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KRAFT FOODS HELLAS S.A 
 
 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία  KRAFT FOODS 

HELLAS S.A 
Πολυεθνική (µητρική: 
Kraft Foods 
International) 

2. Αξιολογητής Οµάδα αξιολόγησης 
ALBA 

3. Κατάταξη στη λίστα 1 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 5 
    Σεβασµός 5 
    ∆ικαιοσύνη 4 
    Περηφάνια 5 
    Συντροφικότητα 4 
5. ∆ραστηριότητα Κλάδος τροφίµων 
6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

409 

7. Τζίρος (2003)  
€ 86.520.000,00  

8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  6% 
9. Αναλογία ανδρών – γυναικών 186/223 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

50 

 
 
 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 
 
Οι εργαζόµενοι είναι περήφανοι για τα προϊόντα, την ισχύ της εταιρείας, την κοινωνική 
της ευαισθησία και το κοινωνικό πρόσωπο που επιδεικνύει. Είναι αξιοσηµείωτο ότι όλοι 
κάνουν λόγο, ακόµα και αυτοί που αποχωρούν, για άριστες σχέσεις και πολύ καλό 
κλίµα στην εταιρεία. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι δεσµοί παραµένουν δυνατοί µε όλους 
σχεδόν τους αποχωρήσαντες. Επίσης το turn-over rate είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Πολύ 
καλό εργασιακό κλίµα, κουλτούρα, σχέσεις εµπιστοσύνης, επικοινωνία, φιλική 
ατµόσφαιρα, open door policy. Η διοίκηση είναι πάντα δίπλα στους εργαζοµένους και 
προβάλλει τη δουλειά τους. Μέσα στην εταιρεία υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες 
συνεχούς εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αλλά και σπουδαίες 
δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης τόσο στην Kraft Foods Hellas όσο και στις άλλες 



εταιρείες του οµίλου.  Επιπλέον είναι µια από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρείες µε 
θεσµοθετηµένο κώδικα εξισορρόπησης επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής.  

 

• Κάθε χρόνο, κινητή µονάδα γυναικολόγων και νοσοκόµων πραγµατοποιεί στα 
Ιατρεία (ένα στο εργοστάσιο και ένα στα Κεντρικά γραφεία) το τέστ 
Παπανικολάου σε όλες τις γυναίκες εντελώς δωρεάν. Άλλοτε µαζί µε το τέστ 
Παπανικολάου και άλλοτε ξεχωριστά, ειδικός ογκολόγος  επισκέπτεται την 
εταιρεία για ψηλάφηση µαστού, ενηµέρωση και εξειδικευµένες συµβουλές για 
την πρόληψη του καρκίνου του µαστού και διανοµή προϊόντων που τα έσοδά 
τους διατίθενται στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, εντελώς δωρεάν. 

• Health day: Μια ηµέρα αφιερωµένη στην υγεία. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων 
(ορθοπεδικός, οφθαλµίατρος, φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, κ.α.), εξετάζουν 
τους εργαζόµενους που το επιθυµούν ενώ παρέχουν συµβουλές και βοήθεια. 

• Υπαλληλοποίηση εργατικού προσωπικού µετά από 20 χρόνια συνεχούς 
υπηρεσίας στην εταιρεία. Το πιο σηµαντικό όφελος αυτής της παροχής 
εντοπίζεται στο ύψος της αποζηµίωσής τους που σχεδόν 
δεκαπλασιάζεται. 

• Η Kraft Foods Hellas ανταµείβει τον καλύτερο πωλητή του µήνα µε ένα 
νοικιασµένο  AUDI TT για τη χρονική διάρκεια ενός µήνα.  

• Η εταιρεία χρηµατοδοτεί το δικαίωµα πρόσβασης σε υπηρεσίες τεχνικών για το 
σπίτι, που δίνουν λύση σε προβλήµατα της καθηµερινότητας.  

• Free incentive trip: Πενθήµερη εκδροµή για 15 υπαλλήλους του 
εργοστασίου µια φορά το χρόνο σε κάποια χώρα/χώρες που 
δραστηριοποιείται η Kraft Foods. Εκεί έχουν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν εργοστάσια της εταιρείας στο εξωτερικό, να γνωρίσουν 
συναδέλφους τους σε άλλες χώρες αλλά και τα αξιοθέατα της  χώρας. 

• “Family day”: Ηµέρα αφιερωµένη στις οικογένειες των εργαζοµένων 
όπου έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο χώρο που εργάζονται οι 
δικοί τους, να διασκεδάσουν µε φαγητό, χορό, µουσική, και 
πυροτεχνήµατα αλλά και να πάρουν πολλά δώρα. 

• Το σωµατείο των εργαζοµένων διοργανώνει εκδροµές µε την οικονοµική 
υποστήριξη της εταιρείας όπου συµµετέχουν δωρεάν όλοι οι εργαζόµενοι και οι 
οικογένειες τους. 

• Retirement parties: Γιορτή και αναµνηστικά δώρα για τον εορτασµό της 
προσφοράς των εργαζοµένων που συνταξιοδοτούνται από την εταιρεία.  

• Πρόγραµµα ανταλλαγής νέων ταλέντων -Young talent exchange program. Μέσω 
αυτού του προγράµµατος νέοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
για ένα χρόνο σε µια θυγατρική επιχείρηση της Κraft σε άλλη χώρα. 

• Στο εστιατόριο της εταιρείας παρέχεται επιδοτούµενο από την εταιρεία φαγητό. 
Επίσης διατίθεται διαιτητικό πιάτο, θερµιδοµετρηµένο και µε διάφορες 
συµβουλές της διαιτολόγου για αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν ή να 
βελτιώσουν την γραµµή τους. Επιπλέον, στο εστιατόριο του εργοστασίου 
υπάρχει γωνιά Intranet/Internet το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι 
εργαζόµενοι του εργοστασίου. 



• Πρόγραµµα “Kraft flex”: πρόκειται για ένα πρόγραµµα ελαστικού 
ωραρίου. Εφόσον ένας υπάλληλος συµπληρώσει το 40ωρό του µπορεί 
να φύγει νωρίτερα την Παρασκευή. 

• Πρόγραµµα ιδιωτικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που παρέχεται σε όλους 
τους εργαζοµένους και συνταξιοδοτικό πρόγραµµα για τα µεσαία κι ανώτερα 
στελέχη. 

• Υπηρεσίες στεγνοκαθαριστηρίου: ∆ύο φορές την εβδοµάδα συνεργάτης του 
καθαριστηρίου µε το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία παραδίδει και παραλαµβάνει 
προς καθαρισµό ρουχισµό σε ειδικές τιµές.  

• Τηλεφωνική γραµµή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το 
χρόνο όπου κάθε εργαζόµενος µπορεί ανώνυµα να καταγγείλει 
οποιαδήποτε παραβατική συµπεριφορά στο χώρο εργασίας.  

• Για κάθε παιδί εργαζοµένου που γεννιέται ένα δέντρο φυτεύεται που 
φέρει το όνοµά του.  

• Exit interviews: Κάθε φορά που ένας υπάλληλος φεύγει από την 
εταιρεία, συζητά µε στελέχη της εταιρείας τους λόγους που τον 
οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.  

• Η επιχείρηση προσφέρει δώρα στους εργαζόµενους της στην ονοµαστική τους 
εορτή, τα Χριστούγεννα -για τους ίδιους και τα παιδιά τους-, το Πάσχα, το 
καλοκαίρι, σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται και σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. 
family day. Επίσης µε την συµπλήρωση 20 και 30 ετών από τη πρόσληψή τους 
δίνεται αναµνηστικό δώρο. 

• Όλα τα νέα προϊόντα διανέµονται σε όλους τους υπαλλήλους. 

• Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, οι εργαζόµενοι λαµβάνουν δωροεπιταγές και 
διατακτικές που εξαργυρώνονται σε Super Markets και Πολυκαταστήµατα. 

• Στο πρατήριο προϊόντων οι εργαζόµενοι µπορούν να αγοράσουν προϊόντα της 
εταιρείας µε έκπτωση 30% επί της χονδρικής. 

• Η αρίστευση των παιδιών των εργαζοµένων καθόλη τη διάρκεια της 
µέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και η εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση επιβραβεύεται χρηµατικά. 

• Πέρα από το νόµιµα καθιερωµένο ωράριο µητρότητας, η εταιρεία δίνει τη 
δυνατότητα µειωµένης εβδοµαδιαίας απασχόλησης.   

• Η εταιρεία δεν διοργανώνει επαγγελµατικά ταξίδια κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου. Επίσης δεν διοργανώνει συναντήσεις πέραν του 8ώρου 
εργασίας αλλά προτιµούνται πάντα οι εργάσιµες ηµέρες εκτός της 
Παρασκευής. 

• Πλήρως εξοπλισµένα ιατρεία βρίσκονται σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, 
τόσο στα γραφεία όσο και στην παραγωγή. 

• Παρέχεται δώρο γέννησης παιδιού  ύψους 150€. 

• Πολιτική ανοιχτών θυρών. Οι υπάλληλοι καλούνται να επισκέπτονται τα γραφεία 
των στελεχών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις. 

• Έκδοση ενδο-εταιρικού περιοδικού “Πανόραµα”: Στο περιοδικό αυτό, η εταιρεία 
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των συνεδρίων και τις καινούριες εταιρικές 
πολιτικές. Κάθε υπάλληλος έχει την δυνατότητα αρθρογραφήσει εφόσον το 
επιθυµεί.   



• Κουτί ιδεών: Όπου καθένας µπορεί να «ρίξει» τις ιδέες του.            

• Έρευνα ικανοποίησης των υπαλλήλων.  

• Παροχή οικονοµικής βοήθειας προς όλους τους υπαλλήλους που αντιµετωπίζουν 
οικογενειακά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας.  

 
 
 Όνοµα υπευθύνου 

 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Κ. Κωνσταντίνος Χατζηράπτης (Director) /  
Κα Χαρά Χατζηροδιά (HR Administation) 
Λεωφ. Κηφισίας 274 
15232, Χαλάνδρι, Αθήνα 
(+30)2106871434 
chadjiraptis@krafteurope.com / HHatzirodia@krafteurope.com 
 
 
Σχόλια εργαζοµένων - ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Στη εταιρεία υπάρχει πραγµατικά ισορροπία ανάµεσα στην προσωπική και την 
επαγγελµατική ζωή. Σκέφτοµαι σύντοµα να αποκτήσω οικογένεια και παιδί 
(παιδιά) και δεν έχω ούτε µια στιγµή σκεφτεί ότι µπορεί να αντιµετωπίσω 
πρόβληµα  µε τη δουλειά µου. Σκέφτοµαι να ζητήσω µειωµένο ωράριο εργασίας 
για κάποια χρόνια και είµαι σίγουρη ότι θα γίνει. Η εταιρεία είναι 
ευαισθητοποιηµένη και ξέρω ότι θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη βοήθεια 
τους προς τις εργαζόµενες γυναίκες. Για µένα είναι πολύ σηµαντικό να 
αισθάνοµαι έτσι και γι αυτό είµαι πολύ περήφανη και χαρούµενη που δουλεύω 
εδώ. 

• Χαίροµαι που δουλεύω για την Kraft. Είµαι πολύ περήφανος. Η εταιρεία 
ανεξάρτητα από το νεαρό της ηλικίας µου και την µικρή µου εργασιακή εµπειρία, 
αναγνώρισε το έργο µου και δεν µε περιόρισε. Μέσα σε 3 χρόνια ανέλαβα µια 
εξαιρετικά σηµαντική θέση στην εταιρεία. Χαίροµαι που µπορώ να µιλάω σε 
όλους µε το µικρό τους όνοµα και να τους βλέπω όποτε το χρειάζοµαι. 

• Όταν περιγράφω σε φίλους µου το περιβάλλον εργασίας µας, µάλλον εκείνοι 
ζηλεύουν και εγώ αισθάνοµαι πράγµατι πολύ περήφανη. 

• Μου έχει κάνει µεγάλη εντύπωση όταν ο διευθυντής µου µε κάλεσε να µε 
ρωτήσει αν είναι καλά οι γονείς µου (πέρασαν µια δοκιµασία) και αν χρειάζοµαι 
extra άδεια για να είµαι κοντά τους!   

• Είναι το µοναδικό µέρος (εργοστάσιο σοκαλατοποιία Παυλίδου) που µε κάνει να 
σφυρίζω όταν έρχοµαι στη δουλειά.  



 
 
ΕΛΑΪΣ Α.Ε 

 

 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία  ΕΛΑΪΣ Α.Ε 
2. Αξιολογητής Οµάδα ALBA 
3. Κατάταξη στη λίστα 2 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 4 
    Σεβασµός 4 
    ∆ικαιοσύνη 4 
    Περηφάνια 5 
    Συντροφικότητα 4 
5. ∆ραστηριότητα Παραγωγή και εµπόρια 

τροφίµων 
6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

410 

7. Τζίρος (2003) 176,650 εκατ. ΕΥΡΩ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  Μικρότερο του 1% 
9. Αναλογία ανδρών - γυναικών 313/97 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

40 ώρες 

 
 
 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 
 
Η εταιρεία παρέχει ένα συνολικό πακέτο αµοιβών προς τους εργαζόµενους της το οποίο 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  και πολύ πάνω από αυτό που προσφέρει τόσο η αγορά 
στην Ελλάδα όσο  και από 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. 

• Bonuses για όλους τους υπαλλήλους. 
• Βάσει ετήσιων ερευνών, εξασφαλίζεται ότι ο µηνιαίος µισθός βρίσκεται 

τουλάχιστον στο υψηλότερο 25% της αγοράς εργασίας. 
• Μέρισµα για όλους τους εργαζόµενους που προσελήφθησαν µέχρι της 

31/12/1996 αποτελούµενο από ένα επιπλέον µηνιαίο µισθό ο οποίος 
παρέχεται ετησίως. 



• Πλήρης κάλυψη του µισθού επιπλέον των όσων παρέχονται από το ΙΚΑ σε 
περίπτωση ασθενείας άνω των 15 ηµερών. 

• Μηνιαίο επίδοµα κίνησης και τροφίµων. 
• Επιπλέον αύξηση των µισθών δίνεται στους managers που έχουν επιτύχει τους 

εταιρικούς και ατοµικούς στόχους: variable pay award, σε όσους εργαζόµενους 
επέτυχαν κάτι σηµαντικό επιπλέον των όσων αναφέρονται στο ετήσιο 
συµφωνηµένο πλάνο εργασίας τους: special cash award, και σε όσους 
εργάστηκαν σε ένα ειδικό project ή αντικατέστησαν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα κάποιον συνάδελφο που απουσίασε: special assignment award. 

• Στην εταιρεία λειτουργεί εξοπλισµένο γυµναστήριο το οποίο επιδοτείται 
κατά 85% από την εταιρεία. 

• 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 εταιρεία. 

• Στα πλαίσια της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από την 
εταιρεία δίνεται η δυνατότητα να συµπεριληφθεί και η οικογένεια του 
εργαζοµένου. Ένα µέρος του κόστους καλύπτεται από την Εταιρεία και το 
υπόλοιπο επιβαρύνει τον εργαζόµενο. Η κάλυψη περιλαµβάνει: έξοδα εντός  και 
εκτός νοσοκοµείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάλυψη οδοντιατρικών 
εξόδων, βιοχηµικές εξετάσεις αίµατος, τεστ ΠΑΠ, εξέταση PSA, παρακολούθηση 
υπερτασικών και διαβητικών εργαζοµένων, εξέταση µαστού/µαστογραφία, 
αντιτετανικός και αντιγριππικός εµβολιασµός. 

• Η εταιρεία χρηµατοδοτεί δύο εκδροµές των εργαζοµένων στις οποίες 
συµµετέχουν και οι οικογένειές τους. Στην πρώτη -5ηµερη- στην οποία η 
εταιρία συµµετέχει στο µεγαλύτερο ποσοστό του κόστους συµµετέχουν 
και οι συνταξιούχοι ενώ στην άλλη  -2µερη- η Εταιρεία επιβαρύνεται 
εξολοκλήρου το κόστος.  

• Στην εταιρεία υπάρχει καντίνα όπου όποιος εργαζόµενος επιθυµεί µπορεί να 
γευµατίζει µε σπιτικό φαγητό που παρασκευάζεται από εργαζόµενες και 
επιδοτείται από την εταιρεία κατά 50% περίπου. 

• Η εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις για τις εργαζόµενες, και για τις 
συζύγους των εργαζοµένων. Αυτές έχουν ενηµερωτικό και ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα και συµπεριλαµβάνουν επιδείξεις µόδας, διαλέξεις µε θέµατα 
που αφορούν στην οικογένεια, ξενάγηση των γυναικών στο εργοστάσιο. 
Επίσης και για τα παιδιά των εργαζοµένων διοργανώνονται εκδηλώσεις 
µε εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  

 
Η εταιρεία επίσης µε άλλες πρακτικές της ενισχύει το κλίµα της συνεργασίας και της 
επικοινωνίας,  αλλά και την εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Πρέπει να τονιστούν 
λοιπόν οι κάτωθι πρακτικές της εταιρείας: 
• Αξιολόγηση 180°: Ο εργαζόµενος συγκεντρώνει πληροφορίες για την απόδοσή 

του από τους υφιστάµενους, και από συναδέλφους µε τους οποίους 
συνεργάζεται άµεσα ή έµµεσα. 

• Στην εταιρεία λειτουργεί το σύστηµα coaching σε επίπεδο διοικητικού 
συµβουλίου. 

• ∆ίνεται το δικαίωµα συµµετοχής των εργαζοµένων σε επιλογή θέσης εργασίας σε 
διεθνές επίπεδο. 

• Μέσα από διάφορες εκδηλώσεις όπου επιζητείται η άποψη των εργαζοµένων σε 
φιλικό και ανεπίσηµο περιβάλλον, η διοίκηση συζητά ανοικτά µε τους managers 
θέµατα που απασχολούν την εταιρεία και τους εργαζοµένους της. 



• Κάθε εργαζόµενος έχει την ευχέρεια να δει και να συζητήσει µε τον Πρόεδρο και 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός 48 ωρών για οποιαδήποτε θέµα τον 
απασχολεί. 

• Η επίσηµη εκπαίδευση που παρέχεται από την εταιρεία αφορά σε θέµατα 
οικονοµικά, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, πληροφορικής, εκµάθησης 
ξένης γλώσσας κ.α. Άλλα προσφερόµενα προγράµµατα στοχεύουν στην 
αναβάθµιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων και αφορούν 
σε θέµατα Α΄Βοηθειών, προγράµµατα εκπαίδευσης «ασφαλούς οδήγησης». Η 
εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικό κέντρο κατάλληλα εξοπλισµένο για την 
πραγµατοποίηση των προγραµµάτων. Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει και τεχνικό 
εκπαιδευτικό κέντρο για να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης σε τεχνικές δεξιότητες 
του προσωπικού του εργοστασίου. 

• Εφαρµογή προγράµµατος Τηλεθέρµανσης: Χρησιµοποίηση σε µόνιµη βάση, της 
πλεονάζουσας θερµικής ενέργειας του εργοστασίου της ΕΛΑΪΣ για την 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. 

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

 
 
Όνοµα υπευθύνου 
 
Ευγενία Κωτσίδα (HR Director) 
Aθηνών - Πειραιώς 74Α,  
18547  Ν.Φάληρο 
Τηλ: (+30)2104896651 
Jenny.kotsida@unilever.com 
 
 
 Σχόλια εργαζοµένων – ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Σε όποια δύσκολη στιγµή οικονοµική ή προσωπική είναι πάντα κοντά µας µε 
οικονοµική ή ψυχολογική στήριξη. Εάν κάποιος αρρωστήσει δε σκέφτεται την 
οικονοµική δαπάνη προκειµένου να αποκατασταθεί η υγεία του. Κάθε χρόνο µας 
παρέχει πολλές ώρες σεµινάρια ώστε πάντα να είµαστε καταρτισµένοι και σωστά 
εκπαιδευµένοι. 

• Η διαδικασία προσωπικής και οµαδικής αναγνώρισης της εταιρίας όπου κάθε 
χρόνο βραβεύονται συνάδελφοι για επιτεύγµατά τους είτε επαγγελµατικά είτε 
προσωπικά. Η βράβευση γίνεται κατόπιν προτάσεως άλλων συναδέλφων και 
είναι τόσο ηθική όσο και υλική. 

• Το γεγονός ότι η εταιρία εστιάζει πάρα πολύ στον παράγοντα άνθρωπο µε ό,τι 
συνεπάγεται αυτό. Η εταιρία πιστεύει ότι οι εργαζόµενοι είναι το µεγαλύτερο της 
κεφάλαιο και επενδύει σε αυτό.  Το γεγονός επίσης ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρίας σέβεται και ακούει τη γνώµη των εργαζοµένων και ζητάει τη 
συµβολή τους σε σηµαντικά θέµατα. Αυτό είναι εξαιρετικό συναίσθηµα. 



• Η εταιρία έχει ποιότητα σε όλα. Ευχαριστώ τον Θεό που εργάζοµαι επί 14 χρόνια 
σε αυτήν τη εταιρεία. 



 
 
S.C. JOHNSON HELLAS S.A 
 
 
 

 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία  SC JOHNSON 

ΗELLAS S.A 
Πολυεθνική (µητρική: 
S.C. Johnson Inc., US) 

2. Αξιολογητής Οµάδα αξιολόγησης 
ALBA 

3. Κατάταξη στη λίστα 3 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 4 
    Σεβασµός 4 
    ∆ικαιοσύνη 4 
    Περηφάνια 4 
    Συντροφικότητα 4 
5. ∆ραστηριότητα Χηµική Βιοµηχανία 
6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

108 

7. Τζίρος (2003) 38,706,000€ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  5% 
9. Αναλογία ανδρών – γυναικών 52/56 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

85 ώρες για όσους 
ασχολούνται στις 
πωλήσεις 

 
 
 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 
 
Μια από τις σηµαντικότατες πρακτικές που προωθεί η εταιρεία 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: 

o Ελαστικότητα στην ώρα άφιξης των εργαζοµένων. 
o Casual ντύσιµο. 
o Αποφυγή συναντήσεων την Παρασκευή (no meeting day) και λήξη 

συναντήσεων εντός του ωραρίου εργασίας.  
o Υποχρεωτικά διαλείµµατα για µεσηµεριανό φαγητό. 



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

o Μειωµένο ωράριο τις Παρασκευές  (απασχόληση 6 αντί 8 ωρών). 
 
Επιπλέον στις παροχές της εταιρείας συγκαταλέγονται και τα εξής: 

• Σύστηµα διανοµής των κερδών (Profit sharing system) το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 25% των κερδών της εταιρείας και κυµαίνεται 
µεταξύ 5% και 30% του ετήσιου µισθού του υπαλλήλου.  

• Χρηµατικό βραβείο για τον καλύτερο υπάλληλο του χρόνου. 
• Χορήγηση άτοκων δανείων. 
• Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής. 
• Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα σε όλους τους εργαζόµενους µε 
αποκλειστική επιβάρυνση της εταιρείας.  

• ∆ωρεάν ετήσιο check-up. 
• Κάλυψη οδοντιατρικών δαπανών. 
• Χορήγηση κουπονιών φαγητού. 
• ∆ιάθεση δωρεάν προϊόντων της εταιρείας 2 φορές το χρόνο. 
• ∆υνατότητα αγοράς προϊόντων της εταιρείας σε προνοµιακές τιµές (έκπτωση 

50% επί της χονδρικής τους τιµής). 
• Παροχή κινητών τηλεφώνων και αυτοκινήτων στην πλειοψηφία των 
υπαλλήλων της. 

• ∆ωρεάν διακοπές σε ιδιόκτητα θέρετρα της εταιρείας στο εξωτερικό. 
• 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 και 30 
χρόνια στην εταιρεία. 

• Επιπλέον ηµέρα άδειας για τον εορτασµό των εξαιρετικών οικονοµικών 
αποτελεσµάτων της εταιρείας. 

• Τα νέα γραφεία της εταιρείας τα οποία είναι υπό κατασκευή θα προσφέρουν 
εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα στάθµευσης σε όλους τους εργαζόµενους, 
δωµάτια χαλάρωσης και brainstorming. Επιπλέον θα παρέχονται ειδικές 
εκπτώσεις για συνδροµή σε γυµναστήριο / πισίνα κοντά στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας. 

• Επιπλέον ηµέρες άδειας για νέους πατέρες. 
• Η εταιρεία υποστηρίζει τον Εκπολιτιστικό και Ψυχαγωγικό  Σύλλογο 
Προσωπικού Johnson ο οποίος διοργανώνει εκδηλώσεις, εκδροµές, 
φιλανθρωπικές και πολιτιστικές ενέργειες. 

• Η εταιρεία παρέχει ψυχολογική και οικονοµική υποστήριξη σε εργαζόµενους 
που έχουν ανάγκη, π.χ. υποστήριξη σεισµοπαθών εργαζοµένων. 

• Η εταιρεία δίνει προϊόντα της ως δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.  
• Όσον αφορά στην εκπαίδευση, αξιοσηµείωτο είναι ότι το 5% του ετήσιου 

µισθολογικού προϋπολογισµού διατίθεται για εκπαίδευση. Στον τοµέα των 
πωλήσεων οι εργαζόµενοι λαµβάνουν 85 εκπαιδευτικές ώρες ετησίως και 
προσφέρονται ενδοεπιχειρησιακά και ανοιχτά εκπαιδευτικά σεµινάρια, ηµερίδες 
και συνέδρια που στοχεύουν στην επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη του 
εργαζόµενου.  

 
Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι όλοι οι εργαζόµενοι  αισθάνονται µέλη 
µιας µεγάλης οικογένειας η οποία διέπεται από αρχές και αξίες που δείχνουν σεβασµό 
σε όλες τις οµάδες µε τις οποίες συνεργάζεται, διατηρώντας έτσι το ανθρωποκεντρικό 



προφίλ της. Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της SCJohnson αντικατοπτρίζεται στην 
εξής φράση: « Η καλή θέληση των ανθρώπων αποτελεί το θεµέλιο κάθε 
επιχείρησης . Την πραγµατική της δύναµη. Οτιδήποτε άλλο είναι επουσιώδες». 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι στo πλαίσιο της αξιολόγησης των διευθυντών της εταιρείας, οι 
τελευταίοι αξιολογούνται και για τη δέσµευση και συνέπεια που δείχνουν στις εταιρικές 
αρχές. Τέλος το γεγονός ότι στην εταιρεία δεν υφίστανται πλέον εργατικό συνδικάτο, 
οφείλεται στο ότι η διοίκηση έχει καλλιεργήσει ένα κλίµα ανοικτής και αµφίδροµης 
επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει  στους εργαζόµενους να συζητούν µε τη διοίκηση τα 
θέµατα που τους απασχολούν και να καταλήγουν από κοινού σε λύσεις. 
 
 
Όνοµα υπευθύνου 

 
Κα Σοφία Θωµαϊδου  - ∆ιευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων /  
Κα Λώρα  Αναστασοπούλου (HR Assistant) 
Λεωφ. Μεσογείων 479  
15343, Αθήνα 
(+30)2106003795 
sthomai@scj.com / lanastas@scj.com 
 
 
 
Σχόλια εργαζοµένων - ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Η εταιρεία κοιτάζει πρώτα τον άνθρωπο και µετά τα κέρδη. Αισθάνεσαι σαν να 
είναι η δικιά σου εταιρεία. Η εταιρεία σου συµπαραστέκεται (ηθικά και υλικά) σε 
όλα τα προσωπικά σου προβλήµατα. 

• Παρ’όλο που είναι µια µεγάλη πολυεθνική εταιρεία µε χιλιάδες εργαζόµενους σε 
όλον τον κόσµο, στην Ελλάδα έχει καταφέρει να διατηρήσει τον οικογενειακό 
της χαρακτήρα (a family company) δίνοντας έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό. 
Η διοίκηση µοιράζεται τις επιτυχίες της εταιρείας µε το προσωπικό και φέτος 
δόθηκε µια ηµέρα άδεια extra σε όλους σαν επιβράβευση για τα εξαιρετικά 
αποτελέσµατα της εταιρείας. Με αυτήν την απλή πρωτοβουλία, όλοι µας νιώσαµε 
πως οι προσπάθειες µας αναγνωρίζονται και ενθαρρυνθήκαµε για να 
προσπαθήσουµε ακόµα περισσότερο. 

• Η SC Johnson είναι πραγµατικά µια εταιρεία στην οποία αξίζει να εργάζεται κάθε 
άνθρωπος. Από την πρώτη στιγµή που ήρθα στην εταιρεία µου έκανε 
πραγµατική εντύπωση το οµαδικό κλίµα και το φιλικό περιβάλλον που επικρατεί. 
Η SC Johnson είναι από τις ελάχιστες εταιρείες οι οποίες έχουν πρόγραµµα 
εξισορρόπησης µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Το ελαστικό 
ωράριο, το µειωµένο ωράριο της Παρασκευής, το υποχρεωτικό γεύµα τηρούνται 
πραγµατικά και είναι πολύ σηµαντικά για όλους µας. 

• Ο σεβασµός και η εµπιστοσύνη που δείχνει η εταιρεία στους εργαζόµενους κάνει 
τους εργαζόµενους πράγµατι να την θεωρούν σαν δική τους οικογενειακή 
επιχείρηση και να θέλουν να προσφέρουν «το κάτι παραπάνω γι αυτήν». 



 

INTRACOM S.A  

 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία INTRACOM S.A 
2. Αξιολογητής Οµάδα ALBA 
3. Κατάταξη στη λίστα 4 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 3 
    Σεβασµός 4 
    ∆ικαιοσύνη 4 
    Περηφάνια 4 
    Συντροφικότητα 4 
5. ∆ραστηριότητα Τηλεπικοινωνίες και 

συστήµατα 
πληροφορικής 

6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

3799 

7. Τζίρος (2003) 687 εκατ. ΕΥΡΩ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  7.2% 
9. Αναλογία ανδρών - γυναικών 2667/1132 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

70 ώρες 

 
 
 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 
 
Η Intracom µε τις παρακάτω παροχές στοχεύει να εξασφαλίσει άριστο εργασιακό κλίµα 
που να διέπεται από ισότητα ευκαιριών. Επιπλέον στοχεύει στην εξασφάλιση της υγείας 
και ασφάλειας των εργαζοµένων της, την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υποδοµών, 
καθώς και την εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής. Στο πακέτο αποδοχών 
της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 
 

• Επίδοµα παιδικού σταθµού που καλύπτει κατά 80% τα έξοδα του 
βρεφονηπιακού σταθµού µέχρι την ηλικία των 6 ετών. 

• Είναι η πρώτη εταιρεία που από το Μάρτιο του 1999 έχει θεσπίσει το 
7ωρο (35ωρο) χωρίς µείωση των οικονοµικών απολαβών. 

• ∆ιατίθενται εταιρικά λεωφορεία για τη δωρεάν µετακίνηση των εργαζοµένων 
στην εταιρεία. 



• Η εταιρεία καλύπτει µέρος των εξόδων σίτισης στα πλήρως εξοπλισµένα 
εστιατόριά της. 

• Παρέχεται δώρο γάµου  -1 µηνιαίος µισθός. 
• Ιατροφαρµακευτική ασφάλιση και ασφάλιση ζωής για όλους τους εργαζόµενους 

και τις οικογένειές τους. 
• Εφαρµόζεται πρόγραµµα προαιρετικής αγοράς µετοχών -σε προνοµιακές τιµές- 

(stock option plan) για όλους τους εργαζόµενους. 
• Προσφέρεται ένας µηνιαίος µισθός σε κάθε εργαζόµενο που 
συµπληρώνει πενταετία στην εταιρεία. 

• ∆υνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου µε µειωµένο κόστος. 
• Παροχή δωρεάν προληπτικού ελέγχου υγείας (check-up) για όλους τους 

εργαζοµένους.  
• ∆ωρεάν αντιτετανικό εµβολιασµό, ετήσια παθολογική καρδιολογική εξέταση, 

ετήσιο τεστ Παπανικολάου και µαστογραφία σε όσους εργαζόµενους το 
επιθυµούν. 

• Για τη διευκόλυνση των εργαζοµένων η εταιρεία έχει ορίσει άτοµο 
υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση πληρωµής των λογαριασµών τους (∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και πιστωτικών καρτών). Επιπλέον υπεύθυνη για τη 
διεκπεραίωση διαφόρων εργασιακών και ασφαλιστικών θεµάτων, όπως π.χ η 
είσπραξη επιδόµατος παιδιών  από τον ΟΑΕ∆, είναι η  ∆/νση Ανθρωπίνου 
∆υναµικού. 

• Η εταιρεία λαµβάνει ειδική µέριµνα για τους εργαζόµενους σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η εταιρεία παρείχε άτοκα δάνεια 
στους εργαζόµενους που επλήγησαν από το σεισµό του 1999, καθώς και ότι 
κάλυψε µέρος των ζηµιών των αυτοκινήτων των εργαζοµένων που 
παραµορφώθηκαν από έντονη χαλαζόπτωση.   

• Η εταιρεία καλύπτει ποσοστό των εξόδων για τις παιδικές κατασκηνώσεις των 
παιδιών των εργαζοµένων. 

• Προσφέρει δωρεάν εισιτήρια στο προσωπικό της  για διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 

• ∆ωρεάν διακοπές στη Μύκονο για 50 εργαζόµενους -2001-που προκύπτουν µετά 
από κλήρωση.   

• Κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας η εταιρεία παρέχει αποδοχές και 
ασφάλιση για τον έναν εκ των 3,5 µηνών γονικής αδείας που προβλέπεται από 
το νόµο. 

• Οι εργαζόµενοι λαµβάνουν πάνω από 70 ώρες εκπαίδευσης η οποία 
περιλαµβάνει εκπαιδευτικά προγράµµατα εντός της εταιρείας, σεµινάρια 
υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χρηµατοδότηση 
µεταπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον τους παρέχεται η δυνατότητα 
εκπαίδευσης µέσω των προγραµµάτων του AIT-Athens Information 
Technology. 

• To Σωµατείο των Εργαζοµένων στο οποίο συµµετέχουν το 60% των 
εργαζοµένων αποτελεί ένα σηµαντικό δίαυλο µεταφοράς ιδεών, προτάσεων και 
αιτηµάτων. Το Σωµατείο συναντιέται µε τους εκπροσώπους της εταιρίας 
τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα. 

• Η εταιρεία στηρίζει οικονοµικά την ποδοσφαιρική οµάδα καθώς και το 
θεατρικό εργαστήρι των εργαζοµένων της Intracom. 

 
 
Οι πρακτικές µε τις οποίες η ∆ιοίκηση δείχνει ότι είναι διαθέσιµη να ακούσει την άποψη 
των εργαζοµένων πάνω σε όλα τα θέµατα είναι: 

 



o Η εφαρµογή open-door policy (δυνατότητα ακρόασης από τον άµεσο 
προϊστάµενο έως και τη ∆ιοίκηση). 

o Το σωµατείο εργαζοµένων το οποίο δρα ως φορέας των αιτηµάτων των 
εργαζοµένων προς τη ∆ιοίκηση της εταιρίας. 

o Ο ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, στον οποίο µπορούν ανά πάσα 
στιγµή να απευθυνθούν όλοι οι εργαζόµενοι. 

o Η διεξαγωγή Ανώνυµης Έρευνας Γνώµης Προσωπικού µε στόχο την 
καταγραφή των αντιλήψεων των εργαζοµένων για θέµατα που αφορούν στην 
εργασία τους. 

 
 Όνοµα υπευθύνου 
 
κ. Μιχάλης Προύντζος  (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) /  
κ. Αλέξανδρος Κρόκος  (ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) 
19η χλµ θέση Λεωφ. Μαρκοπούλου 
19002, Παιανία Αττικής 
(+30) 2106674498 
mpro@intracom.gr 
 
Σχόλια εργαζοµένων 

 

• Η εταιρεία που εργάζοµαι είναι η πρώτη στην Ελλάδα που θέσπισε από το 2000 
το 35ωρο χωρίς µείωση των οικονοµικών απολαβών των εργαζοµένων. 

• Η βοήθεια που παρέχει η επιχείρηση, κυρίως οικονοµική, στις περιπτώσεις που 
κάποιος από τους εργαζόµενους αντιµετωπίζει έκτακτα προβλήµατα σχετικά µε 
την υγεία, φυσικές καταστροφές, (π.χ. σεισµός 1999) κ.α. Το πρόγραµµα stock 
options για τους εργαζόµενους. Το πρόγραµµα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων για 
τους εργαζόµενους. 

• Αισθάνοµαι «µοναδικός» ή «από τους λίγους» όταν δηλώνω ότι εργάζοµαι στην 
Intracom. Το καταλαβαίνω και από τον τρόπο που η δήλωση αυτή περνάει στους 
άλλους. Το γεγονός αυτό µε έχει κάνει να µένω στην εταιρία αυτή σε περιόδους 
δύσκολες όταν είχα σκεφτεί για αλλαγή. Επίσης πιστεύω ότι ο χώρος και οι 
εγκαταστάσεις είναι µοναδικές για τα ελληνικά δεδοµένα. 

• Υπάρχουν πολλές παροχές - ανθρώπινες και οικονοµικές – 1) µας παρέχει η 
εταιρία εντελώς δωρεάν αναψυκτικά (σε κουτάκια), καφέδες πέντε ειδών 
ζεστούς και κρύους, αρκετό χρόνο για φαγητό και διαλείµµατα 2) δεν υπάρχει 
πίεση χρόνου – είσοδος και έξοδος δουλειάς. Θα ήθελα πολύ να εργαστώ και 
µετά την συνταξιοδότηση µου. Είµαι 58 ετών. Τους ευχαριστώ. 



 

NOVO NORDISK HELLAS Ltd 

 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία NOVO  NORDISK 

HELLAS  
2. Αξιολογητής Oµάδα αξιολόγησης 

ALBA  
3. Κατάταξη στη λίστα 5 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 4 
    Σεβασµός 4 
    ∆ικαιοσύνη 4 
    Περηφάνια 4 
    Συντροφικότητα 3 
5. ∆ραστηριότητα Αντιπροσωπεία, 

εισαγωγή και εµπόριο 
φαρµάκων 

6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

50 

7. Τζίρος (2003)  18,3 εκ. ΕΥΡΩ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  10% 
9. Αναλογία ανδρών - γυναικών 32/18 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

40 

 
 
 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 
 
Το πακέτο αποδοχών της εταιρείας περιλαµβάνει: 

• Πρόγραµµα Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
• ∆ώρο παιδιών για τα Χριστούγεννα (100€). 
• ∆ώρο έως 3000€ για κάθε παιδί εργαζοµένου που θα εισαχθεί στα 
ελληνικά πανεπιστήµια µε το σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων! 

• Έως 1500€ για παιδιά εργαζοµένων που είναι µαθητές Γυµνασίου-
Λυκείου που προάγονται µε βαθµολογία 18 και άνω. 

• Καθιέρωση ελαστικού ωραρίου. 
• Χορήγηση άτοκων δανείων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
• Οι εργαζόµενοι λαµβάνουν κατά µέσο όρο 40 ώρες εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση 

µπορεί να περιλαµβάνει σεµινάρια, συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 



στα γραφεία της µητρικής εταιρείας στην Κοπεγχάγη, είτε κάλυψη µέρους της 
δαπάνης µακροχρόνιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων (MBA, Masters µε 40% 
εταιρική κάλυψη, ενώ για το υπόλοιπο ποσό δίνονται άτοκα προσωπικά δάνεια ). 

• Με bonus επιβραβεύονται οι εξαιρετικές προσπάθειες των εργαζοµένων. 
• Είναι πολιτική της εταιρείας οι εργαζόµενοι να προωθούνται σε θέσεις 
προϊσταµένων ανάλογα µε την απόδοσή και τα προσόντα τους 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, θρησκεύµατος κλπ. Η εφαρµογή 
της πολιτικής αυτής ελέγχεται από οµάδα εσωτερικών ελεγκτών 
(facilitators).  

• Ενδοεπιχειρησιακό περιοδικό People – εκτός από ενηµέρωση ο Πρόεδρος απαντά 
σε επιστολές των εργαζοµένων (ανώνυµες και επώνυµες) για θέµατα που 
αφορούν στρατηγική, τα προϊόντα και το µέλλον της εταιρείας. 

• H NOVO NORDISK HELLAS δεν έχει εργατικό συνδικάτο, παρέχει όµως την 
δυνατότητα στο προσωπικό της να επιλέξει ένα αντιπρόσωπο µε ψηφοφορία 
κάθε τέσσερα χρόνια, ο οποίος τους εκπροσωπεί στο Πανευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Εκπροσώπων των Εργαζοµένων της εταιρείας. 

 
 
 Όνοµα υπευθύνου 
 
Τσαµακλή Αναστασία (Υπεύθυνη Προσωπικού) 
Μεσογείων 518 
15342 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ: (+30)2106071609 
ttsa@novonordisk.com 
 
 Σχόλια εργαζοµένων ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 
• Θα φανεί πολύ «στηµένο» αλλά…. Η εταιρεία σε ότι αφορά το κλίµα, το 

εργασιακό περιβάλλον είναι εκτός «ελληνικής πραγµατικότητας», δεν έχει καµιά 
σχέση µε άλλες εταιρείες του χώρου της υγείας όπου αισθάνεσαι ασήµαντος, 
αναλώσιµος. Προσωπική µου άποψη: Εργάζοµαι σε ένα χώρο πρότυπο, ζω σε 
ένα όνειρο από το οποίο δεν θέλω να ξυπνήσω. 

• Είναι πρωτόγνωρος για µένα ο τρόπος που γίνεται όταν πρόκειται να απολυθεί 
ένας υπάλληλος της εταιρείας µου. Ψηφίζουν ο Γενικός ∆ιευθυντής, οι 
προϊστάµενοι των τµηµάτων καθώς και οι συνάδελφοι του. Και από αυτή την 
ψηφοφορία προκύπτει εάν θα απολυθεί ή όχι ο συνάδελφος. 

• Η ελευθερία που υπάρχει στο να εκφράζονται απόψεις και γνώµες χωρίς 
δυσάρεστες συνέπειες - άσχετα αν είναι θετικές ή αρνητικές - για το έργο που 
ασκεί η διοίκηση. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 
 

 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία  Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

ΤΙΤΑΝ ελληνική 
2. Αξιολογητής Οµάδα αξιολόγησης 

ALBA  
3. Κατάταξη στη λίστα  
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 4 
    Σεβασµός 4 
    ∆ικαιοσύνη 3 
    Περηφάνια 4 
    Συντροφικότητα 3 
5. ∆ραστηριότητα Παραγωγή και εµπορία 

τσιµέντου 
6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

1189 

7. Τζίρος (2003) 410,5 εκατοµ.€ -
Ελλάδα- 
1036 εκατ. € - 
παγκοσµίως- 

8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  1,2% 
9. Αναλογία ανδρών - γυναικών 1053/136 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

18 ώρες  

 
 
 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 

 
• ∆ιανοµή κερδών σε όλα τα στελέχη της Εταιρείας, πριµ παραγωγικότητας στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δικαίωµα προαιρετικής αγοράς µετοχών (stock 
options) στα διευθυντικά στελέχη. 

• Ιδιωτική ασφάλεια ζωής για τους υπαλλήλους και τις οικογένειες τους 
συµπεριλαµβανοµένου και συνταξιοδοτικού προγράµµατος. 



• Χορήγηση διατακτικών σε όλους τους εργαζόµενους για την αγορά ειδών κατά 
την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων. 

• Επίδοµα σπουδών για τα παιδιά των εργαζοµένων. 
• Έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων.  
• Επιδότηση γευµάτων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. 
• Επιπλέον ετήσιες ηµέρες άδειας. 
• ∆ώρα και ηθική επιβράβευση για όσους έχουν συµπληρώσει 10, 20 και 30 

χρόνια υπηρεσίας στον όµιλο. 
• ∆ιοργάνωση ετησίων οµαδικών συναντήσεων (Ηµερίδες Προσωπικού) όπου κάθε 
εργαζόµενος έχει την ευκαιρία να ενηµερωθεί και να συζητήσει µε τα ανώτατα 
στελέχη θέµατα σχετικά µε την οικονοµική απόδοση της εταιρείας, την 
επιχειρησιακή στρατηγική, τις προκλήσεις, τις προοπτικές, το κοινωνικό έργο κ.α 
µε σκοπό την κατανόηση του επιχειρησιακού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί. 

• Μηνιαία αποστολή εταιρικών εντύπων και περιοδικών προς όλους τους 
υπαλλήλους. 

• Επαγγελµατικός προσανατολισµός για τα παιδιά των εργαζοµένων από 
τα ανώτατα στελέχη και  υποτροφίες σε όσα  επιτυγχάνουν στα ΑΕΙ & 
ΤΕΙ. 

• ∆ιανοµή σχολικών ειδών στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.  
• Συµµετοχή συνταξιούχων σε όλες τις εταιρικές εκδηλώσεις. 
Στον τοµέα της εκπαίδευσης η εταιρεία έχει αναλάβει τις παρακάτω πρωτοβουλίες  : 
o Ενίσχυση της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και των µεταπτυχιακών 

σπουδών µε στόχο τον εµπλουτισµό του εξειδικευµένου επιστηµονικού 
δυναµικού του τόπου µας.  

o Ίδρυση του ∆ιεπιχειρησιακού Συνδέσµου, ο οποίος λειτουργεί το Ινστιτούτο 
Βιοµηχανικής και Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης – ΙΒΕΠΕ (1980), από το οποίο 
έχουν καταρτισθεί µέχρι σήµερα 14.000 στελέχη.  

o Το Βήµα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή:  Θεσµος µε στόχο την ουσιαστική 
επικοινωνία ανάµεσα στους φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών 
και στους εκπροσώπους του ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού κόσµου για την 
ανταλλαγή απόψεων. 

Όσον αφορά στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας αυτή πραγµατοποιείται 
µε τις εξής ενέργειες: 

o Προληπτική υγιεινή και η εφαρµογή αυστηρών µέτρων - διαδικασιών για την 
αποφυγή ατυχηµάτων.  

o ∆ιαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, στη χρησιµοποίηση του πιο σύγχρονου 
εξοπλισµού καθώς και µέσων ατοµικής προστασίας. 

o Αποτελεσµατική λειτουργία θεσµών, όπως ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Ιατρός 
Εργασίας, η Κοινωνική Λειτουργός και οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας µε 
συµµετοχή εκπροσώπων του προσωπικού σε κάθε εργοστάσιο της Εταιρείας. 

Η εταιρεία επιδεικνύει οικολογική συνείδηση η οποία φαίνεται από τις κάτωθι 
ενέργειες: 

o ∆ενδροφύτευση και ανάπλαση εξαντληµένων λατοµείων. Η εµπειρία σε θέµατα 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος προσφέρεται και σε γειτονικούς δήµους και 
κοινότητες. 

o Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την φιλική προς το περιβάλλον 
λειτουργία των εργοστασίων της.  



Από το ξεκίνηµα της Εταιρίας το 1902 η φροντίδα για τον άνθρωπο ήταν στο επίκεντρο 
της φιλοσοφίας και της πολιτικής της. Η Εταιρία πρώτη προχώρησε στην ασφάλιση του 
προσωπικού για εργατικά ατυχήµατα (1922), στη θέσπιση της οκτάωρης εργασίας 
έναντι του µέχρι τότε 12ώρου (1927), στην καταβολή δώρων Χριστουγέννων (1934) 
δεκαετίες πριν την νοµοθετική θέσπισή της, στην εισαγωγή του θεσµού του Ιατρού 
εργασίας (1960), ενώ από την δεκαετία του 70 εφαρµόζονται επίσηµα πολιτικές 
επιµόρφωσης καθώς και υγιεινής και ασφάλειας για όλο το προσωπικό. Παράλληλα η 
Εταιρία εφαρµόζει σύγχρονα συστήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, όπως 
εκπαίδευση για συνεχή βελτίωση γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζοµένων, 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα συστήµατα αµοιβών συνδεδεµένα µε την απόδοση 
Εταιρείας και εργαζοµένου, προγραµµατισµό σταδιοδροµίας και άλλα.  
Εκατό χρόνια αργότερα ο ανθρωποκεντρικός της προσανατολισµός εξελίσσεται και 
συνεχώς ισχυροποιείται εκτεινόµενος και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Η ΑΕ 
Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση, που προσυπέγραψε το 
Οικουµενικό Σύµφωνο (Global Compact), µια πρωτοβουλία των Ηνωµένων 
Εθνών, συνεχίζοντας έτσι µια παράδοση πρωτοπορίας και στο κοινωνικό 
επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία δεσµεύεται και στηρίζει την διάδοση των 9 
κύριων αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου που στοχεύουν στην ενίσχυση του 
σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, στην διασφάλιση καλών εργασιακών 
συνθηκών, στην κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και στην 
αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος.    
 
 
 Όνοµα υπευθύνου 
 
Ηλίας Μοσχονάς  (∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου) 
Χαλκίδος 22A,  
11143, Αθήνα 
Τηλ: (+30) 2102591277 
moshonas@titan.gr 
 
 Σχόλια εργαζοµένων – ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Η πλειονότητα των εργαζοµένων αισθανόµαστε την επιχείρηση δική µας. 
• Η υλική και ηθική στήριξη όλων των µελών της οικογενείας του εργαζοµένου. Η 
στήριξη της ευρύτερης κοινωνικής υπόστασης του εργαζοµένου. Η ευαισθησία 
της εταιρείας σε όλα εκείνα τα θέµατα που συνθέτουν την κοινωνική της ευθύνη. 

• Η εταιρεία εκτός από τους εργαζοµένους ενδιαφέρεται και για τις οικογένειες 
των εργαζοµένων διοργανώνοντας εκδηλώσεις και εκδροµές µε διάχυτο το 
πνεύµα της φιλικότητας και της άριστης συνεργασίας και οργάνωσης.  

• Κοινωνικές παροχές (δώρα στα παιδιά µας, σχολικά, επαγγελµατικός 
προσανατολισµός, βοήθηµα στους φοιτητές, αιµοδοσία). Ασφάλεια στην εργασία. 
∆ιοίκηση έντιµη και µε ήθος. 



 
 
GENESIS PHARMA S.A 
 
 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία GENESIS PHARMA 

S.A (ελληνική) 
2. Αξιολογητής Oµάδα αξιολόγησης 

ALBA  

3. Κατάταξη στη λίστα 7 

4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 3 

    Σεβασµός 3 

    ∆ικαιοσύνη 3 

    Περηφάνια 4 

    Συντροφικότητα 4 

5. ∆ραστηριότητα Αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, προώθηση 
και διακίνηση 
φαρµακευτικών 
προϊόντων 

6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

110 

7. Τζίρος (2003)  29,4 εκ. € - Ελλάδα 

 32,3 εκ. € - 
Παγκοσµίως 

8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  5% 

9. Αναλογία ανδρών – γυναικών 66/44 

10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

100 

 
 
 
 
 



 Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 

 
H Genesis Pharma αποτελεί µια δυναµική, νέα, αναπτυσσόµενη εταιρεία µε εξαιρετική 
απόδοση και φήµη στην αγορά. Το φιλικό, οµαδικό κλίµα που επικρατεί φαίνεται ότι 
ενισχύεται έντονα από την παρουσία της ανώτατης διοίκησης και συγκεκριµένα του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου. To παραπάνω κλίµα ενισχύεται µε ενθάρρυνση της ατοµικής 
πρωτοβουλίας. Τα πακέτα αποδοχών και παροχών τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη 
είναι τα εξής: 

• Ιατροφαρµακευτική ασφάλιση –η οποία συµπεριλαµβάνει και τα µέλη της 
οικογενείας των συνεργατών-, ασφάλιση ζωής και ατυχήµατος καθώς και 
ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

• Κάλυψη εξόδων ετήσιου προληπτικού ιατρικού ελέγχου check up. 
• Πληρωµή ολόκληρου του ποσού του µισθού του υπαλλήλου σε 
περιπτώσεις απουσίας από τη δουλειά λόγω ασθένειας. Αυτή η πληρωµή 
είναι ανεξάρτητη από τα επιδόµατα ασθένειας που λαµβάνει ο 
υπάλληλος από κρατικούς ή δηµόσιους ασφαλιστικούς φορείς. 

• Παροχή συστήµατος e-pass για όσους µετακινούνται προς και από την 
εταιρεία µέσω Αττικής Οδού. 

• Πλήρης καταβολή µισθού από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της άδειας 
της εγκυµοσύνης ανεξαρτήτως της παροχής επιδόµατος από τον 
ασφαλιστικό φορέα. 

• Την ηµέρα των γενεθλίων τους, οι υπάλληλοι λαµβάνουν δώρο µε προσωπικό 
γράµµα από τον CEO της εταιρείας. 

• Εφαρµογή της φιλοσοφίας “management by wandering around”. Προσφέρεται η 
δυνατότητα άµεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας όχι µόνο µε τους 
προϊσταµένους αλλά και µε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

• Άτυπη επικοινωνία µεταξύ της ανώτατης οµάδας διοίκησης και των υπαλλήλων. 
Στην συγκεκριµένη επιχείρηση, οι υπάλληλοι είναι πραγµατικά ελεύθεροι να 
εκφράσουν την άποψη τους για το εργασιακό τους περιβάλλον.  

• Οι αµοιβές, οι αυξήσεις και τα bonus απόδοσης είναι υψηλά – πάνω από το µέσο 
όρο της αγοράς. 

• Οι καλύτεροι πωλητές επιβραβεύονται µε ιδιαίτερα υψηλό bonus 
• Παροχή αυτοκινήτου και κάλυψης εξόδων µετακίνησης και συντήρησης σε 

µεγάλο ποσοστό των εργαζοµένων. 
• Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη παρέχονται σε κάθε εργαζόµενο. Επιπλέον η 

εταιρεία προωθεί πρόγραµµα  «Ενίσχυσης Σπουδών» που αφορά προπτυχιακές 
και µεταπτυχιακές σπουδές που δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται µε τις 
άµεσες αρµοδιότητες του εργαζόµενου στην εταιρεία. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα Ιατρικού Επισκέπτη ο οποίος  απέκτησε προπτυχιακό και 
µεταπτυχιακό τίτλο κατά τη διάρκεια της εργασίας του και προήχθη στη θέση 
του Marketing Manager Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα 2 τελευταία έτη έχουν 
προαχθεί 25 άτοµα.  

• Η εταιρεία στηρίζει τους υπαλλήλους της ηθικά και υλικά όταν αντιµετωπίζουν 
κάποιο προσωπικό πρόβληµα.  

• Ενεργή παρουσία των στελεχών της εταιρείας σε σηµαντικά γεγονότα της ζωής 
των υπαλλήλων (γάµοι, βαφτίσεις παιδιών, κ.τ.λ.). 

 
 
 
 



 Όνοµα υπευθύνου 

 
∆ήµητρα Γκουβούδη  (∆ιευθύντρια Ανθρωπίνου ∆υναµικού) 
Φιλελλήνων 24 
15232, Χαλάνδρι 
(+30) 2106856860 
dgouvoudi@genesispharma.gr 
 
 
Σχόλια εργαζοµένων ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Σε καµιά εταιρεία που έχω εργαστεί έως τώρα, πουθενά ο πρόεδρος της 
εταιρείας δεν ήταν τόσο κοντά µας όπως εδώ. Ξέρει τα πάντα για εµάς και την 
οικογένειά µας και για όλους έχει έναν καλό λόγο. 

• Πιστεύω ότι το υπέροχο (οικογενειακό και φιλικό) κλίµα που επικρατεί στην 
εταιρεία ξεκινάει πάντα από το «κεφάλι» και τις γραµµές που δίνει. Στη δική µας 
περίπτωση αυτό το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον πραγµατικά οφείλεται στον 
managing director, που πέρα από τις αξιόλογες ικανότητες του είναι και 
άνθρωπος. 

• Η διοίκηση διατηρεί επικοινωνία µε όλους τους υπαλλήλους σε καθηµερινή βάση. 
Για παράδειγµα ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος σχεδόν κάθε µέρα, περνάει από όλους 
τους ορόφους και µαθαίνει αν έχουµε κάποιο πρόβληµα σε προσωπικό επίπεδο, 
καθώς επίσης µας ενθαρρύνει να αντιµετωπίσουµε κάθε δυσκολία µε αισιοδοξία, 
και µας προτείνει λύσεις ενίοτε, πρώτα σαν οικογενειάρχης και µετέπειτα σαν 
διευθυντικό στέλεχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
TROFEKLEKT MASTERFOODS S.A 
 
 
 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία Trofeklekt-

Masterfoods S.A 
 

2. Αξιολογητής Οµάδα αξιολόγησης 
ALBA 

3. Κατάταξη στη λίστα 8 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 4 
    Σεβασµός 3 
    ∆ικαιοσύνη 3 
    Περηφάνια 3 
    Συντροφικότητα 4 
5. ∆ραστηριότητα Καταναλωτικά αγαθά – 

Εισαγωγή και εµπόρια 
προϊόντων 

6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

76 

7. Τζίρος (2003) 51,7 εκατ. ΕΥΡΩ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  10,6% 
9. Αναλογία ανδρών - γυναικών 52/24 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

 32 ώρες 

 
 
Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 

 

• Η ετήσια αµοιβή για το κύριο µέρος των εργαζοµένων ολικής απασχόλησης 
(Πωλητές) είναι €20000. Σύµφωνα µε έρευνα της ΗΑΥ, η Trofeklekt ανήκει στις 
επιχειρήσεις που προσφέρουν τις υψηλότερες χρηµατικές αµοιβές στους 
εργαζόµενους τους. 

• Σύστηµα διανοµής κερδών (Profit sharing): Το πρόγραµµα διανοµής 
κερδών επιτρέπει σε όλους τους εργαζόµενους να µοιραστούν την 
επιτυχία της επιχείρησης στην οποία οι ίδιοι έχουν συντελέσει. Όταν η 
Trofeklekt επιτυγχάνει αύξηση του ετήσιου τζίρου στο τέλος του 
οικονοµικού  έτους οι εργαζόµενοι λαµβάνουν profit sharing bonus. 



• Επίδοµα έγκαιρης προσέλευσης: Όλοι οι εργαζόµενοι που φτάνουν στη δουλειά 
τους on-time, κερδίζουν αύξηση 10% του ηµεροµισθίου τους. Αν βέβαια ο 
εργαζόµενος δεν προσέλθει στη δουλειάτου στον συµφωνηµένο χρόνο χάνει το 
bonus για εκείνη τη µέρα. 

• Cash bonus: Χρηµατικά επιδόµατα δίδονται σύµφωνα µε την απόδοση του 
εργαζόµενου, ανεξαρτήτως βαθµίδας και αρχαιότητας. Στην περίπτωση που 
κάποιος εργαζόµενος επιδείξει εξαιρετική απόδοση, το Bonus δίδεται µε τη 
µορφή σταθερής ποσοστιαίας αύξησης στο µισθό του εργαζόµενου. 

• ROTA bonus payment: Χρησιµοποιεί έναν οικονοµικό δείκτη (Return On Total 
Assets) που δείχνει το κέρδος και τη µακροβιότητα της επιχείρησης. Κάθε µήνα 
ένα ποσοστό του µισθού - σε µορφή επιδόµατος - επηρεάζεται από το ROTA.  

• Goal bonuses: Τα επιδόµατα αυτά δίδονται σε όλους τους εργαζόµενους 
σύµφωνα µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων που έχουν τεθεί από το 
∆ιοικητικό συµβούλιο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

• 100% κάλυψη για ιατροφαρµακευτική ασφάλιση και ασφάλεια ζωής. Είναι 
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι από την πρώτη µέρα της πρόσληψής του ο  
υπάλληλος έχει ακριβώς τα ίδια επιδόµατα υγείας όπως και ο γεν. διευθυντής 
της εταιρίας.  Με τη συµβολή ενός µικρού ποσού από τον ίδιο τον εργαζόµενο, ο 
εργαζόµενος µπορεί να συµπεριλάβει και την οικογένεια του στο πλάνο 
ασφαλείας. 

• ∆ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. 

• ∆ώρα πολυετίας: ∆ώρα που δίδονται στον εργαζόµενο µετά τη συµπλήρωση 
κάποιων χρόνων υπηρεσίας. (µετά από 10, 15, 20 χρόνια κτλ).  

• Επιπλέον ηµέρες αδείας από το θεσµοθετηµένο. 

• ∆ωρεάν διάθεση στο γραφείο ροφηµάτων, καφέδων, αναψυκτικών, 
εµφιαλωµένου νερού και φρέσκων φρούτων καθώς και επίδοµα τροφής σε 
όλους τους συνεργάτες.  

• Στους συνεργάτες του οικονοµικού τµήµατος που συµµετέχουν στην σύνταξη 
του ισολογισµού της εταιρείας παρέχεται επίδοµα ισολογισµού που ισούται µε το 
60%  του µηνιαίου µισθού. 

• Η επίτευξη στόχων που είναι διαφορετικοί ανάλογα µε το τµήµα που ανήκει ο 
συνεργάτης  σηµατοδοτεί στο τέλος του έτους επίδοµα επίτευξης στόχων. Το 
επίδοµα  υπολογίζεται επί του συνολικού ετήσιου µισθού.  

• Κινητά τηλέφωνα και αυτοκίνητα: Κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες 
εργαζοµένων, συνήθως πωλητές και διευθυντές λόγω της φύσης της εργασίας 
τους, παίρνουν εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο.  

• Πολιτική «ανοιχτής πόρτας» όσον αφορά την επικοινωνία: Όλοι οι εργαζόµενοι, 
υπάλληλοι, τεχνικό προσωπικό, προϊστάµενοι, διευθυντές, εργάζονται στον ίδιο 
ανοιχτό χώρο. Κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να µιλήσει στον 
προϊστάµενο του, τον HR, ή το Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρίας. Οι διευθυντές 
είναι πάντα πρόθυµοι να ακούσουν νέα ιδέες και προτάσεις και ενθαρρύνουν 
τους εργαζόµενους να αναπτύσσουν πρωτοβουλία.  

• Make the difference competition: Επιβράβευση των υπαλλήλων που 
παρουσίασαν τις καλύτερες ιδέες στη δουλειάτους. 

• Για κάθε δικαιολογηµένη απουσία λόγω ασθένειας, διάρκειας µέχρι και ενός 
έτους ή και ακόµη µεγαλύτερης διάρκειας για ορισµένες ασθένειες που ορίζονται 
από τον ελληνικό εργατικό νόµο και που το εισόδηµα του εργαζόµενου δεν 



καλύπτεται πάντα από τις σχετικές παροχές των ασφαλιστικών φορέων και τον 
ΟΑΕ∆, ο συνεργάτης συνεχίζει και πληρώνεται κανονικά από την εταιρεία και 
δεν είναι αναγκασµένος να ζήσει αυτός και η οικογένεια του µε τις απολαβές της 
Κοινωνικής Ασφάλισης [ΙΚΑ κλπ] µέχρι να επανέλθει κανονικά στην εργασία 
του. Μετά την επιστροφή του οι όποιες απολαβές από Ασφαλιστικό Φορέα 
αφαιρούνται ως προκαταβολή µισθοδοσίας.  

• Πέντε αξίες αντιπροσωπεύουν το εργασιακό περιβάλλον της Trofeklekt: 
o Ποιότητα 
o Υπευθυνότητα 
o Αµοιβαιότητα 
o Αποτελεσµατικότητα 
o Ελευθερία 

• Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. 
 

 
Όνοµα υπευθύνου 
 
Κ. Κώστας Κόρτας (HR Manager) 
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17 
14564, Κηφισιά, Αθήνα 
(+30)2108196200 
kostas.kortas@eu.effem.com 
 
 
Σχόλια εργαζοµένων ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Πριν από έναν χρόνο κάποιος συνάδελφος αρρώστησε. Τα χρήµατα που 
χρειάστηκε ήταν περισσότερα από αυτά που κάλυπτε η ασφάλεια που µας είχε 
κάνει η εταιρεία. Τότε η εταιρεία του κάλυψε αυτό το ποσό το οποίο ήταν 
περισσότερο από 6000€, όχι µε µορφή δανείου αλλά προσφοράς.  

• Το αµέριστο και πραγµατικό ενδιαφέρον των συναδέλφων και της εταιρείας όταν 
προκύπτει προσωπικό-οικογενειακό πρόβληµα. Η συµπαράσταση που λαµβάνεις 
σε µια τέτοια δύσκολη κατάσταση είναι και ηθική και υλική, πράγµα που σε κάνει 
να νοιώθεις ότι η οικογένειά σου είναι µεγαλύτερη από αυτή που πραγµατικά 
είναι. 

• Τρεις µήνες στην εταιρεία και νοιώθω ότι τους ξέρω όλους  χρόνια. 

• Νοµίζω πως δεν είναι απλή σύµπτωση ότι όσους παλιούς συνεργάτες έχει τύχει 
να γνωρίσω έχουν καλές αναµνήσεις από τα χρόνια που ήταν στη MARS και 
κάνουν πάντα ειδική µνεία στο «καλό κλίµα της εταιρείας». Είναι γεγονός ότι 
εδώ δουλεύουµε πολύ σκληρά αλλά περνάµε πολύ καλά, σπάνιος αλλά επιτυχής 
συνδυασµός.  



 

 
UNILEVER HELLAS S.A 

 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρεία  UNILEVER HELLAS 

S.A 
2. Αξιολογητής Οµάδα αξιολόγησης 

ALBA  
3. Κατάταξη στη λίστα 9 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 3 
    Σεβασµός 4 
    ∆ικαιοσύνη 3 
    Περηφάνια 3 
    Συντροφικότητα 3 
5. ∆ραστηριότητα Βιοµηχανία 

απορρυπαντικών και 
καλλυντικών 

6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

383 

7. Τζίρος (2003) 266,6 εκατ. ΕΥΡΩ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  10% 
9. Αναλογία ανδρών – γυναικών 285/98 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

56 ώρες 

 
 
Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 

 
• Ιατροφαρµακευτική ασφαλιστική κάλυψη, ασφάλιση ζωής καθώς και πρόγραµµα 

συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης-το τελευταίο για όσους έχουν συµπληρώσει 
πάνω από 10 έτη υπηρεσίας στην εταιρεία-. 

• Επίδοµα -90€- σε γονείς µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες! 
• Επιδότηση φαγητού στην καντίνα, ελεύθερα ροφήµατα (καφέδες, τσάϊ) καθώς 

και καθηµερινή παροχή γάλατος από την καντίνα. 
• Επαγγελµατικός προσανατολισµός στα παιδιά των υπαλλήλων.  
• Βράβευση παιδιών εργαζοµένων που αριστεύουν. 
• Ετήσιες κλινικές εξετάσεις –τεστ Παπανικολάου, PSA test, αιµατολογικές, 

ακτινογραφίες,- καθώς και κάλυψη οδοντιατρικών εξόδων. 
• Εξέταση ανά δύο χρόνια στους εργαζόµενους άνω των 40 µε 
πρεσβυωπία οι οποίοι εργάζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 



χρήζουν πολυεστιακών γυαλιών και επιδότηση των γυαλιών –αξίας 
150€. 

• Προϊόντα του οµίλου κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, µαζί µε αρνί και γαλοπούλα 
αντίστοιχα, καθώς και µηνιαία εκπτωτικά κουπόνια για προϊόντα της εταιρείας σε 
όλους τους εργαζόµενους. 

• Εκδροµή της εταιρίας κάθε έτος (µια στο εσωτερικό και µια στο 
εξωτερικό εναλλάξ). Η εταιρεία καλύπτει πλήρως τα έξοδα (και της 
οικογενείας του εργαζοµένου) όταν το ταξίδι γίνεται εντός της Ελλάδας  
ενώ για ταξίδια στο εξωτερικό η εταιρεία καλύπτει το 75% των εξόδων 
του υπαλλήλου και της οικογενείας του. 

• Παρέχεται δώρο γέννησης παιδιού ύψους 191€ και δώρο γάµου ύψους 185€. 
• 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 εταιρεία εκτός από την εισφορά του ΙΚΑ. 

• ∆ιατηρείται η επαφή µε τους συνταξιούχους, µε κοινές εκδηλώσεις, βοήθεια στο 
σύλλογό τους, χορηγίες κτλ. 

• Bonus σε όλους τους υπαλλήλους εφόσον έχουν αποδώσει καλά στην εργασία 
τους.  

• Σχήµα µεταβλητών αµοιβών: Προβλέπεται η θέσπιση στόχων για κάθε υπάλληλο, 
οι οποίοι προκύπτουν από τους εταιρικούς στόχους και είναι όµοιας φιλοσοφίας 
για όλους τους εργαζοµένους. 

• Οι απόψεις και προτάσεις των εργαζοµένων εισακούονται µέσα από την έρευνα 
ικανοποίησης των εργαζοµένων που διεξάγεται κάθε  δύο χρόνια, προκύπτουν 
πλάνα ενεργειών για βελτίωση σε τµηµατικό και σε εταιρικό επίπεδο. 

• Η επικοινωνία και η ενηµέρωση µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης συντελείται 
µέσω intranet site, ανακοινώσεων, περιοδικών της εταιρείας αλλά και µέσω του 
σωµατείου και των συµβουλίων σε τακτικές αλλά και έκτακτες συναντήσεις. 
Επιπλέον µία φορά το χρόνο διεξάγεται ετήσια ενηµερωτική συνάντηση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  µε όλους τους εργαζόµενους. 

• Όσον αφορά στην εκπαίδευση η εταιρεία παρέχει οικονοµικά κίνητρα, µε 
επιδοτήσεις, ηµέρες αδειών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
ένα µεγάλο ποσοστό -75%- των εργαζοµένων γίνονται αποδέκτες των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων της εταιρείας. Επιπλέον παρέχεται εκπαίδευση 
πάνω σε κρίσιµα θέµατα όπως η διαχείριση κρίσεων, η ασφάλεια στην εργασία, 
πυροπροστασία κλπ. 

• ∆ώρα πολυετίας για όσους έχουν συµπληρώσει 15, 25 έτη υπηρεσίας στην 
εταιρεία. 

• Υπερατλαντικό ταξίδι εβδοµάδας των top performing managers της χρονιάς.  
 

 
 
 
 
Όνοµα υπευθύνου 
 
Κα Μαρία Προβελεγγίου (HR Manager) 
Μαρίνου Αντύπα  92, 
14121,  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Τηλ: (+30)2102701553 
Fax: (+30)2102701654 
maria.provelegiou@unilever.com 



 
Σχόλια εργαζοµένων –ως απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχει 
κάτι άλλο µοναδικό ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που 
θεωρούν ότι την κάνει εξαίρετο µέρος για να εργάζεται κανείς 

 

• Λόγω σοβαρού προβλήµατος υγείας έµεινα εκτός εργασίας 11 µήνες. Όταν 
γύρισα, η θέση µου µε περίµενε όπως πριν, αφού όλοι είχαν καταβάλλει 
προσπάθεια να µε καλύψουν. Η υποδοχή µου ήταν πολύ ζεστή. Τον δε καιρό της 
ασθενείας µου, η εταιρεία µε βοήθησε ηθικά και οικονοµικά (προκαταβολές για 
τα νοσοκοµεία µέχρι να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία, ενώ µου χάρισε τα 
χρήµατα που πήρα από το ΙΚΑ ως αµοιβή εις χρήµα, τα οποία δικαιούταν αυτή, 
αναγνωρίζοντας τις δαπάνες χωρίς απόδειξη στις οποίες συχνά υποβάλλεται 
κανείς – ποσό γύρω στα 6000€). Επίσης µου έδωσε ολόκληρο το bonus της εν 
λόγω χρονιάς ενώ δικαιόµουν µόνο το µισό. 

• Στην εταιρεία αυτή υπάρχει σιγουριά ότι δεν θα σε πετάξει στο δρόµο για κανένα 
λόγο. Και αν χρειαστεί να κάνει µείωση προσωπικού αυτοί που θα αποχωρήσουν 
θα έχουν εξασφαλιστεί δια παντός, σε αντίθεση µε άλλες εταιρείες που πέταξαν 
τους εργαζόµενους στο δρόµο. Σας ευχαριστώ.  

• Μέσα σε αυτά τα χρόνια που εργάζοµαι στην εταιρεία αντιµετώπισα κάποια 
προσωπικά προβλήµατα στα οποία οι διοικούντες µου στάθηκαν πολύ και µε 
στήριξαν. Εκτός από το πολύ καλό περιβάλλον εργασίας και τις καλές αποδοχές 
είναι και «άνθρωποι», και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Τους ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’OREAL HELLAS S.A 
 
 
 

Σύντοµη περιγραφή της εταιρείας 
 
1. Εταιρία L’OREAL ΗΕLLAS S.A 
2. Αξιολογητής Οµάδα ALBA 
3. Κατάταξη στη λίστα 10 
4. Αριθµός αστεριών (µε βάση τα 
ερωτηµατολόγια των εργαζοµένων) 

 

    Αξιοπιστία 3 
    Σεβασµός 3 
    ∆ικαιοσύνη 3 
    Περηφάνια 3 
    Συντροφικότητα 3 
5. ∆ραστηριότητα Εισαγωγή, µεταποίηση 

& εµπορία καλλυντικών 
6. Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 
(ολικής και µερικής απασχόλησης) 

527 

7. Τζίρος (2003) 158,4 εκατοµ.ΕΥΡΩ 
8. Ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού  5,5% 
9. Αναλογία ανδρών - γυναικών 214/313 
10. Συνολικός αριθµός ωρών ανά έτος 
αφιερωµένων στην εκπαίδευση κάθε 
εργαζόµενου 

18-20 ώρες περίπου 

 
 
Ιδέες για τη δηµοσιογραφική οµάδα 
 
• Το επίδοµα αδείας για όλους τους εργαζόµενους 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, δίδονται 3 επιπλέον µέρες 
κανονικής άδειας µε τη συµπλήρωση του πρώτου έτους στην εταιρία 23 
αντί για 20. 

• Η εταιρεία 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 
εταιρεία. Το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

είναι  defined benefit  και καλύπτει ποσοστό της απώλειας εισοδήµατος πάνω από 
την ανωτάτη κλάση του ΙΚΑ.  

• Η εταιρεία επίσης επιδοτεί επίδοµα βρεφονηπιακού σταθµού για κάθε παιδί 
εργαζοµένου έως 90€ µηνιαίως για ένα έτος.  



• Η εταιρία 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, δ) 
Ιncentive trip  για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσµάτων.  

• Σε καθηµερινή βάση οι εργαζόµενοι γίνονται αποδέκτες των παροχών της εταιρείας 
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 Εταιρείας. 

• Οι εργαζόµενοι επιπλέον έχουν έκπτωση στην αγορά προϊόντων της Εταιρείας 50% 
στη τιµή χονδρικής για προϊόντα του Κλάδου Καταναλωτικών και Επαγγελµατικών 
προϊόντων, και 25% στην τιµή χονδρικής στα προϊόντα του Κλάδου Επιλεκτικής 
διανοµής. Επιπλέον 7 προϊόντα της εταιρείας παρέχονται δωρεάν σε όλο το 
προσωπικό,  τρεις φορές το χρόνο. 

• Η εταιρεία 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 Εταιρεία  επιδοτεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, έως και το 60% 
του συνολικού κόστους των  σπουδών.  

• Ο σεβασµός στον άνθρωπο αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις αξίες της Εταιρείας και 
αναλύεται στο εγχειρίδιο ∆εοντολογίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση η εταιρεία 
βρίσκεται αρωγός σε οποιασδήποτε µορφής σοβαρό πρόβληµα προκύψει στους 
εργαζόµενους της ή στα µέλη των οικογενειών τους µε προσωπική εµπλοκή των 
ανώτατων στελεχών της. 

 

Όνοµα υπευθύνου 
 
Κ. Μανώλης Θεοδωράκης  (∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων) 
Λεωφ. Κηφισίας 36,  
15125, Μαρούσι 
τηλ: (+30)2106188514 
mtheodorakis@gr.loreal.com 
 
 
 
Σχόλια εργαζοµένων – στην ερώτηση εάν υπάρχει κάτι µοναδικό 
ή ασυνήθιστο στην εταιρεία τους που θεωρούν ότι την κάνει ένα 
εξαιρετικό  µέρος να εργάζεται κανείς 

 

• Πωλητής µας τραυµατίζεται σοβαρά. Η ασφάλεια ζωής της εταιρείας καλύπτει 
έως 3000€ το χρόνο. Ο άνθρωπός µας χρειάστηκε να νοσηλευθεί δύο µήνες 
στην Αµερική. Τα έξοδα τα κάλυψε 100% η εταιρεία. 

• Θεωρώ πολύ σηµαντικό ότι όλοι οι προϊστάµενοι µου, από τη Θεσσαλονίκη όπου 
εργάζοµαι έως και τον Γενικό ∆ιευθυντή στην Αθήνα µε γνωρίζουν µε το µικρό 



µου όνοµα. Σηµαντική είναι επίσης η θέσπιση extra πριµ παραγωγικότητας µε τη 
µορφή συµµετοχής στα κέρδη και ταξιδιών αναψυχής. 

• Το χαµόγελο! Από τον κύριο στην είσοδο µέχρι το ανώτατο στέλεχος –είναι 
σηµαντικό να µην παραβλέπουµε λόγω εργασιακής ρουτίνας- τα πιο σηµαντικά 
πράγµατα, όπως η καλή διάθεση. 

• Η εταιρεία µου έχει καταφέρει να δηµιουργήσει ένα ευπρόσδεκτο περιβάλλον για 
τους νέους «νεοπροσληφθέντες» υπαλλήλους και να τους κάνει να «µπαίνουν» 
στο πνεύµα της οµαδικότητας. Επίσης, πολύ σηµαντική βοήθεια έχουν οι 
υπάλληλοι όταν έχουν προβλήµατα υγείας γιατί αντιµετωπίζονται πολύ 
ανθρώπινα και µε πολλή ευαισθησία από την εταιρεία. 

• L’OREALITY: Προσωπικότητα L’OREAL. Οι εργαζόµενοι στην εταιρία µας  έχουν 
την µοναδικότητα να συνδυάζουν χαρακτηριστικά που µετουσιώνουν την 
εταιρική ταυτότητα. Λιγάκι ποιητές, λιγάκι καλλιτέχνες αλλά πάνω από όλα 
σύµβουλοι προώθησης – πώλησης – marketing µοναδικών σε τεχνολογία 
προϊόντων. Η δουλειά µας είναι η πώληση αγαθών, αλλά ο τρόπος που την 
διεξάγουµε, είναι αυτός που µας δίνει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των 
ανταγωνιστών µας. 

 
  


