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BEST WORKPLACES 2005

Οι επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
στην Ελλάδα για το 2005:

1. UNILEVER HELLAS, ΑΕΒΕ
2. ΕΛΑΪΣ, ΑΕ
3. SC JOHNSON HELLAS,  SA
4. PROCTER & GAMBLE HELLAS, LTD
5. GENESIS PHARMA,  AE
6. ABBOTT LABORATORIES (HELLAS), AEΒE
7. INTERNATIONAL LIFE, AEAZ
8. TASTY FOODS, ΑΒΓΕ
9. ΕΛΙΝΟΪΛ, ΑΕ
10. L'OREAL
11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΕ (ΕΑΒ)
12. CITIBANK, I plc
13. COCA-COLA 3E, AE
14. Όµιλος Εταιριών PISCINES IDEALES, ΑΕ
15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΤ∆
16. EMA,  ΑΕΒΕ
17. EXODUS,  ΑΕ
18. JOHNSON DIVERSEY HELLAS, ΑΕ
19. EFG FACTORS,  ΑΕ
20. ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ε.Π.Ο.Μ., ΑΒΕΕ

(PERNOD RICARD HELLAS)



BEST WORKPLACES 2005

… Λίγα λόγια για το διαγωνισµό …

Η ιστορία του διαγωνισµού:

Η αρχική ιδέα του διαγωνισµού ανήκει στο Robert Levering, ιδρυτή του Great Place to
Work® Institute και συγγραφέα του βιβλίου ‘Α Great Place to Work’.
Η πρώτη λίστα µε τις ‘100 επιχειρήσεις στις οποίες αξίζεις να δουλεύεις’ (100 Best
Workplaces), δηµοσιεύθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1984, αλλά ως θεσµός ετήσιου 
διαγωνισµού πήρε σάρκα και οστά το 1998 µε τη δηµοσίευση της λίστας των 100 στο 
“Fortune”. Στην Ευρώπη η πρώτη χώρα που διοργάνωσε παρόµοιο διαγωνισµό ήταν η 
Πορτογαλία το 2000 και ακολούθησαν η Βρετανία και η Ιταλία το 2001. Στην Ελλάδα 
φέτος, είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται ο διαγωνισµός. 

Μεθοδολογία του διαγωνισµού:

Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον Ελληνικό χώρο (∆ηµόσιες και Ιδιωτικές) µε µόνη προϋπόθεση να απασχολούν 
τουλάχιστον 50 εργαζόµενους. 
Στους εργαζόµενους της κάθε εταιρείας στέλνεται από το Great Place to Work® Institute
Hellas ένα ερωτηµατολόγιο, µε προπληρωµένο ταχυδροµικό τέλος και τους ζητείται αφού 
το συµπληρώσουν να το ταχυδροµήσουν ανώνυµα στο ALBA το οποίο µαζί µε το Great
Place to Work® Institute Hellas, κάνει την επεξεργασία.
Το ερωτηµατολόγιο (Trust Index© ), αποτελείται από 58 ερωτήσεις βασισµένες στις 
διαστάσεις του  Great Place to Work® Model© .Στις εταιρίες όπου ο αριθµός των 
εργαζοµένων είναι µικρότερος από 250, όλοι οι εργαζόµενοι καλούνται να απαντήσουν 
στο ερωτηµατολόγιο του διαγωνισµού. Στις εταιρίες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων 
ξεπερνά τους 250, ένα τυχαίο αλλά αντιπροσωπευτικό δείγµα επιλέγεται για συµµετοχή 
στην έρευνα.



BEST WORKPLACES 2005

… Λίγα λόγια για το διαγωνισµό …

(…) Μεθοδολογία του διαγωνισµού

Παράλληλα ο Υπεύθυνος Ανθρωπίνων Πόρων της κάθε εταιρείας, απαντά σε ένα 

ερωτηµατολόγιο µε ανοιχτές ερωτήσεις (Culture Audit© )το οποίο δίνει πληροφορίες για 

τις πρακτικές και πολιτικές ανθρωπίνων πόρων του οργανισµού καθώς επίσης και 

παραχωρεί συµπληρωµατικό υλικό όπως βίντεο, επιχειρησιακά δελτία και εγχειρίδια 

διαδικασιών τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της εργασιακής κουλτούρας του 

οργανισµού. 

Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται κατά τα 2/3 στις απόψεις των εργαζοµένων τους 

και το υπόλοιπο 1/3 της βαθµολογίας, καθορίζεται από την αξιολόγηση των πρακτικών 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού που κάθε εταιρεία εφαρµόζει.   

Οι εταιρείες που διακρίνονται σε εθνικό επίπεδο, αυτόµατα βάζουν υποψηφιότητα για την 

Ευρωπαϊκή ∆ιάκριση των ‘100 επιχειρήσεων µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 

Ευρώπη’

Σχετικά µε το φετινό διαγωνισµό στην Ελλάδα: 

Φέτος συµµετείχαν στον διαγωνισµό 49 εταιρείες από ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

Εστάλησαν συνολικά στους εργαζόµενους των εταιρειών 6.424 ερωτηµατολόγια και 

επεστράφησαν  συµπληρωµένα 4.199 (ποσοστό συµµετοχής 65%).
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… οι αξιολογητές …

Οι αξιολογητές του φετινού διαγωνισµού:

Από το ALBA συµµετείχαν :
Όλγα Επιτροπάκη

Ζωή Κουρουνάκου

Αριστοτέλης Αλεξόπουλος

Παναγιώτης Ταρσινός

Βάλια Παπαδέα

Από το Great Place to Work® Institute Hellas συµµετείχαν:
Γιώργος Μαύρος

∆ηµήτρης Γκανούδης

Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου

… για περισσότερες πληροφορίες …

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το διαγωνισµό και για να δηλώσετε

συµµετοχή στον επόµενο «BEST WORKPLACES 2006», επικοινωνήστε:

Great Place to Work® Institute  Hellas

Πανόρµου 74, 115 23 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 – 6971098

Φαξ: 210 -6985983

Ε-mail: info@greatplacetowork.gr



BEST WORKPLACES 2005

… Λίγα λόγια για τη σηµερινή εκδήλωση βράβευσης …

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εταιριών τα οποία επικροτούν οι 

εργαζόµενοι είναι και η επιβράβευση της προσπάθειας. 

Το Great Place to Work® Institute Hellas, λοιπόν, δεν θα µπορούσε να µην επιβραβεύσει 

τις προσπάθειες των επιχειρήσεων και οργανισµών που διακρίθηκαν στο διαγωνισµό BEST

WORKPLACES 2005, καταβάλλοντας συστηµατικές προσπάθειες για τη βελτίωση του 

εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

Πέρα από το συνεχές αυτό έργο που επιτελούν οι εταιρίες καθηµερινά, θα θέλαµε να 

ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως την αφοσίωση που επέδειξαν στις διαδικασίες του 

διαγωνισµού, επενδύοντας πολύτιµο χρόνο για την τήρηση των αναγκαίων 

χρονοδιαγραµµάτων. 

Η σηµερινή εκδήλωση είναι µία ευκαιρία να χειροκροτήσουµε όλες τις εταιρίες που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό, να επικροτήσουµε τις επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν 

νικήτριες και να προσκαλέσουµε όλες τις υπόλοιπες να είναι µαζί µας του χρόνου σε µία 

αναµέτρηση άµιλλας και προαγωγής της καλής συνεργασίας και των εργασιακών 

συνθηκών.

Ένα θερµό ευχαριστώ σε όλους τους συµµετέχοντες και στους χορηγούς της εκδήλωσης.
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… Λίγα λόγια για τους χορηγούς …

Μ Ε Γ Α Σ   Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι



BEST WORKPLACES 2005

… Λίγα λόγια για την …

Η Κraft Foods, Inc. είναι η δεύτερη µεγαλύτερη βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως. 
Εντάσσεται στον όµιλο εται-ρειών της Altria Group Inc., της µεγαλύτερης και πιο 
κερδοφόρας επιχείρησης συσκευασµένων καταναλωτικών αγαθών διεθνώς. Η Kraft
παράγει και εµπορεύεται σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσµο µερικές από 
τις πιο επιτυχηµένες µάρκες τροφίµων (τυρί Philadelphia, µαγιονέζα Kraft, σοκολάτες 
Milka, καφές Jacobs και Maxwell House, κ.ά.).

H Κraft δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1970. Το 1991 εξαγοράζει την 
επιχείρηση της Σοκολατοποιίας Παυλίδου (το πρώτο εργοστάσιο σοκολάτας στην Ελλάδα 
από το 1876). 

Στην Ελλάδα η Κraft Foods πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά µε µια µεγάλη 
ποικιλία επώνυµων τροφίµων, που καλύπτουν τέσσερις βασικές κατηγορίες 
προϊόντων:  σοκολάτες, ζαχαρώδη, καφέ, τυρί και τρόφιµα.

Εκτός από τη σοκολάτα Lacta, που κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της,  είναι 
επικεφαλής στις προτιµήσεις των καταναλωτών και µε τις σοκολάτες Lacta Lov´it,
Υγείας, Παυλίδης, Kiss, 3Bit, Toblerone, Milka, τη σοκοπάστα Merenda , τα 
σοκολατίνια Gioconda,  και βέβαια, µε τον καφέ Jacobs (φίλτρου, στιγµιαίο και 
specialties), το τυρί Philadelphia και τη µαγιονέζα Kraft.  

Η Κraft Foods  µε έντονη συναίσθηση του κοινωνικού της ρόλου, κτίζει επάνω στην
παράδοση ποιότητας των προϊόντων της και επιδιώκει µε συνέπεια την πλήρη 
ικανοποίηση των µεταβαλλόµενων αναγκών των πελατών και καταναλωτών της, µ’ ένα 
και µοναδικό όραµα: «Να βοηθάµε τους ανθρώπους σε όλον  τον κόσµο να 
τρέφονται και να ζουν καλύτερα».
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… Λίγα λόγια για την …

Η COSMOTE, εταιρία του Οµίλου ΟΤΕ, ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία τον 
Απρίλιο του 1998 -πέντε χρόνια µετά τους ανταγωνιστές της- και επέτυχε µέσα σε µόνο 
τριάµισι χρόνια να αναδειχθεί στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς κινητής 
τηλεφωνίας σε επίπεδο συνδροµητών, ρυθµών ανάπτυξης και -κυρίως- κερδοφορίας.

Η COSMOTE αποτελεί, επίσης, κυρίαρχη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία (µέσω 
της θυγατρικής της AMC), ενώ έχει αναλάβει τη διαχείριση των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας του Οµίλου ΟΤΕ στη Βουλγαρία (Globul) και την πΓ∆Μ (COSMOFON).

Το 2004, η COSMOTE, για ακόµη µια χρονιά, σηµείωσε εξαιρετικές οικονοµικές επιδόσεις, 
σταθερά ανάµεσα στις υψηλότερες στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η 
συµβολή της COSMOTE στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, κατά τους οποίους, ως 
Μέγας Εθνικός Χορηγός, ανέλαβε και έφερε σε πέρας, µε απόλυτη επιτυχία, το 
απαιτητικό έργο της άρτιας κάλυψης των αυξηµένων αναγκών της διοργάνωσης σε 
κινητή τηλεφωνία.

Πρωτοπόρος στην εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής, η COSMOTE προσφέρει σήµερα στους 
πελάτες της µεγάλο εύρος από προηγµένες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 2ης, 2,5ης και 
3ης γενιάς. Τον Ιούνιο του 2004 ξεκίνησε την εµπορική διάθεση του i-mode, ενώ 
σκοπεύει να επεκτείνει σταδιακά τις υπηρεσίες i-mode και στις υπόλοιπες χώρες όπου 
ήδη δραστηριοποιείται. Εκτός από τεχνολογική διάσταση και πρωτοπορία, η COSMOTE, 
στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας, θέτει την αειφόρο ανάπτυξη της 
ελληνικής κοινωνίας ανάµεσα στις προτεραιότητές της. Με σεβασµό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, υλοποιεί το ευρύ κοινωνικό της πρόγραµµα µε πίστη, ευαισθησία και 
υπευθυνότητα. Η COSMOTE επενδύει στην ανάπτυξη και ευδοκίµηση του ανθρώπινου 
δυναµικού της που σήµερα αριθµεί περίπου 2.100 άτοµα.



 

 

 
 
 
UNILEVER HELLAS, AEBE 
 
 

 
Η Unilever Hellas AEBE είναι µια εταιρία που τυγχάνει 
ιδιαίτερης αποδοχής και αναγνώρισης από το 
καταναλωτικό κοινό, µιας και τα προϊόντα της µπαίνουν 
στο σπίτι των περισσότερων ελλήνων και όχι µόνον. Το 
πεδίο δραστηριοποίησης της Unilever είναι η βιοµηχανία 
καλλυντικών και απορρυπαντικών. Ποια είναι όµως τα 
δεδοµένα και ποιοι οι παράγοντες που έφεραν την 
Unilever Hellas AEBE στην πρώτη θέση της κατάταξης;  
 
Από το 1994, όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρίας -από το 
εργοστάσιο έως και τις αποθήκες- διέπονται από την 
πρώτη ηµέρα της πρόσληψής τους από ένα υπαλληλικό 
status που τους παρέχει δυνατότητα πολλαπλάσιας 
αποζηµίωσης. Οι εργαζόµενοι σε χαµηλότερα κλιµάκια 
(πχ. στο εργοστάσιο) γνωρίζουν ακριβώς το επίπεδο των προσόντων τους, καθώς η εταιρία 
φροντίζει να καταγράφει αναλυτικά τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία του καθενός 
από αυτούς, και εν συνεχεία τους παρέχει προγράµµατα συνολικής εκπαίδευσης για να 
καλύψει τα κενά τους και να διευρύνει το φάσµα των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, η εταιρία 
παρέχει στους εργαζοµένους της οικονοµικά κίνητρα, υπό την µορφή επιδοτήσεων για 
µετεκπαίδευση ή/και εκµάθηση αγγλικών καθώς, επίσης, δάνεια και ηµέρες αδείας για άλλους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
 
Για την Unilever τα ζητήµατα υγείας των εργαζοµένων της αποτελούν επίσης προτεραιότητα. 
Η αντιµετώπιση και η κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων σε περίπτωση ασθένειας, 
ξεπερνούν σε συνέπεια ακόµη και το σχετικό νόµο. Για παράδειγµα, ο νόµος προβλέπει ένα 
µήνα κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας, ενώ η πολιτική της εταιρίας προβλέπει 6 µήνες έως 
και ένα έτος. Επίσης, οι γονείς µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες παίρνουν 2 ηµέρες επιπλέον 
άδεια µετ’ αποδοχών και έξτρα επίδοµα κάθε µήνα.  
 
Προβλέπεται, επίσης, πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη των εργαζοµένων και των 
οικογενειών τους η οποία περιλαµβάνει προληπτικές εξετάσεις (PAP Test, PSA, αναλύσεις 
αίµατος, ούρων, καρδιάς, προστάτη, κλπ.), µόνιµη συµβουλευτική κάλυψη από τον γιατρό 
της εταιρίας, ιατροφαρµακευτική ασφάλιση, καθώς και πρόγραµµα συµπληρωµατικής 
συνταξιοδότησης για όσους έχουν συµπληρώσει πάνω από 10 έτη υπηρεσίας στην εταιρία.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην άδεια θηλασµού δίνεται ένα έτος παραπάνω από ότι προβλέπει ο 
νόµος, ενώ στην άδεια µητρότητας η εργαζόµενη παίρνει ακέραιο το ποσό του µισθού της 
από την εταιρία, πέρα από την εισφορά του ΙΚΑ. Επιπλέον, εκτός από την χρηµατική 
επιβράβευση των εργαζοµένων (bonus) προβλέπεται και η µη χρηµατική επιβράβευση -υπό 
τη µορφή επιστολής επιβράβευσης από προϊστάµενο ή ανώτερο, επιπλέον ηµέρες αδείας, 
έξοδος µε συνοδό σε εστιατόριο, αγορά CD και /ή εισιτηρίων για εκδηλώσεις, δώρο 
weekend, κλπ - η οποία αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην ειλικρινή εκτίµηση της 
προσπάθειας. Η εταιρία παρέχει επίσης επαγγελµατικό προσανατολισµό στα παιδιά των 
υπαλλήλων, βράβευση των παιδιών των  εργαζοµένων που αριστεύουν και bonus απόδοσης.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Οι προβλεπόµενες από την εταιρία αµοιβές διέπονται από ένα «σχήµα µεταβλητών». 
Προβλέπεται η θέσπιση στόχων για κάθε υπάλληλο, οι οποίοι προκύπτουν από τους 
εταιρικούς στόχους και είναι όµοιας φιλοσοφίας για όλους τους εργαζοµένους. Παράλληλα, 
κάθε δύο χρόνια διεξάγεται «έρευνα ικανοποίησης» των εργαζοµένων, από την οποία 
προκύπτουν οι µελλοντικές αλλαγές για τη βελτίωση της Unilever σε εταιρικό και τµηµατικό 
επίπεδο. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι το management της εταιρίας συµµετέχει στο «Value 
People Programme», ένα νέο, καινοτόµο και αµφίδροµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που βοηθά 
τους ηγέτες να αναγνωρίζουν, εκτιµούν και προάγουν τις αξίες των ανθρώπων τους. 
 
Προάγεται έµπρακτα η ισότητα των δύο φύλων, αφού 3 στα 7 άτοµα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και 11 στα 26 του Στελεχιακού ∆υναµικού της εταιρίας είναι γυναίκες. 
 
 
Η Unilever προσφέρει επίσης στους εργαζόµενούς της: 
 

• Γυµναστήριο και γήπεδο µπάσκετ 
• Επιδότηση φαγητού στην καντίνα, ελεύθερα ροφήµατα (καφέδες, τσάι) καθώς και 

καθηµερινή παροχή γάλατος από την καντίνα 
• Προϊόντα του οµίλου Unilever κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα µαζί µε τα εθιµοτυπικά 

‘αρνί και γαλοπούλα’ και µηνιαία εκπτωτικά κουπόνια για προϊόντα της εταιρίας 
• Εκδροµές (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εναλλάξ). Πλήρη κάλυψη των εξόδων 

της οικογενείας του εργαζοµένου σε ταξίδια εσωτερικού, και κάλυψη του 70% των 
εξόδων για ταξίδια στο εξωτερικό. 

• ∆ώρα σε όσους έχουν συµπληρώσει 15 και 25 έτη υπηρεσίας 
• Υπερατλαντικό ταξίδι εβδοµάδας των top performing managers της χρονιάς  

 
 
 
 
Υπεύθυνος 
 
 
Βασίλης Βαζάκας, HR Director 
 

 Μαρίνου Αντύπα 92, 14121,  Ν. Ηράκλειο 
 Τηλ.: 210-2701809 
 vassilis.vazakas@unilever.com 

 



 

 

 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 

 

• «∆εν το καταλαβαίνεις µε παραδείγµατα, πρέπει να το ζήσεις! Οικογένεια µε τα όλα 
της!». 

• «Πρόσφατα αντιµετώπισα ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα υγείας. Η εταιρία στάθηκε 
κοντά µου ηθικά µε τρόπο εξαιρετικό, ενώ παράλληλα µε συνέδραµε οικονοµικά µε 
µεγάλα ποσά, µέχρι να µπορέσω να αναλάβω πλήρως, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 
νόµιµα. Τέλος, γυρνώντας στην εργασία ύστερα από 11 µήνες (!) βρήκα τη θέση µου 
και το γραφείο µου να µε περιµένουν ακριβώς όπως και πριν (πολλοί καλοί 
συνάδελφοι είχαν καλύψει στο µεταξύ το κενό µου, µέχρι να γυρίσω). Μιλώντας δε 
µε συναδέλφους άλλων εταιριών, µετά την περιπέτειά µου, είδα ότι η οικονοµική και 
ηθική συµπαράσταση της εταιρίας µου ξεπερνά κατά πολύ την πρακτική άλλων 
εταιριών».  

• «Όσο και αν µας πιέζει η δουλειά, πάντα θα βρούµε λίγο χρόνο να µιλήσουµε µεταξύ 
µας, να χαλαρώσουµε, να αστειευτούµε. Η ∆ιοίκηση το επικροτεί και χαίρεται να το 
βλέπει. Συµµετέχει και αυτή. Η ∆ιοίκηση στέκεται δίπλα µας στις δύσκολες 
προσωπικές στιγµές και προσπαθεί να βοηθήσει όσο περισσότερο µπορεί. Υπάρχει 
κλίµα φιλικό και άνετο, η συµπεριφορά της ∆ιοίκησης επιτρέπει άνεση στην 
επικοινωνία. Οι πόρτες της είναι πάντα ανοιχτές όλες τις ώρες της ηµέρας. Λέµε 
Καληµέρα µεταξύ µας και την εννοούµε!» 

• «Στα δύσκολα απέδειξε η εταιρία πόσο κοντά είναι στους ανθρώπους της. Όταν 
έκλεισε η µισή παραγωγή και έφυγαν πολλοί συνάδελφοι, όλοι πήραν πολύ καλά 
λεφτά και το 99% βρήκε δουλειά. Νιώθεις ότι δεν θα µείνεις στο δρόµο.»  

• «Όποτε χρειάστηκα τη βοήθεια της εταιρίας, βρήκα άµεση ανταπόκριση τόσο από 
τους προϊσταµένους µου όσο και τους διευθυντές µου. Πέρα από τα επαγγελµατικά 
θέλω να τονίσω ότι είναι «άνθρωποι».  

• «Το κλίµα µέσα στην εταιρία γενικά, αλλά και σε κάθε ένα από τα τµήµατα 
ξεχωριστά, είναι τόσο καλό που πολλές φορές διοργανώνουµε (συνήθως 
Παρασκευές) µικρές «αποδράσεις»  σε κοντινά καφέ (φεύγοντας πριν τη λήξη του 
8ώρου) µαζί µε τον προϊστάµενο (που µπορεί να ανήκει και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρίας). Επίσης, προσπαθούµε να βοηθάµε όσο µπορούµε εταιρείες 
/οργανισµούς (µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στέλνοντας προϊόντα ή χρηµατική 
βοήθεια. Φέτος εκτός από τα παραπάνω είµαστε ανάδοχοι σε δύο παιδάκια από την 
Ινδία και την Γκάνα.»  

 
  



 

 

 
 ΕΛΑΪΣ, ΑΕ 
 
 

 
Η εταιρία παρέχει ένα συνολικό πακέτο αµοιβών προς τους 
εργαζόµενους της το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  
και πολύ πάνω από αυτό που προσφέρεται στην ελληνική 
αγορά εργασίας (κατά 25% υψηλότερο) αλλά και σε σχέση 
µε αυτό που προβλέπει η νοµοθεσία. Το πακέτο αυτό 
περιλαµβάνει: επίδοµα γάµου, επίδοµα τέκνων, επίδοµα 
Χριστουγέννων, Πάσχα, φθινοπώρου και ψύχους –επιπλέον 
των προβλεπόµενων από τον νόµο.  
 
Βonus για όλους τους υπαλλήλους, µέρισµα για όλους τους 
εργαζόµενους που προσελήφθησαν µέχρι της 31/12/1996 
αποτελούµενο από ένα επιπλέον µηνιαίο µισθό ο οποίος 
παρέχεται σε ετήσια  βάση, πλήρη κάλυψη του µισθού 
επιπλέον των όσων παρέχονται από το ΙΚΑ σε περίπτωση 
ασθενείας άνω των 15 ηµερών και, τέλος, µηνιαίο επίδοµα κίνησης και τροφίµων και 
απεριόριστη κάλυψη δαπανών καυσίµων και λοιπών εξόδων για όσους κατέχουν εταιρικό 
αυτοκίνητο. 
 
Η εταιρία, προκειµένου να επιβραβεύσει τους εργαζόµενους για την εξαιρετική τους 
προσπάθεια, έχει θεσπίσει χρηµατικά έπαθλα:  
 
Α) VPA (Variable Pay Award): Το χρηµατικό αυτό ποσό δίδεται κατ’ έτος σε όλους τους 
managers και καθορίζεται από τον βαθµό επίτευξης των εταιρικών και ατοµικών στόχων. 
Κυµαίνεται από 0-80% του ετήσιου µισθού. 
Β)SCA (Special Cash Award): Το ποσό αυτό δίδεται σε όσους εργαζόµενους πέτυχαν κάτι 
σηµαντικό επιπλέον των όσων αναφέρονται στο ετήσιο συµφωνηµένο πλάνο εργασίας του 
και κυµαίνεται από 3-20% του ετήσιου µισθού.  
Γ) SAA (Special Assignment Award): Το ποσό αυτό δίδεται σε όσους εργαζόµενους κατά 
τη διάρκεια του έτους εργάσθηκαν σε κάποιο ειδικό project ή αντικατέστησαν για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα κάποιον συνάδελφο που απουσίασε.  
∆) Sales Incentive Scheme: Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που προσφέρει κίνητρα στους 
ανθρώπους των πωλήσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Προβλέπει ένα µέγιστο 
ποσό, το οποίο τους αποδίδεται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον κάθε τρίµηνο επιτύχουν 
τους στόχους τους. 
 
Στα πλαίσια της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από την εταιρία, δίνεται η 
δυνατότητα να συµπεριληφθεί και η οικογένεια του εργαζοµένου. Ένα µέρος αυτού του 
κόστους επιβαρύνει τον εργαζόµενο και το υπόλοιπο καλύπτεται από την εταιρία.  
 
Η Ελαΐς ΑΕ προσφέρει σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
αφορούν σε θέµατα οικονοµικά, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, πληροφορικής, 
εκµάθησης ξένης γλώσσας κ.α. Παράλληλα, όµως, προσφέρονται και προγράµµατα τα οποία 
στοχεύουν στην αναβάθµιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων και 
αφορούν σε θέµατα Α΄ Βοηθειών, προγράµµατα εκπαίδευσης «ασφαλούς οδήγησης».  



 

 

 
 
 
Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει τεχνικό εκπαιδευτικό κέντρο για να καλύψει ανάγκες 
εκπαίδευσης σε τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού του εργοστασίου, καθώς επίσης και ένα 
τεχνικό εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης των τεχνικών 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο.  
 
Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα γίνονται µέσω υπολογιστή (e-learning), καθώς η εταιρία 
προχώρησε πρόσφατα σε µία σηµαντική επένδυση µεταφοράς εκπαιδευτικού υλικού σε 
µορφή εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή. 
 
Η Ελαΐς ΑΕ έχει θεσµοθετήσει Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, ο εργαζόµενος 
συµφωνεί µε τον άµεσο προϊστάµενό του το Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξής του στο οποίο 
αναγράφονται οι περιοχές προς βελτίωση καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν  για 
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 
 
Η εταιρία στα πλαίσια της κοινωνικής της συνεισφοράς έχει προβεί στις εξής ενέργειες: 
 Εφαρµογή προγράµµατος Τηλεθέρµανσης: Χρησιµοποίηση, σε µόνιµη βάση, της 
πλεονάζουσας θερµικής ενέργειας του εργοστασίου της ΕΛΑΪΣ για τη θέρµανση µεγάλου 
εκπαιδευτικού σχολικού συγκροτήµατος που βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο. Το 
έργο της τηλεθέρµανσης παρέχει δωρεάν θέρµανση ετησίως σε 3.000 µαθητές σε 24ωρη 
βάση. 

 ∆ηµιουργία Πλατείας – Πάρκου µπροστά από τον Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στο Ν. 
Φάληρο. 

 ∆ηµιουργία Ιστορικού Αρχείου της Εταιρίας: το πρώτο Ιστορικό Αρχείο επιχείρησης σε 
λειτουργία, στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί συµβολή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των 
νέων και µία σπάνια προσφορά στην οικονοµική, ιστορική και πολιτισµική έρευνα του 
τόπου µας. 

 Αναστήλωση αρχαίου ελαιοτριβείου: Επιχορήγηση αναστήλωσης ενός αρχαίου 
ελαιοτριβείου, στον αρχαιότερο δρόµο της Αθήνας (οδός Τριπόδων-Πλάκα). 

 Κάθε χρόνο σχεδόν, περίπου €600.000  χορηγούνται από την Εταιρία προς όφελος 
διαφόρων Ιδρυµάτων. 

  
Σε ότι αφορά στην ισότητα των 2 φύλων ή εταιρία φροντίζει ώστε οι προσλήψεις των 
εκπαιδευοµένων ∆ιευθυντικών Στελεχών να είναι σε ποσοστό 50% άνδρες – 50% γυναίκες. 
 
Η Ελαΐς προσφέρει επίσης στους εργαζόµενούς της: 
 
 

• Γυµναστήριο µε εποπτεία επαγγελµατιών γυµναστών. 
• Χρηµατική βράβευση των παιδιών των εργαζοµένων που αρίστευσαν σε Γυµνάσιο, 

Λύκειο, Πανεπιστήµιο. 
• Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα για όλους τους υπαλλήλους το οποίο καλύπτεται εξ’ 

ολοκλήρου από την εταιρία 
• ∆υνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις 

µε πολύ ευνοϊκούς όρους   
• Eστιατόριο, όπου παρέχεται σπιτικό φαγητό, µε µικρή οικονοµική συµµετοχή του 

εργαζόµενου 
• Χρηµατοδότηση εκδροµών 
• Σύστηµα υποβολής προτάσεων από τους εργαζοµένους για τη βελτίωση της εταιρίας 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Ευγενία Κωτσίδα, HR Director 
 

 Aθηνών - Πειραιώς 74Α, 18547  Ν. Φάληρο 
 Τηλ: (+30)2104896651 
 Jenny.kotsida@unilever.com 

 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 

• «Η ανθρώπινη προσέγγιση που υπάρχει στην εταιρία που εργάζοµαι, π.χ.: Όταν 
αντιµετώπισα σοβαρό πρόβληµα υγείας, η ∆ιοίκηση και ο προϊστάµενός µου, µου 
συµπαραστάθηκαν προσφέροντας την αµέριστη ηθική και υλική τους βοήθεια 
προκειµένου να το ξεπεράσω». 

• «Βοήθεια, χρηµατική ή ψυχολογική, σε όσους συναδέλφους το έχουν ανάγκη. Η 
διοίκηση δίνει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα της ολιγόωρης άδειας όταν κάποιος 
αντιµετωπίζει πρόβληµα χωρίς να δεσµεύεται σε οτιδήποτε. Η διοίκηση είναι πάντα 
κοντά στον εργαζόµενο σε δύσκολες καταστάσεις… Σεβασµός στο περιβάλλον… Ίδια 
αντιµετώπιση και σε όσους συναδέλφους έρχονται µε σύµβαση… Φιλικό και 
ανθρώπινο περιβάλλον».  

• «Η εταιρία κάθε χρόνο µε το θεσµό της οµαδικής και ατοµικής αναγνώρισης 
επιβραβεύει υλικά και ηθικά εργαζοµένους ή οµάδες εργαζοµένων, οι οποίοι  τη 
χρονιά που πέρασε επέδειξαν κάποια εξαιρετική διάκριση ανεξάρτητα της 
επαγγελµατικής τους απόδοσης».  

• «Είναι σηµαντικό κάθε πρωί να έρχεσαι ουσιαστικά ό,τι ώρα σε εξυπηρετεί και να 
βλέπεις χαρούµενα πρόσωπα. Κάθε στιγµή είναι ενδιαφέρουσα, αποδοτική και 
υπάρχει αλληλοεκτίµηση. Και πραγµατικά η εταιρία καταβάλλει συνειδητές 
προσπάθειες  για να κρατήσει σε αυτό το επίπεδο αυτό που προσφέρει.»  

• «Όταν πρωτοήλθα στην εταιρία, µου έκαναν εντύπωση τα χαµογελαστά πρόσωπα 
των συναδέλφων. Ύστερα από τόσα χρόνια το χαµόγελο παραµένει, στην 
πλειοψηφία τουλάχιστον. Αυτό το θεωρώ ως ένα επιπλέον κίνητρο για να εργάζεται 
κάποιος εδώ.»  

• «Πρόσφατα χρειάστηκε να αντικαταστήσω τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές λόγω 
βλάβης στη ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας µου. Το ύψος του ποσού ήταν 
€2.000 το οποίο δεν µπορούσα να καλύψω. Η εταιρία µε διευκόλυνε καταβάλλοντας 
µου το ποσόν το οποίο θα αποπληρώσω σε 12 άτοκες δόσεις.»  

• «Εκτιµώ την ύπαρξη της οµάδας δράσης, µία οµάδας νεαρών κατά κανόνα στελεχών 
η οποία έχει σαν στόχο να φέρνει στη ∆ιοίκηση τα προβλήµατα που υπάρχουν στην 
εταιρία. Επίσης την κοινωνική προσφορά που πραγµατοποιείται αθόρυβα, µακριά από 
τα ΜΜΕ µε στόχο την πραγµατική βοήθεια προς τον συνάνθρωπό µας και όχι για 
δηµόσιες σχέσεις.»  

• «∆εν µπορώ να ξεχάσω όταν κατά τη διάρκεια της µετάθεσής µου στο εξωτερικό 
υπήρχε συνεχές και αµέριστο ενδιαφέρον για το εάν αντιµετωπίζω κανένα πρόβληµα 
για την άµεση παροχή βοήθειας. Αυτό εκδηλωνόταν είτε κατά τις επισκέψεις µου 
στην εταιρία στην Ελλάδα είτε τηλεφωνικά όταν ήµουν στο εξωτερικό.»  

  



 

 

 
SC JOHNSON HELLAS, SA 
 
 

 
Μια από τις σηµαντικότατες πρακτικές που προωθεί η 
εταιρία και µάλιστα αποτελεί γραπτή πολιτική της είναι 
το Work-Life Balance Program για τη βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος και την προώθηση της 
ισορροπίας επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. To 
πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει: 
 

• Ελαστικότητα στην ώρα άφιξης των 
εργαζοµένων 

• Casual ντύσιµο 
• Αποφυγή συναντήσεων την Παρασκευή (no 

meeting day) και λήξη συναντήσεων εντός του 
ωραρίου εργασίας  

• Υποχρεωτικά διαλείµµατα για µεσηµεριανό 
φαγητό 

• ∆υνατότητα τηλε-απασχόλησης για τα στελέχη µε παροχή όλου του απαραίτητου 
εξοπλισµού 

• Μειωµένο ωράριο κατά τις Παρασκευές  (απασχόληση 6 αντί 8 ωρών)  
 
Επιπλέον, στις παροχές της εταιρίας συγκαταλέγονται ένα σύστηµα διανοµής των κερδών 
(Profit sharing system) το οποίο αντιπροσωπεύει το 25% των κερδών της εταιρίας και 
κυµαίνεται µεταξύ 5% και 30% του ετήσιου µισθού του υπαλλήλου: bonus για εξαιρετική 
απόδοση, βραβείο «Χρυσή Μέλισσα» συνοδευόµενο από χρηµατικό ποσό στους 
εργαζόµενους που έχουν επιδείξει εξαιρετική απόδοση ή έχουν εισάγει µια καινοτοµία, 
βραβεία πολυετίας για εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει 10 -20- 30 χρόνια στην 
εταιρία, χορήγηση άτοκων δανείων, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής, 
συνταξιοδοτικά  προγράµµατα σε όλους τους εργαζόµενους µε αποκλειστική επιβάρυνση της 
εταιρίας, δωρεάν ετήσια check up συµπεριλαµβανοµένων των οδοντιατρικών δαπανών, 
χορήγηση κουπονιών φαγητού, διάθεση δωρεάν προϊόντων της εταιρίας 2 φορές το χρόνο 
ως δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, δυνατότητα αγοράς προϊόντων της εταιρίας σε 
προνοµιακές τιµές, παροχή κινητών τηλεφώνων και αυτοκινήτων, καθώς επίσης δωµάτια 
χαλάρωσης και brainstorming.  
 
Επιπλέον, η εταιρία παρέχει στους εργαζοµένους της ειδικές εκπτώσεις για συνδροµή σε 
γυµναστήριο / πισίνα κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, µασάζ στους υπαλλήλους µία 
φορά το µήνα στο γραφείο τους,  µαθήµατα γιόγκα και πιλάτες καθώς και θέσπιση θέσης 
υπαλλήλου που αναλαµβάνει τις εξωτερικές δουλειές των εργαζοµένων (λογαριασµούς, 
αγορά εισιτηρίων, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ.) 
 
Παρέχονται, επίσης, επιπλέον ηµέρες άδειας για τους νέους πατέρες.  
Η εταιρία υποστηρίζει επίσης τον Εκπολιτιστικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο Προσωπικού, τον  
«J CLUB» ο οποίος διοργανώνει εκδηλώσεις, εκδροµές, φιλανθρωπικές και πολιτιστικές 
ενέργειες, ενώ επιπλέον παρέχει ψυχολογική και οικονοµική υποστήριξη σε εργαζόµενους 
που έχουν ανάγκη.  



 

 

 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 5% του ετήσιου µισθολογικού προϋπολογισµού διατίθεται για 
εκπαίδευση. Στον τοµέα των πωλήσεων οι εργαζόµενοι λαµβάνουν 50 εκπαιδευτικές ώρες 
ετησίως και προσφέρονται ενδο-επιχειρησιακά και ανοιχτά εκπαιδευτικά σεµινάρια, ηµερίδες 
και συνέδρια που στοχεύουν στην επαγγελµατική και προσωπική τους ανάπτυξη. Λειτουργία 
Online Performance Learning Tool (OPAL) µε 124 θέµατα εκπαίδευσης. Λειτουργεί επίσης 
δανειστική βιβλιοθήκη. Παρέχει επίσης Peer Advisors και Buddy προγράµµατα για όσους 
εργαζοµένους µεταφέρονται σε νέες θέσεις. 
 
Η εταιρία αναζητεί τις απόψεις των υπαλλήλων της και έχει θεσπίσει τα online 
ερωτηµατολόγια καθώς και κουτί ιδεών όπου οι υπάλληλοι εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες 
τους. 
 
Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της SC Johnson αντικατοπτρίζεται στην φράση:  
 
«Η καλή θέληση των ανθρώπων αποτελεί το θεµέλιο κάθε επιχείρησης. Την 
πραγµατική της δύναµη. Οτιδήποτε άλλο είναι επουσιώδες».  
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Σοφία  Θωµαϊδου,  HR Director 
 

 40,2 Χλµ Αττικής Οδού, ΣΕΑ Μεσόγεια, 190 02 Παιανία 
 210 6687620 
 sthomai@scj.com  



 

 

 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 

• «Συχνά οι αποφάσεις παίρνονται αφού έχει ερωτηθεί η γνώµη σου, πράγµα που σε 
κάνει να νιώθεις σηµαντικός αλλά και υπεύθυνος».  

• «Το γεγονός ότι ο Γ.∆ της εταιρίας αφιερώνει πάντα χρόνο για να µιλήσει µαζί µας, 
να περάσει από τα γραφεία µας και να φάει µαζί µας στην κουζίνα, αποτυπώνει µε 
ακρίβεια το εργασιακό µας περιβάλλον».  

• «Ετοιµαζόµουν να παντρευτώ και στο µυαλό µου θα µείνει χαραγµένη µία φράση του 
Γ.∆ της εταιρίας µας: «Να µείνεις γρήγορα έγκυος, η εταιρία ενθαρρύνει τους 
εργαζόµενούς της να κάνουν οικογένεια».  

• «Στην εικοσαετή πορεία µου στην εταιρία είναι πάρα πολλά τα παραδείγµατα. 
Αφορούν δε και την επαγγελµατική και την προσωπική µου πορεία. Ασθενής 
συνάδελφος µε έξοδα της εταιρίας έφθασε έως το Memorial. Σεισµοπαθής 
συνάδελφος έτυχε πλήρους υποστήριξης. Σε προσωπικές µου δύσκολες στιγµές 
(θάνατοι) ήταν όλοι η ηγεσία της εταιρίας δίπλα µου. Ένα µικρό δείγµα γιατί αυτή η 
εταιρία ξεχωρίζει.»   

• «Αυτό που θεωρώ ως κάτι µοναδικό και ιδιαίτερο είναι η επικοινωνία που υπάρχει µε 
τον Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρίας. Επικοινωνία ποιοτική και ουσιαστική όχι µόνο σε 
επίπεδο επαγγελµατικό αλλά και διαπροσωπικό. Επικοινωνία ποιότητας που 
«αποδεικνύεται» από την αµεσότητα των συζητήσεων ανεξάρτητα από τον χρόνο 
που έχει περάσει από την τελευταία µας συνάντηση. Όταν φεύγω από το γραφείο 
κλείνω τα φώτα όπως και στο σπίτι µου, γιατί το γραφείο το βλέπω σαν το σπίτι 
µου.»  

 



 

 

  
 
PROCTER & GAMBLE HELLAS, LTD  
 

 
Το συνολικό πακέτο των αµοιβών που προσφέρει η 
εταιρία στους εργαζοµένους της στηρίζεται σε µία 
ετήσια έρευνα του επιπέδου των µισθών του κλάδου, 
στον οποίο δραστηριοποιείται, και περιλαµβάνει 
δέσµευσή της να προσφέρει στα στελέχη της ένα 
επίπεδο αµοιβών άνω του µέσου όρου του κλάδου. 
Το πακέτο αµοιβών περιλαµβάνει: 
 

• Κίνητρα µέσω bonus επίτευξης στόχων. 
• Επιλογή για αγορά µετοχών (µε επιδότηση 

της τιµής από την εταιρία) της εταιρίας, οι 
οποίες διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο 
της Νέας Υόρκης. 

• Ιδιωτική ασφάλεια ζωής και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (το οποίο 
καλύπτει και έξοδα οδοντιατρικής φροντίδας 
και ετήσιο check up). 

• Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα σε ιδιωτική εταιρία. 
• Χρηµατοδότηση µεσηµεριανού φαγητού. 
• Χρηµατοδότηση θέσης στάθµευσης. 
• Καλάθι µε προϊόντα της εταιρίας και δωροεπιταγή για αγορές από συγκεκριµένο super 

market για όλους τους εργαζοµένους τα Χριστούγεννα. 
• Αγορά προϊόντων της εταιρίας σε ειδικές τιµές.  
• ∆ωρεάν παροχή φρούτων και σνακ σε όλους τους εργαζόµενους. 
• ∆ώρα σε κάθε εργαζόµενο για την συµπλήρωση 5, 10, 15, 20 ετών εργασίας στην 

εταιρία. 
 

Επίσης η εταιρία χρηµατοδοτεί µία εκδροµή κάθε πέντε χρόνια για τους εργαζόµενους και τις 
οικογένειές τους ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην ανάπτυξη της εταιρίας. 
 
Η εταιρία προσπαθεί να εµπλέξει όσο γίνεται περισσότερο τους εργαζόµενους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την στρατηγική αλλά και την καθηµερινή 
ζωή της εταιρίας. Έτσι, ο ετήσιος καθορισµός των στρατηγικών στόχων της εταιρίας γίνεται 
µε τη συµµετοχή και τη συµφωνία των εργαζοµένων. Επίσης, ενόψει της µεταφοράς των 
γραφείων της εταιρίας σε νέες εγκαταστάσεις δηµιουργήθηκε µε ψηφοφορία επιτροπή 
εργαζοµένων η οποία ήταν η µόνη υπεύθυνη για τη διαµόρφωση των χώρων.  
Επιπλέον, η εταιρία έχει δηµιουργήσει ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης στο οποίο 
έχουν την δυνατότητα να συµµετάσχουν όλοι οι εργαζόµενοι. ∆ιοργανώνονται ετήσιες 
έρευνες µέσω των οποίων οι εργαζόµενοι µπορούν ελεύθερα να εκφράζουν την γνώµη τους 
για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εργασία τους. Προβλέπονται προσωπικά πλάνα ανάπτυξης 
για κάθε εργαζόµενο, τα οποία αναπτύσσονται µε τη συνεργασία των εργαζοµένων και 
περιλαµβάνουν απεριόριστη προσωπική εκπαίδευση για την επίτευξη των προσωπικών τους 
στόχων καθώς και σύστηµα καθοδήγησης των νεώτερων υπαλλήλους από παλαιότερους 
µέσα στην εταιρία. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Παράλληλα η εταιρία προσφέρει: 
 

• Employees’ communication manager ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση 
όλων των εργαζοµένων για τις αποφάσεις της διοίκησης αλλά και για την ενηµέρωση 
της διοίκησης για τις απόψεις/ αντιδράσεις των εργαζοµένων στις αποφάσεις της. 

• Συνεχή ενηµέρωση των εργαζοµένων για τις κενές θέσεις εργασίας µέσα στην 
εταιρία, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για να καταλάβουν κενή 
θέση ακόµη και σε τµήµα διαφορετικό από το δικό τους. 

• ∆υνατότητα για µέρες άδειας παραπάνω του κανονικού σε περιόδους προσωπικών 
προβληµάτων των εργαζοµένων.  

• ∆υνατότητα «διαλείµµατος καριέρας» για όλους τους εργαζόµενους, µε τη δέσµευση 
της εταιρίας ότι µε την επιστροφή του εργαζοµένου δεν θα υπάρχουν µετατροπές 
µισθού ή θέσης εργασίας. 

• Χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά των εργαζοµένων. 
• ∆είπνο µε κόψιµο της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους εργαζοµένους και τις/ τους 

συζύγους τους. 
• Υποστήριξη της εταιρίας προς τις οµάδες ποδοσφαίρου και ιστιοπλοΐας. 
• Εορτασµός τµηµατικών διακρίσεων, για την ισχυροποίηση του οµαδικού πνεύµατος 

(π.χ. rafting). 
 
Η εταιρία έχει δηµιουργήσει και υποστηρίζει το P&G Alumni στο οποίο µπορούν να 
συµµετέχουν και µέσω αυτού να παραµένουν σε επαφή εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν 
αποχωρίσει από την εταιρία. 

 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
 
Μαρία Μπίλη, Manager, Organization  Effectiveness, Compensation & Benefits 
 

 Αγ. Κωνσταντίνου 49, 151 24 Μαρούσι 
 210-8764271 
 bili.m@pg.com 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 
• «Το πιο ασυνήθιστο στην εταιρία µου, το οποίο σπανίζει όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρώπη, είναι τα πρωτοποριακά συστήµατα εκπαίδευσης».  

• «Υπάρχει πάντα δίπλα µας στις πιο δύσκολες στιγµές ηθικά, ψυχικά, οικονοµικά».  
• «Είναι πολύ καλό σχολείο για νέους υπαλλήλους. ∆εν υπάρχει καλύτερη εταιρία ν’ αρχίσει 
κάποιος/ α την καριέρα του/ της».  

• «Είναι «σχολείο» για θέµατα Marketing και Πωλήσεων, ειδικότερα για νέους στα 
επαγγέλµατα αυτά.»  

• «Η ∆ιοίκηση είναι µοναδική – πολύ φιλική, υπάρχουν σεµινάρια – συναντήσεις κάθε µήνα 
για ενηµέρωση- για να πούµε τα προβλήµατά µας. Γίνονται συγκεντρώσεις για 
πυρασφάλεια – υγιεινή – αντισεισµικές µελέτες κ.α. Υπάρχει ασφάλεια στην εταιρία και ως 
εταιρία είναι πιστεύω µοναδική».  

• «Ηθική εταιρία. Πρωτότυπο και πολύ ευχάριστο κτίριο εργασίας. Πολύ οργανωµένο career 
path, δυνατότητα εξέλιξης.»  

 
 



 

 

 
 

GENESIS PHARMA A.E 
 
 

 
H Genesis Pharma είναι µια δυναµική, νέα και 
αναπτυσσόµενη εταιρία µε εξαιρετική απόδοση και φήµη 
στην αγορά. Το φιλικό, οµαδικό κλίµα που επικρατεί 
ενισχύεται από τη διοίκηση, αλλά και από τον ίδιο τον 
διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρίας. Μια από τις 
λειτουργικές αρχές της Genesis Pharma AE δεν είναι άλλη 
από την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της ατοµικής 
πρωτοβουλίας.  
 
Σε πρόσφατη έρευνα αµοιβών και παροχών αναφέρεται 
ότι το 84% των Non Management Executives και το 50% 
του Clerical Staff στον φαρµακευτικό τοµέα λαµβάνουν 
variable bonus. Στην Genesis Pharma όλοι οι εργαζόµενοι 
(το 100%) ανεξαρτήτως θέσης και τµήµατος,  λαµβάνουν 
bonus. Ειδικότερα όσον αφορά τα bonuses των 
πωλήσεων, στις εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνα, ο µέσος όρος του ποσοστού του 
bonus σε σχέση µε τις συνολικές ετήσιες αποδοχές είναι 21,3%. Για τη Genesis Pharma το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 42,3%.  
 
Τα πακέτα αποδοχών και παροχών της εταιρίας περιλαµβάνουν ιατροφαρµακευτική 
ασφάλιση –η οποία συµπεριλαµβάνει και τα µέλη της οικογενείας των συνεργατών-, 
ασφάλιση ζωής και ατυχήµατος καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αξίζει µάλιστα να 
σηµειωθεί ότι από το 94% των εταιριών που προσφέρουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η 
εταιρία ανήκει στο 66% αυτών που συµπεριλαµβάνουν τα µέλη της οικογένειας των 
συνεργατών χωρίς καµία εισφορά από µέρους τους. Καλύπτονται επίσης έξοδα ετησίων 
check up, πληρωµή ολόκληρου του ποσού του µισθού του υπαλλήλου, λόγω ασθένειας, 
ανεξαρτήτως των επιδοµάτων ασθενείας του δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα, πλήρης 
καταβολή µισθού κατά τη διάρκεια της άδειας εγκυµοσύνης ανεξαρτήτως της παροχής 
επιδόµατος από τον ασφαλιστικό φορέα και κάλυψη του κόστους τοκετού έως το ποσό των 
3.000 €. Επίσης, στις εργαζόµενες µητέρες παρέχεται µια εβδοµάδα επιπλέον άδεια µετ’ 
αποδοχών, έως ότου το παιδί να συµπληρώσει τα 3 έτη. Κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακού 
σταθµού µέσω παροχής 1.000 € για ένα παιδί για 3 έτη. 
 
Στην Genesis Pharma εφαρµόζεται η φιλοσοφία “management by wandering around”, η 
οποία προσφέρει τη δυνατότητα άµεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας µεταξύ των 
προϊσταµένων των τµηµάτων –ή ακόµη και των εργαζοµένων- µε ανώτερα διοικητικά 
στελέχη. Επιπλέον, η εταιρία προωθεί πρόγραµµα  «Ενίσχυσης Σπουδών» που αφορά 
προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές και οι οποίες δεν συνδέονται απαραίτητα µε τις 
άµεσες αρµοδιότητες των εργαζοµένων στην εταιρία. Η εταιρία µε συγκεκριµένη πολιτική 
που ανακοίνωσε πρόσφατα ενισχύει στο 80% µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών µέχρι το 
ποσό των €10.000  και στο 60% προπτυχιακά προγράµµατα διάρκειας τεσσάρων χρόνων.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Παράλληλα η εταιρία προσφέρει:  
 

• Παροχή €1.000  όταν ο εργαζόµενος παντρεύεται (δώρο γάµου) 
• Επιβράβευση των παιδιών των εργαζοµένων που εισέρχονται σε Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε το ποσό των 3.000 € 
• Χριστουγεννιάτικα δώρα για τους εργαζοµένους και τα παιδιά τους που δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.   
• Παροχή αυτοκινήτου και κάλυψης εξόδων µετακίνησης και συντήρησης σε µεγάλο 

ποσοστό των εργαζοµένων 
• Παροχή κινητού τηλεφώνου σε περίπου 90% των εργαζοµένων µε κάλυψη όλων των 

εξόδων (συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους προσωπικών τηλεφωνηµάτων) 
 
Η κοπή της πίτας πραγµατοποιείται σε εξωτερικό χώρο όπου προσκαλούνται και οι συνοδοί  
των συναδέλφων. Στην κοπή της πίτας για το έτος 2004 κληρώθηκαν στους συναδέλφους 
δώρα και ταξίδια µε διάφορους προορισµούς καθώς και ένα αυτοκίνητο MG Rover Cabrio.  
 
Οι γυναίκες στην εταιρία αποτελούν το 40% του δυναµικού της, πολλές δε εξ αυτών 
κατέχουν ∆ιευθυντικές θέσεις. 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
 
Μάριος Ιεροδιακόνου, ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής  
 

 Φιλελλήνων 24, 152 32 Χαλάνδρι 
210-8771500, 210-8771667 
 mierodiakonou@genesispharma.gr 

 



 

 

 
 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
• Η εταιρία στην οποία εργάζοµαι σήµερα είναι κοντά µου σε όλα. Μετά από 10 χρόνια 
εργασίας σε διάφορες εταιρίες, συνειδητοποιώ ότι σήµερα εργάζοµαι σε µια  «όαση 
ανθρωπιάς» πραγµατικού ενδιαφέροντος, δηλαδή σε µία µεγαλύτερη οικογένεια από την 
πραγµατική µου.»  

• «Στην εταιρία όπου εργάζοµαι, πηγαίνω χαρούµενος και φεύγω χαρούµενος. Όταν 
υπάρχει πολύ δουλειά δουλεύουµε. Όταν τα πράγµατα είναι πιο χαλαρά, µπορούµε να 
συζητάµε και να πίνουµε ένα καφέ, χωρίς την παρέµβαση των διευθυντών. Μας σέβονται 
και σαν ανθρώπους και σαν εργαζόµενους».  

• «Υπάρχει τόσο καλή «επαφή» µε τη ∆ιοίκηση, σε βαθµό που ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
γνωρίζει όλα τα άτοµα των εργαζοµένων. Είναι σηµαντικό να εργάζεσαι σε µια εταιρία που 
σε αναγνωρίζει και σε προσέχει.»  

 
 

  



 

 

 
 

          
           ABBOTT LABORATORIES (HELLAS), ΑΒΕΕ 
 
 
 
Πρώτη προτεραιότητα της εταιρίας είναι ο σεβασµός 
απέναντι στον εργαζόµενο. «Πιστεύω» της εταιρίας: 
«Πρώτη προτεραιότητά µας οι υπάλληλοι, δεύτερη οι 
πελάτες µας και τρίτη οι µέτοχοί µας».  
Η επιχείρηση βασίζεται στην «καλή ψυχολογία» των 
εργαζοµένων της γι΄ αυτό και οργανώνει εκδηλώσεις 
για τα παιδιά των εργαζοµένων, καλύπτει σηµαντικό 
µέρος των εξόδων των καλοκαιρινών διακοπών τους 
(πληρωµή καλοκαιρινού θέρετρου για 10 µέρες), 
χορηγεί πρόσθετα οικογενειακά προγράµµατα 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης καθώς επίσης και 
πρόσθετη συνταξιοδοτική κάλυψη.  
Η εταιρία παρέχει σηµαντικά χρηµατικά ποσά στους 
εργαζοµένους της στις περιπτώσεις γάµου (1 µηνιαίο 
µισθό), γέννησης παιδιού (€300) και πολυετιών εργασίας (από 25% έως 1 µηνιαίο µισθό).  
Προσφέρει υποτροφίες σε παιδιά εργαζοµένων -και συνταξιούχων- που φοιτούν στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ποσά που φτάνουν µέχρι και τα 5.000 € /κάθε χρόνο, µέχρι την 
ολοκλήρωση των σπουδών µε ανώτερο χρόνο κάλυψης τα 5 χρόνια.     
 
Παράλληλα, το ίδρυµα Clara Αbbott αναλαµβάνει µε ευαισθησία και φροντίδα την ηθική και 
οικονοµική ενίσχυση των υπαλλήλων της. Για παράδειγµα, παρέχει εκπαιδευτικές υποτροφίες 
στα παιδιά των υπαλλήλων της, συµπαραστέκεται ουσιαστικά σε υπαλλήλους που έχουν 
πληγεί από διάφορες καταστροφές.  
Επιπλέον η Abbott Laboratories παρέχει πρόσθετες ηµέρες αργιών στους εργαζοµένους της, 
παρέχει έκπτωση (15%) στην αγορά µετοχών της Εταιρίας στην χαµηλότερη τιµή του κάθε 
εξαµήνου και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διενεργεί έρευνες για να διαπιστώσει το βαθµό 
ικανοποίησης των εργαζοµένων της.   
 
Σε ό,τι αφορά στην εκτίµηση και στην αναγνώριση της προσπάθειας των υπαλλήλων της, η 
εταιρία έχει θεσπίσει Βραβείο του προέδρου της Abbott International (χρηµατικό  ποσό + 
αναµνηστική πλακέτα) που αφορά στην επιβράβευση, δύο φορές τον χρόνο, εργαζοµένων 
για συγκεκριµένο επίτευγµα που ξεφεύγει από τα πλαίσια  της αποτελεσµατικής 
διεκπεραίωσης του ρόλου εργασίας τους και συνδέεται µε την υλοποίηση καινοτόµου ιδέας ή 
την διεκπεραίωση εργασίας µέσα από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κ.λ.π.  Έχει, επίσης, 
θεσπιστεί βραβείο του Γενικού ∆/ντή της Abbott Hellas σε 2-3 εργαζοµένους ετησίως που 
διέπεται από την  ίδια φιλοσοφία. Τέλος, χορηγούνται κάθε χρόνο βραβεία στους 3 
καλύτερους επιστηµονικούς συνεργάτες (ιατρικούς επισκέπτες) της Abbott Hellas, που 
καταλαµβάνουν αυτή τη θέση µε βάση αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης. Αντίστοιχο 
βραβείο απονέµεται και για τους εργαζοµένους του Τµήµατος Marketing αν αξιολογηθούν τα 
προγράµµατά τους στα καλύτερα πανευρωπαϊκά.     
 
Επίσης, η εταιρία επιδοτεί υποτροφίες για την παρακολούθηση µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών, ενώ την ίδια στιγµή διοργανώνει και προσφέρει προγράµµατα 
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, σε εργαζόµενους µε χαµηλότερο επίπεδο γνώσεων.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
Θωµάς  Κούγκουλος, HR Director 
 

 Λ. Βουλιαγµένης 512, 17456 Άλιµος 
210-9985222, 210-9985370 
 Thomas.Kougoulos@abbott.com 

 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
• «Εργάζοµαι στην Αbbott Hellas 31 χρόνια. Νιώθω ότι είναι το δεύτερο σπίτι µου. Αν θα 
βγω στη σύνταξη είµαι βέβαιος ότι θα µου λείψει το περιβάλλον όπου εργάζοµαι».  

• «Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας µου σε πολλούς και διαφορετικούς εργασιακούς τοµείς, 
είµαι σε θέση να κάνω συγκρίσεις και να πω κατηγορηµατικά ότι η Abbott Hellas είναι η 
µοναδική που µε αγκάλιασε και µε έκανε να την αισθανθώ σαν δεύτερη οικογένειά µου».  

• «Προέρχοµαι από εταιρίες στις οποίες είτε δεν αναγνωριζόταν το έργο, είτε δεν 
ενισχύονταν οι νέες ιδέες, είτε καρπώνονταν από άλλους τα αποτελέσµατα ενός project. 
Στην Αbbott συνάντησα ανθρώπους που έδειχναν ενδιαφέρον για τις νέες ιδέες. Γενικά 
αναγνωρίζεται η επιπλέον προσπάθεια».  



 

 

 
 

INTERNATIONAL LIFE, AEAZ 
 
 
 

 
Βασικό moto της Εταιρίας είναι ότι «Εάν δεν γίνονται 
λάθη, δε γίνεται τίποτα». Στην International AEAZ κατά 
τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιούνται 6 έως 12 
συναντήσεις όλων των στελεχών (µεσαίων, ανωτέρων, 
ανωτάτων) µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας. 
Η εταιρία θεωρεί τη διαδικασία της Εσωτερικής 
Επικοινωνίας και το Internal Marketing ως ανελαστική, 
συµπεριλαµβάνοντάς την στον Κανονισµό Λειτουργίας 
της Εταιρίας ο οποίος έχει πιστοποιηθεί και µε ISO 9001 
: 2000 (στις αρχές ∆εκεµβρίου 2004). 
 
Μηνιαίως, ενηµερώνεται η ∆ιοίκηση (όπως και όλο το 
προσωπικό) για τις ονοµαστικές εορτές και τα γενέθλια 
του προσωπικού της Εταιρίας, ώστε να αποστέλλονται ευχές (µε κλασική και ηλεκτρονική 
αλληλογραφία) καθώς και δώρα.  
 
Η εταιρία παρέχει δωρεάν οµαδική ασφάλιση προσωπικού, που καλύπτει νοσοκοµειακή 
περίθαλψη, επισκέψεις σε γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, ασφάλεια ζωής, ασφάλιση 
εισοδήµατος. Παρέχει, επίσης, επίδοµα παιδικού σταθµού, εκπτωτικά κουπόνια, κάθε µήνα, 
για αγορές από το κυλικείο και προσωπικούς φορητούς  υπολογιστές (laptops) για ιδιωτική 
χρήση του εργαζοµένου ή της οικογένειάς του, σε µειωµένες τιµές. 
 
Η International AEAZ είναι χορηγός σε προσπάθειες οργανώσεων ή επιστηµόνων που 
προωθούν το Κοινό Καλό και τη Γνώση. Έτσι οι εργαζόµενοι νοιώθουν ότι βρίσκονται σε µία 
εταιρία που όχι µόνο δεν είναι απρόσωπη αλλά εκφράζει και συναισθήµατα.  
Ενδεικτικά, η εταιρία χρηµατοδότησε δηµοσιογραφική αποστολή στην Αιθιοπία σε 
συνεργασία µε την Action Aid µε σκοπό την βοήθεια των παιδιών εκεί. ∆ιοργάνωσε Ηµερίδα 
µε θέµα «Σεισµός-Ασφάλιση: Κίνδυνος και Προστασία», για την ενηµέρωση του κοινού 
καθώς επίσης και ηµερίδα µε θέµα «Οι συνέπειες της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου 
DNA στην Ασφαλιστική Αγορά».  
∆ιοργάνωσε επίσης ποδοσφαιρικό αγώνα 5Χ5, µεταξύ γνωστών καλλιτεχνών, τα έσοδα του 
οποίου διατέθηκαν στην Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Χορηγεί και 
προβάλει επίσης το έργο της WWF HELLAS.   
 
Η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία υιοθέτησης µέτρων για την Προαγωγή της Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας, πέραν εκείνων που κατά το νόµο κάθε επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει 
στο προσωπικό της και για τα οποία µεριµνά και ελέγχει και ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο 
Υπεύθυνος Υγείας. 
 
• Εργονοµικοί χώροι γραφείων (γραφεία, καθίσµατα, χωρίσµατα γραφείων)  
• Πολιτική διευκόλυνσης των καπνιζόντων, διαθέτοντας ειδικούς χώρους–καπνιστήρια, ώστε 
να µην ενοχλούνται οι µη καπνιστές. 

• Θερµοκρασία γύρω στους 25 βαθµούς η οποία, σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες, βοηθά 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και της ικανοποίησής τους από την  



 

 

 
 
 
παραµονή τους στο χώρο εργασίας. 
 
 
Τέλος, το προσωπικό καθαριότητας φροντίζει να  διασφαλίζει την συνεχή καθαριότητα και 
ασφάλεια όλων των εργασιακών χώρων. 
 
 
 
 
Υπεύθυνοι: 
 
Εµµανουήλ Χειράκης & Βίνια Λυριτζή, ∆ιεύθυνση Marketing & Εκπαίδευσης 
 

 Κηφισίας 7 & Νεαπολέως 2, 151 23 Μαρούσι 
210-8119182 
 liritzi@inlife.gr 

 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
• «Εκτιµώ την οργάνωση της εταιρίας και την αµεσότητα της ∆ιοίκησης. Έχω εργαστεί και 
σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. Τα δύο παραπάνω δεν τα έχω ξαναδεί αλλού».  

• «Υπάρχει ένα µοναδικός συνδυασµός σηµαντικών  δυνατοτήτων εξέλιξης και 
σταδιοδροµίας µέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, όταν 
απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας για κάποιο απαιτητικό project, τότε αυτό γίνεται σε ένα 
ευχάριστο κλίµα µε καλή διάθεση από όλους. Στο τέλος ο καθένας απολαµβάνει την 
αναγνώριση που του αρµόζει και προβάλλει το έργο του και τις προσπάθειές του 
ανάλογα».  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

TASTY FOODS, ΑΒΓΕ 
 
 

Η εταιρία επανεξετάζει συχνά το πακέτο αµοιβών και 
παροχών προς τους υπαλλήλους της και το αναθεωρεί 
ώστε να διασφαλίζει ότι παραµένει ανταγωνιστική 
σχετικά µε τις παροχές της αγοράς και να µπορεί να 
αποκτά και να κρατά στις τάξεις της τα καλύτερα 
ταλέντα.  
Η αµοιβή του κάθε εργαζόµενου είναι αντικειµενική και 
διαφέρει ανάλογα µε την αποδοτικότητά του, τις 
γνώσεις, την προϋπηρεσία και την προσωπικότητά του. 
Ο µισθός είναι βασισµένος στην αποδοτικότητα:  
Στην αρχή του χρόνου θέτονται σε όλους τους 
εργαζόµενους στόχοι οι οποίοι πρέπει να είναι 
συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, σχετικοί και διεκπεραιώσιµοι 
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στο µέσο της 
χρονιάς οι προϊστάµενοι δίνουν feedback στους 
εργαζόµενους σχετικά µε τους στόχους τους, τροποποιούν κάποιους εάν κάτι έχει αλλάξει και 
τους κατευθύνουν σχετικά µε την απόδοσή τους. Στο τέλος της χρονιάς οι εργαζόµενοι 
αξιολογούνται τόσο για την αποδοτικότητά τους σχετικά µε την επίτευξη των στόχων τους 
όσο και για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις µε συναδέλφους και πελάτες.  
 
Στο πακέτο αµοιβών και παροχών περιλαµβάνεται το πρόγραµµα Sharepower το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα στους εργαζοµένους να αγοράσουν σε προνοµιακές τιµές µετοχές της 
µητρικής εταιρίας Pepsico Αµερικής, καθώς επίσης και η επιβράβευση της πολυετούς 
υπηρεσίας στην εταιρία µε την απονοµή ασηµένιας πλακέτας και επιταγής €300 – €1.000 
(ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας).  
 
Επιπλέον η εταιρία προσφέρει €150 δώρο γάµου σε όλους τους εργαζόµενους, επίδοµα 
τέκνων €1.000 ανά έτος για παιδιά από 6 µηνών έως 3 ετών, καλύτερες τιµές σε έναν 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργάζεται η εταιρία, δωρεάν εταιρικά προϊόντα 
από το εστιατόριο της εταιρίας, ένα δωρεάν καλάθι µε εταιρικά προϊόντα κάθε µήνα καθώς 
επίσης και όλα τα εταιρικά προϊόντα µε έκπτωση 38% επί της τελικής τιµής.  
Παρέχονται επίσης -προς το παρόν σε µέρος µόνον των εργαζοµένων- και ιδιωτικά 
συνταξιοδοτικά προγράµµατα.  
 
Η εταιρία αναλαµβάνει, επίσης, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των υπαλλήλων της 
προσφέροντας πλήρη χρηµατοδότηση των µεταπτυχιακών τους σπουδών (εφόσον 
επιλεχθούν µε αντικειµενικές διαδικασίες), ενώ τέλος, χρηµατοδοτεί πλήρως µαθήµατα 
αγγλικών για όλους τους υπαλλήλους της. 
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η µητρική εταιρία  προσφέρει σε παγκόσµιο επίπεδο  250 υποτροφίες 
ετησίως µέχρι του ποσού των 10.000$ σε παιδιά εργαζοµένων για την περαίωση των 
σπουδών τους.  
 
Η Tasty Foods ΑΒΓΕ  εφαρµόζει πρακτικές διοίκησης προσωπικού οι οποίες περιλαµβάνουν 
τη δυνατότητα έκφρασης παραπόνων καθώς και έρευνα γνώµης των υπαλλήλων για τις 
συνθήκες εργασίας τους σε διετή βάση. Από τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας 
αναγνωρίζονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα και ζητήµατα προς αλλαγή. δηµιουργούνται 
οµάδες από εργαζοµένους (ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθµίδας) οι οποίες εξετάζουν σε βάθος 
το κάθε θέµα και προτείνουν λύσεις.  



 

 

 
 
 
 
Εφόσον αυτές εγκριθούν από το τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και τη ∆ιοίκηση, 
εφαρµόζονται άµεσα στην πράξη ως πολιτικές της εταιρίας. 
 
Υπάρχει σύστηµα βράβευσης των υπαλλήλων για την ιδιαίτερη προσπάθεια και την καλή 
συµπεριφορά τους (χάλκινο, ασηµένιο και χρυσό βραβείο) το οποίο συνοδεύεται από 
ανάλογο δώρο και δηµοσιότητα στην εταιρική εφηµερίδα, καθώς επίσης και σύστηµα 
mentoring µέσα από το οποίο οι παλαιότεροι εργαζόµενοι καθοδηγούν τους νεότερους. 
 
Η εταιρία προσφέρει επίσης δύο έξτρα εβδοµάδες αδείας για τις γυναίκες εργαζόµενες µετά 
τον τοκετό τους, ενώ δίνει τη δυνατότητα για όλους τους εργαζόµενους να «αγοράσουν» 
µέχρι πέντε ηµέρες άδειας ετησίως, κατά την διάρκεια των οποίων ο εργαζόµενος δεν 
λαµβάνει τον µισθό του αλλά η εταιρία καταβάλει κανονικά της εισφορές στα ασφαλιστικά 
ταµεία. Παρέχεται η δυνατότητα διαλείµµατος καριέρας για όλους τους εργαζόµενους, και 
επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα αποχώρησης από την εργασία τους στις 14:00 αντί για 
τις 17:00 τις ηµέρες γενεθλίων των παιδιών τους. 
 
Κάποιες άλλες πρακτικές της εταιρίας περιλαµβάνουν:  
 

• Χριστουγεννιάτικα πάρτι για τους εργαζόµενους και τα παιδιά τους µε ειδικά 
happening και δώρα.  

• Το κάθε τµήµα της εταιρίας διοργανώνει εκδηλώσεις (πάρτι, εκδροµές, κ.λ.π.) για τον 
εορτασµό σηµαντικών τµηµατικών γεγονότων και επιτυχιών. 

• Εταιρική τράπεζα αίµατος για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους. 
• Στο εργοστάσιο της εταιρίας υπάρχει γιατρός δύο φορές την εβδοµάδα. 
• Ευελιξία στην ώρα προσέλευσης στην εργασία (8.00-10.00). 

 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Σπύρος Λιναράς, Human Resources Director  
 

 22 ΧΛΜ Αθηνών - Λαµίας, 145 65 Αγ. Στέφανος 
 Τηλ.: 210-6298000, 210-6298841 
 spyros.linaras@intl.pepsico.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 
• «Απαντώ σ’ αυτό το ερωτηµατολόγιο γιατί ξέρω ότι η εταιρία µου παίρνει τα µηνύµατα. 
Την τελευταία χρονιά η εταιρία έχει κάνει πολύ σηµαντικά βήµατα για να εξισορροπήσει 
την προσωπική και την επαγγελµατική µου ζωή. Νοµίζω ότι όλοι µας εκτιµήσαµε την 
προσπάθεια! Αυτό αξίζει να γίνει γνωστό».  

• «Ο προϊστάµενος µου είναι ο καλύτερος φίλος µας στην εταιρία! Πολλές φορές βγάζουµε 
έξτρα δουλειά γιατί µας αντιµετωπίζει όλους ισάξια και φιλικά! Μας «προστατεύει» 
εργασιακά και µας κάνει να δουλεύουµε χωρίς άγχος και ανασφάλεια.» 

• «Αισθάνοµαι ότι συνυπάρχω σε µία µεγάλη οικογένεια! Όπως σε µία οικογένεια υπάρχουν 
οι καλές και οι κακές στιγµές, έτσι συµβαίνει και εδώ. Όλα όµως ξεπερνιούνται µε σωστή 
επικοινωνία και κατανόηση. Χαίροµαι πολύ που εργάζοµαι για την Tasty!»  

• «Είµαι ευχαριστηµένη από την εταιρία και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό.»  
• «Η υποδοχή των νεοπροσληφθέντων εργαζόµενων από όλα τα κλιµάκια της εταιρίας είναι 

µοναδική. Προγράµµατα ξενάγησης των νέων υπαλλήλων σε όλα τα τµήµατα της εταιρίας. 
∆ηµιουργούν ένα άκρως φιλικό κλίµα το οποίο σε συνδυασµό µε το ήδη θετικό υπάρχον 
κλίµα συνεισφέρει στο χαρακτηρισµό της ενδοεταιρικής ατµόσφαιρας ως οικογένεια – 
GREAT PLACE TO BE.»  



 

 
 

 
 

ΕΛΙΝΟΪΛ, ΑΕ 
 
 

 
Η εταιρία προσφέρει ασφάλεια ζωής – ατυχηµάτων 
και πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής και 
νοσοκοµειακής περίθαλψης σε όλους τους 
εργαζόµενους και τα µέλη των οικογενειών τους 
(σύζυγοι – παιδιά) µε τις ίδιες καλύψεις καθώς και 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα για όλους τους 
εργαζόµενους. Προσφέρει ταξίδι αξίας περίπου 
€3.000  και 7 ηµέρες άδεια στον εργαζόµενο και 
την/ τον σύζυγό του/ της όταν συµπληρώσει 30 
χρόνια εργασίας.  
Επιπλέον προσφέρει στους εργαζοµένους της δώρο 
γάµου €500, έκπτωση στα προϊόντα της εταιρίας, 
οικονοµική ενίσχυση για την  αντιµετώπιση 
οικογενειακών δυσκολιών. Παρέχει, επιπλέον της 
προβλεπόµενης από τον νόµο, άδεια µε αποδοχές 
για λόγους υγείας και άλλους προσωπικούς λόγους. 
Παρέχει αποζηµίωση 60% λόγω συνταξιοδότησης (αντί 40% του  νόµιµου). Συµµετέχει µε 
ποσοστό 70% στη δαπάνη µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των εργαζοµένων της, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.  
Προσφέρει δύο επιπλέον ηµέρες άδειας ετησίως σε κάθε εργαζόµενο κατά την διάρκεια των 
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, και ένα µήνα επιπλέον της νόµιµης άδειας στις γυναίκες 
εργαζόµενες σε περίπτωση γέννησης. 
Η εταιρία φροντίζει όταν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας να εξετάζει αν υπάρχουν 
εργαζόµενοι που θα τους ενδιέφερε να καλύψουν τη θέση δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
προαγωγής ή αλλαγής και εκφράζοντας έτσι την αναγνώρισή της για της προσπάθειές τους. 
 
Η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε διαθέτει γραπτό εγχειρίδιο µε τις εταιρικές διαδικασίες, το οποίο διανέµεται 
σε όλο το προσωπικό. ∆ιαθέτει επίσης ειδικό εγχειρίδιο το οποίο διανέµεται στους 
νεοεισερχόµενους για την όσο το δυνατόν οµαλότερη εισδοχή τους στην εταιρία, ενώ 
παράλληλα προβλέπεται  διαδικασία αξιολόγησης παραµέτρων που οδήγησαν σε παραίτηση 
(Exit Interviews). 
Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον ευρωπαϊκό οργανισµό διασφάλισης ποιότητας EFQM για 
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της και σε γενικές γραµµές εφαρµόζει την πολιτική των 
«ανοικτών θυρών». 
 
Παρέχει δωρεάν ροφήµατα, καφέδες και σάντουιτς, κάνει µια φορά το χρόνο γιορτή για όλο 
το προσωπικό και οργανώνει παρτι όταν συνταξιοδοτείται ένας υπάλληλος. 
 
Οι εργαζόµενοι της ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεγονός ότι η 
εταιρία τους έχει δεσµευθεί να καλύπτει τις ανάγκες ακόµη και των µικρότερων ελληνικών 
νησιών ακόµη και χωρίς την επίτευξη των ποσοστών κέρδους που επιθυµεί (γεγονός για το 
οποίο αποχώρισαν από τις εν λόγω περιοχές οι πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου).  



 

 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Σφυρή Μαρία,  ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού  
 

 Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά 
 210-6241500 
 sfiri@elin.gr                  
 

 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
«∆εν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη εβδοµάδα που προσλήφθηκα στην εταιρία. Ο Πρόεδρος 
κάλεσε όλους τους υπαλλήλους στην αίθουσα σεµιναρίων για να συζητήσουν όλοι µαζί µε 
θέµα: «Το κλίµα µέσα στην εταιρία». Είχε αισθανθεί ο ίδιος αλλαγή στο κλίµα και θέλησε να 
το συζητήσει µε το προσωπικό όλων των βαθµίδων. Είχα µείνει έκπληκτη».  
 
«Νύχτες διασκέδασης µετά από καλά αποτελέσµατα αλλά σίγουρα και µετά από άσχηµα (στα 
δύσκολα δενόµαστε περισσότερο)».  
 
«Ο Πρόεδρος της εταιρίας, σε κερδίζει από την πρώτη επαφή». 
 
«Ήµουν 1,5 έτους υπάλληλος. Το παιδί µου όταν γεννήθηκε είχε πρόβληµα υγείας και 
επιπλέον εντός 7 ηµερών κατέληξα και εγώ σε άλλο νοσοκοµείο µε πνευµονία. Όταν 
ανάρρωσα και µετά την αναρρωτική µου άδεια επέστρεψα στα καθήκοντά µου. Βλέποντάς 
µε ο Εµπορικός ∆ιευθυντής µε ρώτησε για την υγεία µου και την υγεία του παιδιού µου (το 
παιδί µου ήταν ακόµα στην εντατική) µε κάλεσε στο γραφείο του και µου είπε ότι «είναι 
εντολή να φύγω από την εργασία µου και να επιστρέψω όταν θα είναι καλά το παιδί µου». 
Αυτό έκανα και δεν παρακρατήθηκε ούτε ένα ηµεροµίσθιο ή οποιαδήποτε άλλη παροχή (π.χ. 
µπόνους κλπ.).»  
 
«Στην ονοµαστική εορτή του καθενός, ο Πρόεδρος της εταιρίας θα επισκεφθεί τον 
εργαζόµενο στο γραφείο του για να του ευχηθεί. Τη δεύτερη µέρα κάθε νέου έτους, ο 
Πρόεδρος µοιράζει σε όλες τις γυναίκες λουλούδια και σε όλους τους υπαλλήλους ευχές.»  
 
«Είναι εξαιρετικό για µας το γεγονός ότι ο µεγαλοµέτοχος (που ζει εκτός Ελλάδας) µας 
υποστηρίζει µε κάθε τρόπο, αφήνοντας µας την πρωτοβουλία ανάπτυξης/ βελτίωσης 
/δηµιουργίας χωρίς να επιζητά – επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της άµεσης κερδοφορίας. 
Παράδειγµα: Αγόρασε ένα ιδανικό κτίριο γραφείων – και µας το παραχώρησε µε εξαιρετικά 
ευνοϊκούς όρους – µόνο και µόνο γιατί ήθελε να νιώθουµε όµορφα στη δουλειά µας.»  
 
  



 

 

 
 
L’OREAL 
 
 

 
 
Σε καθηµερινή βάση οι εργαζόµενοι γίνονται αποδέκτες 
των παροχών της εταιρίας οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τη 
δωρεάν µεταφορά τους προς και από το Κέντρο Logistics  
της εταιρίας στον  Αυλώνα Αττικής, την επιδότηση του 
φαγητού του προσωπικού στο Κέντρο Logistics κατά 80% 
(κόστος ανά µερίδα 4,10 € ), καθώς και δωρεάν παροχή 
καφέ καθ΄ όλη τη διάρκεια της ηµέρας σε όλους τους 
εργαζόµενους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. 
 
Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν έκπτωση στην αγορά προϊόντων 
της Εταιρίας 60% στη τιµή χονδρικής για προϊόντα του 
Κλάδου Καταναλωτικών και Επαγγελµατικών προϊόντων και 25% στην τιµή χονδρικής στα 
προϊόντα του Κλάδου Επιλεκτικής διανοµής. Επίσης, προβλέπεται η δωρεάν παροχή 12 
προϊόντων της εταιρίας, σε όλο το προσωπικό, τρεις  φορές το χρόνο. 
 
Το επίδοµα αδείας ανέρχεται σε 25 µέρες (1 µισθός)  αντί 12,5 ηµερών (½ µισθός ) που 
ορίζει ο νόµος. Η ιδιόρρυθµη υπερωρία και η υπερωρία πληρώνεται µε προσαύξηση 75% από 
την πρώτη ώρα αντί 50% που προβλέπει ο νόµος. ∆ίδονται 3 επιπλέον µέρες κανονικής 
άδειας µε τη συµπλήρωση του πρώτου έτους στην εταιρία δηλ. 23 αντί για 20 και δύο 
επιπλέον ηµέρες µε την συµπλήρωση 10ετών εργασίας στην εταιρία (27 αντί 25). 
 
Η L’OREAL παρέχει σε όλους τους εργαζόµενους, νοσοκοµειακή και εξω-νοσοκοµειακή  
ασφάλιση µε µεγάλη ασφαλιστική εταιρία καθώς και συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. Και στις 
δύο περιπτώσεις το κόστος το καλύπτει αποκλειστικά η εταιρία. Το συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα είναι  defined benefit  και καλύπτει ποσοστό της απώλειας εισοδήµατος πάνω 
από την ανωτάτη κλάση του ΙΚΑ. Γενικότερα, η εταιρία επιδοτεί επίδοµα βρεφονηπιακού 
σταθµού για κάθε παιδί εργαζοµένου έως €90 µηνιαίως για ένα έτος  
Η εταιρία εκτιµά και αναγνωρίζει την αποτελεσµατική και παραγωγική δουλειά των 
εργαζοµένων της, χορηγώντας ειδικά bonuses, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες 
επιµόρφωσης σε όλους τους εργαζόµενους ανεξαρτήτως ηλικίας, και  φύλλου µε 
επιµορφωτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες του κάθε εργαζόµενου. Επίσης 
ενθαρρύνονται οι συνεργάτες να αναβαθµίσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας προπτυχιακούς 
και µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.  Η Εταιρία  επιδοτεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, έως 
και το 60% του συνολικού κόστους των  σπουδών. 
  
Η L’OREAL δείχνει την εκτίµηση και την αναγνώριση για την αποτελεσµατική και παραγωγική 
δουλειά των εργαζοµένων της µε την χορήγηση: α) ατοµικών αυξήσεων (merit increases), β) 
ατοµικού πριµ απόδοσης στο τέλος κάθε χρόνου, γ) πριµ συµµετοχής όλων των 
εργαζοµένων στο αποτέλεσµα της εταιρίας και δ) Ιncentive trip  για την επίτευξη εξαιρετικών 
αποτελεσµάτων.   
 
Παρέχεται εταιρικό κινητό τηλέφωνο στους πωλητές και όσων από το προσωπικό το απαιτεί 
η εργασία τους. Η εταιρία καλύπτει το πάγιο και το ισοδύναµο €40  οµιλίας το µήνα. Για τους 
περιφερειακούς ∆ιευθυντές και τα ανώτερα στελέχη το ποσό αυξάνεται στα €60, ενώ για τα 
ανώτατα  στελέχη είναι ελεύθερο. 
 



 

 

 
 
 
 
Υιοθετήθηκε η ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των νέων µητέρων. Έτσι µπορούν 
να διευθετήσουν το χρόνο εργασίας τους ώστε να εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο η φροντίδα του παιδιού. Η εταιρία επίσης επιδοτεί επίδοµα βρεφονηπιακού σταθµού 
για κάθε παιδί εργαζοµένου έως €90 µηνιαίως για ένα έτος  
 
Ο σεβασµός στον άνθρωπο αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις αξίες της Εταιρίας και αναλύεται 
στο εγχειρίδιο ∆εοντολογίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση η εταιρία βρίσκεται αρωγός σε 
οποιασδήποτε µορφής σοβαρό πρόβληµα προκύψει στους εργαζόµενούς της ή στα µέλη των 
οικογενειών τους µε προσωπική εµπλοκή των ανώτατων στελεχών της. Μάλιστα, σε 
περιπτώσεις εργαζοµένων που λόγω σοβαρής ασθένειας δεν ήταν δυνατό να απασχοληθούν 
στις ίδιες θέσεις εργασίας µε αυτές που κατείχαν πριν την ασθένεια, δηµιούργησε  «επιπλέον 
θέσεις» εργασίας προσαρµοσµένες στις µειωµένες δυνατότητες των συνεργατών της 
προκειµένου να τους προσφέρει εργασία χωρίς µείωση των αποδοχών τους. 
 
Ιδιαιτέρως σηµαντική κρίνεται και η πολιτική ΗR που έχει εισαχθεί τα τελευταία δύο χρόνια 
και αφορά σε ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης και ανάπτυξης του ταλέντου των εργαζοµένων 
(Management Appraisal and Talent Development System). Στόχος του συστήµατος είναι η 
ενθάρρυνση του διαλόγου και η ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ αξιολογουµένου και 
αξιολογητών.  
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Μανώλης Θεοδωράκης, ∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 Λεωφ. Κηφισίας 36, 15125 Μαρούσι 
 210 - 6188514 
 mtheodorakis@gr.loreal.com 



 

 

 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
• «Νιώθω ευγνωµοσύνη γιατί κάποια στιγµή που αντιµετώπισα σε προσωπικό επίπεδο ένα 
σοβαρό πρόβληµα υγείας, η εταιρία µου υπήρξε συµπαραστάτης µου και αρωγός στην 
προσπάθεια επανένταξής µου στο εργασιακό περιβάλλον κάνοντας µε να νιώθω ότι δεν 
έχει αλλάξει τίποτα στη συµπεριφορά τους κατά την επάνοδό µου ανεξάρτητα από το 
χρονικό διάστηµα απουσίας µου».   

• «Η εταιρία βρίσκεται δίπλα στους εργαζόµενους που αντιµετωπίζουν κάποιο σοβαρό 
πρόβληµα. Ιδιαίτερα σε θέµατα υγείας του εργαζόµενου /ης  ή µέλους της οικογένειας 
του /της θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της (υλικά και ψυχολογικά /ηθικά) για να 
στηρίξει τον  εργαζόµενο». 

• «Θεωρώ πολύ σηµαντικό το φιλικό κλίµα που επικρατεί στην εταιρία και το γεγονός ότι 
οποιοσδήποτε νέος /α συνάδελφος νιώθει αµέσως «σαν στο σπίτι του».  

• «Άψογη έως τέλεια συµπεριφορά διευθυντών και προϊσταµένων. Ακούνε το πρόβληµά 
σου και σου συµπαραστέκονται σαν άνθρωποι της οικογένειάς σου.»  

• «Εξαιρετική εταιρική κουλτούρα. Αισθάνεσαι ότι όλοι είναι ένα πράγµα. Πολύ υψηλή 
εταιρική συναισθηµατική νοηµοσύνη. Ταχύτητα – αλλαγή – ευελιξία σε ασύλληπτα υψηλό 
βαθµό. ∆εν βαριέσαι ποτέ. Φοβερό ΠΑΘΟΣ. Όλα τα παραπάνω µαζί και µεµονωµένα σε 
πολύ µεγάλο βαθµό. Έχω δουλέψει σε αµερικάνικη και αγγλική πολυεθνική και δεν 
υπάρχει καµία, µα καµία, σχέση.»   



 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,  
(ΕΑΒ) ΑΕ  
 

 
Η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε. προβλέπει ειδικά 
επιδόµατα για ειδικές κατηγορίες προσωπικού, επιδόµατα 
τροφής & ταξιδιού, για κάθε εργάσιµη ηµέρα στην 
Τανάγρα και ειδικά επιδόµατα για εργασίες ειδικών  
απαιτήσεων. 
Προσφέρει υπάλληλο που επισκέπτεται ασθενείς σε 
νοσοκοµεία, ταµειακές διευκολύνσεις & άτοκα δάνεια, 
συµµετέχει σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά 
προγράµµατα των εργαζοµένων και διευκολύνει µε ειδικές 
άδειες και βάρδιες τους εργαζοµένους της.  
 
Προσφέρει, επίσης, πλήρες Ιατρείο και εστιατόριο µε τιµές 
κόστους σε όλα τα προσφερόµενα είδη & εφαρµογή 
µεθόδων διασφάλισης ποιότητας HACCP, ενώ παράλληλα φροντίζει την αυστηρή 
παρακολούθηση θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων, για τα οποία η εταιρία 
έχει αποσπάσει και σχετικό έπαινο. 
 
Στην εταιρία υπάρχει ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης µε δικές της εγκαταστάσεις και εξειδικευµένο 
και διαπιστευµένο προσωπικό για διδασκαλία σε διάφορες οµάδες εργαζοµένων (Τεχνικό – 
∆ιοικητικό), και επενδύει µέχρι και €10.000 ανά εργαζόµενο για την εκπαίδευσή του. Βεβαίως 
όλοι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας υποχρεούνται να παρακολουθούν 
µαθήµατα  σε θέµατα  πρόληψης ατυχηµάτων, αλλά και σε θέµατα άµεσα συνδεδεµένα µε 
την ειδικότητά τους. Εκτός της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης προβλέπεται και η 
εξωεταιρική εκπαίδευση η οποία παρέχεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 
Η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία εφαρµόζει πολιτική «ανοικτών θυρών», προσφέροντας 
στους εργαζοµένους τη δυνατότητα έκφρασης παραπόνων και τη δυνατότητα προσφυγής 
τους σε Επιτροπές όπως αυτή των «Ζητηµάτων Προσωπικού». 
 
Η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία πραγµατοποιεί ηµερίδες εργαζοµένων µε τα στελέχη της 
εταιρίας, τακτικά γεύµατα του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου µε εργαζοµένους, οι οποίοι 
επιλέγονται µε κλήρωση και τακτικές συναντήσεις εκπροσώπων των εργαζοµένων µε την 
∆ιοίκηση όπου γίνεται ανασκόπηση διαφόρων θεµάτων που αφορούν στους εργαζόµενους. 
 
Τα αξιόλογα επιτεύγµατα των εργαζοµένων επιβραβεύονται µε δηµοσιοποίηση στο 
εβδοµαδιαίο έντυπο και σε διάφορα περιοδικά της εταιρίας, ενώ οι δηµιουργικές προτάσεις 
που υποβάλλονται στην εταιρία επιβραβεύονται µε χρηµατικά αµοιβή, έπαινο και 
δηµοσιοποίησή τους. Το 75% των εργαζοµένων προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρία, 
στην Τανάγρα Βοιωτίας 65 χλµ. από την Αθήνα, για πάνω από 20 συνεχόµενα χρόνια. Το 
προσωπικό µεταφέρεται από τα διάφορα µέρη της Αττικής, Λιβαδειάς & Εύβοιας µε πάνω 
από 65 λεωφορεία και παρά την απόσταση και τις συνθήκες της καθηµερινής µετακίνησης, 
το ποσοστό απουσιών είναι κάτω του 8%, µε το ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών περίπου 
στο 1%.  
 

 



 

 

 
 
 
 
Η ΕΑΒ επίσης παρέχει: 
 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζοµένων. 
Βράβευση παιδιών εργαζοµένων που αρίστευσαν ως µαθητές ή σπουδαστές. 
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας µε τη συµµετοχή και των 2.800 εργαζοµένων. 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Χρίστος Κράρας, ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 

 Τ. Θ. 23, Σχηµατάρι, 32009 Βοιωτία 
 22620-52112, 22620-52903 
 ckraras@haicorp.com 

 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
• «Αµέριστη συµπαράσταση σε δύσκολες οικογενειακές – προσωπικές καταστάσεις. Υψηλό 
επίπεδο ποιότητας. Παρά τα όποια προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζουν, οι 
εργαζόµενοι αγαπούν την εταιρία µας και προσπαθούν να τη βοηθήσουν να αναπτυχθεί 
και να λάβει τη θέση που της αξίζει».  

• «Υπάρχει πλήρης κατανόηση των προβληµάτων – δυσκολιών των εργαζοµένων από τη 
∆ιοίκηση».  

• «Είναι ευκαιρία ζωής για κάποιον τεχνικό να εργασθεί για την ΕΑΒ» 
• «Μας παρέχει ασφαλή εργασία, δεν έχουµε το φόβο της απόλυσης. Βρίσκεται πάντα δίπλα 

µας σε όποιο πρόβληµα υγείας ή οικονοµικό έχουν οι οικογένειες µας. Με βοήθησε 
οικονοµικά και ηθικά σε ένα πρόβληµα τοκετού που αντιµετώπισε η σύζυγός µου».  

• «Υπάρχει ικανοποιητικός βαθµός ασφαλιστικών συστηµάτων για την αποφυγή εργασιακών 
ατυχηµάτων. Μου είχε συµβεί κάποιο ατύχηµα από λάθος µου αλλά η αντιµετώπιση ήταν 
άµεση και ουσιαστική».  

• «Η φύση της εργασίας και ο σκοπός για τον οποίο δηµιουργήθηκε η ΕΑΒ την κάνουν 
«µοναδική» στη χώρα µας. Το αίσθηµα υπερηφάνειας είναι διάχυτο σε όλους γενικά τους 
εργαζόµενους».  

 



 

 

 
 

CITIBANK, I plc 
  

 
 
Η Τράπεζα Citibank προβλέπει 15ο µισθό για όλους τους 
εργαζοµένους της ως σταθερό ετήσιο bonus. Το 
σύστηµα Variable Pay που εφαρµόζεται σχετίζει την 
αµοιβή µε τα αποτελέσµατα πωλήσεων που 
πραγµατοποιούνται σε ατοµική βάση αλλά και σε επίπεδο 
καταστήµατος και καταβάλλεται στους εργαζοµένους σε 
3µηνη βάση. 
 
Το 2004 αποφασίστηκε από τη διοίκηση οι µισθοί των 
εργαζοµένων να βρίσκονται τουλάχιστον 10% πάνω από 
τις νόµιµες αποδοχές τους. 
 
Προβλέπεται επίσης επίδοµα µητρότητας, το οποίο 
αποτελεί ένα εφάπαξ ποσό (€600) που δίνεται στη νέα µητέρα µετά τον τοκετό καθώς και 
επίδοµα παιδικού σταθµού το οποίο ανέρχεται στα €175 και δίνεται σε όλους τους 
εργαζοµένους για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας ακόµα και στην περίπτωση ιδιωτικής 
φύλαξης (baby-sitting). 
Προσφέρεται δώρο γάµου το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ και δώρο αποφοίτησης, το οποίο  
χορηγείται στους υπαλλήλους που αποκτούν πτυχίο. 
Παρέχεται πλήρης κάλυψη του µισθού πέραν των όσων παρέχονται από το ΙΚΑ σε 
περίπτωση ασθένειας άνω των 15 ηµερών.  
 
Η Citibank χορηγεί στους εργαζόµενούς της στεγαστικά και προσωπικά δάνεια µε προνοµιακό 
επιτόκιο. Προσφέρει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της µε προνοµιακούς όρους και 
εφαρµόζει προγράµµατα προαιρετικής αγοράς µετοχών σε προνοµιακές τιµές.  
 
Παρέχει επίσης µια επιπλέον ηµέρα άδειας για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια και επιδόµατα 
βαρδιών που αφορούν όλους τους εργαζόµενους που δουλεύουν σε µη σταθερό ωράριο.  
 
Η τράπεζα χρηµατοδοτεί πλήρως ένα πακέτο ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και ατυχήµατος, το 
οποίο προβλέπει την αποζηµίωση του υπαλλήλου και της οικογενείας του µε 40 µισθούς, 
καθώς επίσης και ιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όλο το προσωπικό 
καθώς και στις οικογένειες του. 
 
Το πρόγραµµα πρόγραµµα ασφάλισης που παρέχει η τράπεζα προσφέρει 24ωρη τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο γιατρών όλων των 
ειδικοτήτων σε προνοµιακές τιµές, νοσοκοµειακή περίθαλψη, δυνατότητα νοσηλείας σε 
ειδικές τιµές καθώς και δυνατότητα αυτόµατης εκκαθάρισης του λογαριασµού νοσηλειών µε 
το ΙΚΑ από το συνεργαζόµενο νοσηλευτήριο. 
 
Οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα αιµοδοσίες µε σκοπό τη δηµιουργία Τράπεζας 
αίµατος και την αντιµετώπιση αναγκών των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Το 2004 
δόθηκαν 46 φιάλες αίµατος σε συγγενείς των υπαλλήλων. 
 



 

 

 
 
 
Η τράπεζα χρηµατοδοτεί επίσης πλήρως ετήσια γενική ιατρική εξέταση, (Check up day) σε 
όλο το προσωπικό και τις οικογένειές τους. Η γενική εξέταση περιλαµβάνει καρδιολογικές 
εξετάσεις, γυναικολογικές εξετάσεις (test Παπανικολάου), γενικές εξετάσεις αίµατος κτλ. Στα 
κεντρικά γραφεία λειτουργεί εξοπλισµένο ιατρείο µε διαθέσιµο ιατρό 3 φορές την εβδοµάδα. 
 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η τράπεζα αναλαµβάνει την πλήρη χρηµατοδότηση των 
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων των εργαζοµένων της.  
 
Η Citibank δίνει επίσης µεγάλη έµφαση στην ασφάλεια. Όλοι οι χώροι εργασίας φυλάσσονται 
από έµπειρο προσωπικό. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται ασκήσεις 
ετοιµότητας και εκκένωσης των κτιρίων, ενώ κάθε όροφος διαθέτει έναν καθορισµένο και 
εκπαιδευµένο υπεύθυνο ασφαλείας.  
 
Γίνεται ετήσια ανώνυµη έρευνα ικανοποίησης προσωπικού -Voice of the Employee (VOE): Τα 
αποτελέσµατα επικοινωνούνται σε όλο το προσωπικό. Οι διευθυντές κάθε τµήµατος 
κρίνονται βάση των αποτελεσµάτων της έρευνας και οφείλουν να καθορίσουν σε συνεργασία 
µε το προσωπικό τους το action plan το οποίο θα υλοποιηθεί µε στόχο την βελτίωση της 
ικανοποίησης του προσωπικού και άρα των αποτελεσµάτων της έρευνας την επόµενη χρονιά. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας και τα action plan παρακολουθούνται συστηµατικά από τη 
∆ιεύθυνση της Τράπεζας. 
  
Στα πλαίσια της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, διεξάγεται από τη τράπεζα ένα Performance 
Appraisal Survey που εξετάζει την άποψη των εργαζοµένων όσον αφορά την ετήσια 
αξιολόγησή τους και τον τρόπο επικοινωνίας της αξιολόγησης αυτής από τον προϊστάµενό 
τους. 
 
∆ίδονται ετήσια βραβεία ως αναγνώριση µιας εξαιρετικής απόδοσης ή/ και ολοκλήρωσης ενός 
συγκεκριµένου project κατά τη διάρκεια του ετήσιου event της τράπεζας όπου παρευρίσκεται 
όλο το προσωπικό. Κάθε χρόνο δίνονται σε περισσότερους από 30 υπαλλήλους 20 βραβεία. 
 
Σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των τµηµάτων έχει διαµορφωθεί ένα training curriculum 
για κάθε θέση εργασίας το οποίο ανακοινώνεται στο προσωπικό ώστε να γνωρίζει ο κάθε 
υπάλληλος το πρόγραµµα εκπαίδευσης που τον αφορά. Πραγµατοποιούνται επίσης 
µαθήµατα ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που ανταποκρίνονται 
κυρίως στις ανάγκες των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Η τράπεζα χρηµατοδοτεί πλήρως το ‘Club των εργαζοµένων’ (το 2004 δόθηκαν στο Club από 
την τράπεζα €300.000). Η διαχείριση αυτού του ποσού γίνεται αποκλειστικά από τους 
εργαζοµένους σε διάφορες δραστηριότητες όπως: οργάνωση εκδροµών στις οποίες µπορούν 
να συµµετέχουν όλοι καταβάλλοντας κάποιο συµβολικό ποσό, δωρεάν διανοµή εισιτηρίων 
για αγώνες ποδοσφαίρου και µπάσκετ, εξασφάλιση εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και συναυλίες σε προσιτές τιµές, οργάνωση µαθηµάτων χορού, συµµετοχή σε φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες.  
 
Κάποιες επί πλέον παροχές της τράπεζας είναι: 
 
• Shop and Smile: Παροχή εκπτώσεων στους εργαζοµένους της τράπεζας για αγορές από 
συγκεκριµένα επώνυµα καταστήµατα. 

• Family Day: Ηµέρα αφιερωµένη στα παιδιά των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της οποίας 
διοργανώνονται παιχνίδια στα καταστήµατα της τράπεζας. 

• Υποστήριξη και ενίσχυση της ποδοσφαιρικής οµάδας και της οµάδας µπάσκετ της 
Citibank. 



 

 

 
 
 
• Πρόσφατα ανακαινισµένοι χώροι εργασίας 
• Εστιατόριο σε κεντρικά κτίρια µε ειδικές τιµές για το προσωπικό (ενδεικτικό κόστος ανά 

µερίδα: €3). 
• Λειτουργία κουζίνας σε κάθε όροφο των κεντρικών κτιρίων όπου προσφέρεται δωρεάν 
καφές και σνακς. 

• Υπάρχει ελαστικότητα στην ώρα άφιξης των εργαζοµένων. 
• Προβλέπεται casual ντύσιµο την Παρασκευή. 
• ∆ίδεται 6 ηµέρες γονική άδεια µετά αποδοχών σε εργαζόµενους γονείς  
• H αρίστευση των παιδιών των εργαζοµένων στο σχολείο και η εισαγωγή στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση βραβεύεται χρηµατικά. 

 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Καρολίνα Φαφαλιού, HR Generalist 
 

 Λ. Συγγρού 54, 117 42 Αθήνα 
 210-9293807 
 karolina.fafaliou@citigroup.com 

 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
• «Η Citibank καλωσορίζει θερµά όλους τους υπαλλήλους της και πάντα αναγνωρίζει τη 
σκληρή δουλειά και τους ανταµείβει. Παρέχει πολύ καλές γνώσεις για τον τραπεζικό χώρο 
και την αγορά. Είναι από τους καλύτερους τραπεζικούς οργανισµούς στον κόσµο µιας και 
δείχνει πολύ µεγάλη υπευθυνότητα απέναντι στον πελάτη και τον υπάλληλο».  

• «Ο οργανισµός στον οποίο εργάζοµαι διοργανώνει σεµινάρια οικονοµικής εκπαίδευσης σε 
παιδιά σε συνεργασία µε το παιδικό µουσείο. Για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι 
απαραίτητη η εθελοντική συµµετοχή όλων των εργαζοµένων. Γίνεται αιµοδοσία σε τακτά 
διαστήµατα στη διάρκεια του έτους. ∆ιοργανώνονται εκδηλώσεις (αγώνες ποδοσφαίρου – 
µπάσκετ) µε σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στις αρχές του 
φθινοπώρου διοργανώνεται beach party για τον αποχαιρετισµό του καλοκαιριού.».  

• «Θεωρείται και είναι σχολείο στον χώρο των τραπεζών στην Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται 
1) Από τη ζήτηση που έχει το προσωπικό της Citibank στην Ελλάδα σε όλες τις βαθµίδες 2) 
Από τις µεταγραφές που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια προς όλες τις άλλες τράπεζες και 
όχι µόνον 3) Από τις υψηλές θέσεις και βαθµίδες που έχουν κατακτήσει, σχεδόν σε όλες 
τις τράπεζες στην Ελλάδα. Αυτό είναι που κάνει τη Citibank Ελλάδος µοναδική. Kαι ειδικά 
το πώς χτίζονται τα νέα παιδιά σε ένα άψογο εργασιακό περιβάλλον µε ίδια κουλτούρα τα 
τελευταία 20 χρόνια που γνωρίζω την τράπεζά µου.»  

 



 

 

 
 
 

Coca-Cola 3Ε, ΑΕ 
 
 

 
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε. 
αντιµετωπίζει µεµονωµένα τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κάθε ανθρώπου και συµπαραστέκεται έµπρακτα στα 
προβλήµατα υγείας της οικογένειας των εργαζοµένων 
της.  
 
Το Performance Management and Development 
(PM&D) της Coca-Cola είναι µια ετήσια διαδικασία που 
αφορά στη διαχείριση της απόδοσης και την ανάπτυξη 
των εργαζοµένων. Μέσω αυτής  αφενός διασφαλίζεται 
ότι οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας διαχέονται προς 
όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (ατοµική στοχοθέτηση, 
αξιολόγηση ατοµικών στόχων, αξιολόγηση συνολικής 
απόδοσης) και, αφετέρου, δηµιουργούνται ατοµικά 
πλάνα ανάπτυξης που καθορίζουν τις ενέργειες που θα 
πρέπει να γίνουν µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζοµένων.  
 
Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται στην Coca-Cola η «Έρευνα Κλίµατος Εργαζοµένων»(Culture 
Survey), η οποία αποτελεί βασικό µέρος της επικοινωνίας της εταιρίας µε τους εργαζόµενους, 
µιας και µέσω αυτής οι εργαζόµενοι δίνουν ένα δοµηµένο feedback σχετικά µε θέµατα που 
αφορούν στην εταιρική κουλτούρα, τις αξίες της εταιρίας, καθώς και σε θέµατα αµοιβών & 
παροχών. Target group της έρευνας είναι το σύνολο των εργαζοµένων, ανεξαρτήτως 
ιεραρχικού επιπέδου, και βάσει των αποτελεσµάτων της δηµιουργούνται πλάνα δράσης ανά 
τµήµα.  
 
Στην Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως λειτουργεί το σύστηµα «∆ιαδικασίας Νέων Ιδεών». 
Κάθε εργαζόµενος που εκτιµά ότι έχει µια καλή ιδέα για τη βελτίωση των προϊόντων ή ακόµη 
και τη λειτουργία της εταιρίας, είναι σε θέση να την γράψει σε µια κόλλα χαρτί και να την 
ρίξει στα ειδικά κουτιά που είναι τοποθετηµένα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι παλαιότερα οι «καλές ιδέες» βραβεύονταν µε χρηµατικά ποσά.  
 
Παράλληλα, µέσω του συστήµατος COBRA, το οποίο αφορά σε διατµηµατικές εβδοµαδιαίες ή 
µηνιαίες συναντήσεις, συζητούνται και συµφωνούνται θέµατα όπως η στοχοθέτηση των 
ανθρώπων της οµάδας, τα προβλήµατα, οι απόψεις και οι σκέψεις για την διεκπεραίωση µιας 
εργασίας καθώς επίσης και οι νέες ιδέες για τη βελτιστοποίηση του τρόπου εργασίας. 
 
Η Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως παρέχει στους εργαζόµενούς της πλήρες 
ιατροφαρµακευτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, επίδοµα παιδικού σταθµού (€171 το 
µήνα), βραβεύσεις και χρηµατικά ποσά για τους αριστούχους µαθητές, διατακτικές για 
αγορές αξίας 430 ευρώ σε σούπερ µάρκετ τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 
 
∆ιοργανώνεται αιµοδοσία και παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς αίµατος σε εργαζοµένο ή 
συγγενή του α΄ βαθµού. 
  
Παρέχει, επίσης, ετήσια άδεια 25 ηµερών από τη συµπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας 
στην εταιρία, εισιτήρια και προσκλήσεις για τις εκδηλώσεις που χορηγεί η εταιρία, σεµινάρια  



 

 

 
 
 
 
ιατρικής ενηµέρωσης, δώρα γάµων, βαφτίσεων και δωρεές εις µνήµην αποθανόντων 
συγγενών εργαζοµένων. 
 
Παράλληλα, η εθελοντική οµάδα «ΑΛΥΣΟΣ» που αποτελείται από εργαζόµενους της 
Ελληνικής Εταιρίας Εµφιαλώσεως υλοποιεί ποικίλα προγράµµατα εθελοντικής εργασίας σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής 
περιφέρειας. 
 
Άλλες παροχές που προσφέρει η εταιρία: 
• Παροχή καφέ, γιαουρτιών, φρυγανιών, προϊόντων εταιρίας προς κατανάλωση, επιδότηση 

µεσηµεριανού γεύµατος. 
• Κάρτες απεριορίστων διαδροµών για τα µέσα µαζικής µεταφοράς για τους εργαζόµενους 
που δεν έχουν αυτοκίνητο για τα Κεντρικά Γραφεία, καθώς και δωρεάν µετακίνηση µε 
πούλµαν από και προς τα εργοστάσια 

• ∆ιανοµή δώρων από προωθητικές ενέργειες προϊόντων σε όλους τους εργαζοµένους 
• Βιβλιοθήκη 
• Ποδοσφαιρικές οµάδες ανά site, οι οποίες συµµετέχουν σε τοπικά πρωταθλήµατα, καθώς 
και στο ετήσιο πρωτάθληµα όλων των χωρών του Οµίλου της εταιρίας  

• Ετήσια Εκδροµή 
• Χοροί Σωµατείων 
 
Στην εταιρία επίσης γιορτάζονται τα παρακάτω γεγονότα: 
• Κοπή Βασιλόπιτας 
• Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή 
• Γιορτή της Μητέρας 
• Γιορτή των Ερωτευµένων 
• Τσικνοπέµπτη 
• Γιορτή της Γυναίκας 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
Βίκυ Μπουζούκη, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελλάδας  
 

 Φραγκοκλησιάς 9, 151 25 Μαρούσι 
 210-6381700 
 vicky.bouzouki@cchbc.gr 

 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
•  «Όλα τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους 

µέσα απ’ το σύστηµα ανεβαίνοντας την ιεραρχία βήµα-βήµα».  
• «Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από το χώρο εργασίας µου και αισθάνοµαι περήφανος για 
την εταιρία µου. Οι σχέσεις µε τους εργαζόµενους όσον αφορά στο εργασιακό και 
κοινωνικό της πρόσωπο είναι άριστες. Είναι πάντα δίπλα στον εργαζόµενο και αυτό για 
εµάς τους υπαλλήλους της είναι το πλέον σηµαντικό. Αισθάνοµαι άνετα στην εταιρία µου 
και αυτό φαίνεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλω».  

• «Υγιές και αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον. Πάνω απ’ όλα ο «άνθρωπος» εργαζόµενος».    
  



 

 

 
 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ PISCINES IDEALES, ΑΕ 
 
 

 
Ο όµιλος εταιριών Piscines Ideales Α.Ε δηλώνει ότι 
οποιοδήποτε προσωπικό θέµα εργαζοµένου, όσο 
ασήµαντο και αν είναι, έχει προτεραιότητα σε σχέση µε 
οποιοδήποτε εταιρικό θέµα, όσο σηµαντικό και αν είναι. 
Έτσι, προσωπικά προβλήµατα εργαζοµένων συζητούνται 
άµεσα, επιλύονται ταχύτατα και οι εργαζόµενοι 
προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για 
την εταιρία, απαλλαγµένοι κατά το δυνατό, από 
προσωπικά προβλήµατα. 
 
Στην Piscines Ideales πραγµατοποιούνται συνεχώς 
προγράµµατα εκπαίδευσης ώστε οι εργαζόµενοι να 
εξελίσσονται και να καταλαµβάνουν υψηλότερες θέσεις 
στον οργανισµό. Για παράδειγµα, η καθαρίστρια 
παρακολουθεί µαθήµατα H/Y για να γίνει γραµµατέας ή 
τηλεφωνήτρια, ο κλητήρας µε πτυχίο λυκείου παρακολουθεί σεµινάρια για διακίνηση - 
έκδοση τιµολογίων, ώστε να γίνει αποθηκάριος ή σεµινάρια πωλήσεων για να γίνει πωλητής. 
 
Η εταιρία προσφέρει bonus και έκτακτες αµοιβές για τη συµµετοχή των υπαλλήλων στη 
βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, βραβεύει τον υπάλληλο της 
χρονιάς, µε µοναδικά κριτήρια το ήθος του και τη βελτίωση που σηµείωσε κατά την διάρκεια 
του έτους, ενώ παράλληλα προβλέπει και βραβεία για την 10ετία και την 5ετία. Επιπλέον, 
πραγµατοποιεί ετήσια εταιρικά ταξίδια 4-5 ηµερών για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόµενους 
και «ταξίδια έκπληξη» (Παρίσι, Λονδίνο, Περού, Αφρική, Νέα Υόρκη, κλπ.) σε 
συγκεκριµένους εργαζόµενους µε αφορµή προσωπικές επετείους, ή τη γενικότερη προσφορά 
τους. 
 
Η Piscines Ideales Α.Ε προσφέρει στους εργαζόµενούς της συµβόλαια οµαδικής ασφάλισης 
µε ικανοποιητικές παροχές, οικονοµικές διευκολύνσεις µεγάλου ύψους, προσωπικές εγγυήσεις 
του επιχειρηµατία – ιδιοκτήτη της επιχείρησης για προσωπικά δάνεια των εργαζοµένων (για 
σπίτι, αυτοκίνητο, κλπ.) και «δώρα έκπληξη» σε όσους προτείνουν σηµαντικές βελτιώσεις 
στην λειτουργία της εταιρίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διοίκηση επικοινωνεί απευθείας (face 
to face) και χωρίς κανένα απολύτως περιορισµό (χρονικό, "φόρµας" ή άλλο) µε όλους 
ανεξαιρέτως τους εργαζόµενους, οι οποίοι µπορούν και εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους 
για οποιοδήποτε θέµα.  
 
Επιπλέον, η εταιρία καταβάλλει τις δαπάνες επιµόρφωσης των εργαζοµένων της, 
προτρέποντάς τους να επιλέγουν εκπαιδευτικά προγράµµατα της απόλυτης αρεσκείας τους ή 
υποδεικνύοντας κάποια που η εταιρία κρίνει σηµαντικά. 
 
Η εταιρία κουλτούρα χαρακτηρίζεται από τις συχνές  συνευρέσεις των εργαζοµένων: 
 
• Εορταστικές εκδηλώσεις και οικογενειακά γλέντια.  
• Ετήσια γενέθλια εταιρίας. 



 

 

 
 
 
 
 
 
• Γιορτή κοπής πίτας για τους εργαζόµενους στα σπίτια των δύο κυρίων µετόχων ανά έτος 

εναλλάξ. 
• Χριστουγεννιάτικη γιορτή µε δώρα για τα παιδιά των εργαζόµενων. 
• Φαγητό και διασκέδαση µετά από σεµινάρια ή εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις. 
• Κοινές εκδροµές σε µικρότερες οµάδες. 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Αντώνης Φλώκος, Οικονοµικός & ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής   
 

 ∆αβάκη 18, 15121 Πεύκη 
 210-6148416, 210-6148420 
 info@piscinesideales.com 

 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 
• «Ο όρος «οικογένεια» βρίσκει πραγµατικό νόηµα στη συγκεκριµένη εταιρία».  
• «Όµορφο και γραφικό κτίριο στέγασης των γραφείων το οποίο ξεχωρίζει και επιπλέον δεν 
θυµίζει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας. Το αυξηµένο ποσοστό οικογενειακού 
«δεσίµατος» µεταξύ των εργαζοµένων. Πρωτοφανής θέληση και όρεξη για δουλειά από 
οποιοδήποτε εργασιακό πόστο».  

• «Η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει η εταιρία είναι µοναδική για τα εργασιακά δεδοµένα 
της εποχής. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβληµα στον εργαζόµενο η 
∆ιοίκηση είναι πάντα µία «ανοιχτή πόρτα».  

• «Σέβεται τους εργαζόµενους. Ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να έχουν απαιτήσεις. 
Είµαστε όλοι ίσοι, αφεντικά και εργαζόµενοι».   

• «Ίση µεταχείριση, οικογενειακό κλίµα, εκτιµούν έργο και άνθρωπο, είµαστε περήφανοι για 
αυτά που έχουµε καταφέρει».  

 
 

 

 

 



 

 

 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΤ∆ 
 
 

 
Τόσο τα εργαλεία και οι πρακτικές της υπηρεσίας 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού της Τράπεζας Κύπρου, όσο και 
ο τρόπος επικοινωνίας (γραπτός ή προφορικός) µεταξύ 
διοίκησης και προσωπικού, µαρτυρά το σεβασµό στην 
προσωπικότητα του κάθε εργαζοµένου. Το σύστηµα 
αξιολόγησης εργαζοµένων, για παράδειγµα, δεν 
αποτελεί ένα εργαλείο µέσω του οποίου ο 
εργαζόµενος ενηµερώνεται για την επίδοσή του, είναι 
ένα εργαλείο το οποίο ενισχύει το κανάλι επικοινωνίας 
µεταξύ προϊσταµένου - υπαλλήλου. Πρόκειται για µια 
επιτυχηµένη διαδικασία, αφού εκτός της αξιολόγησης, 
επιτυγχάνεται και αµφίδροµη επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων. Αλλά και η διαδικασία του 
Feedback αποτελεί ένα καλό παράδειγµα της 
ανθρωποκεντρικής µορφής της Τράπεζας Κύπρου. Η 
διαδικασία αυτή προβλέπει τον εντοπισµό των 
περιθωρίων βελτίωσης των επαγγελµατικών χαρακτηριστικών του εργαζοµένου, τα οποία εν 
συνεχεία εντάσσονται σε ένα «Προσωπικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης» µόνο εφόσον συµφωνεί 
στις πτυχές βελτίωσης και ο ίδιος ο εργαζόµενος. 
 
Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει ειδικά και κατά περίπτωση επιδόµατα ανά βαθµό/ θέση, 
καθώς και για εξαιρετική επίδοση. Η υψηλή επίδοση αναγνωρίζεται από την εξέταση των 
δυνατοτήτων για αναβάθµιση καθηκόντων και προαγωγή και από την συµµετοχή των 
εργαζοµένων σε ειδικά εκπαιδευτικά σεµινάρια. Βέβαια σε γενικές γραµµές οι εργαζόµενοι 
αξιολογούνται µε βάση ποιοτικά κριτήρια και όχι ποσοτικά. Το σύστηµα Mentoring το οποίο 
εφαρµόζεται επιτρέπει στους νεότερους εργαζόµενους να καθοδηγούνται από τους 
παλαιότερους.  
 
Η εταιρία έχει δηµιουργήσει ξεχωριστούς Τοµείς Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού σκοπός των οποίων είναι να παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Εκπαίδευσης 
που να παρακινεί το προσωπικό για δια βίου µάθηση.  
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή των διαφόρων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη του προσωπικού και την 
αυτοβελτίωσή του είναι: 
 

• Εκπαίδευση µε Υπαίθριες ∆ραστηριότητες (outdoor training) 
• Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on the job training) 
• Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση (σε συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς) 
• Ε – learning 
• Συµµετοχή σε σεµινάρια εκτός τράπεζας 
• ∆ιεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων από εξωτερικούς εισηγητές  
• ∆ανειστική Βιβλιοθήκη/ Κέντρο Πολυµέσων Εκµάθησης 

 
Η Εταιρία κέρδισε το Βραβείο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού σε σχετικό 
διαγωνισµό για το 2003. 
 



 

 

 
 
 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρία επιδοτεί πλήρως τη συµµετοχή στο πρόγραµµα του 
Institute of Financial Services UK, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του επαγγελµατικού 
τίτλου ACIB/BSC Honours Degree. 
Οι προτάσεις και οι απόψεις των υπαλλήλων εισακούγονται και λαµβάνονται υπόψη µέσω της 
επιτροπής Νέων ιδεών «Γένεσις», η οποία εξετάζει και υλοποιεί νέες ιδέες τις οποίες 
υποβάλλουν άµεσα όλοι οι υπάλληλοι, χωρίς την παρεµβολή της ιεραρχίας.  
 
 
Μέσω των συναντήσεων Brain Storming, τις οποίες συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα η 
ανώτατη διοίκηση µε τη συµµετοχή 15-20 ατόµων από τις χαµηλές και µεσαίες κλίµακες της 
ιεραρχίας.  
Πολλές αποφάσεις που αφορούν άµεσα τους εργαζόµενους λαµβάνονται µε τη δική τους 
συµµετοχή. Για παράδειγµα τα κριτήρια και οι νόρµες του συστήµατος Μέτρησης Εργασίας 
(Work Measurement) σχεδιάστηκαν µε την ουσιαστική συµµετοχή των άµεσα 
ενδιαφερόµενων. 
 
Η τράπεζα προσφέρει στους εργαζοµένους της δυνατότητα επέκτασης της άδειας 
µητρότητας είτε µε λήψη άδειας άνευ αποδοχών, είτε µε συσσώρευση των ωρών του 
µειωµένου ωραρίου. Μειωµένο ωράριο, το οποίο ισχύει για διπλάσιο χρονικό διάστηµα απ’ 
ότι σε άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.  
∆ίδεται δώρο για κάθε παιδί που γεννιέται, καλύπτονται τα έξοδα παιδικού σταθµού (έως 
€180 το µήνα και τα έξοδα κατασκήνωσης (€660 ευρώ το χρόνο για παιδιά µεγαλύτερα των 
7 ετών). 
 
 Στην εταιρία διοργανώνονται εκδηλώσεις: 

o Ενάρξεις νέων Κατ/των. 
o Κοπή Βασιλόπιτας ανά περιφέρεια. 
o Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των υπαλλήλων.  
o Σηµαντικός αριθµός εκδροµών, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων ανά κατάστηµα/ υπηρεσία/ τµήµα που στηρίζονται από κονδύλι 
που παρέχει η Τράπεζα ανά υπάλληλο. 

o ∆ιάφορες εκδηλώσεις µέσω των ΕΚΑ∆. 
 
Στην εταιρία διοργανώνεται εσωτερικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου και παρέχεται 
γυµναστήριο. 
 
Υπεύθυνος: 
 
Χρυσάνθη Νυχτή, Τοµέας Στελέχωσης & Αξιολόγησης Απόδοσης 
 

 Λ. Αλεξάνδρας 170, 115 21 Αθήνα 
 210-6477485 
 chnychti@bankofcyprus.gr 

 
 



 

 

 
  
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 
• «Βασικό χαρακτηριστικό είναι η έµφαση που δίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα και το 
οποίο γίνεται αντιληπτό από την  πρώτη επαφή ως υποψήφιου εργαζόµενου έως την 
περίοδο απασχόλησης. Παραδείγµατα: Ζεστό περιβάλλον, επικοινωνία στον ενικό µεταξύ 
συναδέλφων γνωστών και µη, προσωπικό τηλέφωνο µε το όνοµα καθενός (αναγνώριση) 
όταν καλεί σε εσωτερικό τηλέφωνο της εταιρίας, ευχετήριες κάρτες στα γενέθλιά µας, 
δώρα µε τη µορφή πιστώσεων σε πιστωτικές κάρτες Χριστούγεννα και Πάσχα, συνεχής 
ώθηση για επιµόρφωση και ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, ετήσια αξιολόγηση – 
αυτοαξιολόγηση».  

• «Υπάρχει κλίµα συνεργασίας και οµαδικότητας. Όταν κάποιος είναι πιεσµένος από τη 
δουλειά είναι όλοι πρόθυµοι να τον διευκολύνουν. Όταν κάποιος γιορτάζει συνεισφέρουµε 
όλοι οικονοµικά και του παίρνουµε δώρο». 

• «Υπάρχει εξαιρετική βοήθεια από τη ∆ιοίκηση σε περιπτώσεις προσωπικών ζητηµάτων του 
προσωπικού, όπως σε έκτακτες οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια συγγενικού 
προσώπου, άγαµη µητέρα) όπου η ∆ιοίκηση µε την οικονοµική και την ηθική στήριξη 
βοήθησε πολύ.»  

• «Αισθάνεσαι τον οργανισµό ως οικογένεια. Οποιοδήποτε πρόβληµα θα ακουστεί και θα 
επιλυθεί άµεσα. ∆υνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης.»  

• «Τέλεια οργάνωση εργασίας. Φιλικό περιβάλλον χωρίς να ασκείται καµία µορφή πίεσης µε 
στόχους και νούµερα.»   



 

 

 
ΕΜΑ ΑΕΒΕ 
 
 

 
Στην ΕΜΑ ΑΕΒΕ η εκπαίδευση είναι συνεχής και αφορά 
στη βελτίωση των επαγγελµατικών ικανοτήτων των 
εργαζοµένων αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξή τους 
(πχ ξένες γλώσσες, σεµινάρια δηµιουργικής σκέψης 
κλπ).  
 
Σε υπαλλήλους που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και έχουν δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης, η 
εταιρία καλύπτει το κόστος παρακολούθησης 
µακροχρονίων σεµιναρίων ή µεταπτυχιακών σπουδών 
(9µηνο φορολογικό σεµινάριο, 2ετές σεµινάρια 
Management και Marketing).  
 
Για την εκπαίδευση σε τεχνικά θέµατα η εταιρία, σε 
συνεργασία µε τους βασικούς προµηθευτές της, στέλνει 
εργαζόµενούς της στο εξωτερικό. Επίσης οι ∆ιευθυντές 
και Προϊστάµενοι της εταιρίας, συµµετέχουν κάθε χρόνο σε συνέδρια και  επιµορφωτικά 
σεµινάρια που έχουν σχέση µε Στρατηγική, ∆ιοίκηση, Ανθρώπινες σχέσεις κλπ .   
 
Προτού συνταχθεί ή αναθεωρηθεί µια διαδικασία ζητείται η γνώµη των ανθρώπων που 
ενέχονται σε αυτή. Οι απόψεις και οι προτάσεις τους λαµβάνονται σοβαρά υπόψη  και γίνεται 
προσπάθεια να δίνονται  τεκµηριωµένες απαντήσεις σχετικά µε τη δυνατότητα ή όχι 
αποδοχής τους.  Η ΕΜΑ ΑΕΒΕ δείχνει έµπρακτα το σεβασµό της προς την προσωπικότητα 
κάθε εργαζόµενου µέσα από τις Πολιτικές ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού που εφαρµόζει 
και οι οποίες αφορούν όλο το προσωπικό χωρίς καµία διάκριση θέσης, µόρφωσης, φύλου, 
εθνικότητας ή άλλου κριτηρίου.  Αυτές οι πολιτικές αφορούν στην παροχή Οµαδικής 
Ασφάλισης  (Ζωής, Νοσοκοµειακής & Ιατροφαρµακευτικής), στη παροχή  πρόσθετου 
πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής (Chek up) και γιατρού εργασίας.  
 
Η εταιρία παρέχει επίσης στους εργαζοµένους της, άτοκα δάνεια, διάφορα δώρα κατά την 
περίοδο των εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα (διατακτικές για τρόφιµα & ποτά, παιχνίδια για 
τα παιδιά) και σχολικά είδη της UNICEF κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου.  
 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι όλο το προσωπικό συµµετέχει (ανεξαρτήτως  απόδοσης ) σε 
ένα ελάχιστο πριµ αποδοτικότητας της εταιρίας, ανάλογα µε τα ετήσια οικονοµικά της 
αποτελέσµατα  και σε ένα πρόσθετο ατοµικό πριµ κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης.   
 
Σε περίπτωση ολιγοήµερης ασθενείας, δεν περικόπτεται το µέρος των αποδοχών του 
εργαζοµένου που ορίζει η ασφαλιστική νοµοθεσία αλλά ούτε και ζητείται αποδεικτικό από 
ιατρό του ΙΚΑ.  
 
Πέραν των αποδοχών, η εταιρία καλύπτει το κόστος διέλευσης της ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ και 
παρέχει e-pass σε όλους τους εργαζόµενους της εγκατάστασης Ασπροπύργου (17 άτοµα) για 
την προσέλευση και αποχώρησή τους από την εργασία. Στους εργαζόµενους που αποχωρούν 
για συνταξιοδότηση η εταιρία, αντί του 40%, καταβάλει το 100% της νόµιµης αποζηµίωσης. 
 



 

 

 
Υπεύθυνος: 
 
 
Μαβιλίδης Κοσµάς, Οικονοµικός & ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής 
 

 Γαλήνης 17, 145 65 Κηφισιά 
 210-6290218, 210-6290300 
 mavilidis@ema.gr 

 
 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 
• «Το περιβάλλον είναι το καλύτερο που µπορεί να υπάρχει καθώς επίσης και οι σχέσεις των 
συνεργατών – συναδέλφων είναι οι καλύτερες».  

• «Εκτιµώ την παροχή παραπάνω ιατρικής ασφάλειας και ασφάλειας ζωής στους 
εργαζόµενους».  



 

 

 
 

EXODUS A.E.  
 
 

 
Από τις αρχές του 2003 διεξάγεται κάθε χρόνο στην 
Exodus µία ανώνυµη on-line έρευνα σχετικά µε τη 
γνώµη και το βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων 
για ουσιαστικά θέµατα της εταιρίας. Σε αυτή 
διερευνάται και η ικανοποίηση των εργαζοµένων 
σχετικά µε τη διοίκηση της εταιρίας, καταγράφονται τα 
συναισθήµατά τους για την εταιρία, το περιβάλλον 
εργασίας, την αξιοκρατία και τις δυνατότητες εξέλιξής 
τους.  
 
Η Exodus AE έχει υιοθετήσει ένα σύστηµα mentoring, 
µε το οποίο βοηθάει το νέο συνεργάτη να 
προσαρµοστεί τόσο στο αντικείµενο της εργασίας του, 
όσο και στο εργασιακό περιβάλλον ώστε να λάβει την 
απαραίτητη γνώση προκειµένου να εµπλακεί ενεργά 
στα έργα και καθήκοντα της εταιρίας. 
Στο εταιρικό Intranet υπάρχει και το e.Campus, µία περιοχή για on-line εκµάθηση, όπου 
διατίθενται περί τα 45 µαθησιακά αντικείµενα θέµατα (on-line courses, παρουσιάσεις κτλ.) 
για όλες τις θέσεις εργασίας στην εταιρία.  
 
Η εταιρία έχει εγκαταστήσει ένα on-line σύστηµα υποβολής προτάσεων (suggestion box) το 
λεγόµενο F.I.S.H. (Fresh Ideas Start Here with you) σχετικά µε όλα τα θέµατα της εργασίας, 
όπως είναι για παράδειγµα θέµατα που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, στην 
τεχνολογία, στην οργάνωση της εταιρίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και άλλα 
πολλά. Ο καθένας που υποβάλλει µία ιδέα ή πρόταση επώνυµα έχει την ευκαιρία να 
συµµετάσχει σε µία κλήρωση για επιβράβευση, ανεξάρτητα εάν η ιδέα ή πρότασή του 
υλοποιηθεί. Όλες οι προτάσεις και ιδέες που υποβάλλονται απαντώνται σε ένα χρονικό 
πλαίσιο  µίας εβδοµάδας. Η συµµετοχή και υποβολή των ιδεών παρακολουθείται στατιστικά 
και οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται να υποβάλλουν προτάσεις σε περιοχές που δεν έχουν 
ακόµα δεχτεί αρκετές ιδέες. Οι µισές από τις προτάσεις εφαρµόζονται άµεσα.  
 
Το employee survey το οποίο διεξάγεται µια φορά το χρόνο στην εταιρία περιλαµβάνει και 
ερωτήσεις που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον. Φέτος διεξήχθη  µια έρευνα επιπλέον, 
σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από την τεχνική υποστήριξη και τον τεχνικό εξοπλισµό 
που η εταιρία παρέχει στους εργαζοµένους. Παράλληλα η Exodus έχει θεσπίσει ένα σχέδιο 
αναγνώρισης και επιβράβευσης του προσωπικού, το λεγόµενο σχέδιο «Ηρακλής», το οποίο 
προβλέπει µια σειρά bonus και βραβείων.  
Η εταιρία παρέχει στους µόνιµους υπαλλήλους της δωρεάν Κάρτα Νοσηλείας, δωρεάν ετήσιο 
check-up σε ιατρικό κέντρο για την οµάδα των ∆ιευθυντών και Υπευθύνων τοµέων και έχει 
Γιατρό Εργασίας και Υπεύθυνο  Ασφαλείας στην Εταιρία µια φορά την εβδοµάδα. 
Πέραν τούτου, παρέχονται πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς µε δωρεάν ή 
προνοµιακή συνδροµή και προνοµιακά πιστωτικά όρια τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για 
τις οικογένειές τους, προνοµιακά καταναλωτικά πιστωτικά προϊόντα, κινητά τηλέφωνα, stock 
options της Τράπεζας Πειραιώς για την οµάδα των ∆ιευθυντών και Υπευθύνων Τοµέων και 
προνοµιακά ασφαλιστικά προγράµµατα από την Τράπεζα Πειραιώς. 
 



 

 

 
 
 
Η EXODUS πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 και διακρίθηκε για το 
«Committed to Excellence του EFQM» και το «Recognised for Excellence» κάτι το οποίο 
έχουν πετύχει µόνον λίγες άλλες εταιρείες στην Ευρώπη (και µόνο 4 -5 πληροφορικής). 
 
Το ποσοστό των γυναικών στην εταιρία είναι αυτή τη στιγµή 40%. Η εταιρία έχει θ΄σει 
στρατηγικό στόχο στα επόµενα χρόνια να αυξήσει τα ποσοστά αντρών και γυναικών 
σταδιακά στο 50 – 50% (µέχρι το τέλος του 2005). Για το  χώρο της πληροφορικής στον 
οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία το ποσοστό 40% των γυναικών θεωρείται αρκετά υψηλό, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι παραδοσιακά οι Software Engineers είναι κατά πλειοψηφία άνδρες. 
Για αυτό το λόγο έχει καθιερώσει να προσλαµβάνει γυναίκες κατά προτεραιότητα σε θέσεις 
τεχνικού προσωπικού σε περίπτωση υποψηφίων µε ίδια προσόντα. 
 
Σε καθηµερινή βάση παρέχονται δωρεάν καφέδες όλων των ειδών, αφεψήµατα και 
αναψυκτικά στη διάρκεια όλων των εργάσιµων ωρών. Οι κουζίνες είναι επίσης εξοπλισµένες 
µε φούρνο µικροκυµάτων και τοστιέρα.  
 
Στην εταιρία γιορτάζονται:  

o η «κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας» στην οποία συµµετέχει  όλο το 
προσωπικό  και περιλαµβάνει φαγητό και χορό. 

o τα Χριστούγεννα µε ανταλλαγή δώρων, πάρτι στους ορόφους της εταιρίας. 
o Τα Χριστούγεννα µε δώρα και εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζοµένων 
o επιτεύγµατα, όπως βραβεύσεις, µε όλους στην εταιρία  
o αναλήψεις σηµαντικών έργων  
o αποπεράτωση (απαιτητικών) έργων µε την οµάδα έργου  
    

Άλλος τρόπος διασκέδασης στην εταιρία είναι η νεοσύστατη οµάδα µπάσκετ η οποία 
µάλιστα, είναι και µικτή.  
 
 
Υπεύθυνος: 
 
 
Eleonora Witkamp, Υπεύθυνη Τοµέα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 

 Φαραντάτων 6-10, Αθήνα 
 210-7450300, 210-7470616 
 ewitkamp@exodus.gr 

 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
• «∆εν νοµίζω πως υπάρχουν πολλές εταιρίες που σου δίνουν 6 µήνες πληρωµένη άδεια για 
να φροντίσεις το παιδί σου µετά τη γέννα. Αυτή η δυνατότητα µου δόθηκε από τον 
διευθυντή µου και από τους συναδέλφους µου και για τα 2 παιδιά που γέννησα». 

• «Παρόλο που η EXODUS δραστηριοποιείται σε ένα καθαρά «τεχνοκρατικού χαρακτήρα» 
χώρο, είναι αξιοθαύµαστη η συνεχής ανησυχία και δέσµευση της ∆ιοίκησης για συνεχή 
βελτίωση σε όλους τους τοµείς και ειδικά όσον αφορά στην κοινωνική εταιρική ευθύνη. 
Υπάρχει ακόµα η έννοια της «οικογένειας» και της «παρέας». Νιώθω ότι η ∆ιοίκηση 
διακατέχεται από ανθρωπιά. Κάνει συνεχείς προσπάθειες να βελτιώσει τις παροχές προς 
τους εργαζόµενους».   



 

 

 
JOHNSON DIVERSEY HELLAS, ΑΕ 
 
 

Το 2003 δηµιουργήθηκε στην Johnson Diversey Ελλάς, 
µε παραίνεση της διοίκησης της εταιρίας, το «Sound 
Board» των εργαζοµένων, στόχος του οποίου είναι να 
διασφαλίζει  την επικοινωνία και την οργάνωση των 
εργαζοµένων για την αποτελεσµατικότερη συµβολή 
τους στα θέµατα ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και 
γενικότερα στα θέµατα διοίκησης της εταιρίας. Στην 
Johnson Diversey προτού παρθεί κάποια οριστική 
απόφαση από πλευράς της διοίκησης της εταιρίας, 
αποστέλλονται στους εργαζόµενους ερωτηµατολόγια, 
προκειµένου να προσµετρηθεί και η άποψή τους.  
 
Η επιχείρησή προσφέρει µια σειρά επιδοµάτων, όπως 
ηµερήσιο επίδοµα σίτισης, επίδοµα χρήσης προσωπικού 
ή εταιρικού αυτοκινήτου, επίδοµα εργασίας εκτός 
έδρας, και ένα εφάπαξ επίδοµα τοκετού ή αποβολής, 
µέσω οµαδικού ασφαλιστικού συµβολαίου ύψους €250.  
Επίσης προσφέρεται και µια σειρά παροχών, όπως, κινητό τηλέφωνο στο 77% των 
εργαζοµένων της εταιρίας, µε µέγιστο ποσό κάλυψης €86 ανά µήνα, οµαδικό ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο ιατροφαρµακευτικής, νοσοκοµειακής περίθαλψης και απώλειας µισθού, καθώς 
επίσης και συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 
 
Μια ενδιαφέρουσα πρακτική είναι ότι ο Γενικός ∆ντης της εταιρίας περνά µία ώρα κάθε πρωί 
στην καφετέρια προσωπικού, πίνοντας τον καφέ του και κουβεντιάζοντας µε τους 
υπαλλήλους. 
 
Το Bonus Scheme της Johnson Diversey διαφοροποιείται ανάλογα µε το αντικείµενο 
εργασίας και τη θέση του εργαζοµένου. Για παράδειγµα, µε την επίτευξη ενός συγκεκριµένου 
στόχου πωλήσεων προβλέπεται η προσφορά ενός ταξιδιού για όλους τους πωλητές, 
τεχνικούς και το management team της εταιρίας. Προσφέρονται επίσης και Excellence 
Awards για την εξαιρετική απόδοση του εργαζόµενου, µέσα στη χρονιά, σε οποιοδήποτε 
τοµέα. Επιβραβεύεται επίσης και η πολυετής απασχόληση στην εταιρία (από 5 έως και 25 
χρόνια µε δώρα αξίας €50 – €600). 
 
Σηµαντικό είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της εταιρίας, ενώ ευέλικτο είναι το ωράριο 
εργασίας, καθώς και το επίπεδο συνεννόησης µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης. 
 
Το  ωράριο εργασίας µέσα στην εβδοµάδα είναι 08:00-16:30, προκειµένου την Παρασκευή η 
ώρα αποχώρησης να είναι στις 14:00 και να παρέχεται µε αυτό τον τρόπο long weekend.  
Η εταιρία έχει θεσπίσει το «family day», σύµφωνα µε το οποίο προσφέρεται µια επιπλέον 
ηµέρα στις ηµέρες άδειας που ορίζονται από το νόµο.  
 
∆ιάφορες εκδηλώσεις της εταιρίας είναι: 
• Ετήσιο κόψιµο της πίττας σε συνδυασµό µε την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσµάτων 
από το Γενικό ∆ιευθυντή. 



 

 

• Παιδική γιορτή για όλα τα παιδιά των εργαζοµένων τα Χριστούγεννα (παιδική παράσταση, 
δώρα, φαγητό). 

• Ετήσιες εκδροµές των τµηµάτων σε συνδυασµό µε τη στοχοθεσία της νέας χρονιάς. 
• 2 ετήσιες εκδροµές µε συµµετοχή όλων των εργαζοµένων.  
• Parties/ Happenings σε αποχωρήσεις εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης, γενέθλια 
εργαζοµένων κλπ.  

• ∆είπνο εργαζοµένων ανά τµήµα σε διάφορες χρονικές στιγµές µέσα στο έτος. 
 
 
 
Υπεύθυνος: 
 
Βασιλική Παπαναστασίου, HR Manager 
 

 Χειµαρας 5, 15125 Μαρούσι  
 210-6385900 
 vasiliki.papanastasiou@johnsondiversey.com 

  
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
 
•  «Η αµεσότητα που υπάρχει στο διάλογο µε τα ανώτατα στελέχη. Το να συζητάς πίνοντας 
τον πρωινό καφέ σου µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή µε τα άλλα στελέχη δίπλα, για πάρα 
πολλά θέµατα νοµίζω ότι δεν συναντάται σε πολλές εταιρείες».  

 
 



 

 

EFG FACTORS, AE 
 
 

 
Στην EFG Factors A.E. δεν υπάρχουν τµήµατα. Όλοι οι 
εργαζόµενοι αισθάνονται ότι ανήκουν σε µία µεγάλη 
οµάδα. Καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας και ολόκληρη 
την εβδοµάδα υπάρχει ανοικτή τηλεφωνική σύνδεση της 
οµάδας µε τον CEO. Κάθε µήνα πραγµατοποιείται ένα 
«brainstorming session», στο οποίο συµµετέχουν όλοι οι 
εργαζόµενοι, ανταλλάσσοντας ιδέες και προτάσεις. Στην 
EFG Factors η προσοχή της Οµάδας εστιάζεται στην 
επιβράβευση και όχι στην τιµωρία. Η επισήµανση των 
λαθών χρησιµοποιείται για τη βελτίωση της απόδοσης και 
τη µάθηση.  
 
Στην EFG Factors οι άνθρωποι της Οµάδας 
παροτρύνονται συνεχώς και συµµετέχουν ενεργά σε 
κάθε πρωτοβουλία και εταιρική απόφαση, ενώ δουλειά 
των εργαζοµένων είναι να αναζητούν, να βρίσκουν, να προτείνουν και να συµµετέχουν σε 
όποια εκπαιδευτικά προγράµµατα επιθυµούν οι ίδιοι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή επιπέδου  
προηγούµενης τυπικής επίσηµης  εκπαίδευσης. 
 
Η υλοποίηση των αποφάσεων γίνεται από τους ανθρώπους που πρότειναν ή γέννησαν την 
ιδέα οι οποίοι είναι και επικεφαλής των σχετικών task forces, και κάθε χρόνο στην εορτή της 
πίττας του νέου χρόνου, απονέµονται διακρίσεις στους εργαζοµένους που ξεχώρησαν µε την 
απόδοσή τους.  
 
Η εταιρία προβλέπει επίσης την χορήγηση επιπλέον ηµερών άδειας, ετήσια bonus και υψηλές 
αυξήσεις µισθών σε ετήσια βάση. Να σηµειωθεί ότι τα bonus, οι µισθοί και οι έξτρα παροχές 
είναι σε σηµαντικά  υψηλότερο επίπεδο από τον ανταγωνισµό.  
 
Επιπλέον, η EFG Factors παρέχει µεγαλύτερη της προβλεποµένης από τον νόµο µητρική 
άδεια µετ’ αποδοχών, παρέχει χρήση parking αυτοκινήτου από όλα τα µέλη της οµάδας,  
χορήγηση µεσηµεριανού φαγητού σε όλους τους εργαζόµενους, ενώ δίνει µεγάλο βάρος και 
στην τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 
 
Κάποια γεγονότα που γιορτάζονται στην εταιρία: 

• Οι επιτυχίες της δραστηριότητας και διακρίσεις της Οµάδας 
• Ηµέρα γενεθλίων συνεργατών 
• Γέννηση παιδιού συνεργάτη 
• Ονοµαστική γιορτή συνεργάτη 
• Οι γάµοι των συνεργατών  

 
Στην εταιρία διοργανώνονται εκδροµές, συναντήσεις για χορό, surprise birthday parties, 
αθλητικές συναντήσεις και ετήσιο διήµερο meeting το Σεπτέµβριο σε ξενοδοχείο εκτός 
Αθηνών. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Υπεύθυνος: 
 
Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Γενικός ∆ιευθυντής 
 

 Καποδιστρίου 3 & Λ. Μεσογείων, 15343 Αγ. Παρασκευή 
 210-6078000, 210-6078012 
 ppapatheodorou@eurobank.gr 

 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων:   
 
 
 
• «Πραγµατικά υπάρχει η αίσθηση της οικογένειας. Όλοι µας είµαστε σαν φίλοι. 
Υπάρχουν παροχές όπως ιδιωτικό parking – φαγητό το µεσηµέρι – κάθε είδους καφές, σνακ, 
αναψυκτικά, µέχρι και εµφιαλωµένο νερό. Ποτέ δεν γίνεται έλεγχος αν αργήσει κανείς, ούτε 
αν έχει κάποια extra δουλειά προσωπική. Όλη η εταιρία «καταλαβαίνει» σε περίπτωση 
προβλήµατος υγείας µε έντονη και φιλική συµπεριφορά απέναντι σε αυτόν που αρρώστησε».  
• «Η άριστη επιλογή προσωπικού είναι το µυστικό της επιτυχηµένης πορείας της 
εταιρίας. Προσφέρει φαγητό για όλους σε καθηµερινή βάση. Όταν δίδεται bonus κάθε χρόνο 
το φορολογείται η εταιρία και όχι το προσωπικό. Όλα τα ανώτερα στελέχη είναι προσβάσιµα 
και ασκείται “Flat Hierarchy System” και “Management by walking around”. Η εταιρία είναι 
εντελώς διαφορετικά «στηµένη» από όλες τις άλλες του κλάδου µε επιτυχή πορεία, διεθνώς 
αναγνωρισµένη».  
• «Το πιο µοναδικό και ασυνήθιστο πράγµα στην εταιρία µας είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής 
µας ο οποίος έχει ανεβάσει την εταιρία εκεί που είναι και είναι πολύ ειδική η µεταχείρισή του 
προς εµάς. Οι γνώσεις του για το προϊόν και την αγορά είναι καταπληκτικές και είναι 
µοναδικός στο χώρο του για την Ελλάδα. Αυτός κάνει την εταιρία “The Greatest Place To 
Work”».   
 
 

  



 

 

  
 
ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΟΜ, ΑΒΕΕ  
(PERNOD RICARD HELLAS) 

 
Σηµαντικό ρόλο για την εταιρία διαδραµατίζει η εκπαίδευση 
των εργαζοµένων της. Η εκπαίδευση προγραµµατίζεται στα 
πλαίσια τριετούς πλάνου και, επί µέρους, σε ετήσια βάση 
χωριστά για κάθε τµήµα (Γενική ∆/νση, Πωλήσεις, 
Marketing, Οικονοµικό, Τεχνικό). Όµως, η ευελιξία στη 
διαµόρφωση του τελικού προγράµµατος είναι αρκετά 
µεγάλη ώστε να επιτρέπει στους ∆ιευθυντές (για τον εαυτό 
τους ή τους υφισταµένους τους) ή τους άµεσα 
ενδιαφερόµενους να συµµετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα που δεν έχει προγραµµατιστεί εκ των 
προτέρων.  
 
Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται µόνο σε συνεργασία µε 
ιδιωτικούς φορείς εκτός εταιρίας ή µε το Κέντρο 
Εκπαίδευσης του Οµίλου στη Γαλλία, αλλά επεκτείνεται και σε εσωτερικά προγράµµατα από 
άµεσους ή έµµεσους συνεργάτες της εταιρίας, τα οποία προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα της 
ιεραρχίας (πχ. ∆ιαχείριση Ποιότητας, Ασφάλεια και Υγιεινή, Πρώτες Βοήθειες, Οικονοµικά για 
µη Οικονοµικούς, Γευσιγνωσία κλπ.). 
 
Ο έµπρακτος τρόπος που η επιχείρηση επιβραβεύει την καλή απόδοση των υπαλλήλων είναι 
το ετήσιο bonus και το ποσοστό ετήσιας αύξησης µισθού. Επίσης, συµπεριλαµβάνει το ικανό 
δυναµικό της, στο πλάνο προώθησης και διαδοχής, το οποίο κοινοποιείται στον όµιλο µέσω 
του ετήσιου προϋπολογισµού και µέσω της ετήσιας αξιολόγησης προσωπικού (για τα µεσαία 
και ανώτερα στελέχη). 
 
Εκτός από τα καθηµερινά δείγµατα σεβασµού στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, όπως το 
ελαστικό ωράριο, η αποφυγή άσκοπων υπερωριών ή η άτυπη παραχώρηση ηµερών αδείας 
για τις επιπλέον ώρες εργασίας, η εταιρία προωθεί και ενισχύει την ανοιχτή επικοινωνία 
προϊστάµενου-υφιστάµενου, προβλέπει πρόσθετες παροχές (όπως οµαδική ασφάλιση ζωής 
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ταξιδιωτική ασφάλιση, Ticket Restaurant και δωρεάν e-
pass).  
 
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται και στα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά και γενικότερα στις 
συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το 2004 η εταιρία προσέφερε στους 
υπαλλήλους εισιτήρια για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και σε µια οµάδα εργαζοµένων (που δεν 
έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν συχνά), διοργάνωσε ταξίδι στην Πορτογαλία για να 
παρακολουθήσουν τον τελικό του Euro 2004. Στην αρχή του χρόνου, για να ανταµείψει τις 
οµάδες Πωλήσεων και Marketing για τα καλά αποτελέσµατα του 2003 και για εκπαιδευτικούς 
λόγους, προσέφερε οργανωµένο ταξίδι στην Κούβα για 80 άτοµα. 
 
Υπεύθυνος: 
 
Χρίστος Λουτζάκης, Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος HR 
 
Λεωφ. Ανθούσας, 153 51 Παλλήνη 
210-6601411, 210-6601400 
prhellas@pernod-ricard-hellas.com 
 



 

 

 
 
 
Κάποια σχόλια των εργαζοµένων: 
 
 
• «Τα κανάλια επικοινωνίας είναι ανοιχτά προς όλα τα επίπεδα. Το κλίµα συναδελφικότητας 
είναι έντονο και νιώθεις φιλικά, ζεστά και συναδελφικά».  

• «Το προσωπικό παροτρύνεται να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και δεν εγκαταλείπεται αν 
κάποια φορά γίνουν λάθη. Υπάρχει µεγάλη αυτονοµία στη λειτουργία της τοπικής εταιρίας 
σε σχέση µε την µητρική, ενώ παράλληλα παρέχεται καθοδήγηση και εργαλεία, για να 
διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων και η καθηµερινή δουλειά. Θα ήθελα στα αλήθεια 
να παραµείνω εδώ µέχρι τη σύνταξη».  

 


