως μια εταιρεία 
τέτοιου μεγέθους, 6.700 ατόμων, με 272 καταστή-
ματα, γραφεία και Logistics Center, διατηρούμε τον 
ανθρώπινο χαρακτήρα μας.

Είναι αλήθεια πως η φετινή τρίτη θέση μάς πλημμύρι-
σε με χαρά, ταυτόχρονα όμως μας έκανε να νιώσουμε 
ακόμα βαθύτερα την ευθύνη που έχουμε απέναντι 
στους ανθρώπους μας για την περαιτέρω βελτίωση 
των εργασιακών συνθηκών και να προσπαθήσουμε 
ακόμα πιο δυναμικά για ένα καλύτερο αύριο γι’ αυτούς 
που μας τιμούν με την «ψήφο εμπιστοσύνης» τους επί 
7 συνεχόμενα χρόνια. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να 
λέμε αυτό που μας έμαθε ο ιδρυτής της εταιρείας μας, 
ότι η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας.

Σας ευχαριστούμε!!!

Θωμάς Χρήστου
Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων

Χτίζουμε πάνω σε αξίες

   Εργαζόμενοι στην Κατερίνη συμμετέχουν σε συλλογική ενέργεια για «καλό σκοπό».

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Λιανικό εμπόριο/
Super Market

6.704
εργαζόμενοι 

800.000.000€ 
τζίρος (2016)

1.554  
άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

1.512 
γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

0,7%
ποσoστό 
αποχώρησης

36,7%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

6 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

9

8

9

8
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ΗPraktiker Hellas αποτελεί το Νo 1 ελλη-
νικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Φτιάξ’ 
το μόνος σου) & Home Improvement. 

Βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων καταναλω-
τών από το 1991. 

Διαθέτει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 
e-shop, εξειδικευμένο τμήμα Β2Β 

και πανελλαδικό δίκτυο 15 κα-
ταστημάτων συνολικής έκτασης 
90.000 τ.μ. 

Δράσεις και ενέργειες  
που ξεχωρίζουν: 

Η εταιρεία έχει καθιερώσει τον 
«Θεσμό Βελτιωτικών Προτάσεων», 

σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι εργαζόμενοι 
μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για βελτί-
ωση των διαδικασιών, καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών, αλλά και τρόπους αύξησης των 
πωλήσεων. Οι προτάσεις αξιολογούνται και 
στο τέλος κάθε έτους βραβεύονται με χρημα-
τικό έπαθλο και προχωρούν προς υλοποίηση.  

Ανά τακτά διαστήματα, πραγματοποιείται η  
οικογενειακή Γιορτή «Family Day», κατά την 
οποία όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να φέρουν στο χώρο εργασίας τους δικούς τους 
ανθρώπους και να περάσουν ένα δημιουργικό 
απόγευμα.

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει σε όλους τους εργαζομένους 
ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με δυνατότη-
τα ένταξης προστατευόμενων μελών, εκπτωτική 
κάρτα για την αγορά εταιρικών προϊόντων (15% 
έκπτωση) και δωροεπιταγή γάμου και γεννήσε-
ως για κάθε τέκνο. Η συνεχής εκπαίδευση και 

επιμόρφωση γίνεται πράξη μέσα από τον θεσμό 
«Praktiker Academy», μέσω του οποίου η εταιρεία 
εκπαιδεύει και αναπτύσσει το προσωπικό της. 

«Οι Μάστορες της Πόλης μας»:
Η Praktiker εφαρμόζει εδώ και χρόνια τη 
δράση «Οι Μάστορες της Πόλης μας», όπου 

ομάδες εργαζομένων από κάθε κατάστημα και 
τα κεντρικά προσφέρουν εργασία εθελοντι-
κά, με σκοπό να ομορφύνουν τις ίδιες τις πό-
λεις όπου ζουν (δράσεις καθαρισμού χώρων, 
δενδροφυτεύσεων, συντήρησης, επισκευών, 
βαφών, σημάνσεων και ανάπλασης πάρκων/
σχολείων κ.λπ.).

Praktiker Hellas 250+ εργαζόμενοι

4

Aναζητώντας προτάσεις εργαζομένων!

   «Family Day» με παιχνίδια στο κατάστημα! Ημέρα αφιερωμένη στις οικογένειες των εργαζομένων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Λιανικό Εμπόριο

1.450
εργαζόμενοι 

177.500.000€
τζίρος  (2016)

597 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

373 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

2,16%
ποσoστό αποχώρησης

2,07%
ποσοστό γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

9 ώρες 
εκπαίδευσης/
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη έναν χρόνο 
μετά την πρόσληψη

9 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

8

9

8

Για πρώτη φορά  
τα Ευρωπαϊκά Βραβεία στην Αθήνα

Κάθε χρόνο το Great Place to Work® 
Europe βραβεύει τις καλύτερες 
εταιρείες της Ευρώπης για το εργα-
σιακό τους περιβάλλον. Η βράβευση 

αφορά 125 ευρωπαϊκές εταιρείες (25 πολυ-
εθνικές, 25 μεγάλες με περισσότερους από 
500 εργαζομένους, 50 μεσαίες με 50 έως 500 
και 25 μικρές με 20 έως 50 εργαζομένους). 

Για πρώτη φορά φέτος, η ανακοίνωση και 
η βράβευση των εταιρειών θα γίνουν στη χώρα μας, και πιο συγκεκριμένα 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 14 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια εορτα-
στικού δείπνου. 

Η βράβευση έπεται ενός ολοήμερου διεθνούς συνεδρίου με ομιλητές από 
όλη την Ευρώπη, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και στελέχη εταιρειών με 
διεθνή εμπειρία και ρόλο. 

Το συνέδριο φέτος έχει τίτλο «Let’s make Europe a Great Place to Work» 
και περιλαμβάνει ομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις και τις εργασιακές πρα-
κτικές στην Ευρώπη, τις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των διάφορων 
κρατών, αλλά και μεταξύ των ηπείρων. 

Μεταξύ των ακαδημαϊκών ομιλητών ξε-
χωρίζουν ο Michael West, Senior Fellow in 
The King’s Fund, Professor of Organizational 
Psychology at Lancaster University 
Management School, and Emeritus Professor 
at Aston University, και ο «δικός μας» 
Χαρίδημος Τσούκας, Professor of Strategic 
Management at the University of Cyprus 
and a Distinguished Research Environment 

Professor of Organization Studies at Warwick Business School.
Oι σύνεδροι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν και την κ. Άννα 

Διαμαντοπούλου, President of the Athens-based «DIKTIO» Network for 
Reform in Greece and Europe, η οποία το 2002 εισήγαγε το Great Place 
to Work® στην Ευρώπη, με την ιδιότητα της Ευρωπαίας Επιτρόπου για 
Απασχόληση, Κοινωνικά Θέματα και Ίσες Ευκαιρίες (Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities), την οποία κατείχε εκείνη την εποχή. 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο συνέδριο, μπορείτε 
να ανατρέξετε στο www.gptweurope2018.com
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Η εργασία για να είναι αποδοτική έπρεπε να στηρίζεται στους κανόνες 
της  λογικής και της επιστήμης, κάτι που η «παρεμβολή» των συναι-
σθημάτων έθετε σε κίνδυνο. Αν και από πολλούς η έκφραση συναι-
σθημάτων στην εργασία εξακολουθεί να θεωρείται «μη επαγγελματική» 
συμπεριφορά, σήμερα γνωρίζουμε ότι το συναίσθημα αποτελεί αναπό-

σπαστο στοιχείο της ανθρώπινης λειτουργίας και ότι όχι μόνο δεν έχει αποκλειστικά 
αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, αλλά είναι και απαραίτητο σε πολλές ανθρώπινες 
διεργασίες, όπως η αντίληψη, η αξιολόγηση και η λήψη αποφάσεων, για να αναφέρω 
μερικές μόνο ενδεικτικά. 

Πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να διαπιστώνουν ότι το συναίσθημα και η έκφρασή του 
μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά στην επιτυχία τους. Η συνταγή είναι απλή: αν 
οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν τον πελάτη με χαμόγελο και ευγένεια, είναι πολύ πιθανό ο 
πελάτης να επιστρέψει ξανά. Κατά συνέπεια, τα συναισθήματα (τουλάχιστον η έκφρασή 
τους) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τον όρο «συναισθη-
ματική εργασία» (emotional labor) εισήγαγε στη βιβλιογραφία η A. R. Hochschild (1983) 
στην πρωτοποριακή έρευνά της στις αεροσυνοδούς της Delta Airlines και στις τεχνικές 
της εταιρείας για να ελέγξει την έκφραση των συναισθημάτων τους. Η εταιρεία προέτρεπε 
τις αεροσυνοδούς να βλέπουν τους επιβάτες σαν «επισκέπτες στο σαλόνι του σπιτιού τους» 
ή σαν «παιδιά που θέλουν την προσοχή τους». Μια ανάλογη περίπτωση συναντάμε στην 
Disney. Ένας αγενής υπάλληλος μπορεί να κοστίσει στην εταιρεία μελλοντικούς πελάτες, 
οπότε η εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες έκφρασης συναισθημάτων που ενισχύονται με 
εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση των υπαλλήλων και συνεχή, αυστηρό έλεγχο.  

Η έρευνα της Hochschild δημιούργησε ένα σημαντικό ερευνητικό ρεύμα στον χώρο 
της συναισθηματικής εργασίας και των επιπτώσεών της στην ψυχική υγεία και στην 
ικανοποίηση των υπαλλήλων. Η βιβλιογραφία διακρίνει δύο κατηγορίες συναισθηματικής 
εργασίας: (1) αυτή κατά την οποία ο υπάλληλος εκφράζει τα συναισθήματα που απαιτού-
νται, ανεξάρτητα από το τι αισθάνεται πραγματικά («surface acting») και (2) αυτή κατά 
την οποία ο υπάλληλος διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ώστε να τα ευθυγραμμίσει 
με αυτά που απαιτεί η εταιρεία («deep acting»). Οι μέχρι σήμερα έρευνες καταδεικνύουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους υπαλλήλους που προσποιούνται 
τα συναισθήματα που εκφράζουν, όπως συναισθηματική εξάντληση και επαγγελματική 
εξουθένωση (burnout), άγχος, χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία και προβλήματα 
απόδοσης στην εργασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή του «deep acting». 

Όπως μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί, ακόμα και ο πιο εξωστρεφής και συγκαταβατικός 
υπάλληλος δεν είναι δυνατόν να αισθάνεται καλά με κάθε πελάτη σε όλη τη διάρκεια 
της εργασίας του. Η πίεση για τον συνεχή έλεγχο και η ρύθμιση των συναισθημάτων 
σε συνδυασμό με άλλες συνθήκες της εργασίας, όπως μονοτονία, χαμηλή αμοιβή και 
άσχημη συμπεριφορά από τους πελάτες, συνιστούν μια πληθώρα πηγών «απελπισίας» 
(distress) για τους εργαζομένους. Ειδικά με τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργα-
σίας, η έκφραση των απαιτούμενων από την εταιρεία συναισθημάτων αποτελεί θέμα 
επιβίωσης παρά προσωπική επιλογή για πολλούς εργαζομένους, οι οποίοι παίρνουν 
μια βαθιά αναπνοή, κοιτούν τον πελάτη στα μάτια και χαμογελούν, ανεξάρτητα από τα 
πραγματικά τους συναισθήματα. Μάλιστα, κάποιοι ερευνητές του χώρου (Grandey et 
al. 2015) διατύπωσαν πρόσφατα την άποψη ότι συνολικά η ύπαρξη κανόνων για την 
έκφραση συναισθημάτων (display rules) θέτει τις ανάγκες της εταιρείας και των πελατών 
πάνω από τις πρωταρχικές ανθρώπινες ανάγκες των εργαζομένων, παρότι τα στοιχεία 
που δείχνουν συνολικό κέρδος της επιχείρησης από αυτή την πρακτική είναι λίγα. 

Αν και το θέμα αυτό εξακολουθεί να απασχολεί τους ερευνητές και έχουμε ακόμα πολλά 
να μάθουμε για τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) της συναισθηματικής εργασίας, θα 
ήταν χρήσιμο οι επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τους το πιθανώς σημαντικό κόστος της 
συναισθηματικής εργασίας για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της. Ως βήματα 
προς τη σωστή κατεύθυνση έχουν προταθεί τα παρακάτω: (α) η δίκαιη ανταμοιβή και η 
αναγνώριση του υπαλλήλου που λαμβάνει υπόψη τις «συναισθηματικές απαιτήσεις» της 
εργασίας, (β) η παροχή δυνατότητας στον υπάλληλο για διαλείμματα, καθώς και για την 
αυθεντική έκφραση συναισθημάτων, (γ) η δημιουργία ενός κλίματος εργασίας που γίνεται 
αντιληπτό από τον εργαζόμενο ως υποστηρικτικό και όχι ως ελέγχου και εκφοβισμού 
και (δ) η αναγνώριση ότι ο πελάτης δεν «έχει πάντα δίκιο», ειδικά όταν παραβαίνει τους 
κανόνες της ηθικής μεταχείρισης. 

Αναφορές 
Grandey, A. A., D. Rupp, W. N. Brice, 2015. Emotional labor threatens decent work: a proposal 

to eradicate emotional display rules. Journal of Organizational Behavior, 36, 770-785 
Hochschild, A. R., 1983. The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley, 

CA: University of California Press

Το συναίσθημα και 
ο ορθολογισμός 
αποτελούσαν για 
πολλές δεκαετίες 
έννοιες ασύμβατες 
στον χώρο  
των επιχειρήσεων. 

Όταν το συναίσθημα  
είναι μέρος της δουλειάς

Διονύσης  
Δ. Διονυσίου, PhD.

Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωσης 
και Διοίκησης, Ακαδημαϊκός 

Διευθυντής, MSc. in Strategic HRM 
ALBA Graduate Business School,  

The American College of Greece
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Οργανισμός Διαπιστευμένος 
από το Joint Commission International

Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους μας που για μία ακόμα 
φορά, με περηφάνεια, ανέδειξαν το ΥΓΕΙΑ στις εταιρείες με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. 

#happy@work #hygeia

Best
Workplaces
Greece

2013

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Υγεία 250+ εργαζόμενοι

Τ ο ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο ιδιω-
τικό νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτούρ-
γησε στην Ελλάδα. Σε 17 ορόφους, 18 

χειρουργικές αίθουσες και 315 κλίνες καλύπτει 
το σύνολο των αναγκών στον τομέα της πρωτο-
βάθμιας και της δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 
Είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην 
Ελλάδα που έχει λάβει την κορυφαία παγκοσμίως 
διαπίστευση για την Ποιότητα και την Ασφά-
λεια στις υπηρεσίες υγείας από τον οργανισμό 
Joint Commission International (JCI). Στο ΥΓΕΙΑ 
αντιμετωπίζονται ετησίως 150.000 ασθενείς και 
διενεργούνται 13.500 χειρουργικές επεμβάσεις 
και 1.000.000 εξετάσεις.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν:
Στο τέλος κάθε μήνα το ΥΓΕΙΑ επιλέγει μερικά 
από τα καλύτερα σχόλια των ασθενών, όπως αυτά 
έχουν εκφραστεί στο έντυπο παρατηρήσεων εσω-
τερικών και εξωτερικών ασθενών, και ενημερώνει 
όλους τους εργαζομένους, για να νιώθουν όλοι 
τη χαρά και την υπερηφάνεια μέσω αυτών των 
μηνυμάτων. Δύο φορές τον μήνα, εκ περιτροπής, 
στελέχη της Ανωτάτης Διοικήσεως ανά ζεύγη επι-
σκέπτονται τμήματα του νοσοκομείου και μιλούν 
με το προσωπικό. Στόχος αυτής της διαδικασί-

ας, η οποία ονομάζεται «Περίπατοι Ασφαλείας», 
είναι να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό να 
εκφράσει ελεύθερα σκέψεις και ανησυχίες για 
την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. 

Η «Επιτροπή Αξιοκρατίας και Προσωπικών Πα-
ραπόνων» σκοπό έχει τη διασφάλιση της τήρησης 
της αρχής του δικαίου σε θέματα προσωπικού 
και την εφαρμογή της αξιοκρατίας στις ευκαιρίες 
ανέλιξης, προαγωγών, σταδιοδρομίας και αντα-
μοιβών. Επιλαμβάνεται προσωπικών παραπόνων 
μελών του προσωπικού,  τα οποία διαχειρίζεται 
με διακριτικότητα. 

Μερικές από τις παροχές της:
Δωρεάν βρεφονηπιακός σταθμός και μεταφορά 
των παιδιών με λεωφορεία από και προς τους 
χώρους της εταιρείας. Ο σταθμός έχει επιλε-
γεί με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και δεν 
παρέχει μόνο φύλαξη, αλλά και δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών των εργαζομένων. 
Η εταιρεία χορηγεί επιπλέον ημέρες αδείας στο 
προσωπικό της για κάθε πέντε έτη υπηρεσί-
ας που έχει συμπληρώσει στην εταιρεία. Κάθε 
εργαζόμενος έχει δωρεάν σνακ, φρούτο, καφέ 
ή άλλα ροφήματα καθημερινά, αλλά και ένα 
πλήρες γεύμα με συμβολική συμμετοχή. Παρέ-

χεται ασφάλεια για απώλεια εισοδήματος, όπου 
αναπληρώνεται ο μισθός του εργαζομένου κατά 
75% τουλάχιστον, όταν απουσιάζει με ασθένεια 
πάνω από έναν μήνα από την εργασία του, και 
έκτακτο επίδομα σοβαρών ασθενειών-σημα-
ντικό εφάπαξ ποσό. 

ΥΓΕΙΑ και στην περιφέρεια:
Το πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε για την Υγεία» σχεδι-
άστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων 
μικρών νησιών και ορεινών κοινοτήτων που δεν 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. 
Στηρίζεται στην εθελοντική δράση των εργαζο-
μένων του ΥΓΕΙΑ, οι οποίοι, με εφόδιο τις κορυ-
φαίες ιατρικές υπηρεσίες και τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό αιχμής που διαθέτουν τα νοσοκομεία 
του Ομίλου, ταξιδεύουν και προσφέρουν ιατρι-
κές και διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρική μέριμνα 
και ανθρώπινη φροντίδα. Μέχρι σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές εθελοντικές εκστρατείες 
(Λειψοί και Αγαθονήσι, Καρπενήσι, Κάρπαθος, 
Καλάβρυτα, Καλαμπάκα, Λέρος, Τήλος και Νί-
συρος, Άργος Ορεστικού Καστοριάς), ενώ έχουν 
εξεταστεί πάνω από 8.700 κάτοικοι και έχουν 
διενεργηθεί πάνω από 34.100 ιατρικές και δια-
γνωστικές εξετάσεις.

5

Οργάνωση, σιγουριά και φροντίδα

•  Στο ΥΓΕΙΑ δεν εργάζεσαι απλώς, αλλά 
είσαι ενεργό μέλος μιας κοινότητας που 
αντιλαμβάνεται γρήγορα και έγκαιρα την 
αξία της ανθρώπινης ζωής. Σου καλλιεργεί 
τη δύναμη της ευθύνης, του χρέους, 
της προσφοράς, με δράσεις όπως για 
παράδειγμα εθελοντική συμμετοχή στις 
εξορμήσεις που διοργανώνονται από 
το ΥΓΕΙΑ για να προσφερθούν δωρεάν 
εξετάσεις σε συνανθρώπους μας.
•  Υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, 
φιλικό περιβάλλον, ομαδικό πνεύμα και 
συνεργασία των εργαζομένων μεταξύ τους, 
αλλά και με τη Διοίκηση. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

   Το ανθρώπινο πρόσωπο του ΥΓΕΙΑ!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Νοσοκομείο

1.281
εργαζόμενοι

207.900.000€
τζίρος (2016)

405 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

788 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

5,2%
ποσοστό 
αποχώρησης

56,9%
ποσοστό γυναικών 
σε διευθυντικές 
θέσεις 

20 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική  
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή 
συνταξιοδοτικού 
προγράμματος 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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8

E
να μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του ΥΓΕΙΑ που μας ανέδειξαν για ακόμη μία φορά στις εταιρείες 

με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Ο διαγωνισμός Βest Workplace βραβεύει τις εταιρείες που σέβονται, 

επενδύουν και εξελίσσουν τους εργαζομένους τους με συνέπεια και προσήλωση.

Παρόλο που η βράβευση για εμάς είναι η επιβεβαίωση των πρακτικών μας ως εξαιρετικού εργοδότη, αυτό 

που προκύπτει τελικά ως το πιο σημαντικό μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι η προβολή θετικών προτύπων, 

συμβάλλοντας όλες οι εταιρείες σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας.

Σε έναν τομέα ευαίσθητο και ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο σε παροχή υπηρεσιών όσο και συναισθημάτων, όπως είναι ο 

δικός μας κλάδος, στο ΥΓΕΙΑ διαθέτουμε όλα εκείνα τα συστατικά που διασφαλίζουν την εργασιακή σταθερότητα, την 

ανάπτυξη και την αναγνώριση της προσφοράς μέσα από ένα σύνολο παροχών που λειτουργούν ως ανταπόδοση για 

όλους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Οι Άνθρωποί μας, οι οποίοι εργάζονται με υπερηφάνεια σύμφωνα με τα πρότυπα της κορυφαίας διαπίστευσης στον 

κόσμο για την ποιότητα και την ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, Joint Commission International, την οποία διαθέτει 

μόνο το ΥΓΕΙΑ, μας οδηγούν στην επιτυχία των στόχων μας, με αίσθημα ευθύνης προς τους συνανθρώπους μας για 

το υπέρτατο αγαθό της ΥΓΕΙΑς.

Δέσποινα Μητροπούλου
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΓΕΙΑ

Όλοι μαζί στην κορυφή παροχής υπηρεσιών υγείας
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Οργανισμός Διαπιστευμένος 
από το Joint Commission International

Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους μας που για μία ακόμα 
φορά, με περηφάνεια, ανέδειξαν το ΥΓΕΙΑ στις εταιρείες με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. 

#happy@work #hygeia

Best
Workplaces
Greece

2013

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



14   2018HELLAS

Best Workplaces™

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εταιρεία Τυχερών 
Παιγνίων

1.200
εργαζόμενοι 

1.398 εκατ. €
τζίρος (2016)

603 
άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

457 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

1,15%
ποσ. αποχώρησης

31,1%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

24,5  
ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 

Όμιλος ΟΠΑΠ 250+ εργαζόμενοι

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυ-
χερών παιγνίων στην Ελλάδα. To 2018 
σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 60 χρόνων 

από την ίδρυση της εταιρείας, η οποία διαθέτει 
τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία 
και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών 
αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομι-
ακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών 
παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων. Ο Όμιλος 
ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, στη-
ρίζοντας έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και 
την οικονομία.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Το 2016 ο ΟΠΑΠ έκανε ένα σημαντικό βήμα 
προς τη διαμόρφωση μιας ενιαίας κουλτούρας, 
θεμελιώνοντας τις Βασικές του Αξίες. Δημιούρ-
γησε την ομάδα Βασικών Αξιών, που αποτελεί-
ται από άτομα από όλες τις Ομάδες του Ομίλου, 
με αποστολή να υλοποιήσει προτάσεις και ιδέες 
των εργαζομένων, μετατρέποντας τις αξίες σε 
πράξη. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλί-
ες είναι η ενέργεια «Happy Fridays», κατά την 
οποία μία Παρασκευή κάθε μήνα οι εργαζόμε-
νοι συναντιούνται στον χώρο του εστιατορίου 
«Greatstories», για να γνωριστούν καλύτερα 

μεταξύ τους, να γιορτάσουν σημαντικά εταιρικά 
επιτεύγματα και να διασκεδάσουν. Μέσω της 
ενέργειας «Open Days για τις Οικογένειες» δίνε-
ται η ευκαιρία στα παιδιά των εργαζομένων να 
γνωρίσουν από κοντά το περιβάλλον εργασίας 
των γονιών τους, περνώντας μία ημέρα στο 
γραφείο, γεμάτη με ενδιαφέρουσες δραστηρι-
ότητες και εκπλήξεις. 

Με δέσμευση για την υλοποίηση δράσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΠΑΠ, χορηγός 
του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, δη-
μιούργησε την καινοτόμο εφαρμογή κινητού 
«Διαδρομή Προσφοράς» στηρίζοντας το κοινω-
νικό έργο της ανακαίνισης των Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων. Πρώτοι οι εργαζόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να υποστηρίξουν την εταιρική πρωτο-
βουλία ως TeamOpap και να γίνουν πρεσβευτές 
της, ενώ παράλληλα συμμετείχαν δωρεάν μαζί 
με ένα ακόμα άτομο στις αποστάσεις του Μα-
ραθωνίου ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα 
προετοιμασίας.

Κάποιες από τις παροχές της: 
Με προτεραιότητα τη δημιουργία ενός σύγχρο-
νου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους του, ο 
ΟΠΑΠ δημιούργησε στα Κεντρικά του Γραφεία 

χώρους που προάγουν την υγεία και την ευεξία, 
όπως πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, υπό 
την επίβλεψη ομάδας γυμναστών, καθώς και 
ιδιόκτητο γήπεδο μπάσκετ-ποδοσφαίρου που 
φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες. Η εταιρεία 
συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού, διοργανώνοντας την εβδομάδα 
#ΒeActive και καλώντας τους εργαζομένους 
να συμμετέχουν σε σειρά αθλητικών δράσεων, 
όπως τουρνουά μπάσκετ, προγράμματα ασκή-
σεων στο γυμναστήριο, καθώς και ενέργειες 
που ενθαρρύνουν τη χρήση της σκάλας αντί 
του ασανσέρ.

Η εταιρεία, επίσης, υποστηρίζει τη συμμετοχή 
των εργαζομένων της σε αθλητικές ομάδες μπά-
σκετ, ποδοσφαίρου και beach volley.

Πρόγραμμα Induction για όλους:  
Με στόχο την ανάπτυξη των Ανθρώπων, ο 
ΟΠΑΠ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Πρόγραμ-
μα Induction για όλους τους εργαζομένους του 
Ομίλου, πενθήμερης διάρκειας για τους νέους 
εργαζομένους, με στόχο τη γνωριμία και την 
αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους, και διήμε-
ρης διάρκειας για όλους τους υπόλοιπους ερ-
γαζομένους.

6
Ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

•   Έχει πραγματικά κουλτούρα fun! Η εταιρεία 
πραγματικά κάνει πράξη τις αξίες της.  
Οι εργαζόμενοι είναι πάντα φιλικοί. Είναι όλοι 
έτοιμοι να υποστηρίξουν συναδέλφους όποτε 
χρειάζεται. Υπάρχει εξαιρετική οργάνωση.  
Δεν βαριέσαι στιγμή!
•  Η προσωπική μου εξέλιξη είναι ένα 
παράδειγμα του αξιοκρατικού περιβάλλοντος 
όπου εργάζομαι. Η διοίκηση δείχνει πλέον το 
ενδιαφέρον της στο να εξελίξει και να προωθήσει 
ανθρώπους μέσα από την ίδια της τη δομή.
•  Για μένα δύο πράγματα ενισχύουν τη 
μοναδικότητα της εταιρείας: 1) Εφαρμόζει τις 
αξίες που τη διέπουν στην καθημερινότητα του 
προσωπικού (δυναμισμός, ακεραιότητα, πάθος 
και διασκέδαση). 2) Αν και είναι Όμιλος Εταιρειών, 
δουλεύουμε όλοι για όλους και νοιαζόμαστε για 
την εξέλιξη όλων των παιχνιδιών του Ομίλου.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μ
ε 60 χρόνια παρουσίας στην ελληνική κοινωνία 
και οικονομία, στον Όμιλο ΟΠΑΠ συνεχίζουμε τη 
δυναμική μας πορεία, με επίκεντρο τους Ανθρώ-

πους μας. Η διάκριση στον θεσμό του Best Workplaces 
μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, καθώς επιβραβεύει τη 
δέσμευσή μας για τη δημιουργία μιας μοναδικής εργασια-
κής εμπειρίας για όλους τους Ανθρώπους μας. Θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε την οικογένεια του ΟΠΑΠ που μας 
ανέδειξε μεταξύ των 10 εταιρειών στην Ελλάδα με το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Αντλώντας δύναμη από αυτή τη σημαντική διάκριση, 
θα συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε ένα σύγχρονο ερ-
γασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει την αμφίδρομη 
επικοινωνία και αυξάνει τη δέσμευση των Ανθρώπων 
μας. Στον ΟΠΑΠ λειτουργούμε ως μία Ομάδα με ενιαία 
κουλτούρα, με οδηγό τις Βασικές μας Αξίες. Επενδύου-
με στην ανάπτυξη των Ανθρώπων μας μέσα από συνεχή 
εκπαίδευση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη 

στον Όμιλο. Προσφέρουμε παροχές υψηλού επιπέδου 
που συνεχώς εμπλουτίζονται, όπως ιατροφαρμακευτικό 
πρόγραμμα, προγράμματα υποστήριξης και ανάπτυξης 
των εργαζομένων, εστιατόριο, γυμναστήριο, γήπεδο 
μπάσκετ-ποδοσφαίρου, λεωφορεία για τη μεταφορά 
και θέσεις στάθμευσης για τους Ανθρώπους μας. 

Παράλληλα, στηρίζουμε τους νέους μέσω του Προ-
γράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑΠ. tο 2017, 
περισσότεροι από 70 φοιτητές και απόφοιτοι εντάχθη-
καν στην οικογένεια του ΟΠΑΠ, ενώ 9 από αυτούς 
έχουν ήδη μια θέση εργασίας στον Όμιλο. 

Φέρνουμε τη διασκέδαση στην καθημερινότητά 
μας μέσα από εσωτερικές εκδηλώσεις και αθλητικές 
δραστηριότητες, ενώ ενθαρρύνουμε την εμπλοκή των 
Ανθρώπων μας σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στον ΟΠΑΠ δημιουργούμε και βιώνουμε καθημερινά 
μια εργασιακή εμπειρία γεμάτη με Διασκέδαση, Δυνα-
μισμό, Πάθος και Ακεραιότητα.

Isabelle Moser
Chief People Officer του Ομίλου ΟΠΑΠ

Δημιουργούμε αξία για τους Ανθρώπους μας

  Οι εργαζόμενοι μπορούν να «ζήσουν» το παιχνίδι στους χώρους εργασίας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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9
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Coca-Cola Τρία Έψιλον 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή και 
Διάθεση Μη Αλκο-
ολούχων Ποτών

1.497
εργαζόμενοι 

412.000.000€
τζίρος (2016)

1.098 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

399 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

4,3%
ποσοστό  
αποχώρησης

30,6%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

22 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική  
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

A πό το 1969, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατανα-
λωτών σε όλη τη χώρα, παράγοντας 

και διανέμοντας ένα μοναδικό χαρτοφυλά-
κιο γνωστών προϊόντων. Διαθέτει περισσό-
τερες από 30 μάρκες και 200 διαφορετικά 
προϊόντα και συσκευασίες. Είναι μέλος του 
ομίλου Coca-Cola HBC, εμφιαλωτή της «The 
Coca-Cola Company», με όγκο πωλήσεων που 
ξεπερνά τα 2 δισ. κιβώτια. Συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και στην απασχόληση με 1.500 
εργαζομένους και χιλιάδες έμμεσες θέσεις 
εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Οικογένειας», 
κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Μαΐου, 
σε έξι διαφορετικές εγκαταστάσεις ταυτόχρο-
να σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι εργαζόμενοι 
και οι οικογένειές τους είναι καλεσμένοι για 
ξενάγηση, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δραστη-
ριότητες, φαγητό, μουσική και δώρα. Η διορ-
γάνωση της «Ημέρας Οικογένειας» πραγμα-
τοποιείται χάρη στην εθελοντική συμμετοχή 
100 εργαζομένων. 

Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα παι-
διά των εργαζομένων οργανώνονται σε χώρο 
εκτός γραφείων και εργοστασίων και προσκα-
λούνται και παιδιά από φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα, τα οποία στηρίζει η εταιρεία. Σημαντικό 
χαρακτηριστικό των παιδικών γιορτών είναι η 
προσφορά παιχνιδιών από τα παιδιά των ερ-
γαζομένων σε παιδιά που υποστηρίζονται και 
φιλοξενούνται σε κοινωφελείς οργανισμούς 
και ιδρύματα. Τα στελέχη της εταιρείας συ-
ναρμολόγησαν οι ίδιοι συνολικά 19 παιδικά 
ποδήλατα, τα οποία στη συνέχεια δωρήθηκαν 
στα Παιδικά Χωριά SOS, μαζί με ευχετήριες 
κάρτες και πασχαλινές χειροτεχνίες.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους και 
στις οικογένειές τους ένα δυναμικό, ευέλικτο 
και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες 
ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής και υγείας, με 
πολύ σημαντικές καλύψεις, καθώς και ένα 
ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο 
χρηματοδοτείται από κοινού από την εταιρεία 
και τα μέλη. 

Επιπροσθέτως, παρέχονται κάρτες καυσί-

μων, με στόχο την κάλυψη των εξόδων μετα-
κίνησης των εργαζομένων. Η εταιρεία μεριμνά 
για τα παιδιά των εργαζομένων επιδοτώντας 
τη χρήση βρεφονηπιακού σταθμού και βρα-
βεύοντας τις επιτυχίες των αριστούχων μαθη-
τών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου, 
καθώς και τους εισαχθέντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
με αντίστοιχες δωροεπιταγές.

Μια πλατφόρμα πλήρους ευεξίας:
Μετά από διερεύνηση των αναγκών και των 
απόψεων των εργαζομένων, η εταιρεία δη-
μιούργησε την ολιστική πλατφόρμα ευεξίας 
και ενέργειας «Be Well», η οποία εστιάζει σε 
3 πυλώνες που αφορούν πνευματικές, κοι-
νωνικές και συναισθηματικές δράσεις. Περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων ημέρες οικογένειας, 
engagement days, εθελοντισμό, αθλήματα, 
πλαίσιο αναγνώρισης βάσει των αξιών της 
εταιρείας, τρόπους οργάνωσης της εργασίας 
εύκολα και αποτελεσματικά (Make My Life 
Easy), μαθήματα yoga, εορτασμούς ξεχωρι-
στών στιγμών, όπως η Ημέρα της Μητέρας 
και του Πατέρα και η πρώτη μέρα των παι-
διών στο σχολείο.

7
Σιγουριά και υπερηφάνεια

•  Η εταιρεία αυτή για μένα είναι η «άλλη» μου 
οικογένεια. Νιώθω μια αίσθηση ασφάλειας 
όταν στις πιο δύσκολες στιγμές μου, είτε προ-
σωπικές, σε θέματα υγείας, είτε οικονομικές, 
την περίοδο των capital controls, η εταιρεία 
ήταν δίπλα μας και μας υποστήριζε όλους. 
•  Νιώθουμε περήφανοι που εργαζόμαστε 
σε μια εταιρεία η οποία ξέρει «το πώς» 
να επενδύει ουσιαστικά στη νέα γενιά της 
χώρας, δίνοντας ελπίδα και όραμα. Διαθέτει 
προγράμματα απασχολησιμότητας νέων που 
προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες εύρεσης 
εργασίας και κατόπιν ανάπτυξης εσωτερικά 
στον οργανισμό μας, όπως το πρόγραμμα 
Graduate trainee που «τρέχει» για 27 έτη.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

   Εθελοντές εργαζόμενοι σε δραστηριότητα των «family days».

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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E
υχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους μας, που μας ανέδειξαν στη λίστα των εταιρειών με το καλύτερο 

εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Μια σημαντική διάκριση για εμάς, καθώς η φροντίδα και η εξέλιξη των ανθρώπων μας είναι στο επίκεντρο 

όσων κάνουμε καθημερινά και στην καρδιά των Αξιών μας. Είμαστε δίπλα τους, επενδύοντας συνεχώς σε 

δράσεις και εξειδικευμένα προγράμματα για την ενίσχυση της θετικής ενέργειας, της ευεξίας και συνολικά της 

δέσμευσής τους. Παρέχουμε την καθοδήγηση, τα προγράμματα και τα εργαλεία που χρειάζονται οι άνθρωποί 

μας για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να χτίσουν μαζί μας μια επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα ή 

σε κάποια από τις 28 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλός μας διεθνώς. Υποστηρίζουμε τους νέους 

ταλαντούχους της χώρας μας, δημιουργώντας ευκαιρίες να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους μαζί μας και να 

αισιοδοξούν για το μέλλον τους. Μέσα από μια σειρά προγραμμάτων, όπως το Rise, Management trainee και 

τα προγράμματα ταχείας εξέλιξης, δημιουργούμε συνεχείς ευκαιρίες ανάπτυξης και παρέχουμε καθοδήγηση 

σε κάθε βήμα τους, έτσι ώστε να μπορούν πάντα να προχωρούν μπροστά με επιτυχία.

H διάκριση αυτή μας εμψυχώνει και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό 

περιβάλλον προόδου και υψηλής απόδοσης, με έμφαση στην εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Σοφία Κάντα
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Μαζί με τους ανθρώπους μας  
κάνουμε περισσότερα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Λιανικό Εμπόριο 
Προϊόντων  
Ένδυσης

443
εργαζόμενοι 

50.606.259€
τζίρος (2016)

24 
άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

419 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

8,9%
ποσ. αποχώρησης

50%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

40 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

Calin Group

H εταιρεία CALIN Α.Ε. ιδρύθηκε το 
1995, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα 
ανάπτυξης του ελληνικού δικτύου 

καταστημάτων Calzedonia, Intimissimi, 
Tezenis και Falconeri ως κύρια δικαιοπάρο-
χος (Master Franchisor). Σήμερα, το δίκτυο 
αριθμεί 132 καταστήματα στην Ελλάδα. Η 
μητρική Calzedonia S.p.A. Italia ιδρύθηκε το 
1987 στη Βερόνα της Ιταλίας και παράγει και 
εμπορεύεται κάλτσες, καλσόν, μαγιό, εσώρου-
χα, πιτζάμες και είδη Easy Wear.

Eνέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία προσκαλεί τις εργαζόμενες στα κα-
ταστήματα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της 
εταιρείας σχετικές με τα social media, όπως 
για παράδειγμα να βγάλουν και να στείλουν 
μια fashion selfie με συνδυασμούς της σεζόν 
για δημοσίευση στο Instagram της εταιρείας. 
Οι καλύτερες φωτογραφίες με βάση τα likes 
που επιτυγχάνουν δημοσιεύονται σε περιο-
δικό ειδικής έκδοσης με μοντέλα τις ίδιες! 
Επίσης οι εργαζόμενες πρωταγωνιστούν σε 

επαγγελματικά video που δημιουργούνται για 
σκοπούς εκπαιδευτικούς ή για παρουσιάσεις 
σε συνέδρια της εταιρείας. Η εταιρεία φέρνει 
σε επαφή τις εργαζόμενες με fashion bloggers 
για να συζητούν για τη μόδα στις μάρκες που 
αντιπροσωπεύει η CALIN, αλλά και γενικότερα. 

Η CALIN διαθέτει «φυτώριο» υπευθύνων 
ανά μάρκα (brand). Περίπου κάθε έξι μήνες 
επιλέγονται Sales Assistants από τα κατα-
στήματα, που παράλληλα με τα καθήκοντά 
τους –αν φυσικά το επιθυμούν και οι ίδιες– 
εκπαιδεύονται με συστηματικό τρόπο σε ερ-
γασίες υπευθύνων. Παράλληλα, μετακινούνται 
σε διαφορετικού τύπου καταστήματα, για να 
αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για το brand στο 
οποίο απασχολούνται.

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία πιστεύει στους ανθρώπους της, γι’ 
αυτό και έχει επενδύσει πολύ σε πρακτικές 
εκπαίδευσης και εξέλιξης των εργαζομένων 
από την αρχή της πρόσληψής τους και σε ετή-
σια βάση, με σκοπό να έχουν όλοι εσωτερική 

εξέλιξη. Όταν ένα κατάστημα επιτύχει τον ετή-
σιο στόχο πωλήσεων, όλοι οι εργαζόμενοι στο 
κατάστημα λαμβάνουν bonus το οποίο αγγίζει 
τους 3 μηνιαίους καθαρούς βασικούς μισθούς. 
Ακόμη, πολύ σημαντική είναι η οικονομική 
βοήθεια που έχουν λάβει εργαζόμενοι για να 
αντιμετωπίσουν σοβαρά θέματα υγείας των 
ιδίων ή των οικείων τους.

Ταξίδι στη Βερόνα:
Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκδηλώ-
σεις που έχουν στόχο την ενδυνάμωση των 
σχέσεων των εργαζομένων όχι μόνο με την 
CALIN, αλλά και με την Calzedonia Spa. Κάθε 
χρόνο το κάθε brand διοργανώνει εκδηλώσεις 
στη βασική του έδρα, στη Βερόνα της Ιταλίας, 
συνδυασμένες πάντα με ετήσιες συναντήσεις 
πωλήσεων (Convention). Σε αυτές τις εκδη-
λώσεις συμμετέχει μεγάλο μέρος του προσω-
πικού. Στόχος της CALIN είναι όλοι οι εργα-
ζόμενοι των καταστημάτων να επισκεφθούν, 
τουλάχιστον μία φορά, τα κεντρικά γραφεία 
της CALZEDONIA S.p.A. στη Βερόνα.

8

«Φινετσάτη», φιλική ατμόσφαιρα

•  Η εταιρεία μας είναι ένα ιδανικό μέρος  
για να εργάζεται κάποιος. Ένας σημαντικός 
λόγος είναι ότι δεν βλέπω την ώρα να  
φτάσω και να συναντήσω τους συναδέλφους 
μου και στο τέλος της ημέρας δεν έχω 
καταλάβει ότι πέρασε η ώρα. Το κλίμα  
είναι άψογο και οι προσπάθειές μας 
εκτιμώνται. Είμαι πραγματικά περήφανη  
που εργάζομαι εδώ.
•  Είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχουν 
ακόμα τέτοιες σοβαρές εταιρείες. Είναι σε 
όλα τους σωστοί, μας στηρίζουν και μας 
ανταμείβουν για τον καθημερινό κόπο μας. 
Πολύ καλός μισθός, bonus και πάνω από 
όλα είναι άνθρωποι. Επίσης, σημαντικές  
είναι οι προοπτικές εξέλιξης.
•  Πάνω από όλα είναι Α-Ν-Θ-Ρ-Ω-Π-Ο-Ι! 
Με στήριζαν και συνεχίζουν να με στηρίζουν 
για ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι οικογένεια...

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

H 
CALIN Group γεννήθηκε το 1995 από δύο πολύ έμπειρα στελέχη της ελληνικής αγοράς. Με τον 
συνδυασμό της τεχνογνωσίας της αγοράς Χονδρικών και Λιανικών πωλήσεων (Wholesale & Retail) 
του κ. Ιωσήφ Κολλάρου με την πολυετή εμπειρία στον τομέα της Επικοινωνίας (Communication) του 

κ. Μάρκο Καρλόττι, μπήκαν τα γερά θεμέλια στα οποία στηρίζεται σήμερα η CALIN Group.
Βασικό όραμα της διοίκησης ήταν και είναι η δημιουργία μιας μοντέρνας fashion εμπορικής εταιρείας, που να 

προσφέρει ένα αρμονικό και κυρίως ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας σε έναν τομέα δύσκολο και ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό. Βασικός στόχος του HR και βασική απαίτηση της Διοίκησης είναι η εύρυθμη λειτουργία των 
καταστημάτων, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ένα ήρεμο, φιλικό, ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
αλληλοσεβασμού και δημιουργικότητας.

Δεν είναι τυχαίο πως απασχολεί εργαζομένους που είναι στην εταιρεία από την αρχή της λειτουργίας της, 
ενώ το ποσοστό αποχωρήσεων του προσωπικού της είναι κάτω από 8,9%, ποσοστό χαμηλό για τον κλάδο. 

«Η βράβευση αυτή αποτελεί για εμάς επιβεβαίωση πως βαδίζουμε στον δρόμο που από την αρχή έχουμε 
επιλέξει. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι η ευγνωμοσύνη των 500 εργαζομένων που εργάζονται δίπλα 
μας. Ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά που μας εμπιστεύεται και δουλεύει μαζί μας για να κάνουμε το 
όραμά μας πραγματικότητα», δήλωσαν ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ιωσήφ Κολλάρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος κ. Μάρκο Καρλόττι.

Aνθρωποκεντρικό περιβάλλον

   Από εκπαιδευτική δραστηριότητα της εταιρείας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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250+ εργαζόμενοι
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

20   Β. Καύκας Α.Ε. 250+ εργαζόμενοι

ΗΒ. ΚΑΥΚΑΣ δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του ηλεκτρολογικού, του οικι-
ακού και του αρχιτεκτονικού φωτι-

σμού, αλλά και του βιομηχανικού υλικού και 
ενεργειακών λύσεων. Είναι μία από τις πιο 
δυναμικές ελληνικές εταιρείες των τελευταίων 
ετών και η κορυφαία σε πωλήσεις εταιρεία 
στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτισμού στη χώρα μας. Διαθέτει δύο μο-
νάδες κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων 
και δίκτυο 57 καταστημάτων πανελλαδικά.

Eνέργειες που ξεχωρίζουν: 
Ο Θεσμός «Extra Mile Champion» επιβραβεύει 
κάθε μήνα τους υπαλλήλους που παίρνουν 
πρωτοβουλία να αναπτύξουν ή να βελτιώ-

σουν διαδικασίες στην εργασιακή τους κα-
θημερινότητα και να προαγάγουν τις αξίες 
της εταιρείας. Ο προϊστάμενος κάθε τμήματος 
προτείνει κάθε μήνα τους υπαλλήλους που 
πιστεύει ότι ξεχώρισαν και οι προτάσεις αξι-
ολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 
από το Executive Committee της εταιρείας. Η 
επιβράβευση των υπαλλήλων γίνεται με δώρα 
που ταιριάζουν στην προσωπικότητα και στις 
προτιμήσεις κάθε εργαζομένου και ανακοινώ-
νεται τόσο στην εταιρική εφημερίδα όσο και 
στο Intranet της εταιρείας. 

Στο πλαίσιο της εκτελεστικής αριστείας, η 
ΚΑΥΚΑΣ από τον Ιούνιο του 2017 εφαρμόζει 
την πρωτοβουλία με τίτλο «kill complexity», 
έχοντας ως στόχο τόσο την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση των πελατών της όσο και τη βελτίωση 
της εργασιακής καθημερινότητας των εργα-
ζομένων της. 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της 
απλοποίησης και του εξορθολογισμού των 
διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους στο Executive 
Committee, οι οποίες εξετάζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Ακολουθεί αξιολό-
γηση των προτάσεων αυτών και λαμβάνο-
νται μέτρα όπου είναι εφικτό (δείτε ΠΑΡ.17  
Kill Complexity στα Αποδεικτικά Στοιχεία).

Μερικές από τις παροχές της:
Η ΚΑΥΚΑΣ στηρίζει τους ανθρώπους της και 
τις οικογένειές τους παρέχοντας δώρα γάμων 
και γεννήσεων από 500 έως 1.000 € και επι-
βραβεύοντας τους νέους φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ με 
δώρο ένα laptop. 

Επίσης οργανώνει και υποστηρίζει events 
με συμμετοχή αθλητικών ομάδων των εργαζο-
μένων, όπως αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ 
και αγώνες δρόμου. 

Η εταιρεία διοργανώνει κάθε χρόνο χριστου-
γεννιάτικη παιδική εκδήλωση για τα παιδιά 
όλων των εργαζομένων και κοπή πίτας για 
το νέο έτος σε όλες τις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας!

Η «Ημέρα των Εργαζομένων»:
Κάθε χρόνο στις 2/11, ημερομηνία μνήμης του 
ιδρυτή της εταιρείας Β. Καυκά, όλες οι εισπρά-
ξεις από τις πωλήσεις λιανικής μοιράζονται 
ισόποσα σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρ-
τήτως θέσης, ιεραρχικού επιπέδου, καταστή-
ματος κ.λπ. Η εταιρεία τιμά έτσι τον ιδρυτή 
της και παράλληλα τους εργαζομένους της!

Ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Ηλεκτρο-
λογικού Υλικού και 
Ειδών Φωτισμού

834
εργαζόμενοι 

122.400.973,23€
τζίρος  (2016)

655 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

178 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

4,6%
ποσoστό αποχώρησης

12,4%
ποσοστό γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

44 ώρες εκπαί-
δευσης/εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη σε όσους 
έχουν συμπληρώσει  
2 έτη στην εταιρεία
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  Συμμετοχή στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.
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22   Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. 250+ εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή και 
Εμπορία Ειδών 
Διατροφής

411εργαζόμενοι 

87.000.000€
τζίρος (2015) 
προ φόρων

299 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

112 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

3,4%
ποσοστό  
αποχώρησης

32,6%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

12 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο ανά έτος

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος σε 
μερικούς εργαζομένους

ΗΜπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. είναι μια 
ελληνική εταιρεία με έδρα τη Βόρεια 
Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται 

από το 1969, χτίζοντας διαχρονικά δύο δυ-
νατά εμπορικά σήματα: «Μπάρμπα Στάθης» 
και «Χρυσή Ζύμη». Στις δραστηριότητες της 
εταιρείας περιλαμβάνονται η διάθεση κατε-
ψυγμένων λαχανικών συμβατικής αλλά και 
βιολογικής γεωργίας, μείγματα λαχανικών, 
καθώς και προϊόντα ντομάτας και φρέσκες 
σαλάτες. 

Στην κατηγορία της ζύμης, η «Χρυσή Ζύμη» 
προσφέρει κατεψυγμένα φύλλα, πίτες, πιτάκια, 
προϊόντα ολικής άλεσης, croissants, pizza, 
αλλά και ποικιλία φύλλων στην κατηγορία 
«φρέσκια ζύμη ψυγείου». Η εταιρεία συνεχίζει 
την ανάπτυξή της στο εξωτερικό, σε αγορές 
της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας 
και της Μέσης Ανατολής.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα το ανθρώπι-
νο δυναμικό της και έχει θεσπίσει σχήματα 
αναγνώρισης και επιβράβευσης προσωπικού, 
μέσα από τα οποία επιβραβεύονται οι εργαζό-
μενοι της «Μπάρμπα Στάθης» που έχουν ανα-

πτύξει και εφαρμόσει μέσα στο έτος κάποια 
ατομική ή ομαδική ιδέα που συνέβαλε στην 
ανάπτυξη της εταιρείας. Τα κριτήρια ανάδει-
ξης των ιδεών αφορούν σε θέματα ομαδικό-
τητας, καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και 
εξαιρετικής επίδοσης. Μετά από ψηφοφορία 
βραβεύονται οι καλύτερες ιδέες με χρυσό, αρ-
γυρό ή χάλκινο βραβείο. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο 
ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα «Life Balance Training», που στόχο έχει 
την κατανόηση και την εφαρμογή αρχών και 
τρόπων διαχείρισης ενέργειας, μέσω αλλαγών 
στις καθημερινές συνήθειες.

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει ομαδική ασφάλιση υγείας 
στους εργαζομένους αορίστου χρόνου και στα 
μέλη των οικογενειών τους από την πρώτη 
ημέρα πρόσληψης. Διατηρεί επίσης τράπεζα 
αίματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 
των εργαζομένων και των συγγενών τους. 

Επίσης, έχει θεσπίσει πρόγραμμα παροχών 
προς τους εργαζομένους της, με στόχο να επι-
βραβεύει τη διαχρονική τους προσφορά στην 
εταιρεία (δώρο γάμου, δωροεπιταγές για τα 

Χριστούγεννα, δώρα γεννήσεων, δώρα επι-
τυχούς εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
και Τεχνολογικά Ιδρύματα για τα παιδιά των 
εργαζομένων). Τέλος, η εταιρεία επιδοτεί εκ-
δηλώσεις των εργαζομένων της, όπως την 
ετήσια εκδρομή και τον ετήσιο χορό.  

Κοινωνική ευαισθησία  
και αλληλεγγύη: 

Κυρίαρχο μέλημα της εταιρείας, και κατ’ επέ-
κταση των εργαζομένων, είναι η στήριξη αδύνα-
μων και ευπαθών ομάδων. Η εταιρεία συμμετέχει 
σε ενισχυτικά και χορηγικά αιτήματα κοινωνι-
κού χαρακτήρα υποστηρίζοντας φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, συλλόγους, κοινωνικά παντοπωλεία 
δήμων ή άλλους τοπικούς φορείς. 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίχθηκαν το σω-
ματείο «Μαζί για το Παιδί», το Δίκτυο κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και αρωγής του ΣΒΒΕ 
και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης μέσα από τη δράση «Κάνε ένα 
βήμα για την υγιεινή διατροφή». Σημαντική 
είναι και η χορηγία της εταιρείας σε μεγάλες 
φιλανθρωπικές αθλητικές διοργανώσεις με την 
εθελοντική πρωτοβουλία εργαζομένων για την 
ενίσχυση ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών.

Υπερηφάνεια και συναδελφικότητα

• Αναμφίβολα οι άνθρωποί της κάνουν την 
εταιρεία να ξεχωρίζει. Ανεξαρτήτως θέσης 
και εμπειρίας (π.χ. καθαρίστρια, εργάτης, 
διευθυντής), δίνουν στο δικό τους κομμάτι 
τον καλύτερο εαυτό τους με αίσθημα 
ευθύνης, νιώθοντας ότι αποτελούν μέλη 
μιας μεγάλης οικογένειας.
• Είμαστε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. 
Ο περισσότερος κόσμος, που είναι και 
πολλά χρόνια στην εταιρεία, νιώθει την 
εταιρεία σαν δικιά του. Η αγάπη για τη 
δουλειά, ο σεβασμός ανάμεσά μας και η 
ομαδικότητα είναι βασικές αξίες λειτουργίας 
της εταιρείας. Η Μπάρμπα Στάθης έχει 
ψυχή: την ψυχή των ανθρώπων της. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Δημήτρης Λαλέας 
Human Resources Director

Mπάρμπa Στάθης:
μια μεγάλη ελληνική οικογένεια

   Συμμετοχή εργαζομένων στη φιλανθρωπική δράση «Κάνε ένα βήμα για την Υγιεινή Διατροφή».

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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ια όλους εμάς στον Μπάρμπα Στάθη η διάκριση 
αυτή για δεύτερη φορά είναι πολύ σημαντική, 
καθότι αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοί μας ζουν 

και εργάζονται σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο, παρά τις δύσκολες 

στιγμές που βιώνει η χώρα, η διοίκηση και οι εργα-
ζόμενοι μοιράζονται τις επιτυχίες και τις δυσκολίες και 
βγαίνουν νικητές. 

Στον Μπάρμπα Στάθη όλοι οι συνάδελφοι και συ-
νεργάτες παραγωγοί αποτελούν μια οικογένεια που 
προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει, με ασφάλεια 
και γνώση, θρεπτικά προϊόντα της ελληνικής γης για 
το τραπέζι της ελληνικής οικογένειας και γι’ αυτό σε 
όλους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ! 

Βασική μας προτεραιότητα εδώ και δεκάδες χρό-

νια είναι να αξιοποιούμε στο μέγιστο τη θετική μας 
ενέργεια και αυτή είναι άλλωστε και η δέσμευσή μας 
προς τους πελάτες-καταναλωτές, την κοινωνία και το 
περιβάλλον.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η μεγάλη ανταπόκρισή τους στην 
έρευνα και οι απαντήσεις τους μας ενθαρρύνουν να 
συνεχίσουμε να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι, και τους 
ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Με γνώμονα τις αξίες, τα καινοτόμα προϊόντα μας 
και τις προκλήσεις που καθημερινά δημιουργούνται, 
και με ακρογωνιαίο λίθο τους ανθρώπους μας, δε-
σμευόμαστε να κρατήσουμε τη σημαία της εταιρείας 
πολύ ψηλά.

Εκεί που ανήκει.

10
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εταιρεία 
Πληροφορικής

67
εργαζόμενοι 

31.904.580,25€
τζίρος (2016)

43 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

24 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

3,7%
ποσοστό  
αποχώρησης

45,8%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

80 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η Microsoft κατέχει ηγετική θέση στον 
τομέα της τεχνολογίας παγκοσμίως. 
Ιδρύθηκε το 1975 από τον Bill Gates, 

με όραμα να βάλει έναν προσωπικό ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή πάνω σε κάθε γραφείο και μέσα 
σε κάθε σπίτι σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα 
λειτουργεί σε πάνω από 120 χώρες και απασχο-
λεί πάνω από 124.000 εργαζομένους, ενώ στην 
Ελλάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. 

Eνέργειες που ξεχωρίζουν: 
Στη Microsoft ακολουθείται η πολιτική open 
working space, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρ-
χουν προσωπικά γραφεία και κάθε εργαζόμενος 
έχει τη δυνατότητα να δουλέψει από όπου αυτός 
επιθυμεί. Μπορεί ελεύθερα να διαμορφώσει το 
ωράριο/πρόγραμμα εργασίας του, ώστε αυτό να 
συμβαδίζει με τις προσωπικές/οικογενειακές του 
υποχρεώσεις, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρό-
πο καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής. Αν θέλει ησυχία και «ιδιω-
τικότητα», μπορεί να απομονωθεί σε κάποιο από 
τα πολλά διαθέσιμα focus rooms. Για συναντή-
σεις υπάρχουν τα conference rooms, ενώ υπάρ-
χει και αίθουσα συναντήσεων με πιο χαλαρό set 
up, για συζητήσεις και brainstorming. 

Εκτός από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις για 
τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους (π.χ. 
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – ξεκίνημα της 
χρονιάς), η εταιρεία, με αφορμή σημαντικά γε-
γονότα ή milestones, διοργανώνει ξεχωριστές 
εκδηλώσεις με στόχο να εμπνεύσει ή να εκπαι-
δεύσει τους εργαζομένους. Σε μια τέτοια εκδή-
λωση τη χρονιά που μας πέρασε, οι εργαζόμενοι 
της Microsoft παρακολούθησαν μια μοναδική 
ομιλία από τον σημαντικό Έλληνα πρωταθλητή 
Νίκο Γκάλη. 

Μερικές από τις παροχές της:
Η Microsoft στηρίζει την οικογένεια, και αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι όχι μόνο οι νέες 
μητέρες δικαιούνται πλήρως αμειβόμενη άδεια 
τοκετού διάρκειας 20 εβδομάδων, αλλά και οι 
νέοι πατέρες μπορούν να πάρουν πλήρως 
αμειβόμενη άδεια γέννησης τέκνου διάρκειας 
6 εβδομάδων. Για την αντιμετώπιση έκτακτων 
προσωπικών ή οικογενειακών θεμάτων οι εργα-
ζόμενοι δικαιούνται μέχρι 4 εβδομάδες πλήρως 
αμειβόμενη άδεια (Caretaker Leave). Σημαντικές 
παροχές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 
αποτελούν τα stock awards, το πρόγραμμα αγο-
ράς μετοχών της Microsoft με έκπτωση 10%, 

αλλά και το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
Στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργα-

ζομένων στοχεύουν παροχές όπως οι δωρεάν 
ιατρικές εξετάσεις check up, αλλά και κουπό-
νια φαγητού για το πλήρως εξοπλισμένο εστι-
ατόριο της εταιρείας, το εταιρικό αυτοκίνητο 
(συμπεριλαμβανομένου επιδόματος βενζίνης 
και πλυντηρίου) είτε το επίδομα μετακίνησης 
ανάλογης αξίας. Για την υγεία και την ευεξία των 
εργαζομένων η εταιρεία χρηματοδοτεί μέχρι 430 
ευρώ ετησίως τη συνδρομή τους σε συνεργαζό-
μενα γυμναστήρια. Tέλος, η εταιρεία επιδοτεί την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών, καλύπτοντας το 70% 
του κόστους των μαθημάτων. 

Περιβάλλον που κάνει τη διαφορά:
Υπάρχουν παντού στην εταιρεία ανοιχτοί χώ-
ροι για διαλείμματα, όπως για παράδειγμα ο 
χώρος «The Hub», επιπλωμένος με πουφ, όπου 
οι εργαζόμενοι μπορούν να χαλαρώσουν και 
να συζητήσουν ή ακόμα και να παίξουν στις 
διαθέσιμες κονσόλες XboX. Ακόμη, στους νέους 
εξωτερικούς χώρους της εταιρείας, εκτός από 
τον κήπο με τα μεσογειακά φυτά και το open-air 
meeting area, υπάρχει και τραπέζι πινγκ πονγκ 
για τα διαλείμματα των εργαζομένων.

1
Σημαντικές παροχές, εξαιρετικό περιβάλλον

• Είμαι πραγματικά υπερήφανη που εργάζομαι 
σε αυτή την εταιρεία. Το όραμα και ο σκοπός τα 
οποία υπηρετεί και η επίδραση που έχει στην 
κοινωνία είναι κάτι που την κάνει μοναδική!
•  Η αλληλοεκτίμηση μεταξύ των συναδέλφων, 
η συνεισφορά στην επιτυχία του άλλου και 
η τήρηση των αξιών αποτελούν για μένα τις 
βασικές αρχές του εργασιακού περιβάλλοντος 
της εταιρείας μου, οι οποίες συγκλίνουν με τις 
προσωπικές μου αξίες!
•  Η δυνατότητα που σου δίνει η Microsoft 
λόγω κουλτούρας να εργάζεσαι ευέλικτα έχει 
ως αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
ειδικά για εργαζόμενες μητέρες, χωρίς αρνητικό 
αντίκτυπο στην εξέλιξη της καριέρας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ματίνα Χατζηπαύλου
Human Resources Director

Στην πρώτη θέση, με όχημα  
μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα

   Από το τελευταίο εταιρικό συνέδριο της εταιρείας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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H Microsoft Ελλάς διακρίνεται σταθερά ως μία 
από τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, στο 
πλαίσιο του θεσμού Best Workplaces, και αυτό 

δεν είναι τυχαίο.  
Προσφέροντας ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, 

το οποίο ανταποκρίνεται στα όνειρα και στις προσδοκίες 
ικανών ανθρώπων, δημιουργούμε τη βάση για να μπο-
ρέσουν οι εργαζόμενοί μας να αναπτύξουν το μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους.

Προσπαθούμε καθημερινά να αποτελούμε ένα ζω-
ντανό παράδειγμα ίσων ευκαιριών συνύπαρξης και 
συνεργασίας ανθρώπων χωρίς διακρίσεις, που μπορεί 
να σχετίζονται με την ηλικία, την εθνικότητα, το φύλο ή 
τη θρησκεία. Σε πολλά ζητήματα θεωρούμε υποχρέωσή 
μας να είμαστε πιο μπροστά από αυτά που επιτάσσει ο 
νόμος. Πρόσφατα, εισαγάγαμε ένα νέο πακέτο παρο-
χών, το «Family Benefits», που παρέχει 20 εβδομάδες 
άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών, έξι εβδομάδες άδεια 
πατρότητας μετ’ αποδοχών, αλλά και τέσσερις εβδο-

μάδες άδεια για τη φροντίδα συγγενών, σε μια έκτακτη 
οικογενειακή κατάσταση.  

Παράλληλα, ακολουθούμε ένα σύγχρονο μοντέλο 
εργασίας, καταργώντας σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη 
φυσικής παρουσίας στο γραφείο και δίνοντας τη δυνα-
τότητα στους ανθρώπους μας να εργαστούν από οποιον-
δήποτε χώρο, κάνοντας, έτσι, εφικτή την εφαρμογή ενός 
ευέλικτου ωραρίου εργασίας. Αυτή η ελευθερία οδηγεί 
σε μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων 
μας, εφόσον μπορούν να συνδυάσουν καλύτερα την 
προσωπική με την επαγγελματική τους ζωή.

Κοινός παρονομαστής σε όλα τα παραπάνω είναι 
μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα που καλλιεργεί τη 
γνώση, την περιέργεια, την καινοτομία, τη δημιουρ-
γικότητα, τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων. 
Την  ονομάζουμε «growth mindset» και πιστεύω ότι 
είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των ανθρώπων που 
εργάζονται στη Microsoft, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο.

24   Microsoft Hellas 50-250 εργαζόμενοι
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50-250 εργαζόμενοιΒritish American Tobacco Hellas

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Καπνικών 
Προϊόντων

90
εργαζόμενοι 

453.644.352,65€
τζίρος (2016) 
προ φόρων

48 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

42 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

5,5%
ποσοστό  
αποχώρησης

47,1%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

16 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η British American Tobacco Hellas είναι 
μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην 
ελληνική αγορά προϊόντων καπνού, με 

σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονο-
μία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα 
απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρω-
τοβουλίες. Η British American Tobacco Hellas 
απασχολεί στη χώρα μας 90 εργαζομένους και 
φαίνεται πως σέβεται τη διαφορετικότητα στην 
πράξη, καθώς οι άνθρωποί της είναι σε αναλογία 
52% άνδρες και 48% γυναίκες.

Η εταιρεία ανήκει στην British American 
Tobacco plc, έναν διεθνή όμιλο που λειτουργεί 
πάνω από 115 χρόνια, απασχολεί πάνω από 
50.000 εργαζομένους και διαθέτει περισσότερα 
από 200 εμπορικά σήματα, που διατίθενται σε 
πάνω από 200 χώρες.  

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η British American Tobacco Hellas, σε συνερ-

γασία με τον Δήμο Αθηναίων, εγκαινίασε πέρυσι 
στο κέντρο της Αθήνας το πρώτο Job Center στην 
Ελλάδα, με στόχο την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και ήδη 
μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του Job 
Center σαράντα πολίτες βρήκαν εργασία. 

Σε συνέχεια της εσωτερικής έρευνας εργαζο-

μένων που διεξάγει η British American Tobacco 
Hellas, διοργανώνει focus groups (συζητήσεις 
με ομάδες εργαζομένων), τα αποτελέσματα των 
οποίων ενοποιούνται για τον σχεδιασμό των 
μελλοντικών εταιρικών δραστηριοτήτων. Συντο-
νιστές αυτών των συζητήσεων είναι στελέχη από 
άλλα τμήματα, ώστε οι συμμετέχοντες εργαζό-
μενοι να αισθάνονται ασφάλεια και ελευθερία 
έκφρασης απόψεων. 

Κάποιες από τις παροχές της: 
Η εταιρεία παρέχει δύο διαφορετικά προγράμ-

ματα υγείας στους εργαζομένους της, καθώς και 
ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων, και το κόστος 
των προγραμμάτων καλύπτεται εξ ολοκλήρου 
από την εταιρεία. Επίσης, σε όλους τους εργα-
ζομένους παρέχεται ετήσιο bonus, σε ατομικό 
και εταιρικό επίπεδο. Ακόμη, με τον θεσμό του 
«Flexible Benefits», όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν 
να επιλέξουν μια μηνιαία παροχή σταθερής αξίας 
ανάμεσα σε εναλλακτικές προτάσεις όπως κου-
πόνια φαγητού, κουπόνια καυσίμων, δωροκάρτα, 
epass Αττικής Οδού κ.λπ. Κάθε Χριστούγεννα η 
εταιρεία προσφέρει δώρα σε όλους τους εργαζο-
μένους, καθώς επίσης και στα παιδιά και στους/
στις συζύγους τους, τα οποία συνοδεύονται από 
επιστολή του γενικού διευθυντή.

 Έμφαση στην ανάπτυξη  
των ανθρώπων

Η British American Tobacco Hellas έχει μια 
ισχυρή πρακτική διαχείρισης ταλέντου με όραμα 
και στόχο να προσφέρει στους ανθρώπους της 
τις καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες όσον 
αφορά τις προοπτικές σταδιοδρομίας και την 
προσωπική τους ανάπτυξη. 

Κύρια στοιχεία αυτής της πρακτικής είναι 
η ολιστική διαδικασία διαχείρισης ταλέντων, 
στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαι-
ρία να εκφράσουν τις προτιμώμενες κινήσεις 
σταδιοδρομίας τους για το εγγύς μέλλον, το στο-
χευμένο σχέδιο εκπαιδεύσεων που λαμβάνει 
υπόψη τις προτιμήσεις αυτές, και τις διεθνείς 
κινήσεις σταδιοδρομίας, οι οποίες ενδυναμώ-
νουν τις ικανότητες των εργαζομένων ώστε 
να επιτύχουν τις μελλοντικές τους επιδιώξεις. 
Τα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιούνται 
στοχεύοντας σε όλες τις ομάδες εργαζομένων 
για την ανάπτυξη λειτουργικών αλλά και ηγε-
τικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιπλέον, 
με τη λειτουργία ενός δομημένου πλαισίου 
μετακινήσεων στο εξωτερικό, πραγματοποι-
ούνται αρκετές προαγωγές εργαζομένων σε 
άλλες χώρες του ομίλου για μακροπρόθεσμο ή 
βραχυπρόθεσμο διάστημα.

2
«Αρμονία» και επιλογή παροχών

•  Στην εταιρεία μας, ανεξαρτήτως 
βαθμίδας, αντιμετωπίζεσαι επί ίσοις 
όροις. Υπάρχει πραγματικό, ανθρώπινο 
ενδιαφέρον για τον κάθε εργαζόμενο 
και ακόμη και σε περιόδους εσωτερικής 
αναδιοργάνωσης, ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί κύριο και 
πρωταρχικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

•  Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή που 
μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω  
στην οικογένεια της BAT. Πραγματικά  
το περιβάλλον και οι συνθήκες σού 
δίνουν την αίσθηση ότι όλοι μαζί είμαστε 
μια οικογένεια.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

   Εργαζόμενοι στη BAT. Μια μεγάλη παρέα!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

10

10

9

10

Juan José Marco
Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της British American 
Tobacco Hellas

Εργασιακό περιβάλλον που κερδίζει!

A 
ισθάνομαι πολύ υπερήφανος που ηγούμαι 
ενός επιτυχημένου οργανισμού όπως η British 
American Tobacco Hellas! Η κορυφαία μας 

θέση στο Best Workplaces 2018 αποδεικνύει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πρακτικές που εφαρ-
μόζουμε έχουν ισχυρό αντίκτυπο εντός της εταιρείας, 
αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς η βρά-
βευση αυτή αποτελεί τη 12η κατά σειρά διάκριση 
της British American Tobacco Hellas στον τομέα του 
εργασιακού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια. 

 Η βράβευση της British American Tobacco Hellas 
σε αυτή την εξαιρετική θέση αποτελεί για εμάς μεγάλη 
τιμή, καθώς προέρχεται από το διεθνώς αναγνωρι-
σμένο Ινστιτούτο Great Places to Work και από τους 
ανθρώπους μας, οι οποίοι μοιράστηκαν τα ειλικρινή 
σχόλιά τους σχετικά με τον οργανισμό μας και τις πρα-
κτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθούμε. 

Ταυτόχρονα, αυτή η αναγνώριση αποτελεί για εμάς 
μεγάλη ευθύνη, καθώς οφείλουμε να διατηρήσουμε 
το υψηλό επίπεδο και τις προσδοκίες που έχουμε δη-
μιουργήσει, συνεχίζοντας να παρέχουμε στους ανθρώ-
πους μας τα απαραίτητα εφόδια για να εξελίσσονται 
διαρκώς σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο 
και να διασφαλίζουμε τη συμβολή τους στην πορεία 
της εταιρείας μας.

 Πιστεύουμε ότι η συνταγή της επιτυχίας μας είναι 
απλή: εξαιρετικοί άνθρωποι, καινοτόμες πρακτικές 
και εξαιρετικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

 Αυτό το βραβείο μάς δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε 
τις πρακτικές μας και να λειτουργούμε σύμφωνα με 
τη δέσμευσή μας να δίνουμε αξία καθημερινά στην 
ελληνική κοινωνία, διατηρώντας ταυτόχρονα τον εν-
θουσιασμό μας για τις νέες ευκαιρίες που θα δημι-
ουργηθούν το επόμενο διάστημα.
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Π οιες είναι μερικές από τις βασικές αρχές ενός εξαιρετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος; 
Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η ηγεσία. Οι εργαζόμενοι θέλουν 
να αισθάνονται σεβαστοί, και αυτό να αντικατοπτρίζεται τόσο στον 
τρόπο με τον οποίο τους μιλάνε όσο και στις δυνατότητες που τους 

δίνονται να συμμετέχουν και να ενημερώνονται για τις επιχειρηματικές αποφάσεις. 
Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι σημαντικές. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι οι διευ-
θυντές και οι ηγέτες δεν μπορούν να μοιραστούν τα πάντα μαζί τους, θέλουν όμως να 
γνωρίζουν ότι οι ηγέτες κάνουν ό,τι μπορούν για να μοιραστούν ό,τι μπορούν. Τέλος, 
σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η δικαιοσύνη: οι εργαζόμενοι θέλουν να αισθάνο-
νται ότι αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι άλλοι.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξετάζεται αν μια εταιρεία είναι ένα «εξαιρετικό εργασιακό 
περιβάλλον για όλους»; 

Εξετάζοντας τα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι οι εμπειρίες του καθενός από την εργασία 
είναι συχνά διαφορετικές. Για παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι η εργασιακή εμπειρία με-
ταξύ ανδρών και γυναικών είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχει σημαντικός συσχετισμός 
μεταξύ ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Μια εταιρεία, 
για παράδειγμα, η οποία ανήκει στο κορυφαίο 5% σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον, 
βλέποντας τα δεδομένα, είπε: «Θα καταργήσουμε αυτό το κενό. Τι μπορούμε να κάνουμε 
για να το εξουδετερώσουμε;». Αυτό κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Εάν αναλύσουμε τα 
δεδομένα περαιτέρω, συνήθως οι άνθρωποι με μόνιμη εργασία στο μέσον της καριέρας 
τους βιώνουν μια χειρότερη εργασιακή εμπειρία. Δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στα άτομα 
που ενηλικιώθηκαν γύρω στο έτος 2000, που οι άνθρωποι σκέφτονται κάπως έτσι: «Μα 
καλά, πρέπει να έχεις τη συγκεκριμένη ηλικία για να σου δώσουν προσοχή;». Και καθώς 
εξετάζουμε τις διαφορές στις εθνικότητες, ανακαλύπτουμε διαφορές στην εμπειρία. Τα 
δεδομένα επιτρέπουν στους ηγέτες να πουν: «Θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε 
αυτό το φαινόμενο, ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε και να προσλάβουμε διαφορετικά 
ταλέντα και να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο».

Πώς ένας ηγέτης δημιουργεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον; 
Είναι αυτό που αποκαλούμε «εμπειρία καινοτομίας». Ρωτάμε τους εργαζομένους για 

το πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα: ζητάμε ιδέες ώστε να γίνονται τα 
πράγματα ταχύτερα, να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος, να προστεθεί περισσότερη 
αξία στην εμπειρία του πελάτη. Τις αξίες μιας εταιρείας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της τις αισθάνονται οι εργαζόμενοι στην εργασία τους;

Πόσο κοστίζουν τα προνόμια – για παράδειγμα, ένα τραπέζι πινγκ πονγκ ή εβδομαδιαίες 
συναντήσεις μασάζ; 

Δεν δίνουμε πολύ βάρος στα ίδια τα προνόμια. Βλέπουμε πέρα από αυτά και σκεφτό-
μαστε τι προσπαθεί πραγματικά να κάνει μια εταιρεία και αν βελτιώνει την αίσθηση 
της αλληλεγγύης ή της υπερηφάνειας. Ένα τραπέζι πινγκ πονγκ, εβδομαδιαία μασάζ ή 
ένα δωμάτιο θηλασμού από μόνα τους δεν καθορίζουν την εμπειρία των εργαζομένων. 
Αν όμως αυτά τα πράγματα συνδέονται με ορισμένες βασικές αξίες της εταιρείας, αυτό 
είναι σημαντικό.

Κάποια άλλη συμβουλή; 
Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να μιλούν. Μάθετε τι βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοί σας. 

Όταν οι εταιρείες ρωτούν και εξετάζουν, το επίπεδο αφοσίωσης αυξάνεται. Αλλά όταν 
ρωτάτε τους ανθρώπους, πρέπει να κάνετε κάτι σε σχέση με όσα σας μεταφέρουν – οι 
ηγέτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αναλάβουν δράση μετά την ακρόαση των 
υπαλλήλων τους. Αυτό αποτελεί την απόλυτη ένδειξη σεβασμού.

Ενθαρρύνετε τους 
ανθρώπους να μιλούν. 
Μάθετε τι βιώνουν 
όλοι οι εργαζόμενοί 
σας. Όταν οι εταιρείες 
ρωτούν και εξετάζουν, 
το επίπεδο αφοσίωσης 
αυξάνεται. Αλλά, 
όταν ρωτάτε τους 
ανθρώπους, πρέπει  
να κάνετε κάτι  
σε σχέση με όσα  
σας μεταφέρουν  
– οι ηγέτες πρέπει να 
είναι προετοιμασμένοι 
να αναλάβουν δράση 
μετά την ακρόαση  
των υπαλλήλων 
τους. Αυτό αποτελεί 
την απόλυτη ένδειξη 
σεβασμού.

Τι απαιτείται  
για τη δημιουργία ενός  
εξαιρετικού εργασιακού  
περιβάλλοντος;

Γιώργος Μαύρος 
Διευθύνων Σύμβουλος PRC Group, 

The Management House
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AbbVie Φαρμακευτική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική 
Εταιρεία

118
εργαζόμενοι 

59.080.964€
τζίρος (2016)

66 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

50 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

1,7%
ποσοστό  
αποχώρησης

36,4%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

85 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η AbbVie είναι μια βιοφαρμακευτική 
εταιρεία, η οποία με βάση την έρευνα 
εστιάζει στην ανάπτυξη προηγμένων 

θεραπειών για μερικές από τις πιο περίπλοκες 
και σοβαρές παθήσεις του πλανήτη. Απασχολεί 
παγκοσμίως πάνω από 29.000 εργαζομένους και 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώ-
ρες του κόσμου. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 
2013, μετά τον διαχωρισμό της εταιρείας Abbot 
σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες, και απασχολεί 118 
εργαζομένους. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Υπάρχει δομημένο πρόγραμμα mentoring, στο 
πλαίσιο του οποίου η Διεύθυνση Προσωπικού 
αντιστοιχίζει τους εργαζομένους ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους και ακολουθούν συναντήσεις 
σύμφωνα με προσχεδιασμένο πλάνο ενεργειών. 

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν στον κήπο ΖΕΝ της εταιρείας, δύο 
φορές κάθε εβδομάδα, το πρόγραμμα χαλάρωσης 
«Tai Chi Chuan», ένα πρόγραμμα ασκήσεων που 
τους βοηθάει να χαλαρώσουν και να διαχειρι-
στούν την ένταση των υποχρεώσεών τους. Το 

«Tai Chi Chuan» βοηθά το σώμα να ανακάμψει 
και το πνεύμα να αποφορτιστεί από την κόπωση. 

Στην εταιρεία υπάρχει ειδικός χώρος θηλασμού 
εντός του ιατρείου για τις νέες μαμάδες. Κάθε θη-
λάζουσα μητέρα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 
το γάλα και να το αποθηκεύει σε ψυγείο που έχει 
εγκατασταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

Ένα από τα δυνατότερα σημεία της εταιρείας 
είναι οι εσωτερικές εορταστικές εκδηλώσεις, που 
έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα,  συμβολίζοντας 
πάντα τα ιδανικά της εταιρείας, είτε αυτές αφο-
ρούν θεσμοθετημένες εορτές, όπως το νέο έτος, 
είτε σημαντικές εταιρικές διακρίσεις στον φαρ-
μακευτικό χώρο.

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους που είναι 
γονείς επιταγή αξίας 1.000 € για την κάλυψη μέ-
ρους των διδάκτρων για παιδικό σταθμό ή νηπια-
γωγείο (ιδιωτικό ή δημόσιο). Ακόμη, υποστηρίζει 
την ανάπτυξη των εργαζομένων καλύπτοντας το 
κόστος μεταπτυχιακών σπουδών στο 100% των 
διδάκτρων έως 5.000 € και από κει και πάνω (και 
μέχρι του ποσού των 15.000 €) το 80-100% για 

τους εργαζομένους που έχουν αναγνωριστεί ως 
«ταλέντα». Για τους υπόλοιπους εργαζομένους η 
εταιρεία καλύπτει το 80% της συνολικής δαπάνης 
έως του ποσού των 5.000 €. 

Η AbbVie με το μετοχικό της πρόγραμμα δίνει 
τη δυνατότητα στους εργαζομένους να αγορά-
σουν τη μετοχή στη χαμηλότερη τιμή κλεισίμα-
τος κατά την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του 
κύκλου. Στην ήδη χαμηλή αυτή τιμή εφαρμόζεται 
και προνομιακή έκπτωση 15% για τους εργαζο-
μένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στη 
συνέχεια, ο κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να 
χειριστεί όπως αυτός επιθυμεί τις μετοχές του, 
επιλέγοντας αν θα τις πουλήσει ή όχι.

Εθελοντισμός και Κοινωνική Ευθύνη:
Στην AbbVie οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν δη-
μιουργήσει μια ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Εθελοντές εργαζόμενοι ανέλαβαν να 
ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν τους 
συναδέλφους τους σε θέματα κοινωνικής προ-
σφοράς και όλοι μαζί, με τη συμπαράσταση της 
διοίκησης, διαμόρφωσαν το πλάνο ενεργειών 
ΕΚΕ της εταιρείας.

3
Η εταιρεία που επενδύει στους ανθρώπους της

•  Αυτά τα οποία καθιστούν την εταιρεία 
μας ξεχωριστή είναι η αίσθηση της ισότητας 
μέσω του open space περιβάλλοντος, η 
παροχή πρωινού προς τους υπαλλήλους, οι 
εξαιρετικές εγκαταστάσεις και η καλοσύνη και 
η όμορφη διάθεση με τα οποία μας αντιμετω-
πίζουν οι ανώτεροί μας καθημερινά. Επίσης, οι 
εκδηλώσεις που γίνονται κάποιες φορές τον 
χρόνο (εκδρομές, γεύματα κ.λπ.).
•  Οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί και με υψηλό 
επίπεδο επαγγελματισμού. Προερχόμενος 
από τον κλάδο των FMCG, είδα τεράστια 
διαφορά στην προσέγγιση των πραγμάτων 
από όλο τον οργανισμό, και αυτό οφείλεται 
αποκλειστικά στους ανθρώπους. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Θωμάς Κούγκουλος
HR Director ΑbbVie

AbbVie: Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι άνθρωποί μας
Η επένδυση στους ανθρώπους μας είναι στρατηγική μας επιλογή

    Αναμνηστική φωτογραφία από εορτασμό εταιρικής επιτυχίας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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A πό τη γένεση της AbbVie, το 2013, οραμα-
τιζόμαστε μια διαφορετική βιοφαρμακευτική 
εταιρεία με καινοτόμες θεραπείες, που συμ-

βάλλει ενεργά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 
Φιλοδοξούμε και καταφέραμε να γίνουμε εργοδότης 
επιλογής, ενεργός και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. 
Φέτος που γίναμε 5 ετών, νιώθουμε υπερήφανοι 
διότι, κάνοντας τον απολογισμό μας, κατορθώσαμε 
να εκπληρώσουμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό το 
όραμά μας.

Η καταξίωση αυτή είναι απόρροια μιας διαρκούς και 
συστηματικής προσπάθειας. Οι άνθρωποί μας αποτε-
λούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας και η αυξημένη 
μέριμνα για το εργασιακό μας περιβάλλον αποτελεί 
στρατηγική επιλογή. 

Επενδύουμε σε προγράμματα επιμόρφωσης και 
στοχευμένα πλάνα ανάπτυξης των ανθρώπων μας, 
επιβραβεύουμε πρωτοβουλίες που προωθούν την 
αριστεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ο εργασι-
ακός μας χώρος αντικατοπτρίζει την κουλτούρα μας 

και τη σημασία που δίνουμε στην ποιοτική ανάπτυξη. 
Οι ανοιχτοί και σύγχρονοι χώροι μας δεν εξυπηρετούν 
απλώς την εργασιακή μας καθημερινότητα, αλλά είναι 
διαμορφωμένοι έτσι ώστε να ενισχύονται η διάδραση, 
η επικοινωνία, η δημιουργική σκέψη και η χαλάρωση. 

Η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου, η παροχή της 
άνεσης και των μέσων για εργασία εκτός γραφείου, 
οι ομαδικές δραστηριότητες και οι διατμηματικές συ-
νέργειες οικοδομούν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
και αλληλοσεβασμού.

Η προσπάθειά μας αυτή αντικατοπτρίζεται και στη 
σταθερή μας παρουσία στις πρώτες θέσεις της ετήσιας 
έρευνας Best WorkPlaces. Για 4η συνεχόμενη χρονιά 
πετυχαίνουμε ακόμη μία μεγάλη διάκριση, κερδίζοντας 
την 3η θέση στην κατηγορία 50-250 εργαζομένων. Το 
πάθος, το όραμα, η ικανότητα, η εξέλιξη, η καινοτομία, 
η ομαδικότητα των ανθρώπων μας και οι αξίες της 
εταιρείας είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που 
μας κάνουν να ξεχωρίζουμε και να ξεκλειδώνουμε 
διαρκώς νέες επιτυχίες!

50-250 εργαζόμενοι
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παραγωγή & Διάθεση 
Καλλυντικών 
Προϊόντων

87
εργαζόμενοι 

43.252.136€
τζίρος (2016) 
προ φόρων

48 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

39 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

6,9%
ποσοστό  
αποχώρησης

44%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

120 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η Beiersdorf Hellas αποτελεί μία από 
τις 150 και πλέον θυγατρικές της εται-
ρείας καλλυντικών Beiersdorf AG, η 

οποία εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας. 
Εδώ και πάνω από 130 χρόνια η Beiersdorf 
θεωρείται από τους πρωτοπόρους της σύγχρο-
νης περιποίησης του δέρματος. Τα γνωστότερα 
εμπορικά της σήματα είναι η NIVEA, καθώς και 
τα Hansaplast, Liposan, La Prairie και Tesa SE. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Την πρώτη ημέρα του νέου εργαζομένου στην 
Beiersdorf τον περιμένει στο γραφείο του ένα 
ιδιαίτερο «πρωινό»: ένα κουτί με δημητριακά 
«Beiersdorf Seereal Teamwork» που είναι σχε-
διασμένο με βάση τις αξίες της εταιρείας και ανα-
γράφει τα συστατικά της επιτυχημένης μέρας στη 
δουλειά, όπως είναι οι «τραγανές νιφάδες φροντί-
δας» και τα «ολόκληρα κομμάτια εμπιστοσύνης». 

Την άνοιξη του 2017, όλη η εταιρεία ταξίδεψε 
στη Μάλτα για το ετήσιο εταιρικό meeting. Το 
ταξίδι διήρκεσε 5 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 
οποίων τα γραφεία και η αποθήκη στην Ελλά-
δα παρέμειναν κλειστά. Στο πρόγραμμα BEAT 

(Beiersdorf Excellent Activation Team) ομάδες 
εργαζομένων από τα γραφεία «βγαίνουν» για 
μία ημέρα στην αγορά, προκειμένου να συμμε-
τάσχουν στο στήσιμο μεγάλων ενεργειών, αλλά 
και για να έρθουν κοντά με τις ομάδες πωλήσε-
ων και τους πελάτες. Στην Beiersdorf Hellas, 
όλες τις Παρασκευές του χρόνου οι εργαζόμενοι 
μπορούν να φεύγουν από το γραφείο στις 15.00. 
Ειδικά τον Αύγουστο οι εργαζόμενοι μπορούν 
να φεύγουν στις 15.00 κάθε μέρα του μήνα!

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία κάθε χρόνο διαθέτει σε όλους δω-
ροεπιταγές συνολικής αξίας 600 € ανά εργα-
ζόμενο, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για τη 
συνεισφορά τους στα εταιρικά αποτελέσματα. 
Επίσης, έχει καθιερώσει τα Employee Awards, 
στα οποία συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι 
από όλα τα τμήματα και τις θέσεις. Υπάρχουν 
τρεις κατηγορίες («Ό άνθρωπος που μας εμπνέ-
ει», «Ο άνθρωπος που μας κάνει να νιώθουμε 
ομάδα» και «Ό άνθρωπος που κάνει την καθη-
μερινότητά μας πιο εύκολη»), με τους νικητές 
κάθε κατηγορίας να κερδίζουν από 1.000 € σε 

δωροεπιταγές. Η εταιρεία, θέλοντας να βοηθή-
σει και να στηρίξει τις νέες μητέρες, προσφέρει 
επιπλέον 5 ημέρες αδείας ανά έτος μετ’ αποδο-
χών για κάθε τέκνο μέχρι να συμπληρώσει το 
3ο έτος της ηλικίας του. Το καλοκαίρι η εταιρεία 
καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών 
των εργαζομένων σε «Summer Camp» μέχρι 
του ποσού των 300 €.

Η ομάδα που «φροντίζει»:
Στην Beiersdorf Hellas έχει δημιουργηθεί η 
δια-τμηματική ομάδα «Morale Team» με εθε-
λοντική συμμετοχή εργαζομένων από διαφο-
ρετικά τμήματα της εταιρείας. Αυτή η ομάδα 
συγκεντρώνει και αξιολογεί τις ανάγκες που 
υπάρχουν στον εργασιακό χώρο, τις μεταφέρει 
στην ανώτερη διοίκηση και με την έγκρισή της 
υλοποιεί δράσεις και πρακτικές που κάνουν 
την εργασιακή καθημερινότητα των εργαζομέ-
νων πιο ευχάριστη. Τα μέλη της ομάδας αυτής 
αλλάζουν ανά χρονικά διαστήματα, με σκοπό 
περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν την ευ-
καιρία να αναλάβουν δράσεις για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας των συναδέλφων τους.

4
Mε το ηθικό των εργαζομένων στα ύψη

Λένα Μπόλλη
HRBP Recruitment & Development

Η φροντίδα για τους ανθρώπους μας  
είναι βασική προτεραιότητα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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H 
ανάδειξή μας για 3η συνεχή χρονιά σε Best Workplace αποτελεί την πιο «δυνατή» επιβεβαίωση ότι στην 

Beierdorf Hellas η φροντίδα για τους ανθρώπους μας παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Η διάκριση 

αυτή μας κάνει και φέτος ιδιαίτερα υπερήφανους, καθώς αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών 

μας να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον ως πρόσφορο έδαφος για την ουσιαστική 

εξέλιξη των ανθρώπων μας και, μέσω αυτής, για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. 

Πεπεισμένοι ότι αξίες όπως αυτές που ασπαζόμαστε στην Beiersdorf –φροντίδα, εμπιστοσύνη, απλότητα και 

τόλμη– αποτελούν δομικές προϋποθέσεις για την εδραίωση ενός υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος που 

παρέχει κίνητρα και έμπνευση, εμπλουτίζουμε διαρκώς τις δράσεις προς τους ανθρώπους μας, με καινοτόμες 

μεθόδους. Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ και καθημερινά αναζητούμε τρόπους προκειμένου να βελτιώσουμε 

περαιτέρω τη ζωή μας στην εταιρεία. Κοινός παρονομαστής όλων των πρωτοβουλιών μας είναι η ενίσχυση της 

συναδελφικότητας, η ενθάρρυνση της ειλικρινούς επικοινωνίας εντός του οργανισμού, καθώς και η διεύρυνση 

των παροχών. Το 2017 εξελιχθήκαμε περαιτέρω, εστιάζοντας στην έννοια του leadership και με αφετηρία τις 

αξίες μας μεταδώσαμε σε όλους τη «φιλοσοφία» του Leadership the Beiersdorf Way. 

Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας! Η διάκριση αυτή που μας χάρισαν οι ίδιοι δείχνει ότι το κλειδί 

αυτό βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στα χέρια μας.

   Από τη Μάλτα με αγάπη. Ετήσιο εταιρικό meeting!

•  Στα χρόνια της κρίσης, η συγκεκριμένη 
εταιρεία επενδύει χρήματα και ενέργεια 
για τους εργαζομένους, ώστε να νιώθουν 
όμορφα και να περνάνε ευχάριστα ως 
ομάδα και οικογένεια. Κατά την άποψή μου, 
αυτό έχει επιτευχθεί στο έπακρον και η 
εταιρεία όχι μόνο δεν μειώνει τους πόρους 
και το ενδιαφέρον για τέτοιες πράξεις, αλλά 
τις ενισχύει συνεχώς.
•  Η δύναμη που δίνουν και η εμπιστοσύνη 
που δείχνουν τα ανώτερα στελέχη προς 
τους υφισταμένους είναι πραγματικά 
αξιοσημείωτες και δίνουν άλλη βάση και 
διάσταση σε κάθε project και task που 
έχουμε να διεκπεραιώσουμε. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παροχή Ολοκληρω-
μένων Λύσεων 
Πληροφορικής

149
εργαζόμενοι 

5.933.653,5€
τζίρος (2016)

78 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

60 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

6,5%
ποσοστό  
αποχώρησης

47,8%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

172 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

Η Data Communication A.E. ιδρύθηκε 
το 1987 από τον Παναγιώτη Βασιλει-
άδη και τη Ζωή Δουζένη. Δραστηρι-

οποιείται στον κλάδο εφαρμογών λογισμικού 
με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, καθώς και σε λογιστικά γραφεία. Συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελλη-
νικών εταιρειών πληροφορικής όσον αφορά 
τις εγκαταστάσεις επιχειρησιακού λογισμικού 
και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά λογι-
σμικού για λογιστικά γραφεία, διαθέτοντας 
21.000 πελάτες.

Eνέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία επενδύει δυναμικά στην εκπαί-
δευση των στελεχών της προκειμένου να 
συμβάλει στην ανάπτυξή τους και προχωρά 
διαρκώς σε νέες, σημαντικές επενδύσεις σε 
αυτόν τον τομέα. Μέσα από ένα εκτεταμένο 
προσωποποιημένο πρόγραμμα ανάπτυξης πα-
ρέχει εκπαιδεύσεις σε επίπεδο τόσο τεχνικό 
όσο και ανάπτυξης δεξιοτήτων, χρηματοδοτεί 
πιστοποιήσεις και προγράμματα σπουδών.

Την περασμένη άνοιξη, όλοι οι εργαζόμενοι 
της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να ξεδιπλώ-
σουν το υποκριτικό τους ταλέντο συμμετέχο-
ντας σε δύο εταιρικά video, που στους ρυθ-
μούς του Harlem Shake ανέδειξαν το όραμα, 
την αποστολή και τις αξίες της, συσφίγγοντας 
παράλληλα τους μεταξύ τους δεσμούς. 

Στην κεντρική τραπεζαρία της εταιρείας 
υπάρχει το DC Tree, στο οποίο έχουν αναρτη-
θεί οι φωτογραφίες όλων των εργαζομένων με 
ονόματα, τίτλους θέσεων και τμημάτων όπου 
ανήκουν, ώστε κάθε συνάδελφος να μπορεί να 
γνωρίζει τον «διπλανό» του. 

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία προσφέρει πλήρη ιδιωτική ασφά-
λιση Ζωής και Υγείας, εξασφαλίζοντας ένα με-
γάλο εύρος παροχών και προνομίων για όλους 
τους εργαζομένους (ιατρικές, διαγνωστικές 
εξετάσεις, νοσοκομειακές και εξωνοσοκομει-
ακές καλύψεις). Ακόμα, παρέχονται σε όλους 
τους εργαζομένους διατακτικές γεύματος 
(ticket restaurant). 

Η εταιρεία προσφέρει 5 συνολικά ημέρες 
μετ’ αποδοχών ανά έτος σε περιπτώσεις έκτα-

κτης ανάγκης ή ασθένειας χωρίς προσκόμιση 
πιστοποιητικού γιατρού. Επιπροσθέτως, προ-
σφέρεται δώρο γάμου 200 €, δώρο γέννησης 
τέκνου 100 €, δώρο βάφτισης 100 €, καθώς 
επίσης και 1 έξτρα ημέρα αδείας μετ’ αποδο-
χών για τους νέους πατέρες, επιπλέον όσων 
προβλέπει ο νόμος. 

Εξωτικό ταξίδι για αναγνώριση:
Το 2017 η Data Communication γιόρτασε τα 
30 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε αυτό το 
πλαίσιο η εταιρεία βράβευσε και επιβράβευσε 
12 στελέχη της με εικοσάχρονη πορεία στην 
εταιρεία. Σε εκδήλωση για όλο το προσωπικό 
παρουσιάστηκαν προσωπικά βίντεο για το 
καθένα από αυτά τα στελέχη. 

Το δώρο της εταιρείας ήταν ένα εννεαήμε-
ρο ταξίδι στο εξωτικό Μπαλί, το πρόγραμμα 
του οποίου είχε επιμεληθεί η αντιπρόεδρος 
της εταιρείας και μεταξύ άλλων περιελάμβανε 
ξεναγήσεις, συμμετοχή σε διάφορες δραστη-
ριότητες, γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό 
και διαμονή του κάθε συμμετέχοντος σε ξε-
χωριστή υπερπολυτελή βίλα με πισίνα, μέσα 
στο τροπικό δάσος.

5
Ανάπτυξη με κέντρο τον εργαζόμενο

•  Πέραν της συνέπειας και του σεβασμού 
από την πλευρά της διοικήσεως, η 
εταιρεία παρέχει και βράβευση για την 
πολύχρονη συνεργασία, ταξίδι αναψυχής 
και ξεκούρασης σε εξωτικό προορισμό, 
πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και 
λοιπές παροχές, ώστε να νιώθουμε όλοι 
ίσως και καλύτερα από το σπίτι μας. Αυτή 
είναι η αντιμετώπιση προς όλους εμάς!
•  Είμαι στην εταιρεία πάνω από 22 
ΥΠΕΡΟΧΑ χρόνια, αυτό και μόνο το 
γεγονός την κάνει για μένα μοναδική.
•  Πραγματικά εδώ είμαι ο εαυτός μου και 
κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, γιατί περνάω 
πολύ καλά. Θα ήθελα να δουλεύω για 
πάντα εδώ!!!

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Νάσια Σκούντζου
HR Manager

«Συνεχίζουμε δυναμικά και επενδύουμε στους ανθρώπους μας!»

   Από τη γιορτή της εταιρείας για τα 30 της χρόνια.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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N
ιώθουμε μεγάλη τιμή, χαρά και κυρίως υπε-
ρηφάνεια που διακριθήκαμε για 7η φορά ανά-
μεσα στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα 

στην Ελλάδα, παίρνοντας μάλιστα την 5η θέση. 
Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς, 

καθώς προέρχεται από τους ανθρώπους μας και 
λαμβάνεται σε μια σημαντική στιγμή, ακριβώς μετά τη 
συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της εταιρεί-
ας μας. Επιβραβεύονται ουσιαστικά οι συνεχείς προ-
σπάθειές μας να παρέχουμε το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στους ανθρώπους μας!

Οι άνθρωποί μας είναι ο σημαντικότερος συντελεστής 
της επιτυχίας μας. Αυτό που μας διαφοροποιεί! Όλοι 
μαζί διασφαλίζουμε τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία 
της εταιρείας. 

Για εμάς, καλό εργασιακό περιβάλλον σημαίνει: «νιώ-
θουμε ασφάλεια, εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον που 

επιτρέπει στις ιδέες μας να αναπτυχθούν, εξελισσόμα-
στε, αριστεύουμε!».

Και αυτό το πετυχαίνουμε με:
•  συνεχή ανάπτυξη (αύξηση 132% του ανθρώπινου 

δυναμικού την τελευταία πενταετία) και προώθηση 
ίσων ευκαιριών απασχόλησης

•  συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων/
δεξιοτήτων του κάθε εργαζομένου – 4.000 ανθρω-
ποώρες το προηγούμενο οικονομικό έτος  

•  πακέτο παροχών και διευκολύνσεων, ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικών για τον κλάδο, εκφράζοντας έμπρακτα το 
ενδιαφέρον για τους ανθρώπους μας

•  ευκαιρίες ανάπτυξης/εξέλιξης και δράσεις που στο-
χεύουν στην έμπνευση, στην εμψύχωση και στην 
επιβράβευση των εργαζομένων
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Δεσμευόμαστε να 

συνεχίσουμε δυναμικά!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπόριο & Διανομή 
Καταναλωτικών 
και Βιομηχανικών 
Προϊόντων

65
εργαζόμενοι 

36.718.504€
τζίρος (2016)

36 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

29 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

3,1% ποσοστό  
αποχώρησης

52,6%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

32 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η 3Μ είναι μια εταιρεία που εφαρμό-
ζει την επιστήμη για να δημιουργεί 
προϊόντα που κάνουν τη ζωή μας κα-

λύτερη, ευκολότερη και πιο ολοκληρωμένη. 
Η επιστήμη της 3Μ βρίσκεται σε πάνω από 
50.000 προϊόντα. Με προϊόντα που πωλούνται 
σε σχεδόν 200 χώρες, με 91.584 εργαζομένους 
και παγκόσμιες πωλήσεις 30 δισ. δολαρίων, η 
3Μ έχει ξεπεράσει τις 100.000 πατέντες συ-
νολικά στην ιστορία της. 

Η 3Μ Ελλάς είναι η θυγατρική εταιρεία της 
3M στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1970 και δια-
κινεί τα προϊόντα της εταιρείας στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Στην 3Μ οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να εργάζονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα 
από το σπίτι τους σε συμφωνία με τον προ-
ϊστάμενό τους. Προκειμένου να εργάζονται 
πιο αποτελεσματικά είτε από το γραφείο είτε 
από το σπίτι, η 3Μ παρέχει όλα τα απαραίτη-
τα εργαλεία (HeadSets για teleconferences, 
sticks κ.λπ.), για να μπορούν να συνδέονται 

οι εργαζόμενοι στο δίκτυο της εταιρείας από 
όπου κι αν βρίσκονται.

Προγράμματα όπως τα «Chat with HR» και 
«MD Lunch» προσφέρουν στους εργαζομένους 
τη δυνατότητα να συζητήσουν με τη Διεύ-
θυνση Προσωπικού και τον γενικό διευθυντή 
θέματα που τους απασχολούν, να μιλήσουν για 
τον εαυτό τους, το αντικείμενο της δουλειάς 
τους, τα ενδιαφέροντά τους, να αναλύσουν 
προβλήματα που απασχολούν τους ίδιους και 
τους συναδέλφους, καθώς και να έχουν γεύμα 
με τη Διοίκηση. 

Η 3Μ διοργάνωσε πέρυσι το πρωτοπορια-
κό Corporate Wellness πρόγραμμα «Stress 
Release» στους χώρους εργασίας της, το 
οποίο περιελάμβανε συνεδρίες μασάζ, τονω-
τικά υγιεινά ροφήματα, ομιλίες για έλεγχο 
του στρες κ.λπ. 

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει ομαδική ιδιωτική ιατρο-
φαρμακευτική ασφάλιση, πρόσθετες καλύψεις 
ασφαλιστικού προγράμματος (βελονισμός/
ομοιοπαθητική), πλήρη προληπτικό έλεγχο 

υγείας-check up, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
για όλους με τη συμπλήρωση 10 ετών και δυ-
νατότητα μηνιαίας αγοράς εταιρικών μετοχών 
σε προνομιακή τιμή μέσω της μισθοδοσίας για 
όλους τους εργαζομένους (Global Employee 
Stock Purchase Plan). 

Η εταιρεία προσφέρει έξτρα ποσά στους 
εργαζομένους ως δώρα γάμου και γεννήσε-
ως παιδιού, ενώ σε όσα παιδιά εργαζομένων 
περνούν στο πανεπιστήμιο η 3Μ προσφέρει 
από 300 €. Ακόμη, παρέχονται προσφορές 
και ειδικές τιμές για τις διακοπές των εργα-
ζομένων και των οικογενειών τους, καθώς 
επίσης και προσφορές και ειδικές τιμές για 
αθλητικά κέντρα.

Συναδελφική καταξίωση:
Πραγματοποιήθηκε εορτασμός για το λογοτε-
χνικό βιβλίο εργαζομένου που κυκλοφόρησε 
από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη. Βιβλία μοι-
ράστηκαν δωρεάν σε όλους τους εργαζομέ-
νους καθώς υπογράφηκαν ατομικά από τη 
συγγραφέα-συνάδελφο στην εκδήλωση που 
οργανώθηκε προς τιμήν της.

6

Καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο

• Υψηλές αξίες και εργασιακή ασφάλεια είναι 
ένας πολύτιμος συνδυασμός, σημείο αναφο-
ράς της εταιρείας μας, ώστε να την κατατάσσει 
ως ένα εξαιρετικό μέρος να εργάζεται κανείς.
• Η 3Μ είναι μια εταιρεία που στηρίζει τον 
εργαζόμενο με extra παροχές και δυνατότητα 
εργασίας και από το σπίτι κάποιες φορές. 
Αισθάνομαι ασφάλεια, καθώς γνωρίζω  
πως ως εργοδότης θα είναι πάντα συνεπής.  
Η εμπειρία που λαμβάνω καθημερινά μέσα 
από την εργασία μου είναι σημαντική στην 
ανάπτυξη των επιχειρησιακών και τεχνικών 
μου ικανοτήτων. Η 3Μ είναι μια σπουδαία 
εταιρεία, για την οποία θεωρώ πως όλοι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να είναι υπερήφανοι.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Radek Kaskiewicz
Managing Director 3M  
South Εast Europe Region

Επενδύουμε στην επιτυχία  
των εργαζομένων μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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Α
υτό που κάνει πραγματικά την 3M να ξεχωρίζει είναι οι άνθρωποί της και το πάθος με το οποίο δουλεύουν 

για την επιτυχία των πελατών της, αλλά και την αειφορία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στην 3M 

ξέρουμε ότι είμαστε τόσο ισχυροί όσο οι άνθρωποί μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε 

στην επιτυχία τους.

Οι ετερόκλητες δραστηριότητες της 3Μ και η παγκόσμια εμβέλειά της προσφέρουν στους ανθρώπους μας 

ένα εύρος ευκαιριών ανάπτυξης που λίγες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν. Οι εργαζόμενοί μας έρχονται 

σε επαφή με πολλές διαφορετικές κουλτούρες, ζουν σε διαφορετικές χώρες και αναπτύσσουν δεξιότητες σε 

διαφορετικούς κλάδους. Οι άνθρωποι μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους και την καριέρα τους 

χωρίς να φύγουν από την 3Μ, αυξάνοντας τόσο τα προσωπικά τους οφέλη όσο και αυτά της εταιρείας μας.

Η 3Μ Hellas επιβραβεύει κάθε προσπάθεια, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ηγετικών συμπεριφορών, συνεχή εκπαίδευση και σημαντικές παροχές. Στόχος της εταιρείας είναι 

κάθε εργαζόμενος να έρχεται στη δουλειά με χαμόγελο, να θέτει Προτεραιότητες, να Καινοτομεί και να Στοχεύει 

ψηλά. Να εργάζεται με Τιμιότητα, Διαφάνεια, Συνέπεια, Ακεραιότητα και Ομαδικότητα. Αυτές είναι άλλωστε και 

οι Αξίες της 3Μ.

Ευχαριστούμε τους εργαζομένους της 3Μ Hellas, που για 3η συνεχόμενη χρονιά έκαναν την εταιρεία μας να 

φτάσει τόσο ψηλά και να λάβει αυτή τη σημαντική αναγνώριση!

   Εθελοντές εργαζόμενοι σε δραστηριότητα των family days.
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Η GENESIS Pharma εδώ και 20 χρόνια 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, ως 
αποκλειστικός marketing partner, 

μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες 
φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας παγκοσμίως. 
Δραστηριοποιείται σε 5 χώρες (Ελλάδα, Κύ-
προ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία), συνερ-
γάζεται με 7 διεθνείς φαρμακευτικές εταιρεί-
ες και κυκλοφορεί 20 καινοτόμα πρωτότυπα 
φάρμακα. Έχει βραβευτεί πάνω από 30 φορές 
την τελευταία δεκαετία για τους ρυθμούς ανά-
πτυξης, την ποιότητα, την υπευθυνότητα και 
το εργασιακό της περιβάλλον.

Κάποιες ενέργειες που ξεχωρίζουν: 

Οι εργαζόμενοι έχουν δημιουργήσει την ομά-
δα εθελοντισμού «GENEROUS» και με τη στή-
ριξη της διοίκησης προχωρούν σε δράσεις ενί-
σχυσης ιδρυμάτων, ΜΚΟ και άλλων φορέων. 
Παράδειγμα αποτελεί η «υιοθέτηση» σχολείου 
στην Αττική του οποίου, σε ποσοστό άνω του 
50%, οι μαθητές ζουν σε επισιτιστική ανα-
σφάλεια, καλύπτοντας την καθημερινή σίτιση 
των παιδιών. Η εταιρεία στηρίζει συστηματικά 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με σκοπό την ενί-
σχυση διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων. 
Για να διευκολύνει τους εργαζομένους να χα-
ρούν τα Σαββατοκύριακά τους από τον Ιούνιο 
έως τον Αύγουστο, εφαρμόζεται στην εταιρεία 
το πρόγραμμα Early Fridays, με αποχώρηση 
από το γραφείο στις 15.00. 

Μερικές από τις παροχές της:

Οι εργαζόμενοι της GENESIS Pharma ανή-
κουν στο 10% των καλύτερα αμειβομένων της 
φαρμακευτικής αγοράς. Η εταιρεία διαθέτει σε 
όλο το προσωπικό διατακτικές σίτισης ύψους 
132 € ανά μήνα και παρέχει smartphones στο 
100% των εργαζομένων της, με κάλυψη όλων 
των εξόδων (συμπεριλαμβανομένου και του 

κόστους προσωπικών τηλεφωνημάτων).
Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη της 

εταιρείας στην εκπαίδευση. Μέσω του προ-
γράμματος «Ενίσχυση Σπουδών», το οποίο 
απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους 
ανεξαρτήτως θέσης, η εταιρεία καλύπτει: το 
40% του κόστους διδάκτρων προπτυχιακών 
σπουδών για το 1ο και το 2ο έτος μέχρι του 
ποσού των 1.500 €/έτος και το 60% των δι-
δάκτρων για το 3ο και το 4ο έτος μέχρι του 
ποσού των 2.000 €/έτος, το 80% του κόστους 
διδάκτρων μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι 
του ποσού των 10.000 €, το 100% των διδά-
κτρων για εκμάθηση ξένων γλωσσών και Η/Υ, 
και από 50% έως 100% των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων της ΕΕΔΕ. 

Από το 2017 λειτουργεί Τράπεζα Αίματος 
των εργαζομένων της GENESIS Pharma, με 
σκοπό τη στήριξη του προσωπικού της εται-
ρείας και των οικογενειών του σε πιθανή 
ανάγκη αίματος.

Γενναιόδωρη υποστήριξη  
στην οικογένεια:

Η GENESIS Pharma παρέχει δώρο γάμου 
ύψους 1.000 € μεικτών, έκτακτη αμοιβή για 
τα έξοδα τοκετού ύψους 3.000 € μεικτών και 
πέντε ημέρες επιπλέον στην ετήσια άδεια 
των νέων μητέρων μέχρι το παιδί να γίνει 3 
ετών. Παρέχει επίσης επίδομα βρεφονηπια-
κού σταθμού ύψους 1.000 € μεικτών ανά έτος, 
για τρία έτη, και σχολικά είδη για τα παιδιά 
όλων των εργαζομένων. Ακόμη, επίδομα επι-
βράβευσης των παιδιών των εργαζομένων 
που πετυχαίνουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, 
ύψους 3.000 € μεικτών. Τέλος, η εταιρεία έχει 
δημιουργήσει από το 2014 ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού για τα 
παιδιά των εργαζομένων.

7
Eξαιρετικές παροχές σε όλα τα επίπεδα

•  Εργασία χωρίς συνεχή επίβλεψη 

και με δυνατότητα πρωτοβουλιών. 

Αυτό που ξεχωρίζει την εταιρεία μου 

είναι η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη 

της διοίκησης προς το προσωπικό, 

η ομαλή προσαρμογή της εταιρείας 

στις εκάστοτε μεταβολές της αγοράς 

με σεβασμό προς το προσωπικό 

(αναδιοργανώσεις με αξιοποίηση όλου 

του προσωπικού με επανεκπαίδευση, 

όπου είναι απαραίτητο) και η ικανότητα 

να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα άμεσα και με επιτυχία 

(κούρεμα ομολόγων).

•  Το περιβάλλον της Genesis 

επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών 

με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση 

των στόχων μας. Επίσης, είναι 

ένα περιβάλλον ελευθερίας και 

δημιουργικής έκφρασης, όπου οι 

σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους 

είναι άμεσες και ειλικρινείς.

•  Μέσα στην οικονομική κρίση 

κατάφερε να μην απολύσει κανέναν 

από τους υπάρχοντες υπαλλήλους, 

να τους αναδιανείμει σε νέες θέσεις 

ακόμα και αν δεν είχαν τα τυπικά 

προσόντα και να τους δώσει την 

απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να 

μπορούν να σταθούν στους νέους τους 

ρόλους. Μπράβο!!!

•  Μετά από δεκαέξι χρόνια εδώ, 

νιώθω χαρούμενος και ευτυχισμένος 

όπως τον πρώτο χρόνο, που έχω 

βρεθεί σε αυτή την οικογένεια, κάτι 

που δεν συναντάς εύκολα σήμερα.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

   Στιγμιότυπο από εταιρικό team building event.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή, Προώθηση 
& Διακίνηση Φαρμα-
κευτικών Προϊόντων

199
εργαζόμενοι 

99.400.000€
τζίρος (2016)

106 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

92 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

5,1% ποσοστό  
αποχώρησης

48%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

48 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος σε 
μερικούς εργαζομένους

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

9

9

8

9

8
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Μ ια προσέγγιση λέει ότι σκοπός της επι-
χείρησης είναι το κέρδος και τίποτε πα-
ραπάνω. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν οι 
«νόμοι», για να καθορίσουν τις σχέσεις 
με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους 

εργαζομένους, την κοινωνία γενικότερα. Από τη στιγμή 
που η επιχείρηση ακολουθεί τους νόμους, δηλαδή στην 
περίπτωση των εργαζομένων δίνει τον νόμιμο μισθό, 
εφαρμόζει τα ωράρια, δίνει τις άδεις που πρέπει να δώ-
σει κ.λπ., τότε αυτή είναι, νομικά και ηθικά, «καλυμμένη», 
έχει κάνει το καθήκον της απέναντι στους ανθρώπους 
της και στην κοινωνία, και αυτό είναι αρκετό. Μια τέ-
τοια προσέγγιση αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο, λιγότερο 
ή περισσότερο, ως άλλο ένα κόστος στη διαδικασία πα-
ραγωγής: όσο μικρότερα τα κόστη τόσο το καλύτερο για 
την επιχείρηση. 

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Μήπως ένας ευχαριστημέ-
νος εργαζόμενος, ένας εργαζόμενος που ξέρει τη δουλειά 
του καλά και την εταιρεία του «από την καλή και από την 
ανάποδη», ο οποίος εμπιστεύεται το «αφεντικό» του, νιώθει 
περήφανος για την εταιρεία «του», ίσως ακόμη και υπο-
χρεωμένος προς αυτήν γιατί του «στάθηκε» με πράξεις σε 
μια δύσκολη προσωπική του στιγμή, μήπως ένας τέτοιος 
εργαζόμενος είναι τελικά πιο αποδοτικός για την επιχεί-
ρηση; Ακολουθώντας λίγο παρακάτω αυτόν τον συλλογι-
σμό, μήπως τελικά το εργατικό δεν είναι «κόστος», αλλά 
«επένδυση»; Μήπως αξίζει η επιχείρηση να ξοδέψει κάτι 
παραπάνω για να έχει ευχαριστημένους εργαζομένους, οι 
οποίοι με τη σειρά τους θα κάνουν το κάτι παραπάνω για 
την εταιρεία «τους», φέρνοντας έτσι επιπλέον κέρδη; 

Οι επιχειρήσεις που εδώ και δεκαετίες σε όλο τον κόσμο 
αναδεικνύονται «Best Workplaces» δίνουν ξεκάθαρη απά-
ντηση: ναι, αξίζει. 

Αξίζει η επιχείρηση, στρατηγικά, να επενδύσει στη δη-
μιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, 
σεβασμού και δικαιοσύνης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Για 
παράδειγμα, με ανοιχτή και ειλικρινή ενημέρωση για όλα 
τα θέματα του οργανισμού, με δράσεις «εξισορρόπησης» 
επαγγελματικής-προσωπικής ζωής, με δίκαιες και διαφα-
νείς προσλήψεις, με αναγνώριση της καλής προσπάθειας 
(πολλές φορές έστω και ένα «μπράβο» αρκεί!) και κατανόηση 
των λαθών, με ίση μεταχείριση προς όλους, με ανάπτυξη των 
ταλέντων των εργαζομένων, με δικαιοσύνη στις αμοιβές, 
με το να κάνει η διοίκηση «τα λόγια της πράξη». 

Αξίζει η εταιρεία να προωθήσει το αίσθημα της «περη-
φάνιας» στους εργαζομένους της. Να κάνει τον κάθε ερ-
γαζόμενο να νιώθει ότι η εργασία του έχει «νόημα» και 
ότι και αυτός από το «πόστο» του συνεισφέρει ουσιαστικά 
στο τελικό αποτέλεσμα. Να νιώθει «συμμέτοχος». Να είναι 
περήφανος να λέει ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη εται-
ρεία. Ακόμη ακόμη και να «ντρέπεται», να έχει ένα αίσθημα 
γλυκιάς ενοχής που μπορεί να απολαμβάνει τέτοιες εργα-
σιακές συνθήκες μέσα σε ένα τόσο αρνητικό οικονομικό 
περιβάλλον κρίσης, ανεργίας, ανασφάλειας, κ.λπ. 

Αξίζει, τέλος, ο οργανισμός να ενισχύσει τη «συντροφι-
κότητα» μεταξύ των εργαζομένων. Να νιώθει ο νεο-εισερ-
χόμενος αποδεκτός και πλήρες μέλος της ομάδας από την 
πρώτη στιγμή που μπαίνει στην εταιρεία. Να κυριαρχούν 
αισθήματα ενότητας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης, ακόμη 

και «οικογένειας» μεταξύ των εργαζομένων. Ο ένας εργα-
ζόμενος να ενδιαφέρεται για τον άλλο, το ένα τμήμα να 
στηρίζει το άλλο. Να υπάρχει ευχάριστη και κεφάτη ατμό-
σφαιρα, να γιορτάζονται εταιρικές, ομαδικές και ατομικές 
επιτυχίες και επέτειοι. 

ΟΚ, αλλά γιατί αξίζει; Μα, απλούστατα, γιατί οδηγεί σε 
καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. 

Πώς; Έτσι, «μαγικά»; Όχι, καθόλου «μαγικά». Απλώς «με-
θοδικά».

Είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι οι ευχαριστημένοι 
εργαζόμενοι παραμένουν περισσότερο καιρό στην εταιρεία, 
αλλά είναι και πιο παραγωγικοί/αποδοτικοί. Αυτό οδηγεί 
σε προσφορά καλύτερης υπηρεσίας στους πελάτες, πράγ-
μα που κάνει τους πελάτες περισσότερο ευχαριστημένους 
από την εταιρεία. Και φυσικά ευχαριστημένοι πελάτες ση-
μαίνει πιστοί πελάτες και αυξημένη κερδοφορία. Σε ένα 
διαφορετικό επίπεδο, και σε συνάρτηση με τον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, έχει διαπιστωθεί 
ότι ο ευχαριστημένος και ικανοποιημένος εργαζόμενος 
ενδιαφέρεται για την εταιρεία του. Αυτό έχει ως συνέπεια 
να «ξεπερνά» τα στενά όρια του ρόλου του και να προτεί-
νει, για παράδειγμα, νέες ιδέες για καινούργια προϊόντα/
υπηρεσίες, για μείωση του κόστους παραγωγής ή για δι-
ευκόλυνση των διαδικασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
ιδέες εργαζομένων αποτέλεσαν το έναυσμα για βελτιώσεις 
ύψους εκατομμυρίων ευρώ στα οικονομικά αποτελέσματα 
της επιχείρησης.  

Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο βαθμός συνέπειας πα-
ρόμοιων αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
κλάδων, σύνθεσης εργατικού δυναμικού, πελατολογίου επι-
χείρησης, ακόμη και εθνικής κουλτούρας. Οι εταιρείες με το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον έχουν τους πιο ευχαριστη-
μένους εργαζομένους οι οποίοι βελτιώνουν τις εσωτερικές 
διαδικασίες, αλλά και δημιουργούν ικανοποιημένους και 
πιστούς πελάτες, οδηγώντας έτσι σε καλύτερα οικονομικά 
αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο άλλωστε επιβεβαιώνεται και 
με μια απλή ματιά στη λίστα με τα φετινά ελληνικά Best 
Workplaces σε αυτό το τεύχος! 

Άρα, λοιπόν, δεν είναι απλό ευχολόγιο. Είναι αναγκαι-
ότητα: αν οι επιχειρήσεις θέλουν να είναι επιτυχημένες, 
οφείλουν να κρατούν τους εργαζομένους τους «αφοσιω-
μένους» στην επιχείρηση (engaged). Και τι καλύτερο για 
να το πετύχουν αυτό από το να τους προσφέρουν ένα Best 
Workplace! 

Μπορεί μια επιχείρηση  
να είναι οικονομικά αποδοτική  
και ταυτόχρονα να προσφέρει  
ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον,  
ένα μέρος όπου οι εργαζόμενοι 
χαίρονται να δουλεύουν; 

Ευχαριστημένοι  
εργαζόμενοι =  
επιτυχημένη επιχείρηση 

Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος

Διευθυντής Τμήματος Applied 
Research & Innovation Projects 

ALBA Graduate Business School, 
The American College of Greece 
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50-250 εργαζόμενοιNovo Nordisk Eλλάς

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική 
Εταιρεία

58
εργαζόμενοι 

49.449.446,38€
τζίρος (2016)

31 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

27 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

5,3%
ποσοστό  
αποχώρησης

28,6%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

53 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η Novo Nordisk «κατάγεται» από τη Δα-
νία και είναι παγκόσμιος ηγέτης στην 
παραγωγή και τη διάθεση ινσουλίνης. 

Διαθέτει πλήρες χαρτοφυλάκιο σύγχρονων 
ινσουλινών και ταυτόχρονα παράγει τα ευ-
ρύτερα διαδεδομένα συστήματα χορήγησης 
ινσουλίνης στον κόσμο. Η Novo Nordisk 
Ελλάς κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά και-
νοτόμα προϊόντα και αναλαμβάνει δράσεις 
που προάγουν τη ρύθμιση και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαβήτη. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η επιχειρηματική της φιλοσοφία έχει «Τρι-
πλή Γραμμή Αναφοράς» και ισορροπεί τις οι-
κονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανάγκες. 

Σημαντικό γεγονός της χρονιάς αποτελεί 
η ετήσια συνάντηση της εταιρείας, η οποία 
πραγματοποιείται εκτός Αθηνών και έχει 
τον χαρακτήρα ομαδικής εκδρομής. Συνδυ-
άζεται με συναντήσεις/ανακοινώσεις, επί-
σημο δείπνο, ομαδικές δραστηριότητες και 
happenings. 

Για τα επιμέρους τμήματα διοργανώνονται 
διήμερα «Team Buildings» εκτός γραφείου, 

όπου μέσα από υπαίθριες δραστηριότητες 
αναπτύσσεται και ενδυναμώνεται η ομαδι-
κότητα. Επίσης, κάθε χρόνο, πριν από τις κα-
λοκαιρινές διακοπές, όλη η εταιρεία δειπνεί 
μαζί για να ευχηθούν μεταξύ τους «καλές 
διακοπές». Τα Χριστούγεννα στολίζουν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο και το τελευταίο 
μεσημέρι πριν από τα Χριστούγεννα διοργα-
νώνεται μια γιορτή στο γραφείο με φαγητό 
και γλυκά. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει σε όλους τους εργαζο-
μένους και στις οικογένειές τους ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Τα τελευταία 
3 χρόνια παρέχεται και το πρόγραμμα EAP 
(Employee Assistance Program), για συμβου-
λευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους ερ-
γαζομένους και στις οικογένειές τους, καθώς 
και 4 συνεδρίες για διαχείριση stress. 

Για τους εργαζομένους των γραφείων πα-
ρέχεται δυνατότητα ευέλικτου ημερησίου 
προγράμματος (εργασία από το σπίτι) και 
Early Fridays (αναχώρηση τις Παρασκευές 
στις 16.30). Η εταιρεία προσφέρει σε όλους 
τους εργαζομένους 600 € δώρο γάμου και 500 

€ δώρο γέννησης παιδιού, καθώς και δώρο 
Χριστουγέννων αξίας 100 € σε κάθε παιδί 
εργαζομένου μέχρι την ηλικία των 18 ετών. 
Ακόμη, επιβραβεύει τα παιδιά των εργαζο-
μένων με 1.000 € για βαθμολογία πάνω από 
19 σε Γυμνάσιο-Λύκειο και 2.000 € για την 
εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.

Τρέξιμο για καλό σκοπό!
Η εκστρατεία «Τρέχουμε για να Αλλάξουμε 

τον Διαβήτη», μια πρωτοβουλία της Novο 
Νοrdisk Ελλάς με την επιστημονική υποστή-
ριξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 
(ΕΔΕ), υποστηρίζει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας και τις δρομικές διοργανώσεις 
«Run Greece» του ΣΕΓΑΣ. 

Με πάνω από 650 δρομείς, η ομάδα «Τρέ-
χουμε για να Αλλάξουμε τον Διαβήτη» έδωσε 
το «παρών» σε όλα τα δρομικά γεγονότα του 
Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ευαισθη-
τοποιώντας το κοινό για τη μάστιγα του δια-
βήτη. Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της 
ομάδας, στον εκθεσιακό χώρο των υποστηρι-
κτών, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 
1.100 δωρεάν μετρήσεις σακχάρου αίματος 
από ειδικευμένους νοσηλευτές.

8
Εργασία με νόημα και αποστολή

•  Είμαστε επικεντρωμένοι σε έναν σκοπό, 
να αλλάξουμε τον διαβήτη, και το κάνουμε 
πράξη σε μεγάλο βαθμό με τα προϊόντα και 
τις ενέργειές μας. Χαίρομαι, γιατί όπως λέμε: 
«We walk the talk», το οποιο είναι σημαντικό 
και δίνει πραγματικό περιεχόμενο στην 
καθημερινή παρουσία στη δουλειά.
•  Στη Novo Nordisk, ο κάθε εργαζόμενος 
αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος με ανάγκες 
και υποχρεώσεις. Πριν από τον ορισμό 
κάθε κοινής εργασιακής δραστηριότητας 
με τον προϊστάμενό μου, με ρωτά αν έχω 
κάποια άλλη προσωπική υποχρέωση 
που θα μπορούσε να επηρεαστεί, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Αναστασία Τσαμακλή
Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού Novo Nordisk Ελλάς

Καθημερινά κάνουμε πράξη τις αξίες μας  

    Οι εργαζόμενοι της Novo Nordisk αγωνίζονται ενάντια στον Διαβήτη.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

8

9

9

9

Υ
περηφάνεια και χαρά είναι τα συναισθήματα 
που μας διακατέχουν βλέποντας για δεύτερη 
φορά τα τελευταία χρόνια την εταιρεία μας να 

συγκαταλέγεται στις εταιρείες με το Καλύτερο Εργασιακό 
Περιβάλλον. 

H διάκριση αυτή είναι μία ακόμα επιβράβευση για τους 
ανθρώπους μας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη 
δημιουργία ενός ξεχωριστού εργασιακού περιβάλλο-
ντος όπου: 
 •  Κάθε μέρα δουλεύουμε για να βελτιώσουμε τις ζωές 

των ασθενών.
 •  Είμαστε μέλος μιας επιτυχημένης εταιρείας με ση-

μαντική κοινωνική συνεισφορά και ανταγωνιστικά 
οικονομικά αποτελέσματα.

 •  Προσφέρουμε στους εργαζομένους ευκαιρίες για 
προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη.

 •  Η εταιρική κουλτούρα και οι αξίες μας αποτελούν 
το θεμέλιο των επιχειρηματικών μας αποφάσεων 
και αντανακλώνται σε κάθε μας ενέργεια. Όλες οι 

αποφάσεις και οι ενέργειες στοχεύουν στη θετική 
επίδραση στην κοινωνία και στο περιβάλλον και αυτό 
χαρακτηρίζει τη νοοτροπία μας,  ακολουθούμε το 
Novo Nordisk way.

•  Κάνουμε πράξη τη συνεισφορά μας στους ασθενείς, 
στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία, εστι-
άζοντας στην ποιότητα και τηρώντας υψηλά πρότυπα 
δεοντολογίας. 
Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν εθελοντικά σε διά-

φορες δημιουργικές και φιλόδοξες δράσεις που αντι-
κατοπτρίζουν την κοινωνική μας ευθύνη και βοηθούν 
το τοπικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού απέναντι 
στον αντίκτυπο της νόσου του Σακχαρώδους Διαβήτη 
και άλλων χρόνιων παθήσεων. Σκοπός μας είναι να 
ενισχύσουμε την πρόληψη, να προαγάγουμε την έγκαιρη 
διάγνωση του Σακχαρώδους Διαβήτη και να ευαισθη-
τοποιήσουμε την κοινωνία απέναντι και σε άλλα χρόνια 
νοσήματα.

2018HELLAS

Best Workplaces™

αλλάζουμε και διακρινόμαστε 
H εταιρική μας φιλοσοφία είναι κάτι παραπάνω από απλά λόγια - κάνουμε πράξη τις αξίες 
μας καθημερινά. Στη Novo Nordisk Ελλάς είμαστε υπερήφανοι που οι άνθρωποί μας 
είναι η επιτυχία μας!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Yπηρεσίες για εταιρείες, 
εργαζομένους και 
εμπόρους (Ticket 
Restaurant, κ.ά.)

60
εργαζόμενοι 

8.200.000€
τζίρος (2016)

29 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

31 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

3,3%
ποσοστό  
αποχώρησης

10%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

32 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφαρ/κή  
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η Edenred είναι παγκόσμιος ηγέτης 
στις υπηρεσίες για εταιρείες, εργα-
ζομένους και εμπόρους, παρέχοντας 

λύσεις μέσω κάρτας, mobile εφαρμογής, ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας ή σε μορφή διατακτι-
κής. Ο Όμιλος της Edenred, με δραστηριότητα 
σε 45 χώρες και σχεδόν 8.000 στελέχη, ενώ-
νει 43 εκατoμμύρια δικαιούχους, 750.000 
εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς και 1,4 
εκατ. συμβεβλημένα καταστήματα. Στην ελ-
ληνική αγορά, με περισσότερα από 20 χρόνια 
παρουσίας και 60 εργαζομένους στο δυναμικό 
της, η Edenred αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη 
για 5.500 εταιρείες-πελάτες, εξυπηρετώντας 
πάνω από 130.000 δικαιούχους, μέσα από 
ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 7.500 συμβεβλη-
μένα σημεία. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Ο Όμιλος Edenred έχει δημιουργήσει το 
concept του «Customer Inside», που είναι μια 
360° προσέγγιση όλων των «stakeholders» 
που εμπλέκονται με τις δραστηριότητές του 
(πελάτες, δίκτυο, χρήστες), οι οποίοι με νέες 
ιδέες φροντίζουν το επίπεδο και την ποιότητα 

των υπηρεσιών. Με αφορμή το rebranding 
project, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 
του 2017 σε επίπεδο ομίλου, η Edenred Ελ-
λάδος διοργάνωσε μια ολοήμερη εκδήλωση 
στα γραφεία της, με στόχο τόσο τον εορτασμό 
της νέας αυτής εποχής, όσο και τη γνωριμία 
και τη σύνδεση των εργαζομένων με τη νέα 
εταιρική ταυτότητα. 

Η ημέρα περιλάμβανε υγιεινό πρωινό, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Be Healthy», δι-
ανομή branded giveaways και νέων business 
cards σε όλους τους εργαζομένους. Όλοι είχαν 
τη δυνατότητα να γράψουν τις δικές τους ευ-
χές στο Social Wall που στήθηκε ειδικά για 
εκείνη τη μέρα, να φωτογραφηθούν με συνα-
δέλφους και να μοιραστούν τις φωτογραφίες 
τους με hashtag το νέο tagline της εταιρείας 
#weconnectyouwin.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία παρέχει ομαδική ασφάλιση υγείας 
για όλους τους εργαζομένους και συνταξιοδο-
τικό πρόγραμμα, στο οποίο εντάσσονται όλοι 
οι εργαζόμενοι 6 μήνες μετά την πρόσληψή 
τους και, εφόσον το επιθυμούν, συμμετέχουν 

μηνιαία με ποσό που επιλέγουν. Ακόμη, από 
τις μόνιμες παροχές που δίνονται σε μηνιαία 
βάση, σε όλους τους εργαζομένους, δεν θα 
μπορούσε να λείπει η παροχή σίτισης Ticket 
Restaurant. 

Επιπροσθέτως, όλοι οι εργαζόμενοι επιβρα-
βεύονται με κάρτες Ticket Compliments στο 
κλείσιμο της χρονιάς, με στόχο την ενίσχυση 
των ιδίων και των οικογενειών τους την πε-
ρίοδο των εορτών, καθώς και την αναγνώριση 
της συμμετοχής τους στο ετήσιο αποτέλεσμα 
της εταιρείας. 

Αναζήτηση των ιδεών βελτίωσης:
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Edea κάθε ερ-
γαζόμενος μπορεί να καταθέσει την ιδέα του, 
προκειμένου να βελτιωθεί κάποια συγκεκρι-
μένη διαδικασία η οποία θα επηρεάσει την 
ποιότητα εργασίας. 

Η Διοίκηση της εταιρείας επεξεργάζεται 
και αξιολογεί κάθε ιδέα που έχει κατατεθεί, 
επιβραβεύει εκείνες που διακρίνονται και 
τις υλοποιεί. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι 
ιδέες υλοποιούνται επιβραβεύονται με δω-
ροεπιταγές.

9
Στην υπηρεσία του εργαζομένου

•  Αυτό που κάνει την εταιρεία μοναδική 
είναι το εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον 
της. Με το που θα μπεις σε αυτή την 
ομάδα, αμέσως αισθάνεσαι ότι γίνεσαι 
ένα με τα άτομά της και αυτό σου δίνει 
κίνητρο να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς 
για να πετύχει η ομάδα, άρα και εσύ. 
Υπάρχει πολύ έντονο το αίσθημα της 
συλλογικότητας και της ομαδικότητας.

•  Καμία μέρα δεν είναι ίδια. 
Ασχολούμαστε συνεχώς με νέα πράγματα 
και αυτό κάνει την καθημερινότητα 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ.

•  Τους ανθρώπους μέσα στην εταιρεία 
τούς νιώθεις οικογένειά σου!

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ιωάννης Κολοβός
Διευθύνων Σύμβουλος Edenred Ελλάδος

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο όλων  
των δραστηριοτήτων της Εdenred

   Δημιουργώντας εταιρικές αξίες!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

8

8

8

9

9

Η 
τέταρτη χρονιά που η Edenred Ελλάδος διακρί-

νεται στα βραβεία Great Place to Work μάς κά-

νει υπερήφανους, κυρίως όμως πιστοποιεί ότι η 

προσπάθεια που γίνεται καθημερινά ώστε ο άνθρωπος 

να είναι στο επίκεντρο όλων μας των δραστηριοτήτων 

είναι αποτελεσματική και αναγνωρίζεται. 

Έχοντας πλέον συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσί-

ας στην ελληνική αγορά και με την πεποίθηση ότι οι 

εταιρείες που δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για 

τους ανθρώπους τους αυξάνουν την αφοσίωση και τη 

δέσμευσή τους, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με 

την ίδια αγάπη και διάθεση γι’ αυτό που κάνουμε και 

τα επόμενα 20 χρόνια. 

Οι παροχές προς τους εργαζομένους με στόχο την 

αύξηση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητάς 

τους, πέραν του ότι είναι μία από τις βασικότερες υπη-

ρεσίες που παρέχουμε, είναι και μέρος του DNA μας. 

Η παροχή σίτισης Ticket Restaurant, η επιβράβευση με 

κάρτες Ticket Compliments στο τέλος της χρονιάς σαν 

ένα «Ευχαριστώ» για τη συμβολή τους στο αποτέλεσμα 

της εταιρείας, το οικογενειακό κλίμα, το φιλικό περι-

βάλλον, οι ανοιχτές πόρτες της διοίκησης, η φροντίδα 

για προσωπικά θέματα των ανθρώπων μας, η συνε-

χής προσπάθεια για την περαιτέρω κατάρτιση και την 

εξέλιξή τους είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά 

που μας έκαναν και αυτή τη χρονιά να ξεχωρίσουμε. 

Διαγωνιζόμενοι για πρώτη φορά στην κατηγορία εται-

ρειών που απασχολούν 50 έως 250 εργαζομένους, 

στόχος μας πλέον είναι να ξεπερνάμε τον ίδιο μας τον 

εαυτό, ανεβάζοντας τον πήχη ολοένα και ψηλότερα.
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50-250 εργαζόμενοιMARS Greece

Η MARS δημιουργήθηκε πριν από 100+ 
χρόνια, έχει πάνω από 100.000 εργα-
ζομένους σε περισσότερες από 80 

χώρες και λειτουργεί με γνώμονα τις πέντε 
θεμελιώδεις αρχές της: Ποιότητα, Υπευθυνό-
τητα, Αμοιβαιότητα, Αποτελεσματικότητα και 
Ελευθερία. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με 
δύο εταιρείες, στους τομείς των τροφίμων και 
ποτών, και της φροντίδας κατοικιδίων (Mars 
Hellas & Royal Canin Hellas).

Ενέργειες που ξεχωρίζουν:
Breakfast Club: Κάθε μήνα ένα διαφορετικό 
τμήμα αναλαμβάνει με χρήματα από την εται-
ρεία να προετοιμάσει ένα σπιτικό πρωινό για 
όλους τους συναδέλφους! Το γεγονός αυτό 
συνδυάζεται με δραστηριότητες παρουσιά-
σεων και ερωτο-απαντήσεων. Τα φώτα των 

γραφείων σβήνουν κάθε μέρα στις 5.35 ακρι-
βώς, ως μια υπενθύμιση ότι οι εργαζόμενοι 
πρέπει να αποχωρήσουν και να απολαύσουν 
τον προσωπικό τους χρόνο. Η πολυετής προ-
σφορά (ανά πενταετία) βραβεύεται στην ετήσια 
συνάντηση όλης της εταιρείας, όπου οι εργα-
ζόμενοι παίρνουν χρηματικό ποσό 100-500 €, 
καθώς και ένα αναμνηστικό δώρο. Το MARS 
European Graduate Program προετοιμάζει 
τους μελλοντικούς γενικούς διευθυντές της 
εταιρείας. Επιλεγμένοι εργαζόμενοι περνούν 
κάθε χρόνο από τα τρία έτη διάρκειας του προ-
γράμματος σε διαφορετική διεύθυνση και σε 
διαφορετική χώρα, κερδίζοντας έτσι μοναδικές 
εμπειρίες, που θα τους βοηθήσουν να εξελι-
χθούν σε πολύτιμα στελέχη για την εταιρεία. 

Η MARS εφαρμόζει δύο προγράμματα κοι-
νωνικής προσφοράς, στα οποία μπορούν και 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν οι εργαζόμε-
νοι. Το Mars Ambassador Program (MAP), το 
οποίο αφορά εθελοντική προσφορά εργασίας 
σε συνεργαζόμενους οργανισμούς, και το Mars 
Volunteer Program (MVP), μέσω του οποίου 
οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν σε 
κοινωφελείς φορείς και ΜΚΟ. Στη MARS όλοι 
οι εργαζόμενοι –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– έχουν 
τον «συνήγορό τους» (European Ombudsman), 
με τον οποίο ενθαρρύνονται να επικοινωνούν 
για οποιοδήποτε θέμα ηθικής, διακρίσεων, μη 
συμμόρφωσης κ.λπ.

Κάποιες από τις παροχές της:
Η MARS προσφέρει ευελιξία στο ωράριο εργα-
σίας, ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό και συντα-
ξιοδοτικό πρόγραμμα, επιδότηση 30 ευρώ για 
γυμναστήριο κάθε μήνα, δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα από 50 ευρώ σε δωροεπιταγές σί-
τισης, κάλυψη του κόστους των διοδίων της 
Αττικής οδού, δώρο γάμου 200 €, έξτρα ημέρες 
αδείας, Early Fridays, φρούτα στους χώρους 
των γραφείων καθώς και σχολικά είδη στα παι-
διά των εργαζομένων. Η εταιρεία μεταφέρει 
όλες τις αργίες που «πέφτουν» Σαββατοκύριακο 
σε εργάσιμες ημέρες, έτσι ώστε οι εργαζόμε-
νοι να μη χάσουν την ευκαιρία να περάσουν 
περισσότερο χρόνο με τους φίλους και τις οι-
κογένειές τους!

Εταιρεία με pet friendly περιβάλλον…
Κάθε Παρασκευή, οι εργαζόμενοι μπορούν 
να παίρνουν το κατοικίδιό τους στο γραφείο, 
ενώ κάθε χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, γιορτάζουν 
την εβδομάδα «Take your dog to work», όπου 
τα ζώα επιτρέπονται κάθε μέρα στο γραφείο.

Φιλική ατμόσφαιρα σε fun περιβάλλον!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Ειδών Διατροφής

158 εργαζόμενοι 

55.100.000€
τζίρος (2016)

87 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

70 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

8,3% MaRs |
2,7% RC  
ποσοστό αποχώρησης

29,4% MaRs |
42,8% RC
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

55 MaRs |  
12 RC ώρες εκπαίδ./ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική  
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 Παροχή συνταξ. προγρ. μόνο 
σε μερικούς εργαζομένους

8

8

9

9

8

10
   Μια Παρασκευή στο γραφείο.
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Ο ι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού ή οι υπεύθυνοι επικοινωνίας της 
BEST WORKPLACES φροντίζουν κάθε χρόνο να εντάσσουν στις εσω-
τερικές δραστηριότητες της εταιρείας ενέργειες που προωθούν την 
προστασία του περιβάλλοντος ή καλύπτουν ανάγκες διάφορων κοι-
νωνικών ομάδων. 

Η ετήσια έκθεση της εταιρείας συχνά συνοδεύεται από έκθεση εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης ή υπευθυνότητας, όπου αναφέρονται και όλες οι πρακτικές και οι παροχές της 
εταιρείας στο προσωπικό της. Οι δωρεές και οι χορηγίες από τις πιο εύρωστες εταιρείες 
είναι συνήθως αυτό που συναντάμε πιο συχνά. Στήνονται ολόκληρες καμπάνιες επικοι-
νωνίας όπου οι εταιρείες ενισχύουν το employer branding της εταιρείας μέσα από δρα-
στηριότητες εστιασμένες σε ευπαθείς ομάδες και ιδρύματα, ΜΚΟ κ.λπ. Οι βιομηχανικές 
μονάδες μετρούν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και βρίσκουν αποδοτικότερους 
τρόπους λειτουργίας ή προσφέρουν στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιούνται. 

Οι εξαιρετικές όμως εταιρείες κάνουν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: εμπνέουν τους ερ-
γαζομένους τους να προσφέρουν στην κοινωνία οι ίδιοι ως μονάδες από το δικό τους 
υστέρημα και χρόνο. Προωθούν τον εθελοντισμό.

Είναι εύκολο να βγάλεις από το ταμείο ένα ποσό και να το στείλεις σε μια ΜΚΟ ή να 
βάλεις έναν κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Είναι εύκολο να μαζέψεις παλιά ρούχα και 
παιχνίδια και να τα στείλεις σε κάποιο ίδρυμα ή να βάλεις ένα αυτόματο σύστημα να 
σβήνουν τα φώτα για οικονομία ενέργειας. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να εμπνεύσεις 
τον εργαζόμενό σου να ξεκουνηθεί από την καρέκλα του, να πάει να καθαρίσει μια 
παραλία ή να φυτέψει ένα δέντρο ή να πάει να φτιάξει σάντουιτς για έναν καταυλισμό 
προσφύγων. Είναι εύκολο να φωνάξεις το «Μπορούμε» να πάρει το φαγητό που περίσ-
σεψε από την εκδήλωσή σου, αλλά να μαζέψεις συναδέλφους να πάτε να βάψετε ή να 
φυτέψετε τον κήπο ενός ορφανοτροφείου είναι δύσκολο και πολλές φορές, ανάλογα με το 
είδος της εταιρείας, ακατόρθωτο. Θα δούμε πιο σπάνια εταιρείες με πολύ αυστηρό ύφος 
να διοργανώνουν τέτοιες δραστηριότητες, ενώ εταιρείες με νεανικό κοινό μπορούν να 
συντονιστούν πιο εύκολα. 

Το πιο δύσκολο όμως από όλα είναι να αγκαλιάσει η διοίκηση αυτές τις ενέργειες 
εθελοντισμού και να δώσει το καλό παράδειγμα. Και αν η διοίκηση δεν έχει χρόνο να 
ασχοληθεί ή η διοίκηση απλώς είναι απόμακρη, όπως συνήθως συμβαίνει, τότε ο υπεύ-
θυνος Ανθρώπινου Δυναμικού επωμίζεται την ευθύνη να εξηγήσει τα οφέλη μιας δράσης 
εθελοντισμού για την εταιρεία. Τα οφέλη που συνδέουν την αύξηση του αισθήματος περη-
φάνιας της εταιρείας με τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Είναι ευθύνη του 
υπευθύνου Ανθρώπινου Δυναμικού να δείξει με νούμερα πώς ο δείκτης ικανοποίησης 
των εργαζομένων θα αυξηθεί και πώς αυτό θα αυξήσει την αποδοτικότητα της εταιρείας, 
θα αναπτύξει την εταιρική εμπιστοσύνη, θα βελτιώσει το εργασιακό κλίμα, την εσωτερική 
επικοινωνία, τη συναδελφικότητα, την ομαδικότητα κ.ά. 

Και μερικές ιδέες για το πώς να πετύχετε υψηλότερη συμμετοχή εργαζομένων:
1. Εμπλέξτε και τις οικογένειες των εργαζομένων στις δραστηριότητες εθελοντισμού.
2.  Συνδυάστε την ενέργεια εθελοντισμού με μια έξτρα διασκεδαστική δραστηριότητα, 

όπως πικνίκ, αγώνες καρτ, paintball κ.ά.
3. Φωνάξτε τον εκπρόσωπο της ΜΚΟ να παρουσιάσει την ενέργεια στο προσωπικό.
4. Καλύψτε τα έξοδα φαγητού εκείνης της ημέρας.
5.  Εμπλέξτε τους εργαζομένους στο να γράψουν την εμπειρία τους στα social media/

newsletters/intranet κ.α. Θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τις μελλοντικές σας 
δραστηριότητες.

6. Δώστε κίνητρο μία μέρα άδεια.
7.  Αποφασίστε για τη δραστηριότητα εθελοντισμού με τη βοήθεια των συναδέλφων 

σας. Θα σας εκπλήξουν με τις ιδέες τους και με τον ενθουσιασμό τους να αναλάβουν 
κομμάτια της διοργάνωσης.

8.  Αποφύγετε ενέργειες μετά το πέρας του ωραρίου. Μην ξεχνάμε την ισορροπία εργα-
σιακής και προσωπικής ζωής.

9. Φτιάξτε αναμνηστικά καπελάκια και μπλουζάκια.
10.  Ποτέ, μα ποτέ μην το κάνετε υποχρεωτικό στους εργαζομένους σας να συμμετέχουν! 

Μιλάμε για εθελοντισμό!

Όλες οι εταιρείες  
που διακρίνονται  
στην έρευνα  
BEST WORKPLACES  
έχουν να παρουσιά-
σουν πολύ πλούσιο 
κοινωνικό έργο. 

Εθελοντισμός στις εταιρείες 
Πώς να διασφαλίσετε  
τη συμμετοχή!

Ζωή Κουρουνάκου
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων  

στο ALBA Graduate Business School, 
The American College of Greece



2018HELLAS

Best Workplaces™

20-49 εργαζόμενοι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Ειδών 
Οικιακής & Επαγγελ-
ματικής Χρήσης

21
εργαζόμενοι 

18.160.737,95€
τζίρος (2016)

14 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

7 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

5%
ποσοστό  
αποχώρησης

33,3%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

45 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

 Παροχή συνταξ.
προγράμματος

Η S.C. Johnson είναι μια μεγάλη πο-
λυεθνική εταιρεία, αλλά με πολλά 
χαρακτηριστικά οικογενειακής επι-

χείρησης. Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1886 από 
τον Samuel Curtis Johnson. Έπειτα από 131 
χρόνια λειτουργίας και 5 διαδοχικές γενιές 
της οικογένειας Johnson να έχουν αναλάβει 
τα ηνία της εταιρείας, η S.C. Johnson σήμερα 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 
χώρες και απασχολεί 13.000 εργαζομένους 
παγκοσμίως. H S.C. Johnson Ελλάς ιδρύθηκε 
το 1965 και απασχολεί 21 εργαζομένους.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η S.C. Johnson πιστεύει ότι η δύναμή της εί-
ναι οι άνθρωποί της και γι’ αυτό καθημερινά 
ενθαρρύνει και επιβραβεύει κάθε καλή προ-
σπάθεια. Επιθυμεί τις συντροφικές σχέσεις 
ανάμεσα στους εργαζομένους και τις ενισχύ-
ει με κάθε ευκαιρία. Το 2017 καθιερώθηκε η 
«Family Day» της εταιρείας με δραστηριότητες 
και παιχνίδια ειδικά διαμορφωμένα για όλες 
τις ηλικίες, δώρα, εκπλήξεις και ένα πλούσιο 

γεύμα για μικρούς και μεγάλους.
Η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματι-

κής ζωής είναι ψηλά στην ατζέντα της εταιρεί-
ας, αφού οι εργαζόμενοι αποχωρούν νωρίτερα 
κάθε Παρασκευή (14.30-15.00), καθώς και την 
ημέρα της ονομαστικής εορτής ή των γενεθλί-
ων τους, και δεν πραγματοποιούν εταιρικές 
συναντήσεις τις Παρασκευές. 

Από το 2017 η S.C. Johnson αποφάσισε να 
προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους της 
1 επιπλέον ημέρα αδείας τον χρόνο σε αντι-
κατάσταση κάποιας αργίας που πέφτει Σαβ-
βατοκύριακο.

Σε κοινωνικό επίπεδο, εδώ και πάνω από 15 
χρόνια η S.C. Johnson υποστηρίζει όχι μόνο 
χρηματικά, αλλά και εθελοντικά την Εστία, ένα 
μη κερδοσκοπικό κέντρο κοινωνικής φροντί-
δας ατόμων με νοητική υστέρηση.

Μερικές από τις παροχές της:
Μεταξύ άλλων η εταιρεία προσφέρει επιπρο-
σθέτως (πέραν του νομίμου) 2 ημέρες αδείας 
σε περίπτωση γάμου και 2 ημέρες αδείας στους 

νέους πατέρες για τη γέννηση του παιδιού 
τους, έξτρα διατακτικές τα Χριστούγεννα και το 
Πάσχα (120 και 60 ευρώ αντίστοιχα), επιδοτεί 
σχολικά είδη για τα παιδιά των εργαζομένων 
(100 ευρώ ανά παιδί), προσφέρει δωρεάν εται-
ρικά προϊόντα 4-5 φορές τον χρόνο, καθώς 
και δώρα στα παιδιά των εργαζομένων 2-3 
φορές τον χρόνο. 
Σε περίπτωση γάμου η εταιρεία προσφέρει 
στον εργαζόμενο το καθαρό ποσό των 800 
ευρώ και για κάθε νέα γέννηση το ποσό των 
500 ευρώ. Το ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα 
της εταιρείας περιλαμβάνει και οδοντιατρική 
κάλυψη, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται 
από ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Διανομή μέρους των κερδών  
σε όλους:
Η εταιρεία διανέμει μέρος των κερδών της 
σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους! Η 
Διανομή Κερδών γίνεται 2 φορές τον χρόνο 
(κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο) και προσφέρεται 
σε όλους τους εργαζομένους.

1
Μια μεγάλη παρέα

• Η εταιρεία μας δίνει πολύ μεγάλη 
σημασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
του κάθε εργαζομένου, ώστε να 
βελτιώνεται συνεχώς προσωπικά και 
επαγγελματικά. Ο καθένας λαμβάνει 
συνεχές coaching και feedback από τον 
προϊστάμενό του για να γίνεται καλύτερος.

• Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για  
τον υπάλληλο όχι μόνο σε επαγγελματικό 
επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό.

• Το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία μου 
ξεχωριστή.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Νίκος Δριβάκος
Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, 
Κύπρου και Βαλκανίων

Go further with our family

   Τα μαθήματα μαγειρικής φέρνουν ακόμα πιο κοντά τους εργαζομένους.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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Ε
ίμαστε πραγματικά υπερήφανοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία μας κατακτά την 1η 

θέση στις εταιρείες όπου αξίζει κάποιος να εργάζεται, καθώς αυτή η διάκριση επισφραγίζει την ανθρω-

ποκεντρική μας ταυτότητα.

H S.C. Johnson είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία λειτουργεί 5 γενεές με υψηλές αξίες και ιδανικά 

και παράγει προϊόντα ανώτερης ποιότητας που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Με την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο όραμα, τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου, συνε-

χίζουμε αδιάκοπα να εστιάζουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διέπεται από σεβασμό προς τον 

συνάδελφο, ανοιχτή και άμεση επικοινωνία, αλλά και διαφάνεια. 

Για εμάς κάθε εργαζόμενος είναι μοναδικός και κάθε άποψη αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Φροντίζουμε 

καθημερινά να ενθαρρύνουμε νέες πρωτοβουλίες, να επιβραβεύουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να 

γιορτάζουμε όλοι μαζί ως ομάδα μικρές και μεγάλες μας επιτυχίες. Αισθανόμαστε καθημερινά τη διαφορά 

του να εργαζόμαστε σε μια μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση!

Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη βασική δύναμη και ζωτικότητα της εταιρείας μας και αυτό αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι η S.C. Johnson βραβεύεται ως Ένα Εξαιρετικό Περιβάλλον Εργασίας σε πολλές χώρες 

του κόσμου και έχει πετύχει διακρίσεις για τις πρωτοβουλίες της στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεχωριστά σε κάθε έναν από τους ανθρώπους μας, γιατί η δική τους φωνή μάς 

δίνει τη δύναμη να υλοποιούμε πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού μας 

περιβάλλοντος.

44   S.C. Johnson Hellas
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Η Temenos είναι μια πολυεθνική εταιρεία η 
οποία συνεργάζεται με τράπεζες και χρη-
ματοοικονομικούς οργανισμούς, προσφέ-

ροντάς τους συστήματα λογισμικού απαραίτητα 
για τη λειτουργία τους. Ιδρύθηκε το 1993, λειτουρ-
γεί σε 41 χώρες σε όλο τον κόσμο, τα κεντρικά 
της γραφεία είναι στη Γενεύη της Ελβετίας και 
εξυπηρετεί πάνω από 2.000 οργανισμούς-πελάτες 
σε 145 χώρες. Στην εταιρεία εργάζονται 4.300 ερ-
γαζόμενοι στα 63 γραφεία της παγκοσμίως. Στην 
Ελλάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Η εταιρεία επιζητά διαρκώς τη γνώμη των ερ-
γαζομένων της για κάθε είδους θέματα, όπως 
αξιολόγηση της εκπαίδευσης ή της διαδικασίας 
που ακολουθείται κατά τα επαγγελματικά ταξίδια, 
και τις προτιμήσεις τους για τη διοργάνωση της 
χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης προσωπικού. 

Έχει δημιουργήσει την ομάδα Temenos Hellas 
Champions με μέλη εργαζομένους, εκπροσώπους 
των επιμέρους τμημάτων της, οι οποίοι συζητούν 
και προτείνουν ιδέες και ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό της εταιρείας, όπως δράσεις κοι-
νωνικής ευθύνης, εκδηλώσεις κ.λπ. Τα μέλη της 
ομάδας αλλάζουν ανά διαστήματα, έτσι ώστε όλοι 
οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε ετήσια βάση.
Κάθε χρόνο η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«Γράμμα στον Άη Βασίλη» του οργανισμού «Χα-
μόγελο του Παιδιού». Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 
γράμματα παιδιών που φιλοξενούνται σε συνερ-
γαζόμενους φορείς του οργανισμού, αγοράζουν με 
έξοδα της εταιρείας τα δώρα, τα συσκευάζουν με 
προσωπικά μηνύματα και τα στέλνουν στα παιδιά. 

Μερικές από τις παροχές της:
Η Temenos φροντίζει τους εργαζομένους της 
προσφέροντας στον καθέναν δύο προγράμματα 

ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, για τον ίδιο και 
τα μέλη της οικογένειάς του, με το κόστος καλυμ-
μένο από την εταιρεία. Ακόμη, υπάρχει πολιτική 
εργασίας από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα 
και η εταιρεία παροτρύνει τους εργαζομένους της 
να την αξιοποιούν. 

Στους χώρους εστίασης είναι διαθέσιμα για 
όλους τους εργαζομένους τα «energy corners» με 
φρούτα, μπάρες δημητριακών, παστέλια, υγιεινά 
μπισκότα, γάλα, γιαούρτι, κ.λπ. Όλοι οι εργαζό-
μενοι λαμβάνουν την ημέρα των γενεθλίων τους 
ένα προσωπικό ευχετήριο email από τον ίδιο 
τον ιδρυτή της εταιρείας. Η εταιρεία χρηματο-
δοτεί μέρος του κόστους της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων (π.χ. μαθήματα ξένων γλωσσών, 
μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.λπ.) ακόμη και 
όταν αυτά δεν αφορούν την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και δεν περιλαμβάνονται στο προ-
σωπικό τους πλάνο ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
πολιτικής της Temenos. Οι εργαζόμενοι έχουν 
δωρεάν στεγαζόμενη θέση στάθμευσης, ενώ σε 
περιπτώσεις απεργιών, διαδηλώσεων κ.λπ., η 
εταιρεία καλύπτει σε όλους τους εργαζομένους 
το κόστος ταξί για τη μετάβαση από και προς 
τα γραφεία της.

Τα «πολύτιμα κλειδιά» της Τemenos:

Η εταιρεία επιβραβεύει τους υπαλλήλους της, τους 
«Temenosians», με τα Temenos Keys (χρυσά ή 
ασημένια διακοσμητικά «κλειδιά» με πολύτιμους 
λίθους), τα οποία τους απονέμονται ανά πενταε-
τία για να θυμίζουν τη βασική αξία της εταιρείας 
«People are the Key to TEMENOS success».

Πολυεθνική με κουλτούρα παρέας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πληροφορική, 
Προϊόντα Λογισμικού

41 εργαζόμενοι 

5.115.097,45€
τζίρος  (2016)

24 άνδρες 
(πλήρους απασχόλησης)

17 γυναίκες 
(πλήρους απασχόλησης)

0%
ποσoστό αποχώρησης

38,8%
ποσοστό γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

75 ώρες εκπαίδευ-
σης/εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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2
   Αναμνηστική φωτογραφία μετά από ένα εκπαιδευτικό workshop. 



47   2018HELLAS

Best Workplaces™

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

Η Convert Group δημιουργήθηκε το 2014 από τον Παναγιώτη Γκε-
ζερλή και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμβουλευτικής 
σε ebusiness και ecommerce στην Ελλάδα. Λόγω του εύρους των 

δραστηριοτήτων της, η Convert Group έχει πελάτες από τράπεζες και 
εταιρείες ένδυσης μέχρι φαρμακεία και εταιρείες εστίασης. Η Convert 
Group διαθέτει τέσσερα business units: eConsulting, eMarket Research, 
eRecruiting & eSkills Training.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν:
Η Convert Group έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις εκδηλώσεις, 
καθώς κάθε φορά που έρχεται νέος συνεργάτης υπάρχει το 
σχετικό welcome party σε εστιατόριο ή bar της περιοχής. 

Στις εταιρικές επιτυχίες διοργανώνονται Success Stories 
Parties με ποτό ή φαγητό σε εστιατόριο, τα γενέθλια γιορτά-

ζονται με surprise birthday parties, τα Χριστούγεννα υπάρχει 
το Secret Santa Party, όπου μετά από κλήρωση όλοι αγορά-

ζουν «μυστικά» ένα δώρο σε κάποιον συνάδελφό τους, ενώ την 
τελευταία ημέρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές υπάρχει το σχετικό 
Summer Vacation Party στο γραφείο με μουσική και φαγητό! Ξεχωριστά 
είναι και τα Basketball/Football Parties κάθε φορά που συμμετέχει η εθνική 
ή ελληνική ομάδα σε μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και όλη 
η εταιρεία μαζεύεται στο meeting room, όπου προβάλλεται ο αγώνας σε 
απευθείας σύνδεση. Ακόμη, η εταιρεία έχει θεσπίσει και τα Video Games 
Nights, κατά τα οποία μετά το πέρας του ωραρίου υπάρχει η δυνατότητα για 
όποιον το επιθυμεί να καθίσει (συνήθως σε ομάδες) στο meeting room ή στο 
«δωμάτιο με τον καναπέ» και να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια σε κονσόλα.

Μερικές από τις παροχές της:
Η Convert Group παρέχει στους εργαζομένους της, μεταξύ άλλων, ιδι-

ωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, δυνατότητα ευέλικτου ημερήσιου 
προγράμματος, δυνατότητα εργασίας από το σπίτι και έξτρα ολοήμερη 
άδεια όλες τις ημιαργίες ή μη θεσμοθετημένες αργίες. Ακόμη, δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στο healthy well-being των εργαζομένων της, παρέχοντάς τους 
μαθήματα yoga, που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
ενώ έχει καθιερωθεί μασάζ τη δεύτερη Πέμπτη κάθε μήνα από εξειδικευμένο 
μασέρ, που επισκέπτεται το γραφείο της εταιρείας. Η εταιρεία καθημερινά 
διαθέτει φρέσκα φρούτα και τουλάχιστον τρία είδη καφέ σε όλους τους ερ-
γαζομένους. 

Η σημασία της εκπαίδευσης:
Στην Convert Group η εκπαίδευση και η εξέλιξη των ανθρώπων έχει μεγάλη 
σημασία, γι’ αυτό στηρίζει τους εργαζομένους της στην προσπάθεια για 
προσωπική ανάπτυξη. Η εταιρεία όμως παρέχει και πιο «εξειδικευμενο» 
είδος εκπαιδεύσεων, όπως ιδιαίτερα μαθήματα «barbeque cooking» και 
«recycling everywhere».

Η PCS, μέλος του Ομίλου SingularLogic, 
ιδρύθηκε το 1992 και αναπτύσσει και 
υλοποιεί προηγμένες τεχνολογικές 

λύσεις (software) που αφορούν κατά κύριο 
λόγο Υπηρεσίες Θεματοφυλακής, Διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Wealth Management/
Private Banking κ.ά. Η εταιρεία δραστηριοποι-

είται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, ενώ 
έχει έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα 

έχοντας υλοποιήσει έργα σε εννέα 
χώρες του εξωτερικού. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν: 
Let’s Beat Monday’s Blues with 
Coffee: Δράση που πραγματοποι-

είται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, 
με σκοπό να απαλύνει λίγο τη «μελαγχο-

λία» της Δευτέρας, με το κέρασμα του πρωινού 
καφέ από γνωστή αλυσίδα καφεπωλείων σε όλο 
το προσωπικό.

Η εταιρεία διοργανώνει σειρά δράσεων για τη 
σύσφιξη των σχέσεων και την ενδυνάμωση του 
ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εργαζομένων 
της. Το 2017 συμμετείχε στο 2ο Plane Pull, που 
πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ομάδα 
εργαζομένων της κατάφερε και τράβηξε ένα ολό-
κληρο Boeing, με τα έσοδα να διατίθενται στο 
«Χαμόγελο του Παιδιού». Επίσης διοργάνωσε 
Bowling Night για όλο το προσωπικό, με το κέφι 
αλλά και τον «ανταγωνισμό» μεταξύ των ομάδων 
να φτάνουν στα ύψη!

Μια χαρούμενη ομάδα!

Περνάμε καλά, τονώνουμε την ομαδικότητα!
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Convert Group eBusiness Consulting 20-49 εργαζόμενοι

4

3
Οι γυναίκες αισθάνονται ξεχωριστές στην PCS. 

Την ημέρα των γενεθλίων τους όλες οι εργαζόμε-
νες λαμβάνουν μια ανθοδέσμη με προσωπικές 
ευχές από τον Γενικό Διευθυντή.

Στα νέα γραφεία διατίθενται χώροι για ντους, 
καθώς και αποδυτήρια, κυρίως για τους εργα-
ζομένους που μετακινούνται από και προς την 
εταιρεία με ποδήλατο. 

Μία ακόμη δράση που πραγματοποιήθηκε 
το 2017 είναι η δημιουργία ενός Pet Friendly 
εργασιακού περιβάλλοντος. Κάθε εργαζόμενος, 
μία φορά κάθε μήνα, μπορεί να πηγαίνει στο 
γραφείο με το κατοικίδιό του.

Μερικές από τις παροχές της:
Η εταιρεία ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους 
της και τις οικογένειές τους, παρέχοντάς τους 
Ομαδικό Πρόγραμμα Ιδιωτικής περίθαλψης και 
δυνατότητα να εντάξουν τα μέλη της οικογένειάς 
τους με χαμηλό μηνιαίο αντίτιμο. Επιπλέον, πραγ-
ματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες για τα παιδιά των 
εργαζομένων για ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, 
όπως «Σερφάρουμε στο Διαδίκτυο με Ασφάλεια!» 
και «Προετοιμάζοντας το Βιογραφικό μου Σημεί-
ωμα». Ακόμη, κατά την κοπή της εταιρικής πίτας, 
ανακοινώνονται και επιβραβεύονται όλα τα παιδιά 
των εργαζομένων που εισήχθησαν σε ανώτερες ή 
ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η 
εταιρεία παρέχει 2 ημέρες επιπλέον της νόμιμης 
αδείας στους άνδρες εργαζομένους για τη γέννηση 
του παιδιού τους. Ακόμη, υπάρχει θεσπισμένη 
Πολιτική Επιδότησης Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών, που καλύπτει έως το 50% του 
συνολικού κόστους του προγράμματος για όλους 
τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 2 
χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία.

Ο μπουφές της αγάπης:
Τις ημέρες των Χριστουγέννων, η εταιρεία διορ-
γανώνει φιλανθρωπικό πρωινό μπουφέ όπου οι 
εργαζόμενοι ετοιμάζουν και φέρνουν εδέσματα, 
τα οποία στη συνέχεια αγοράζονται και κατανα-
λώνονται από τους ίδιους τους εργαζομένους. 
Έτσι συλλέγεται ένα σεβαστό ποσό, το οποίο δι-
πλασιάζεται από την εταιρεία και προσφέρεται σε 
κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ.

8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παροχή  
συμβουλευτικής  
σε ebusiness  
και ecommerce

22 εργαζόμενοι

670.000€
τζίρος (2017)

11 άνδρες

8  
γυναίκες

0%
ποσ. αποχώρησης

50%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

51 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη

(πλήρ. απασχ.)

(πλήρ. απασχ.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παροχή 
Ολοκληρωμένων 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων

34 εργαζόμενοι

15 άνδρες

19 
γυναίκες

9,1%   

33,3%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

100 ώρες  
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

8

9

8

8

9

(πλήρ. απασχ.)

(πλήρ. απασχ.)

ποσοστό 
αποχώρησης

   Από οργανωμένη βραδινή έξοδο για bowling!

  Μια χαρούμενη νεανική ομάδα, που ξέρει να γιορτάζει τις επιτυχίες της.

20-49 εργαζόμενοιPCS
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20-49 εργαζόμενοιΒizerba

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εμπορία Προϊόντων 
Ζύγισης, Κοπής και 
Σήμανσης

23
εργαζόμενοι 

3.959.328€
τζίρος (2016)

20 άνδρες
(πλήρους απασχόλησης)

3 γυναίκες
(πλήρους απασχόλησης)

0%
ποσοστό  
αποχώρησης

0%
ποσ. γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις 

75 ώρες 
εκπαίδευσης/ 
εργαζόμενο

 Ιδιωτική ιατροφ/κή 
περίθαλψη

Η Bizerba Hellas είναι θυγατρική της 
γερμανικής εταιρείας Bizerba SE & 
Co. KG. Είναι παρούσα σε 120 χώρες 

σε όλο τον κόσμο και απασχολεί περισσότε-
ρους από 3.900 εργαζομένους. Το 2008 ιδρύ-
θηκε η Bizerba Hellas, η οποία απασχολεί 23 
εργαζομένους. 

Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων 
(εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες) γύρω από την 
έννοια «βάρος», λύσεις που σχετίζονται με τη ζύ-
γιση, τον τεμαχισμό, την επεξεργασία, τον έλεγχο, 
τη σήμανση και την ολοκλήρωση της αποστολής. 

Ενέργειες που ξεχωρίζουν:
Για την Bizerba είναι σημαντική η διαφάνεια και 
η ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εργαζομέ-
νους, γι’ αυτό τα πρακτικά όλων των καθιερωμέ-
νων ενδοεταιρικών συναντήσεων αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά σε κοινό χώρο και είναι προσβάσιμα 
σε όλους. Ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία έχει 

ο παράγων άνθρωπος, αφού, πέρα και πάνω από 
καταγεγραμμένες πρακτικές, όποτε χρειαστεί να 
ληφθούν αποφάσεις για θέματα είτε επιχειρησι-
ακά είτε εργασιακά, η εταιρεία ζητά συστηματικά 
και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των εργαζομένων. 

Κάποιες από τις παροχές της:
Η εταιρεία προσφέρει ιδιωτική ιατροφαρμα-
κευτική ασφάλιση, ασφάλεια ζωής, αναπηρίας 
και ατυχήματος και επιδόματα φυσιολογικού 
τοκετού και καισαρικής. Προσφέρει ακόμη ένα 
μεγάλο φάσμα παροχών όσον αφορά την εξέλιξη 
των ανθρώπων της. Μεταξύ αυτών διακρίνου-
με τη χρηματοδότηση τόσο της ατομικής όσο 
και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Φέτος, 
η εταιρεία επιδότησε ειδικό σεμινάριο για εκ-
παίδευση και πιστοποίηση από το ΕΚΠΑ στο 
«Project Management». Υπάρχει επίσης το 
«Bizerba Online Academy», όπου κάθε εργα-
ζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει εξειδικευ-

μένα σεμινάρια και να πιστοποιηθεί γι’ αυτά.  

Έμφαση στην οικογένεια  
και στη διασκέδαση:
Η ισορροπία της επαγγελματικής και της προ-
σωπικής/οικογενειακής ζωής είναι μείζονος 
σημασίας για την Bizerba Hellas. Κάθε χρόνο 
διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις και άτυπες 
γιορτές (π.χ. χριστουγεννιάτικη γιορτή, κοπή 
πίτας, εγκαίνια γραφείων, εορτασμός γενεθλίων 
συναδέλφων, γεύμα στην ταβέρνα της γειτονιάς 
κ.ά.) όχι μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και 
για τις οικογένειές τους, με σκοπό να χαλαρώ-
σουν και να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Ακόμη, 
πραγματοποιείται ετήσια μονοήμερη ή διήμερη 
εκδρομή. Η πιο πρόσφατη εκδρομή έγινε στον 
αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, με βόλτα, ξενάγηση, καφέ και φαγητό, 
όπου όλα τα έξοδα των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους καλύφθηκαν από την εταιρεία.

5
Ατμόσφαιρα οικογένειας

Mάρκος Σκευοφύλαξ 
Managing Director

H Βizerba δεν είναι τα κτίρια, τα γραφεία 
και τα προϊόντα. Eίναι οι άνθρωποί της!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
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8

8

8
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H 
Bizerba Hellas οφείλει την επιτυχημένη πορεία της στην κοινή προσπάθεια. Ήταν ένα στοίχημα για όλους 

εμάς (10 άτομα που ξεκινήσαμε τη λειτουργία της εταιρείας το 2008) η επιτυχία της και η ανάπτυξή της 

σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την οικονομία. 

Η δομή και το μέγεθος της εταιρείας, καθώς και η δυναμική της ανάπτυξη (24 άτομα τον Μάρτιο του 2018), δίνουν 

την ευκαιρία σε όλους τους συναδέλφους να ξεχωρίσουν, να προοδεύσουν, να αναβαθμισθούν! 

Η Bizerba Hellas φροντίζει τους ανθρώπους της και τις οικογένειές τους, έχοντας δημιουργήσει τη δική της «μεγάλη 

οικογένεια». Το μότο μας είναι χαρακτηριστικό του πώς λειτουργούμε:

«H εταιρεία μας δεν είναι τα κτίρια, τα γραφεία και τα προϊόντα. Eίναι οι άνθρωποί της»! 

   Αξίζει να ψάξετε στο διαδίκτυο (Opening of Bizerba Hellas in Athens) τα καινούργια μας γραφεία, για τα οποία 

είμαστε όλοι περήφανοι. Ο αγαπημένος μας χώρος είναι η όμορφη και ξεχωριστή τραπεζαρία στην Αθήνα, σημείο 

χαλάρωσης και έκφρασης, όπου πλην των άλλων υπάρχει ένας μεγάλος τοίχος-μαυροπίνακας τον οποίο οι συ-

νάδελφοι, οι φίλοι και οι επισκέπτες μας κοσμούν με τις σκέψεις τους – ο «τοίχος των ιδεών»!   

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα, τα πιο δημιουργικά 10 χρόνια της καριέρας μου! 

    Πολιτιστική απόδραση με τις οικογένειες στην Ακρόπολη και στο μουσείο της.

•  Το ενδιαφέρον κάθε συναδέλφου για 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς 
όφελος της εταιρείας, την οποία όλοι 
θεωρούμε δημιούργημά μας.
•  Υπάρχουν αρκετά μοναδικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την εταιρεία ως εξαιρετικό 
μέρος εργασίας. Μερικά από αυτά: 

Η οικογενειακή και πολύ φιλική 
ατμόσφαιρα – περιβάλλον. 
Οι εγκαταστάσεις. 
Η σιγουριά του εργασιακού αντικειμένου. 
Η συνεχόμενη κατάρτιση-επιμόρφωση. 
Η κατανόηση και η συνεννόηση μεταξύ 
όλων μας. 
Είναι σημαντικό να ξυπνάς και να θέλεις 
να πας στη δουλειά σου!

•   Συναισθηματική εργασία με την πάροδο 
των χρόνων. Όλοι βλέπουμε τα μεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης της εργασίας 
μας και η εταιρεία κινείται προς αυτή 
την κατεύθυνση. Αίσθημα μόνιμης και 
σταθερής εργασίας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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Ε ίναι όλες οι «γνωστές συνταγές» για επιτυχη-
μένες παροχές και πρακτικές HR κατάλληλες 
για όλους; Προφανώς και όχι. Κάθε εταιρεία, 
ανάλογα με την κουλτούρα, τη δομή και το 
μέγεθός της, μπορεί και πρέπει να υιοθετεί  

διαφορετικές πρακτικές ως κίνητρα για τη δέσμευση των 
εργαζομένων της ή να προσαρμόζει αναλόγως τις παρο-
χές της, εάν θέλει αυτές να έχουν ουσιαστική απήχηση 
στους ανθρώπους της και να μην εξυπηρετούν απλώς το 
«φαίνεσθαι».

Πρόσφατα διάβαζα για κάποιες καινοτόμες πρακτικές που 
έχουν υιοθετήσει μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, 
πολυβραβευμένες για το εργασιακό τους περιβάλλον, για 
τη διακράτηση του εργασιακού τους δυναμικού. Μεταξύ 
άλλων, η Google παρέχει για τους εργαζομένους της στην 
Αμερική, σε περίπτωση θανάτου, το 50% του μισθού τους 
στον/στη σύντροφό τους για 10 χρόνια. Παροχή που ελάχι-
στοι θα χρησιμοποιήσουν, δεδομένου του χαμηλού μέσου 
όρου ηλικίας τους. Δεν παύει όμως να είναι εντυπωσιακή. 
Άλλη μεγάλη εταιρεία της Αμερικής, θέλοντας να κάνει 
τη διαφορά, προσφέρει απεριόριστες ημέρες διακοπών, 
επενδύοντας προφανώς στην εμπιστοσύνη στην κρίση για 
ορθή διαχείριση χρόνου των ανθρώπων της.

Οι παροχές στην πλειονότητα των επιχειρήσεων στη 
χώρα μας μπορεί να μην είναι τόσο «εκκεντρικές», ωστόσο 
οι καλές εταιρείες δεν παύουν να αναζητούν πρακτικές 
που θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
προσέλκυση και στη διατήρηση ικανών εργαζομένων. Σε 
αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή, ώστε οι πρακτικές 
που θα υιοθετούνται να είναι ανάλογες των αναγκών των 
εργαζομένων τους και να μην αντιγράφονται αυτούσιες από 
άλλες εταιρείες χωρίς να προσαρμόζονται στα δεδομένα 
της επιχείρησης.

Η εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, για 
παράδειγμα, αφορά όλους τους ανθρώπους, είτε σχετίζεται 
με την ανάγκη εξεύρεσης χρόνου για τη φροντίδα τέκνων 
ή ηλικιωμένων συγγενών είτε με την επένδυση χρόνου 
στην αυτο-ανάπτυξη ή στην αναψυχή. Η ισορροπία είναι 
διαφορετική για κάθε εργαζόμενο, καθώς καθένας έχει 
διαφορετικές προτεραιότητες. Η ελαστικότητα στις ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης είναι ένα μέτρο που ο κάθε 
εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες 
του. Η μοντέρνα πρακτική του mobile working (κινητό 
γραφείο), από την άλλη, δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
από τους ανθρώπους της παραγωγής ή εκείνους που το 
αντικείμενό τους δεν απαιτεί μεγάλη εξοικείωση με την 
τεχνολογία.

Οι τακτικές θεσμοθετημένες συναντήσεις του συνόλου 
των εργαζομένων με τον επικεφαλής Ανθρώπινου Δυνα-
μικού ή τη Διοικητική Ομάδα, για ανταλλαγή απόψεων, 
ενημέρωση και σύσφιξη σχέσεων, είναι πολύ πιο δύσκολο 
να πραγματοποιούνται στις μεγάλες σε μέγεθος επιχειρή-
σεις ή στις επιχειρήσεις των οποίων το προσωπικό απα-
σχολείται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, γι’ αυτό και 
εκτιμώνται πολύ όταν λαμβάνουν χώρα. Στις μικρές σε 
μέγεθος επιχειρήσεις αυτές οι συναντήσεις θεωρούνται 
λίγο-πολύ δεδομένες, ενώ στις πολύπλοκες δομές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό τεχνολογικά μέσα 
(web meetings και video conferences).

Τα υψηλά πακέτα αποδοχών δεν αρκούν από μόνα τους να 
δημιουργήσουν έναν αφοσιωμένο εργαζόμενο. Η αίσθηση 

της αποτελεσματικής συνεισφοράς στην ομάδα, στους 
στόχους της εταιρείας και στην κοινωνία, παράλληλα με 
την αναγνώρισή της, δημιουργούν δέσμευση που διαρκεί. 
Η συλλογή, για παράδειγμα, βελτιωτικών προτάσεων από 
τους εργαζομένους και η υιοθέτηση κάποιων από αυτές 
συμβάλλει ουσιαστικά στη δέσμευση και στην αίσθηση 
συμβολής των εργαζομένων. Το πώς μπορεί αυτό να γίνει 
εξαρτάται από τη φύση και τη δομή της εταιρείας και μπο-
ρεί να περιλαμβάνει από ένα κουτί ιδεών στις εγκαταστά-
σεις και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι διατμηματικές 
ομάδες εργασίας ή ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

Η αναγνώριση και η επιβράβευση μπορούν να γίνονται 
με ηθική ή υλική ανταμοιβή βάσει της επίτευξης στόχων, 
της συμπεριφοράς, της υιοθέτησης των αξιών της εται-
ρείας ή της σωστής αντιμετώπισης έκτακτων/δύσκολων 
καταστάσεων.

Ο τομέας της υγείας, της ευεξίας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
πεδίο, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν 
πολλές παροχές, όχι απαραίτητα τόσο κοστοβόρες, με θε-
αματικά ως προς τη δέσμευση που μπορούν να επιτύχουν 
αποτελέσματα.

Οι εταιρείες που διακρίνονται ως Best Workplaces έχουν 
βρει τρόπους να κρατούν τους εργαζομένους τους ικανο-
ποιημένους, προσαρμόζοντας τις παροχές και τις πρακτικές 
τους στις ανάγκες τους. 

Ευελπιστούμε να παρέχουν έμπνευση και σε άλλες επι-
χειρήσεις, ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές που τους ται-
ριάζουν και να κάνουμε όλοι βήματα που θα μας φέρουν 
πιο κοντά στο να έχουμε για εμάς και τους συνεργάτες μας 
ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Παροχές και πρακτικές  
που καλλιεργούν  
τη δέσμευση

Ανθή Τσέντου
Senior Project Manager,  

Great Place to Work Hellas

Βασικός στόχος και προτεραιότητα  
των επιτυχημένων εταιρειών είναι  
η ικανοποίηση των εργαζομένων τους 
και η δέσμευσή τους, συναισθηματική 
και πνευματική, καθώς αυτό οδηγεί 
σε βελτίωση της παραγωγικότητας, 
μείωση των αποχωρήσεων και  
στο τέλος αύξηση των πελατών  
και των εσόδων της επιχείρησης.  
Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν  
δείξει ότι οι αφοσιωμένοι  
εργαζόμενοι δημιουργούν αξία  
για την εταιρεία τους και μπορούν  
να αυξήσουν την κερδοφορία της  
έως και 20%.
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