






Σε εξαιρετικά εορταστική 
ατμόσφαιρα και κλίμα αισιοδοξίας 

πραγματοποιήθηκε την  
Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015,  

στο Μέγαρο Μουσικής,  
η πρώτη τελετή απονομής  

των HR Awards.

Βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Π
Περισσότερα από 350 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων από 
όλους τους κλάδους, εκπρόσωποι Υπουργείων, Φορέων, Ινστι-
τούτων, Πανεπιστημίων καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, βρέθη-
καν στην Τελετή Απονομής, επικροτώντας τις καλύτερες πρακτι-
κές που θέτουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, ενώ έκαναν 
λόγο για τη γέννηση ενός νέου Θεσμού. 
Τα HR Awards διοργανώθηκαν για πρώτη φορά, από το περιο-
δικό HR Professional και τη Boussias Communications, με στόχο 
να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τις πολιτικές, 
μέσα από τις ενέργειες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Συνολικά διακρίθηκαν 29 εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας και ΜΚΟ, εκ των οποίων το Χρυσό 
Βραβείο απέσπασαν συγκεκριμένα οι εταιρείες: Παπαστράτος, 
Τράπεζα Πειραιώς, AXA Ασφαλιστική, Celestyal Cruises, 
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Βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Data Communication, Job-Pairs, Leroy Merlin, L’Or�al Hellas, 
Nestl� Hellas, ReGenaration, Wind Ελλάς και Better Future. 
Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν τα μέλη της κριτικής επιτροπής 
Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπερι-
φοράς, Kάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος 
Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του MSc in Strategic Human 
Resource Management, ALBA Graduate Business School at The 
American College of Greece και ο Γιάννης Νικολάου, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι διακρίνονται για την πολυετή 
εμπειρία και γνώση τους στον τομέα του HR. Τα βραβεία απέ-
νειμαν στους νικητές της βραδιάς Μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

καθώς και η Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια και 
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epsilon Net. 

Κριτική Επιτροπή
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από έγκριτη Κριτική Επιτρο-
πή στην οποία συμμετείχαν οι: Professor Richard Boyatzis, 
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητής Organizational 
Behavior, Psychology και Cognitive Science στο Case West-
ern Reserve University και Καθηγητής στο τμήμα People/
Organizations του ESADE, Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος 
Ευρώπης και Ελλάδος Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής,  
Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Δρ. Ολυμπία Καμινιώτη, Διευθύντρια 
Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανατολή 
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Ο. Επιτροπάκη Α. Κατσουλιέρη Γ. Νικολάου

Κοζάρη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΔΔΑ, 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης, Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Ομ. Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών & Δικηγόρος Αρείου Πάγου, Ειδικευ-
μένος σε θέματα Εργατικού, Κοινωνικού και Ασφαλιστικού Δι-
καίου και Δικαίου της Υγείας, Θεόδωρος Κ. Κωνσταντινίδης, 
Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ, Πρόεδρος & Γεν. Διευθυντής, Ελληνι-
κό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, Μαρίκα Λά-
μπρου, Μέλος Δ.Σ., Επικεφαλής της Ομάδας Ενίσχυσης του Ρό-
λου των Γυναικών, Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ), Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, Αντιπρόεδρος, International 
Coach Federation, Άννα Μαμαλάκη, Γενική Γραμματέας Δ.Σ., 
ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ, Μαριαλέξια Μαργαρίτη, Πρόεδρος, Hellenic 
Coaching Association / EMCC Greece, Γιάννης Νικολάου, 
Θεόδωρος Τόλλης, Πρόεδρος, Ένωση Ιδιωτικών Εταιρει-
ών Απασχόλησης, Αντώνης Χριστοδούλου, Προϊστάμενος  
Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
Δρ. Αναστασία Π. Rush, Πρόεδρος, Ελληνικό Παράρτημα 
Employee Assistance Professionals Association (ΕΑΡΑ Int.). 

Κριτήρια
Η Επιτροπή εξέτασε τα αναλυτικά στοιχεία και την τεκμηρίωση 
που κατέθεσαν οι συμμετέχουσες εταιρείες και αποφάσισε με 
γνώμονα παραμέτρους όπως: η συμβολή της ενέργειας σε σχέ-
ση με τις επιχειρηματικές ανάγκες του οργανισμού, η συμβολή 
του προγράμματος σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων 
και τη βελτιστοποίηση της εργασιακής τους καθημερινότητας, o 
σχεδιασμός, η μεθοδολογία και ο τρόπος υλοποίησης του προ-
γράμματος, η καινοτομία της ενέργειας καθώς και τα ποιοτικά και 
ποσοτικά αποτελέσματα της δράσης. Χρυσό Βραβείο απονεμή-
θηκε σε όσες υποψηφιότητες έλαβαν μέσο όρο από 8.0 και πάνω 
και ήταν πρώτες στην κατηγορία τους. Ιδιαίτερη έκπληξη για τη 
βραδιά αποτέλεσε η διάκριση «Best in Show» που κέρδισε η 
εταιρεία Παπαστράτος καθώς η υποψηφιότητα της συγκέντρωσε 
το μεγαλύτερο μέσο όρο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Υποστηρικτές των HR Awards 2015
Μεγάλος Χορηγός των HR Awards 2015 ήταν η Epsilon Net, 
ενώ τα βραβεία είχαν την υποστήριξη από: Εθνικό Ινστιτούτο Ερ-
γασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), Ινστιτούτο Επιμόρ-
φωσης/ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΙΝΕΠ/ΕΚΔΑΑ), Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχό-
λησης (ΕΝΙΔΕΑ), Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο Ελληνικό Παράρτημα, ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ, ALBA  
Graduate Business School at the American College of Greece, 
Ελληνικό Παράρτημα Employee Assistance Professionals  
Association (ΕΑΡ Int.), Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής 
Ηθικής (EBEN.GR), Hellenic Coaching Association/EMCC 
Greece, International Coach Federation (ICF) και Project  
Management Institute. 

Οι παρουσιαστές και οι απονεμητές της βραδιάς

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site των βραβείων www.hrawards.gr.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ

1. Ενότητα:  Learning & Development

Excellence in 
Leadership 
Development

Vodafone Ελλάδος Leading in the Vodafone Way Honorable 
Distinction

First Data Hellas ONE: Building Equity on Leadership 
Development

Honorable 
Distinction

Effective Use of 
e-Learning

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες SILVER

Vodafone Ελλάδος Online Learning Honorable 
Distinction

First Data Hellas ONE: Building Equity on Leadership 
Development: The e-Learning experience of FDH

Honorable 
Distinction

Best internal Use of 
Academies

Vodafone Ελλάδος Vodafone Academies SILVER

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της 
Εθνικής Τράπεζας με τίτλο: ‘’Ακαδημία Πίστης’’

BRONZE

Excellence in Employee 
Development

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ HR Bootcamps GOLD

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ακαδημία ΕΛΠΕ - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
EDGE

Honorable 
Distinction

Effective Use of 
Coaching

LEROY MERLIN ΕΛΛΑΔΑΣ 
& ΚΥΠΡΟΥ

Field coaching: Πως η ανάπτυξη των ανθρώπων 
οδηγεί σε επιχειρηματικά αποτελέσματα

GOLD

ATCOM Emotional and Social Intelligence Development 
through Coaching

Honorable 
Distinction

2. Ενότητα: Resourcing

Most Effective 
Recruitment Strategy

EXODUS Recruiting A-Players SILVER

Excellence in Employer 
Branding

L’Or�al Hellas L’Or�al Brandstorm - Ο παγκόσμιος φοιτητικός 
διαγωνισμός Marketing & Καινοτομίας!

SILVER

Excellence in 
Temporary 
Employment

ManpowerGroup Ετήσια Εκδήλωση Επιβράβευσης Εργαζομένων 
Προσωρινής Απασχόλησης - ‘’Temp Awards’’

Honorable 
Distinction
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ

3. Ενότητα: Talent Management

Best Talent 
Development Program

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Young Management Team GOLD

ISS FACILITY SERVICES Best Talent Development Program Honorable 
Distinction

INTERAMERICAN Ανάπτυξη Ταλέντων Honorable 
Distinction

4. Ενότητα: Diversity

Disability Diversity 
Program

L’Or�al Hellas L’Or�al Hellas Disability Awareness Days 2015 GOLD

Best Workplace 
Diversity Strategy

Henkel Hellas Diversity & Inclusion @ Henkel Ηellas Honorable 
Distinction

5. Ενότητα: Graduate Market

Best Graduate PRO ReGeneration,  a World 
Economic Forum Global 
Shapers Athens Hub 
initiative

ReGeneration GOLD

Excellence in Graduate 
Development

ReGeneration,  a World 
Economic Forum Global 
Shapers Athens Hub 
initiative

ReGeneration GOLD

Best Youth 
Employment Initiative 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόγραμμα ΙΚΥ - ΕΤΕ 2+2 SILVER

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης  
Νέων Πτυχιούχων

BRONZE

Best Youth 
Employment Initiative / 
Service Provider

Job-Pairs Δημιουργώντας Ευκαιρίες GOLD

ReGeneration,  a World 
Economic Forum Global 
Shapers Athens Hub 
initiative

ReGeneration SILVER

Best Apprenticeship / 
Internship Program

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θερινό Πρόγραμμα Απασχόλησης Τελειόφοιτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Τ.Ε.

SILVER
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ

6. Ενότητα: Employee Engagement & Team Building

Best Employee 
Engagement Initiative

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
- Better Future

‘’Living our WIND Values’’ GOLD

ΚΡΙ ΚΡΙ Employee Engagement & Team Building SILVER

ISS FACILITY SERVICES Best Employee Engagement Initiative BRONZE

Best Employee 
Engagement Strategy

Manifest Services Best Employee Engagement Strategy SILVER

Costa Navarino - TEMES CANDO@Costa Navarino Honorable 
Distinction

Best Team Building 
Program

ISS FACILITY SERVICES Best Talent Development Program SILVER

7. Ενότητα: Health & Well-Being

Excellence in 
Workplace Well-being

NESTLE HELLAS ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ για την Υγεία μου GOLD

Τράπεζα Πειραιώς Άριστες πρακτικές υγείας-ευεξίας στο περιβάλλον 
της Τράπεζας Πειραιώς

SILVER

Celestyal Cruises Excellence in Workplace Well-being BRONZE

Ελληνικός Χρυσός / 
Eldorado Gold Corporation

Δουλεύοντας με Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία 
στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε

Honorable 
Distinction

Media Saturn Ελλάς - 
Media Markt

Health & Well-Being Programm Honorable 
Distinction

Costa Navarino -  
TEMES

Wellbeing@Navarino Team (W@NT) Honorable 
Distinction

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόγραμμα ‘’ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ’’ Εργαζομένων ΑΒ Honorable 
Distinction

Excellence in Employee 
Work-life Balance

Τράπεζα Πειραιώς Ολιστική φροντίδα για τον εργαζόμενο & την 
οικογένεια του

GOLD

MSD Be the Best Place to Work SILVER

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πλαίσιο Δράσεων και Μέριμνας της Εθνικής 
Τράπεζας για την Ισορροπία Επαγγελματικής και 
Προσωπικής Ζωής

BRONZE

Best Mental Health 
Resilience Initiative

Τράπεζα Πειραιώς Προάγοντας ένα ψυχοκοινωνικό υγιές 
περιβάλλον εργασίας

GOLD

NESTLE HELLAS Purina Pets@Work SILVER
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ

8. Ενότητα: Rewards & Benefits

Most Effective Total 
Reward Strategy

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ανταμοιβή@ΑΧΑ GOLD

Celestyal Cruises Most Effective Total Reward Strategy SILVER

9. Ενότητα: Performance Management

Excellence in 
Performance 
Management Strategy

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Απόδοση@AXA GOLD

INTERAMERICAN Στρατηγική Διοίκησης της Απόδοσης SILVER

Manifest Services Excellence in Peformance Management Strategy Honorable 
Distinction

Ελληνικός Χρυσός / 
Eldorado Gold Corporation

Διοίκηση της Απόδοσης - Ανάπτυξης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Honorable 
Distinction

Celestyal Cruises Excellence in Performance Management 
Strategy

Honorable 
Distinction

Best Performance 
Management Tools / 
Practices

Data Communication Εργαλείο Αξιολόγησης Peer Feedback GOLD

INTERAMERICAN Πρακτικές & Εργαλεία Διοίκησης της Απόδοσης SILVER

Media Saturn Ελλάς - 
Media Markt

Δημιουργία Κουλτούρας Υψηλής Απόδοσης BRONZE

Ελληνικός Χρυσός / 
Eldorado Gold Corporation

Διοίκηση της Απόδοσης - Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού - Διοικητικά Εργαλεία

Honorable 
Distinction

10. Ενότητα: Change Management & Internal Communication

Best Change 
Management Strategy 
/ Initiative

Celestyal Cruises Best Change Management Strategy/ Initiative GOLD

MANIFEST SERVICES Best Change Management Strategy / Initiative Honorable 
Distinction

11. Ενότητα: Corporate Social Responsibility

Best CSR Initiative SingularLogic ‘Πρωινός Μπουφές Αγάπης’’ SILVER

Best Local Recruitment 
Practices

Ελληνικός Χρυσός / 
Eldorado Gold Corporation

Πολιτική & Διαχείριση Προσλήψεων στο Δήμο 
Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Honorable 
Distinction

12. Ενότητα: Best HR Cross-Βorder Practices

Best HR Cross-Βorder 
Practices

Celestyal Cruises Best HR Cross-Border Practices SILVER

BEST IN SHOW Award

Best in Show Award ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ HR Bootcamps Best in Show
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Πώς συνδέονται το Subuteo, οι Μουσικές Καρέκλες, μια καταξιωμένη ελληνίδα 
τραγουδίστρια, οι ηθοποιοί του «Κάψε το Σενάριο», το μιλφέιγ, τα μαθήματα 
κρουστών, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες ποδοσφαιριστές και η Σάμπα, 
με την Στοχοθεσία, τα Πλάνα Διαδοχής, το Σύστημα Παροχών και τη Διαδικασία 
Αξιολόγησης; Η απάντηση βρίσκεται... στο ελκυστικό, διασκεδαστικό και 
συμμετοχικό εκπαιδευτικό Bootcamp της Παπαστράτος! Η ιδέα οργάνωσης 
Bootcamps προέκυψε για να αντιμετωπίσει την ανάγκη πραγματοποίησης μιας 
εκπαίδευσης στη μεθοδολογία Αξιολόγησης του Προσωπικού της εταιρείας, ούτως 
ώστε όλοι οι Υπεύθυνοι Ομάδων να έχουν τη δυνατότητα να ξαναθυμηθούν τα 
εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και να ανταλλάξουν απόψεις, απορίες και 
εμπειρίες. Η εταιρεία θέλησε να δημιουργήσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που να 
συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση με μια χιουμοριστική 
προσέγγιση όσον αφορά τη μη σωστή εφαρμογή των εργαλείων αξιολόγησης. 
Κατά τη διάρκεια του Bootcamp, oι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, 
μετακινούνται σε διαφορετικά δωμάτια όπου «τρέχουν» παράλληλες δραστηριότητες 
(π.χ. ένα επιτραπέζιο, ένα θεατρικό, μαγειρική κ.ά.). Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι 
συμμετέχοντες συγκεντρώνονται και ο εισηγητής συνδέει τις επιμέρους θεματολογίες 
με την κεντρική ιδέα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η πρωτοβουλία αυτή έχει 
αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής και η μεθοδολογία εκπαίδευσης Bootcamp 
έχει πλέον υιοθετηθεί από σχεδόν όλες τις θυγατρικές εταιρείες της PMI στην Ευρώπη, 
καθώς και από το κεντρικό τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της PMI.

Παπαστράτος – Gold
Excellence in Employee Development
HR Bootcamps 

Leroy Merlin Ελλάδας και Κύπρου – Gold
Effective Use of Coaching
Field Coaching: Πώς η ανάπτυξη των ανθρώπων οδηγεί  
σε επιχειρηματικά οφέλη

Σε ευθυγράμμιση με το όραμα της και τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, 
η εταιρεία Leroy Merlin ξεκίνησε «πιλοτικά» στις αρχές του 2012 σε δύο από 
τα πέντε καταστήματα (Θεσ/νίκη και Λάρισα) το πρόγραμμα Field Coaching, 
με σκοπό να αναπτύξει πελατοκεντρικές δεξιότητες στους συνεργάτες της και 
να εδραιώσει στους Managers κουλτούρα ανατροφοδότησης και δέσμευσης 
στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος 
περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων πώλησης, ενισχύοντας 
τις εκπαιδεύσεις με συστηματικές συναντήσεις Field Coaching με τον Manager, 
καθώς και την εξέλιξη των Managers από «Τask Managers» σε «People & 
Performance managers», εκπαιδεύοντάς τους στη μεθοδολογία του Field 
Coaching. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά από δύο χρόνια εφαρμογής 
οδήγησαν την εταιρεία στην σταδιακή επέκταση του Field Coaching σε όλα τα 
καταστήματα της. Ανάμεσα στα διαπιστωμένα οφέλη συγκαταλέγεται η βελτίωση 
στην ποιότητα ανατροφοδότησης προς τους πωλητές, η οποία με τη σειρά της 
συνέβαλε στη δέσμευση τους να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες και συνολικά την 
απόδοση τους στην πώληση. Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση τόσο στα 
επίπεδα ικανοποίησης των πελατών, όσο και στις πωλήσεις. Τέλος, η επιτυχία του 
προγράμματος διαφαίνεται και από το γεγονός ότι οι πωλητές της εταιρείας έχουν 
εκφράσει την επιθυμία να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Learning & Development
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Vodafone Ελλάδος – Silver
Best Internal Use of Academies
Vodafone Academies

Με στόχο την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και αποτελεσματικότητας, η 
Vodafone παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η προσέγγιση 
της εταιρείας βασίζεται στον κανόνα 70-20-10, σύμφωνα με τον οποίο το 10% 
της εκπαίδευσης των εργαζομένων βασίζεται σε δομημένο training, το 20% 
διενεργείται μέσω coaching & mentoring και το 70% αποκτάται στην εργασία 
μέσω υποστήριξης της απόδοσης (preformance support). Η ομάδα Εκπαίδευσης 
και Ανάπτυξης (Learning & Development) συνοδεύει τους εργαζόμενους 
σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού, είτε πρόκειται για άμεση 
εκπαίδευση στην αίθουσα, είτε για μία μεγάλη ποικιλία μαθημάτων και 
εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιμα online, είτε ακόμα και βοηθώντας 
τους Line Managers να προσφέρουν στοχευμένο coaching και feedback 
σχετικά με την απόδοση του εργαζομένου. Η Vodafone βοηθάει το χτίσιμο και 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω των βραβευμένων Ακαδημιών 
της σε όλα τα βασικά function του επιχειρείν της, προσφέροντας ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας στους εργαζόμενους όλων των 
επιπέδων. Οι Ακαδημίες της εταιρείας καλύπτουν τις περιοχές του Μarketing, 
των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών (λιανεμπόριο, call centers και 
online), της Πληροφορικής, των Οικονομικών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των 
Νομικών και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλες οι Ακαδημίες βοηθούν στην 
ανάπτυξη λειτουργικών, επαγγελματικών και ηγετικών δεξιοτήτων μέσω μίας 
μεγάλης ποικιλίας εκπαιδευτικών πρακτικών – και σε συνεργασία με διεθνώς 
αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Silver
Effective Use of e-learning
Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες

Από το Φεβρουάριο του 2015 προσφέρεται στους εργαζόμενους της Εθνικής 
Τράπεζας το ηλεκτρονικό σεμινάριο «Go Digital» (Πάμε Ψηφιακά). Το σεμινάριο 
αναπτύχθηκε εσωτερικά και πραγματεύεται σύγχρονα θέματα και τεχνολογίες 
σχετικά με το Διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις τηλεφωνικές 
συσκευές τελευταίας γενιάς, καθώς και την ηλεκτρονική τραπεζική.  
Η δημιουργία του αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών που αναδεικνύονται 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις που διαδραματίζονται καθημερινά και επηρεάζουν 
σε μεγάλο βαθμό την προσωπική και επαγγελματική ζωή, αλλά και την 
προσπάθεια διεύρυνσης του πελατολογίου της τράπεζας με νέες ηλικιακές 
ομάδες. Στόχος του έργου είναι η μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας πώλησης ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών i-bank, την ανάπτυξη ψηφιακής κοινωνικής ευθύνης στα στελέχη της 
Τράπεζας και την ενδυνάμωση της εικόνας της Τράπεζας ως φορέα καινοτομίας. 
Το ηλεκτρονικό σεμινάριο έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε η παρακολούθησή του 
να είναι δυνατή μέσω όλων των σύγχρονων συσκευών και λειτουργικών 
συστημάτων. Ενσωματώνει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων που 
κεντρίζουν την περιέργεια και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Επιπλέον, 
συνδέει τη γνώση με την πρακτική εφαρμογή της, μέσω τεχνικών προσομοίωσης 
καταστάσεων και συστημάτων για καλύτερη αφομοίωσή της. Η οργάνωση και 
υλοποίηση του σεμιναρίου με την ιδέα του gamification επέφερε σημαντικά 
οφέλη ως προς την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των εργαζομένων - με τις 
πρώτες αντιδράσεις σχετικά με το σεμινάριο να είναι ιδιαίτερα θετικές.
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Πρόκειται για ένα ετήσιο in-house project ανάπτυξης ποιοτικών χαρακτηριστικών. 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να εκπαιδευτούν με μεθόδους που ενισχύουν 
την προσωπική ανάπτυξη. Μία εξ’ αυτών και ιδιαίτερα ανερχόμενη στο χώρο 
των επιχειρήσεων είναι το executive coaching. Στην προκειμένη περίπτωση οι 
προσεγγίσεις που ακολουθούνται στην εφαρμογή του coaching είναι αυτή της 
Προσωποκεντρικής προσέγγισης σε συνδυασμό με τις τεχνικές της Solution-focused 
προσέγγισης. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου 
360ο αξιολόγησης για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που θα ακολουθούσε το 
πρόγραμμα. Το εργαλείο ονομάζεται Emotional and Social Competence Inventory- 
360ο και αποκλειστικός πάροχος είναι η εταιρεία HAY GROUP. Με τη χρήση αυτού 
του εργαλείου ο κάθε άνθρωπος βοηθήθηκε στο να θέσει τους δικούς του στόχους 
που αφορούν στην επαγγελματική του εξέλιξη μέσα από προσωπική ανάπτυξη. 
Με το ίδιο εργαλείο θα ολοκληρωθεί ο ετήσιος κύκλος συνεδριών. Με μετρήσιμα 
αποτελέσματα στις ακριβώς ίδιες δεξιότητες μπορεί να παρατηρήσει ο κάθε coachee 
πώς ο ίδιος αξιολογεί τον εαυτό του αλλά και πώς τον βλέπουν οι συνάδελφοί του 
έναν χρόνο μετά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του εγχειρήματος βασίζεται 
στην φιλοσοφία πίσω από αυτό – μια φιλοσοφία που υπαγορεύει πως οι άνθρωποι 
«ανθίζουν» ανεξαρτήτως level, γιατί ακριβώς στο επίκεντρο δεν βρίσκεται ο ρόλος 
αλλά ο άνθρωπος. Σε μία κοινή αποστολή κάθε ρόλος είναι αναπόσπαστο και 
αναγκαίο κομμάτι ισότιμα και κάθε άνθρωπος είναι συνταξιδιώτης στο ίδιο όραμα και 
προορισμό που ξεπερνά την ατομικότητα του καθενός.

ATCOM – Honorable Distinction
Effective Use of Coaching
Emotional and Social Intelligence Development  
through Coaching

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 το μακροχρόνιο 
πρόγραμμα «Ακαδημία Πίστης» που απευθύνεται σε όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό 
των Πιστοδοτικών Μονάδων της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής 
και ευέλικτης στελεχιακής δεξαμενής εντός του Ομίλου, που θα διαθέτει δεξιότητες 
και εξειδικευμένες γνώσεις για όλο το φάσμα της πιστοδοτικής λειτουργίας 
της. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί συνολικά 208 διδακτικές ώρες. Τα μαθήματα 
υλοποιούνται μια ημέρα την εβδομάδα, με τελική διάρκεια 26 εβδομάδες σε 6 
μήνες. Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του 
προγράμματος 93 στελέχη και σε χρονικό ορίζοντα τριετίας υπολογίζεται ότι θα 
έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 450 - 500 στελέχη των προαναφερόμενων 
Μονάδων. Την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της «Ακαδημίας Πίστης» 
έχει η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού Τράπεζας και Ομίλου, με τη συνδρομή 
«Επιστημονικού συμβουλίου». Η «Ακαδημία Πίστης» αποτελεί μια σημαντική 
πρωτοπορία της Εθνικής Τράπεζας καθώς:
•  Συνιστά μια μακρόπνοη επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό της. 
•  Δημιουργεί δυναμικές ομάδες που θα είναι σε θέση να λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά την πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου, από όπου 
θα αναδειχθούν ηγετικά στελέχη.

•  Ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών στην πιστοδοτική δραστηριότητα της 
Τράπεζας και του Ομίλου. 

•  Ενδυναμώνει το ρόλο της Τράπεζας ως βασικού ρυθμιστή του Χρηματοπιστωτικού 
Κλάδου στη χώρα. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Bronze
Best Internal Use of Academies
Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας 
με τίτλο «Ακαδημία Πίστης»
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Στη Vodafone, οι επιτυχημένοι ηγέτες εστιάζουν στην ανάπτυξη των ηγετικών 
τους ικανοτήτων, επενδύουν στην ενδυνάμωση άλλων στελεχών μέσω 
coaching, αναπτύσσουν ομάδες υψηλής απόδοσης, αναγνωρίζουν και 
προωθούν τα υψηλών προδιαγραφών και προοπτικών μέλη στις ομάδες τους 
και γενικότερα δρουν και ενεργούν σύμφωνα με αυτό που η εταιρεία ορίζει 
ως «The Vodafone Way». Πρόκειται για μία κουλτούρα που έχει εφαρμογή σε 
όλους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ακαδημία Ηγεσίας (Leadership Academy) 
της εταιρείας προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία λύσεων για κάθε επίπεδο 
ηγεσίας μέσω ενός μείγματος εκπαιδευτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
instructor-led workshops, virtual μαθημάτων, Train-the-Trainer sessions και 
διαδικτυακών courses που ως στόχο έχουν να βοηθήσουν τους ηγέτες να 
αναπτύξουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους. Η προσέγγιση αυτή αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης της εταιρείας με τη hol, 
όταν αυξήθηκε η ανάγκη για μία ενιαία προσέγγιση σε θέματα διοίκησης 
ανθρώπων, coaching και ανάπτυξης. Με στόχο την ανάπτυξη των απαιτούμενων 
ηγετικών ικανοτήτων που θα οδηγούσαν σε μία επιτυχημένη ενοποίηση, η 
εταιρεία προχώρησε σε μία σειρά leadership workshops και online courses με 
τη συμμετοχή managers όλων των επιπέδων. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 
Μάιο του 2015, ακολουθώντας μία top-down εκπαιδευτική προσέγγιση, σε 
συνεργασία με έναν εξωτερικό, εξειδικευμένο πάροχο. 

Vodafone Ελλάδος – Honorable Distinction
Excellence in Leadership Development
Leading in the Vodafone Way

H First Data HELLAS (FDH), από το 2012, υλοποίησε ένα πολυεπίπεδο και 
επιτυχημένο -βάσει αποτελεσμάτων- πρόγραμμα αλλαγής σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό τον 
εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού και επιχειρησιακού 
της μοντέλου. Θεωρώντας ότι το Middle Management της FDH αποτελεί την 
σπονδυλική στήλη στη λειτουργία της εταιρείας, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός 
ενός προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας με περιεχόμενο και εργαλεία που θα 
ήταν προσαρμοσμένα και ευθυγραμμισμένα με τις αξίες του οργανισμού, τους 
στρατηγικούς στόχους του προγράμματος αλλαγής και στις ιδιαιτέρες ανάγκες 
του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας. To πρόγραμμα ΟΝΕ χτίστηκε σε 
συνεργασία με την Global Talent Management Team της FDC. Οι στόχοι του 
προγράμματος αφορούν στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης στη διοίκηση 
απόδοσης των εργαζομένων, στη βελτιστοποίηση της σχέσης με τον πελάτη 
και στη συνεπαγόμενη βελτίωση των παραγομένων αποτελεσμάτων. Tο 
περιεχόμενο του προγράμματος αποτελεί κύημα μιας blended μεθοδολογίας 
12μηνης εκπαίδευσης που σταδιακά εξελίσσεται σε 4 φάσεις και περιλαμβάνει 
διάγνωση, προσωπική ανάπτυξη, ανάπτυξη διοίκησης, ηγεσίας και coaching. Έξι 
μήνες μετά την ολοκλήρωση του ONE και συνολικά 18 μήνες από την έναρξη 
του προγράμματος, οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται και πάλι στο FDC 360 
assessment με σκοπό την αποτίμηση της προόδου και βελτίωσης, σε σχέση με 
τους αρχικούς στόχους του ONE και σε συσχέτιση με τους εταιρικούς στόχους και 
τα αποτελέσματα. 

First Data Hellas – Honorable Distinction
Excellence in Leadership Development και
Effective Use of e-learning
ONE: Building Equity on Leadership Development 
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Η διαρκής εκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της 
τεχνογνωσίας των ανθρώπων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων του ομίλου, οι οποίοι 
συμπυκνώνονται στην «Αριστεία» σε όλους τους τομείς. Η επίτευξή της σε ότι 
αφορά στους Ανθρώπους του Ομίλου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
στρατηγικές προτεραιότητές και εστιάζεται πρωτίστως στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας τους, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 
απόδοση και να αναπτυχθεί η κουλτούρα που ευνοεί την καινοτομία και την 
ευελιξία. Επίκεντρο όλων των σχετικών ενεργειών αποτελεί η δημιουργία της 
Ακαδημίας ΕΛΠΕ- HELPE Academy, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα είναι συστηματοποιημένη, δομημένη και στοχευμένη. Κάτω από 
την ομπρέλα της Ακαδημίας ΕΛΠΕ – HELPE Academy, υλοποιούνται τα δύο 
πρωτοποριακά προγράμματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης τα EDGE και EDGE 
Commercial, τα οποία έχουν ως στόχο την: 
•  Κοινή αντίληψη και ολοκληρωμένη γνώση για το σύνολο των δραστηριοτήτων 

του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, αλλά και του ευρύτερου ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα 
οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

•  Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα σε τομείς που είναι 
κρίσιμοι για τον Όμιλο

•  Ενίσχυση της ενιαίας κουλτούρας στην ανάπτυξη των επαγγελματικών 
«Συμπεριφορών», όπου δίνει έμφαση ο Όμιλος.

Ελληνικά Πετρέλαια  – Honorable Distinction 
Excellence in Employee Development
Ακαδημία ΕΛΠΕ – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα EDGE

Οι Vodafone Academies αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Learning 
& Development της εταιρείας. Οι εκπαιδευτές της Vodafone αξιοποιούν το 
e-learning προκειμένου να προετοιμάσουν τους εργαζόμενους για το μάθημα, 
αλλά και για την μετά το μάθημα επανάληψη και πρακτική. Διαδικτυακά 
σεμινάρια και virtual classes συνδυάζονται με live coaching τα οποία 
διενεργούνται από ειδικούς, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνονται οι ανάγκες προς 
ενημέρωση των συνεργατών σε θέματα εκπαίδευσης της εταιρείας. Η εταιρεία 
αξιοποιεί την εμπειρία του ομίλου της Vodafone προκειμένου να δημιουργήσει 
e-learnings που ενισχύουν την κατάρτιση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 
για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, αλλά και για να τροφοδοτήσει τη 
βιβλιοθήκη της με tailor made προϊόντα e-learning τα οποία θα ανταποκρίνονται 
στις εγχώριες λειτουργικές ανάγκες. Στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες εκπαίδευσης καθίστανται ιδιαίτερα πολύπλοκα και εξειδικευμένα, η 
εταιρεία αξιοποιεί εξειδικευμένους συμβούλους εκπαίδευσης για τη δημιουργία 
προηγμένων e-learnings που συμβάλλουν στο χτίσιμο βασικών για τα προϊόντα 
γνώσεων, αλλά και βοηθούν τους εργαζόμενους να κατακτήσουν αυτή τη 
γνώση μέσω παιχνιδιών ρόλων στην τάξη. Η Vodafone έχει να επιδείξει μία 
σημαντική αύξηση στον αριθμό των συμμετεχόντων στο e-learning κατά την 
προηγούμενη χρόνια. Και παρά τις σημαντικές προκλήσεις του e-learning, 
στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση αυτής της εκπαιδευτικής 
τακτικής σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συνεργασίας με ιδρύματα όπως το 
Harvard Manage Mentor - το οποίο αυτή τη στιγμή προσφέρει στη Vodafone 40 
online courses. 

Vodafone Ελλάδος – Honorable Distinction
Effective Use of e-learning
Online Learning
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Ο Όμιλος L’Or�al, τα τελευταία 23 χρόνια, διενεργεί τον παγκόσμιο διαγωνισμό 
L’Or�al Brandstorm, έναν διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
για πανεπιστημιακούς φοιτητές, που μέχρι σήμερα έχει προσελκύσει από όλο 
τον κόσμο πάνω από 70.000 συμμετέχοντες. Το L’Or�al Brandstorm δίνει την 
ευκαιρία στους φοιτητές να μετατρέψουν τη θεωρία που διδάσκονται σε πράξη, 
να προτείνουν δημιουργικές ιδέες, να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους ικανότητες 
και να μάθουν την αγορά των καλλυντικών προϊόντων. Στόχος, βεβαίως, είναι, 
παράλληλα, να γνωρίσουν την εταιρεία και τις μάρκες της, να δουν από κοντά τι 
σημαίνει να εργάζεσαι σε έναν πολυεθνικό περιβάλλον, να συνεργαστούν με μια 
διαφημιστική εταιρεία σαν να είναι πραγματικοί πελάτες της, αλλά και εν τέλει, να 
ενθουσιαστούν με τον κόσμο της ομορφιάς. Για τoν Όμιλο L’Or�al, το Brandstorm 
είναι ένα σημαντικό εργαλείο επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, που δίνει την 
ευκαιρία να αξιολογήσει από κοντά υποψήφιους και να εντοπίσει τα μελλοντικά 
ταλέντα της. Στην Ελλάδα «παραδοσιακά» συμμετέχουν φοιτητές οικονομικών 
σχολών, και έχουν διακριθεί ήδη αρκετές φορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, στη 
χώρα μας, τα τελευταία έτη, πάνω από 30 φοιτητές έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα 
στην εταιρεία, με εφαλτήριο το L’Or�al Brandstorm. Πολλοί συμμετέχοντες, 
πλέον έχουν και θέσεις ευθύνης, κάνοντας το συγκεκριμένο διαγωνισμό ένα 
ξεχωριστό πρώτο βήμα για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

L’Oréal Hellas – Silver
Excellence in Employer Branding
L’Or�al Brandstorm – Ο παγκόσμιος φοιτητικός διαγωνισμός 
Marketing & Καινοτομίας

Προκειμένου να επιτευχθούν οι υψηλές εταιρικές απαιτήσεις της EXODUS 
για υψηλόβαθμο ανθρώπινο δυναμικό, κρίθηκε επιτακτικός ο έλεγχος, η 
αναθεώρηση και η βελτίωση των διαδικασιών καθώς και των ενεργειών 
πρόσληψης. Και αυτό γιατί βάσει των στατιστικών μελετών της εταιρείας, 
προέκυψε ότι μετά από την εξάμηνη φάση ένταξης των νεοπροσληφθέντων, 
ένα ποσοστό της τάξεως του 59% δεν ανταποκρινόταν τελικά στις απαιτήσεις 
που έχουν τεθεί όσον αφορά στους «A –Players» ή «δυνητικούς A-Players». 
Οι επιπλοκές που δημιουργήθηκαν στην εταιρεία ήταν ποικίλες: η μη-συνέχιση 
της εργασιακής σχέσης με άτομα που δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις, 
τα αυξημένα κόστη πρόσληψης, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης λόγω της 
επανεκκίνησης της διαδικασίας πρόσληψης για την ίδια θέση και φυσικά την 
αμοιβαία απογοήτευση. Έτσι, η εταιρεία υιοθέτησε μία ανανεωμένη προσέγγιση, 
η οποία περιλαμβάνει μία βελτιωμένη μεθοδολογία πρώτης προσέγγισης των 
υποψηφίων, τη διεξαγωγή εστιασμένων συνεντεύξεων, την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους βάσει «job position scorecards» και μια εκτενή 
συζήτηση με άτομα που τους συστήνουν. Τα αποτελέσματα των βελτιώσεων στη 
διαδικασία μετριούνταν σε τακτική βάση και γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές. 
Τα αποτελέσματα της νέας διαδικασίας είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού από την 
αρχή της λειτουργίας μέχρι τώρα διαπιστώθηκε αύξηση της τάξης του 45% των 
προσληφθέντων (potential) A-Players, όπως έχουν βαθμολογηθεί από τους 
προϊστάμενούς τους μετά την εξάμηνη περίοδο της ένταξης στην εταιρεία.

Exodus – Silver
Most Effective Recruitment Strategy
Recruiting A-Players
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Λόγω της μεγάλης κινητικότητας σε επίπεδο Διευθυντών εντός της Παπαστράτος και 
της Philip Morris International, είναι απαραίτητη η δημιουργία της επόμενης γενιάς 
Διευθυντών μέσω της εσωτερικής ανάπτυξης στελεχών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
η εταιρεία προχωρά στη σύσταση μιας ομάδας Young Management Team (στα 
πρότυπα του πραγματικού Management Team της εταιρείας). Στόχος είναι τα μέλη 
της να αποκτήσουν την εμπειρία του έργου του πραγματικού Management Team 
μέσω προσομοίωσης και αφετέρου να μπορέσουν να αναδειχθούν τα στελέχη 
εκείνα που θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά Διευθυντών της εταιρείας. 
Η ομάδα του Young Management Team έχει θητεία 18 μηνών και αποτελείται από 
8 νέα στελέχη της εταιρείας, από όλα σχεδόν τα τμήματα. Μέχρι σήμερα, έχουν 
δημιουργηθεί δυο «γενιές» Young Management Team, ενώ η τρίτη είναι ήδη υπό 
σύσταση. Συνολικά, και οι δυο ομάδες έχουν υλοποιήσει πάνω από 10 projects, 
τα οποία προέκυψαν από διαφορετικά τμήματα, όπως Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, HR. 
Η στενή συνεργασία με την ομάδα Διοίκησης, η εργασία σε διατμηματικά projects 
και η συνεχής καθοδήγηση βοηθά τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν σε βάθος 
την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας, αλλά και να αναπτύξουν σημαντικές 
δεξιότητες, όπως στρατηγική σκέψη. Ταυτόχρονα, η ενασχόληση των μελών σε 
διατμηματικά project, έχει αποφέρει σημαντικές βελτιώσεις καθώς και καινοτόμες 
ιδέες και λύσεις που εφαρμόζονται άμεσα στην Παπαστράτος. 

Παπαστράτος – Gold
Best Talent Development Program
Young Management Team 

Αναγνωρίζοντας ότι, τόσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όσο και για τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, χρειάζονται, σε κάθε κλάδο και σε όλες 
τις μορφές απασχόλησης (μόνιμης ή προσωρινής), οι κατάλληλοι άνθρωποι, 
στις κατάλληλες θέσεις, την κατάλληλη στιγμή, η ManpowerGroup επενδύει 
συστηματικά στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων για την ανάδειξη 
των ταλέντων που κρύβει μέσα του το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο 
αυτό και επιθυμώντας να εστιάσει περαιτέρω στην προσωρινή απασχόληση, η 
ManpowerGroup σχεδιάζει και υλοποιεί από το 2004 κάθε χρόνο, την Εκδήλωση 
Επιβράβευσης των εργαζομένων Προσωρινής Απασχόλησης, «Temp Awards», 
η οποία αποσκοπεί στη βράβευση των διακριθέντων για τις επαγγελματικές 
τους επιδόσεις εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης, αναγνωρίζοντας την 
προσφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση βραβεύονται κάθε χρόνο οι 
3 εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης που διακρίθηκαν για την εξαιρετική 
τους απόδοση την προηγούμενη χρονιά, ανάμεσα στους χιλιάδες που η 
ManpowerGroup έχει τοποθετήσει σε αντίστοιχες θέσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Temp Awards» αποτελούν ένα πρόσθετο κίνητρο 
για τους εργαζομένους να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 
απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης, ενώ παράλληλα, η αξιολόγησή τους από τις 
επιχειρήσεις τούς βοηθά να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τις επαγγελματικές 
τους επιδόσεις, αλλά και καλύτερη αντίληψη για το εργασιακό περιβάλλον.

ManpowerGroup – Honorable Distinction 
Excellence in Temporary Employment
Ετήσια Εκδήλωση Επιβράβευσης Εργαζομένων Προσωρινής 
Απασχόλησης – «Temp Awards»
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Η συνεχής αναζήτηση της ISS για αριστεία μέσα από τη δημιουργία και 
ανάπτυξη κινήτρων οδήγησε στη δημιουργία ενός προγράμματος διαχείρισης 
ταλέντων, το οποίο ονομάζεται «High Potentials» ή «Hi Po’s» εν συντομία, 
και αφορά στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των διοικητικών υπαλλήλων της σε 
βάθος 3ετίας. Το High Potential Program είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης 
ταλέντων, που έχει σαν στόχο τον Εντοπισμό των Δυνατών Σημείων και των 
Σημείων προς Βελτίωση όλων των συμμετεχόντων και που θα οδηγήσει στη 
διατήρηση και ενίσχυση του οργανισμού μέσω της ανάπτυξης της ηγετικής 
συμπεριφοράς. 
Το High Potentials Program ή Hi Po’s Program είναι μια συντονισμένη, 
δομημένη, αξιόπιστη και οργανωμένη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
ISS. Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και ανάδειξης των ταλέντων της εταιρείας. 
Τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε καθημερινά με τις δυσκολίες 
που έχει η οικονομίας, η ISS επιλέγει να επενδύσει στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού των ανθρώπων της. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
του προγράμματος βασίζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνεται και από τη χρήση Assessment Center. Στόχος της ISS Ελλάδας 
μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να αναδειχθούν τα μεγαλύτερα ταλέντα και 
οι μελλοντικοί leaders, που μέσα στα επόμενα χρόνια θα αναλάβουν τα ηνία 
της εταιρείας. 

ISS Facility Services – Honorable Distinction 
Best Talent Development Program
Best Talent Development Program

Με τη λειτουργία της προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων να γίνεται όλο και 
πιο πολύπλοκη υπόθεση, ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο μέρος είναι η όλη 
διαδικασία να προσεγγισθεί με βάση τη στρατηγική, τις ανάγκες και απαιτήσεις 
της εταιρείας, άμεσες και διαφαινόμενες, όπως και να εξασφαλισθεί ότι από 
την αξιολόγηση των υποψηφίων θα υπερισχύσει όχι τόσο ο «καλύτερος» 
όσο ο «ιδανικός» για τη θέση. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ταλέντων στην 
INTERAMERICAN αποτελεί υποστηρικτική λειτουργία, η οποία εξυπηρετεί τους 
επιχειρησιακούς στόχους του Οργανισμού, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές 
ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να τους εκπληρώσουν. 
Η εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Εσωτερικής Ανάπτυξης Στελεχών, με την οποία 
στοχεύει στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Παράλληλα, τους 
παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα, 
ως μέλος της ACHMEA, παρέχει τη δυνατότητα σε επιλεγμένα στελέχη της να 
εμπλουτίσουν και να αναπτύξουν την εργασιακή εμπειρία τους εργαζόμενα σε 
δομές του μητρικού Οργανισμού εκτός Ελλάδος (‘’International Management 
Exchange Program’’). Οι εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών αποτελούν 
«εργαλείο» ανάπτυξης των ανθρώπων της INTERAMERICAN και σημαντική 
ευκαιρία αξιοποίησης των εργαζομένων με χαρακτηριστικά και δεξιότητες για την 
ανάληψη θέσεων υψηλότερης ευθύνης. 
Τέλος, με τα προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών, που υλοποιούνται υπό 
την ευθύνη της ACHMEA και της ACHMEA Academy, η εταιρεία αποσκοπεί 
στη δημιουργία μιας συνεκτικής ομάδας υψηλών διοικητικών επιδόσεων, με 
εύστοχες επιλογές ομαδικής εργασίας και βέλτιστη διαχείριση εργαζομένων. 

Interamerican – Honorable Distinction
Best Talent Development Program
Ανάπτυξη Ταλέντων
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Η Διαφορετικότητα αποτελεί για την Henkel ένα στρατηγικό εργαλείο διοίκησης. 
Τα τμήματα Diversity & Inclusion της εταιρείας παγκοσμίως διασφαλίζουν τη 
στρατηγική ευθυγράμμιση ανάμεσα στις εξωτερικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
και πολιτικές προκλήσεις και τις εσωτερικές λύσεις όσον αφορά τη στρατηγική, 
τις διαδικασίες και την κουλτούρα του οργανισμού. Το όραμα της εταιρείας 
είναι η καλλιέργεια μίας νικηφόρου κουλτούρας όπου η διαφορετικότητα και η 
ένταξη (Diversity & Inclusion) καθίσταται ως ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται το 
επιχειρείν της Henkel. Η αποστολή της εταιρείας είναι: 
•  Να επιτρέπει στους εργαζόμενους να κατανοούν τις αγορές, τους πελάτες και 

τους καταναλωτές της εταιρείας
•  Να μειώσει /εξαλείψει οποιαδήποτε εγγενή προκατάληψη από τις διαδικασίες 

και τις πολιτικές της
•  Να προσελκύσει, να διακρατήσει και να προωθήσει τα καλύτερα ταλέντα
•  Να ενισχύσει τις ικανότητες των εργαζομένων της να χτίζουν υψηλής απόδοσης 

και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιες ομάδες
•  Να καταστεί ηγέτης σε θέματα Diversity Μanagement.
Κάθε χρόνο η εταιρεία αφιερώνει 2-3 βδομάδες ως «Diversity & Inclusion 
weeks», κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε χώρα οργανώνει δράσεις και 
events που ανταποκρίνονται στα βασικά μηνύματα και την κουλτούρα της 
εταιρείας. Το 2014, η εταιρεία έτρεξε την καμπάνια «Inclusion starts with I», 
όπου κάθε εργαζόμενος συμμετείχε σε αντίστοιχα workshops και εκπαιδευτικά 
προγράμματα με θέμα την εφαρμογή καθημερινών ενεργειών στο χώρο 
εργασίας για την υποστήριξη της ένταξης. 

Henkel Hellas – Honorable Distinction 
Best Workplace Diversity Strategy
Diversity & Inclusion @ Henkel Hellas

Η Διαφορετικότητα στη L’Or�al είναι στρατηγικής σημασίας για την αναγνώριση και 
αποδοχή των διαφορετικών αξιών και την αξιοποίηση των διαφορών για βελτίωση 
της απόδοσης. Και για αυτό το λόγο, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στις τρεις 
παγκόσμιες διαστάσεις της διαφορετικότητας: Φύλο, Αναπηρία, Κοινωνική & Εθνική 
καταγωγή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η L’Or�al Hellas, από το 2009 έχει εφαρμόσει 
ως στρατηγική προτεραιότητα την εκπαίδευση όλου του ανθρώπινου δυναμικού 
της μέσα από ένα μονοήμερο, υποχρεωτικό, σεμινάριο στη Διαφορετικότητα. Το 
2015 είναι η χρονιά που η εταιρεία αποφάσισε να δώσει σε βάθος έμφαση στα 
θέματα της Αναπηρίας, κάτω από το πλαίσιο του L’Or�al Disability Awareness 
Events. Στόχος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας της 
L’Or�al Ελλάδας σχετικά με τους περιορισμούς που φέρνει η αναπηρία στη ζωή 
των ανθρώπων και ειδικότερα οι επιπτώσεις της έλλειψης της όρασης, μέσα από 
τη δράση «Διάλογοι στο Σκοτάδι», κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες 
κάνουν μια βόλτα-προσομοίωσης στο «Κέντρο της Αθήνας» στο απόλυτο σκοτάδι 
για 75’, καθώς οι ρόλοι αντιστρέφονται και τυφλοί ξεναγοί καθοδηγούν τις ομάδες. 
Οι άνθρωποι αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς που η αναπηρία φέρνει στη ζωή 
και καταλαβαίνοντας ότι οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες και δεδομένες για όλους, 
γίνονται πιο δεκτικοί και ανοιχτοί στο να «ανεχθούν» τις όποιες αδυναμίες των 
άλλων και υποστηρικτικοί στο εργασιακό πλαίσιο και να προχωρήσουν μπροστά.

L’Oréal Hellas – Gold
Disability Diversity Program
L’Or�al Hellas Disability Awareness Days 2015
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ReGeneration,  a World Economic Forum 
Global Shapers Athens Hub initiative – Gold
Best Graduate PRO και 
Excellence in Graduate Development
ReGeneration

Το ReGeneration αποτελεί μια πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
World Economic Forum Global Shapers Athens Hub, η οποία ξεκίνησε το 2014 
και υλοποιείται με την υποστήριξη υποστήριξη της The Coca-Cola Company & 
The Coca Cola Foundation και του The Hellenic Initiative. To ReGeneration είναι 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης για 
νέους, το οποίο στοχεύει αφενός στην καταπολέμηση της ανεργίας στο ηλικιακό 
αυτό γκρουπ, και αφετέρου στη μείωση του φαινομένου της φυγής ταλέντων (brain 
drain). Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι πτυχιούχοι όλων των 
ειδικοτήτων (με εργασιακή εμπειρία που δεν ξεπερνά τα 2 χρόνια), ηλικίας έως 30 
ετών. Οι συμμετέχοντες περνούν από μία ενδελεχή διαδικασία επιλογής, η οποία 
έχει ως στόχο να επιλεχθούν οι καλύτεροι εξ αυτών – νέοι οι οποίοι μέσα από την 
παράλληλη ενασχόλησή τους με διαφορετικά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, 
όπως εθελοντισμό, αθλητισμό, επιχειρηματικότητα κλπ, έχουν να αποδείξουν 
ότι είναι άτομα τα οποία λαμβάνουν έναν ενεργό ρόλο στην προσωπική και 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Όλη η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από 
το ReGeneration. Στη συνέχεια, οι συνεργαζόμενες εταιρείες λαμβάνουν πρόσβαση 
σε επιλεγμένα βιογραφικά υψηλής ποιότητας. Έτσι ο χρόνος που αφιερώνουν στη 
διαδικασία εξεύρεσης ατόμων μειώνεται δραματικά, δεν υπάρχει κανένα κόστος και 
έχουν στη διάθεσή τους πολύ καλούς υποψηφίους.

Το Job Pairs αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια από τα τέλη του 2013 και 
δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους με στόχο 
να διαμορφώσουν ευκαιρίες στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, φέρνοντας 
σε επαφή άτομα που αναζητούν εργασία με τον επαγγελματικό χώρο της επιλογής 
τους. Ο στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και να δοθεί 
μία ώθηση στα άτομα που αναζητούν εργασία. Από την άλλη πλευρά, δίνεται η 
ευκαιρία δράσης από τους επαγγελματίες κάθε χώρου σε μία περίοδο που όλοι 
μπορούν και πρέπει να προσφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε αυτούς 
που τις χρειάζονται. Η όλη προσπάθεια είναι απόλυτα δωρεάν και εθελοντική για 
όλους τους εμπλεκόμενους (mentors, mentees, επιχειρήσεις αλλά και την ομάδα 
του Job Pairs). Το Job-Pairs έχει την υποστήριξη και πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα του ΣΔΑΔΕ και του ΕΙΜΑΔ-ΕΕΔΕ, ενώ τα αποτελέσματα του είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά, τόσο για τους mentors-mentees όσο και για τις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» 68 ζευγάρια, ενώ από τον Νοέμβριο του 
2013, 283 ζευγάρια έχουν ήδη ολοκληρώσει τις συναντήσεις τους. Συνολικά στη 
βάση του Job-Pairs υπάρχουν αυτή την στιγμή 961 mentees και 334 mentors. 
Επίσης, συμμετέχουν 18 εταιρείες, ενώ έχουν αναπτυχθεί συνέργειες με το Hellenic 
Coaching Association αλλά και τον Κυπριακό Σύνδεσμο ΔΑΔ (CYHRMA).

Job-Pairs – Gold
Best Youth Employment Initiative / Service Provider
Δημιουργώντας Ευκαιρίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Graduate Market 
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Στοιχεία επικοινωνίας
http://www.job-pairs.gr
e-mail στο info@job-pairs.gr 

Στο πλαίσιο των άμεσων σχεδίων της πρωτοβουλίας είναι 
η συνεργασία με την Evalion/SHL για τη συμπλήρωση 
ψυχομετρικών τεστ από τους mentees με σκοπό την 
πρακτική εξάσκηση αλλά και ανατροφοδότηση κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεών τους με τους μέντορες, 
συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα/μεταπτυχιακά 
προγράμματα για το συν-ταίριασμα μεντόρων με mentees 
κοινού background και η συνεργασία με το νέο κύκλο του 
προγράμματος ReGeneration για την παροχή mentoring 
στους συμμετέχοντές του, ως μια από της υπηρεσίες που θα 
προσφέρει το πρόγραμμα.
Το Job-Pairs είναι μια μεγάλη κοινότητα που αναπτύσσεται 
συνεχώς, online και offline και ενστερνίζεται το ίδιο 
όραμα και την αποστολή της προσπάθειας. Η επιτυχία 
του προέρχεται από όλα αυτά τα άτομα που εμπλέκονται 
με πολλούς τρόπους. Πέρα από τους εμπνευστές και 
την ομάδα εθελοντών, που απαριθμεί περίπου 40 
άτομα και ενεργούν σε τομείς HR, Marketing και IT, το 
Job-Pairs έχει προσκαλέσει και εταιρείες προσφέροντας 
εμπράκτως τη στήριξή τους, παρακινώντας τα στελέχη 
τους να συμμετέχουν ως mentors, μια εμπειρία σημαντική 
για την επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών-mentors. 
Το Job-Pairs συνεχίζει να προσελκύει νέες εταιρείες και 
οργανισμούς και είναι ανοιχτό σε νέες συνεργασίες με 
απώτερο σκοπό την εύρυθμη εξέλιξη της εθελοντικής 
προσπάθειας και του οράματος της ομάδας.

Το Job-Pairs είναι η εθελοντική πρωτοβουλία 
mentoring, που απευθύνεται σε αποφοίτους 
Πανεπιστημίων/ΤΕΙ (mentees) από έμπειρους 

επαγγελματίες (mentors) και η οποία την 1η Νοεμβρίου 
2015 έκλεισε δυο χρόνια λειτουργίας και πολλά 
επιτυχημένα επαγγελματικά ζευγαρώματα. Η πρωτοβουλία 
είναι δημιούργημα των Αναπληρωτών καθηγητών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κκ. Μαρία Βακόλα και 
Ιωάννη Νικολάου και στηρίζεται από μια ομάδα εθελοντών.
Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως υποδομή για την επαφή 
κυρίως νέων αποφοίτων Πανεπιστημίων /ΤΕΙ με την 
αγορά εργασίας, δίνοντάς τους ευκαιρίες καθοδήγησης 
και επαγγελματικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, δημιουργεί 
ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς και υποστήριξης εκ 
μέρους στελεχών/ επαγγελματιών και επιχειρήσεων μέσα 
από το mentoring. Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στην 
αλληλεγγύη και στον επαγγελματισμό. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν περιλαμβάνεται καμία οικονομική συναλλαγή ή/και 
δέσμευση εύρεσης εργασίας. Στην πράξη, η πρωτοβουλία 
συνδέει άτομα που αναζητούν εργασία με στελέχη του 
κλάδου για τον οποίο ενδιαφέρονται. Το στέλεχος με 
τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία (mentor) αποδέχεται 
να εμπλακεί σε 4 συναντήσεις με τον υποψήφιο για εύρεση 
εργασίας (mentee), προκειμένου να ανταλλαγούν εμπειρίες 
και να προσφέρει καθοδήγηση για την επιτυχημένη 
μετάβαση του δεύτερου στην αγορά εργασίας. 
Μέσα από την ιστοσελίδα του Job-Pairs (http://www.job-
pairs.gr) δηλώνεται το ενδιαφέρον συμμετοχής στις ειδικές 
φόρμες και ακολούθως η ομάδα εθελοντών του Job-Pairs 
πραγματοποιεί το «ταίριασμα» του mentor και του mentee, 
ενημερώνει για τα επόμενα βήματα και υποστηρίζει τα 
ζευγάρια στις 4 συναντήσεις τους με υλικό στηριζόμενο στις 
επιστημονικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
Στα δυο χρόνια λειτουργίας, πάνω από 280 επαγγελματικά 
ζευγάρια έχουν ολοκληρώσει τις συναντήσεις τους, ενώ 
190 είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Συνολικά, υπολογίζεται 
πως το 70% των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
έχει βοηθηθεί αρκετά έως πολύ στην άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση, μέσα από συναντήσεις με μέντορες, 
επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων. Από την αρχή της 
λειτουργίας του Job-Pairs, ενδιαφέρον έχουν δηλώσει άνω 
των 900 ατόμων που θέλουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία 
του mentoring ως mentees και άνω των 300 ως μέντορες. 
Επίσης, μέχρι σήμερα έχουν υποστηρίξει το Job-Pairs άνω 
των 20 επιχειρήσεων και οργανισμών «προσφέροντας» τα 
στελέχη τους ως mentors. 

Το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Youth Employment Initiative /  
Service Provider απέσπασε το Job-Pairs

 To Job-Pairs βραβεύεται και κλείνει δυο χρόνια 
 λειτουργίας και δημιουργίας ευκαιριών 
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ReGeneration,  a World Economic Forum 
Global Shapers Athens Hub initiative – Silver
Best Youth Employment Initiative / Service Provider
ReGeneration
Με στόχο τη μείωση της νεανικής ανεργίας αλλά και τη μείωση του φαινομένου φυγής 
ταλέντων από τη χώρα, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός World Economic Forum 
Global Shapers Athens Hub, ξεκίνησε το 2014 την πρωτοβουλία ReGeneration - ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης για νέους. Tο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•  Εξάμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση με το ποσό των 750€ το μήνα. 
•  Εντατική εκπαίδευση πάνω σε επιλεγμένα soft-skills, περίπου 80 ωρών
•  Κοινωνική εθελοντική προσφορά σε συνεργαζόμενους Μη Κερδοσκοπικούς 

Οργανισμούς, περίπου 50 ωρών.
•  Υποστήριξη μέσω mentorship & coaching για την ανάπτυξη των νέων.
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων 
(με εργασιακή εμπειρία που δεν ξεπερνά τα 2 χρόνια), οι οποίοι περνούν από μία 
προσεκτική διαδικασία επιλογής. Παράλληλα, προσεγγίζονται εταιρείες όλων των 
τομέων και μεγεθών, οι οποίες όμως αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης σε 
ταλαντούχους νέους. 
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι μέχρι στιγμής τα εξής:
•  2014: 21 εταιρείες έδωσαν τη δυνατότητα σε 55 νέους να πραγματοποιήσουν το 

εξάμηνο placement τους. Συνολικά, το 80% συνέχισε να εργάζεται στην εταιρεία 
μετά το πέρας του Προγράμματος από τους υπολοίπους, όλοι βρίσκονται σε σχέση 
εργασίας με νέο εργοδότη σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών από το πέρας του 
Προγράμματος 

•  2015: 65-70 περίπου εταιρείες θα δώσουν τη δυνατότητα σε 200 περίπου 
ταλαντούχους νέους να πραγματοποιήσουν το εξάμηνο placement τους την περίοδο 
Σεπτέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016.

Με την ανεργία στις νέες ηλικίες να ξεπερνά το 50%, προτεραιότητα για την Εθνική 
Τράπεζα αποτελεί η ανάληψη δράσεων για τη σύγκλιση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας και την ανάσχεση του φαινομένου brain drain. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική 
Τράπεζα επενδύει €4 εκατ. σε βάθος 4ετίας σε ένα καινοτόμο, μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας και τη διακράτηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη νέων, υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, μέσω της αποτελεσματικής 
διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας και με κρατικούς 
φορείς. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών, υλοποιεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Πρόγραμμα που προβλέπει 
α. τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας 18 έως 24 μηνών 
σε 100 πτυχιούχους, με παράλληλη πρακτική άσκηση στο Δίκτυο Καταστημάτων 
της και β. διετή πλήρη απασχόληση των υποτρόφων στην Τράπεζα. Το Πρόγραμμα 
ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2018. Παράλληλα, οι 
φοιτητές συμμετέχουν σε ένα μακροχρόνιο, αναπτυξιακό Πρόγραμμα Μαθητείας 
και Απασχόλησης στην Εθνική Τράπεζα, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εναλλαγή αντικειμένων απασχόλησης, στοχευμένη 
εκπαίδευση καθώς και συστηματική, εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση από 
Στελέχη HR, ώστε οι υπότροφοι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους 
γνωστικούς τους ορίζοντες, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν  τις επαγγελματικές τους 
δεξιότητες και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία. Οι εντυπώσεις 
των υποτρόφων από το Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα θετικές. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Silver
Best Youth Employment Initiative
Πρόγραμμα ΙΚΥ – ΕΤΕ 2+2
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Η επένδυση στους νέους ανθρώπους ισοδυναμεί με επένδυση στο μέλλον. 
Έχοντας ως γνώμονα αυτό, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια υιοθετεί μία σειρά 
συντονισμένων δράσεων στηρίζοντας τη νέα γενιά. Πιο συγκεκριμένα, 
πραγματοποιεί εκδηλώσεις βράβευσης και απονομής επαίνων σε αριστούχους 
μαθητές, φοιτητές και νεοεισαχθέντες στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, παιδιά εργαζομένων του 
ομίλου καθώς και παιδιά των όμορων δήμων των εγκαταστάσεων του. Επίσης, 
προσφέρει ευκαιρίες θερινής απασχόλησης σε φοιτητές και σπουδαστές, ενώ 
υλοποιεί και προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. 
Παράλληλα, κατανοώντας την ελληνική πραγματικότητα της οικονομικής 
κρίσης και της εργασιακής ανασφάλειας τα τελευταία έτη, η εταιρεία σχεδίασε 
ένα Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων. Το πρόγραμμα 
είναι σχεδιασμένο ώστε να δώσει ευκαιρίες εργασιακών επιλογών σε νέους με 
εξαιρετικά προσόντα από καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας 
και του Εξωτερικού που με την αξία και τις προσπάθειές τους διακρίθηκαν 
κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Παράλληλα, εμπλουτίζει 
το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου με νέα στελέχη υψηλού δυναμικού, τα 
οποία θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. 
Το Πρόγραμμα αποτελεί μία ευκαιρία απόκτησης εκείνων των προσοντούχων 
στελεχών που έχουν ικανότητες και δημιουργική σκέψη και δίνουν στους ίδιους 
αλλά και στην επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής και της ανάπτυξης.

Ελληνικά Πετρέλαια – Bronze
Best Youth Employment Initiative
Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Silver
Best Apprenticeship / Internship Program
Θερινό Πρόγραμμα Απασχόλησης Τελειόφοιτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Τ.Ε 

Στο πλαίσιο υποστήριξης της απασχολησιμότητας των νέων, η Εθνική Τράπεζα 
σχεδίασε και υλοποίησε πιλοτικά, το 2013, Θερινό Πρόγραμμα Απασχόλησης 
Τελειόφοιτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας τριών μηνών. Στην πιλοτική 
εφαρμογή του Προγράμματος (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) συμμετείχαν 10 
τελειόφοιτοι στοχευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του ALBA. Κατά το 2014 το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
εκ νέου με τη συμμετοχή 20 τελειόφοιτων επιλεγμένων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, 5 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Στόχος του Προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας σε φοιτητές υψηλού 
ακαδημαϊκού επιπέδου, η απόκτηση ουσιαστικής πρακτικής εμπειρίας σε 
εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας, καθώς και η ανάπτυξη 
επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια για την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας και τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. 
Τα Θερινά Προγράμματα Απασχόλησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2013 και 
2014 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και έλαβαν εξαιρετικά σχόλια, τόσο από τα 
στελέχη των Μονάδων «Υποδοχής» όσο και από τους συμμετέχοντες για τον άρτιο 
σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίησή τους. Πέρα από τα προφανή οφέλη 
για τους συμμετέχοντες, υπάρχουν σημαντικά οφέλη και για την Εθνική Τράπεζα 
καθώς, μέσω των συγκεκριμένων Προγραμμάτων, ενισχύεται η εταιρική της εικόνα 
ως εργοδότη επιλογής, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διασύνδεσή της με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπλέον δημιουργούνται αξιοποιήσιμοι μελλοντικοί 
υποψήφιοι για απασχόληση στον Όμιλο ΕΤΕ.
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Έχοντας μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών outsourcing, το 
όραμα της εταιρείας δεν είναι άλλο από το GREAT, δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά 
σημειώνει να «Γίνουμε ο σπουδαιότερος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών στον 
κόσμο» συγκρινόμενοι με τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 
παγκοσμίως. Μοχλός επίτευξης αυτού του οράματος κρίθηκε ότι είναι η δημιουργία 
ισχυρότερων δεσμών με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Στα πλαίσια 
του Great το 2013, η εταιρεία πραγματοποίησε δύο μεγάλες ημερίδες, ώστε να 
«οπλίσει» το δυναμικό της με όλα τα εφόδια που χρειάζεται. Οι ημερίδες αυτές 
ήταν συμπληρωματικές και συνέθεταν μια ολοκληρωμένη ενέργεια που στόχευε 
στη δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα στους διοικητικούς υπαλλήλους. 
Στόχος και κύριο μέλημα της εταιρείας είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη να μεταφέρουν το πάθος για την αριστεία τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους της εταιρείας. H πρώτη εκδήλωση αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη 
διάδοση του νέου οράματος. Πιο συγκεκριμένα διακεκριμένοι επιστήμονες από 
τον ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και εξειδικευμένοι σύμβουλοι στον σχεδιασμό και 
στην εκτέλεση προγραμμάτων team building κλήθηκαν να παρουσιάσουν τρόπους 
εξισορρόπησης ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Η δεύτερη 
φάση του team building ολοκληρώθηκε μέσα από μια δεύτερη εκδήλωση που 
είχε ένα χαρακτήρα απολογιστικό της πορείας της ISS μέσα στη χρονιά, και ήρθε να 
επαληθεύσει σε ποιο βαθμό το team building που πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
της χρονιάς ήταν επιτυχημένο.

ISS Facility Services – Silver
Best Team Building Program
Best Talent Development Program

Το 2013, μετά από 4 χρόνια δραστικού μετασχηματισμού σε ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο, η διοίκηση της WIND διατύπωσε τη Δέσμευση - να γίνει η WIND μια από 
τις καλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, προσφέροντας 
στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή-, και τις αξίες 
της εταιρείας: ακεραιότητα, απλότητα, ευελιξία, επιχειρηματικότητα και ομαδικότητα. 
Η ανάγκη για εμπέδωση των Αξιών στο σύνολο του οργανισμού, οδήγησε στην 
υλοποίηση του προγράμματος «Living our WIND Values» που είχε ως στόχους: 
1. την Επικοινωνία των Αξιών της WIND στους 950 εργαζομένους της εταιρείας, 
2. την Αποτύπωση της Σημερινής Πραγματικότητας – πώς οι εργαζόμενοι 
αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τις Εταιρικές Αξίες σήμερα, 3. την Ενδυνάμωση 
των Εταιρικών Αξιών στο Μέλλον – δέσμευση των εργαζομένων στην εδραίωση και 
εφαρμογή των Εταιρικών Αξιών στην πράξη, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα, σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 
εταιρείας σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων BetterFuture LLC, 
και βασίστηκε στη μεθοδολογία Lego®SeriousPlay®. Όλοι οι εργαζόμενοι της WIND 
προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στα workshops «Living our WIND 
Values», τα οποία διασφάλισαν την ενεργό εμπλοκή όλων στη συζήτηση και το 
ζωντάνεμα των εταιρικών αξιών. Καθοριστικής σημασίας ήταν ότι δόθηκε η ευκαιρία 
στη Διοικητική Ομάδα, τα ανώτατα στελέχη και τους εργαζομένους να καθίσουν 
γύρω από το ίδιο τραπέζι, να μοιραστούν ιδέες και να χτίσουν από κοινού τις αξίες 
και τον μετασχηματισμό της εταιρικής κουλτούρας. 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες –  
Better Future – Gold
Best Employee Engagement Initiative
Living our WIND Values

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Employee Engagement & Team Building 
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ΚΡΙ ΚΡΙ – Silver
Best Employee Engagement Initiative
Employee Engagement & Team Building

Η Κρι Κρι πιστεύει ότι επενδύοντας στους ανθρώπους, επενδύει στην επιτυχία της 
εταιρείας. Για τη συνεχή εξισορρόπηση μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, η 
εταιρεία προσφέρει ένα οργανωμένο σύστημα κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών 
-όπως η λειτουργία παιδικού σταθμού. 
Η εταιρεία δοκιμάστηκε όταν στις 24/12/13 καταστράφηκε ολοσχερώς η μονάδα 
παραγωγής γιαουρτιού και οι παρακείμενοι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας 
στις Σέρρες μετά από πυρκαγιά. Συνέπεια αυτού ήταν αναγκαστικές προσωρινές 
ομαδικές απολύσεις και πρόωρες λήξεις συμβάσεων του προσωπικού, σημαντικά 
προβλήματα στη διάθεση των προϊόντων. Η αντίδραση της διοίκησης ήταν 
άμεση, με μία εκ των πρώτων ενεργειών να είναι η επικοινωνία στους προσφάτως 
απολυμένους τη δέσμευση της διοίκησης της Κρι Κρι για τη σταδιακή τους 
επαναπρόσληψη τους σύμφωνα με την πορεία των εργασιών. Ταυτόχρονα, 
ιδρύθηκε Ταμείο Αλληλεγγύης μέσω του οποίου λάμβαναν μηνιαία οικονομική 
ενίσχυση οι απολυμένοι εργαζόμενοι, ενώ η εταιρεία προέβη σε μία σειρά 
δράσεων για την προστασία των απολυμένων εργαζομένων, όπως εκπαιδευτικές 
συναντήσεις και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Μέσα στο 2014, η σερραϊκή 
γαλακτοβιομηχανία έχοντας ολοκληρώσει επένδυση που ξεπερνά τα €20 εκατ, 
ξεκινά τη λειτουργία των μηχανών στο νεοανεγερθέν εργοστάσιο και προχωράει 
στην επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων της μονάδας γαλακτοκομικών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιήθηκε καμία 
οικειοθελής αποχώρηση στελέχους ή/και εργαζόμενου για να εργαστεί σε 
ανταγωνιστική εταιρεία. 

Manifest Services – Silver
Best Employee Engagement Strategy
Best Employee Engagement Strategy

Μεταξύ των δράσεων για την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
την ενδυνάμωση της συνοχής της Manifest Services και της αύξησης της 
συνεργατικότητας και της αλληλοϋποστήριξης έχει θεσπιστεί, από την αρχή του 
2015, την «Ημέρα Χαράς και Εξέλιξης» - πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα και 
περιλαμβάνει εκπαίδευση, παιχνίδια γνώσης, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, 
ευκαιρία γνωριμίας μεταξύ των συμμετεχόντων και ανταλλαγής απόψεων και 
προβληματισμών, πρακτικά και διαδικαστικά θέματα. Οι κύριοι στόχοι της είναι:
•  Να ενδυναμώσει τις σχέσεις των εργαζομένων αλλά και των εργαζομένων με τη 

διοίκηση της εταιρείας.
•  Να αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι την εταιρεία ως «δεύτερο σπίτι» τους και 

να συμμετέχουν εθελοντικά όλο και πιο ενεργά στην επίτευξη των στόχων της 
εταιρείας.

•  Να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι σε θέματα που αφορούν όχι μόνο το αντικείμενο 
της εργασίας τους καθαυτό, αλλά και την προσωπική ζωή τους.

•  Να διασκεδάσουν οι εργαζόμενοι αφήνοντας «έξω από την πόρτα» έστω και για 
λίγο τα καθημερινά προβλήματα.

•  Να μάθουν να διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι πιο σωστά και υπεύθυνα ζητήματα 
που τους αφορούν.

•  Να βελτιωθούν οι εργαζόμενοι ως άνθρωποι γενικότερα.
Τα αποτελέσματα και η σημασία της «Ημέρας Χαράς και Ικανοποίησης», τόσο για 
τους εργαζόμενους, όσο και για την εταιρεία είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της απόδοσης αλλά και της διάθεσης 
καθώς και της ποιότητας της προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
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Costa Navarino – TEMES – Honorable 
Distinction 
Best Employee Engagement Strategy
CANDO@Costa Navarino

Από το 2011 ο CaNdo βοηθά στην εκπαίδευση των συνεργατών της Costa 
Navarino, στην αναγνώριση και στην επιβράβευση όσων ξεχωρίζουν με την 
απόδοση τους, αλλά και στην αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους 
CNAs (Costa Navarino Associates). Από το 2014, μέσω της σελίδας του 
στο Facebook, με το όνομα «Cando Costa Navarino», δίνεται η δυνατότητα 
επικοινωνίας, ανταλλαγής μηνυμάτων, απάντησης σε ερωτήσεις με αμεσότητα, 
πρόσκλησης των συνεργατών σε ειδικές εκδηλώσεις αλλά και ενημέρωσής για 
το καθημερινό πρόγραμμα των εστιατορίων, των δραστηριοτήτων αναψυχής 
και διασκέδασης. Μέσω της σελίδας του στο Facebook ο CaNdo προωθεί 
εκδηλώσεις και προγράμματα αποκλειστικά για τους συνεργάτες της εταιρείας, 
όπως το πρόγραμμα Well-being @ Navarino Team (W@NT), που έχει ως 
στόχο να μας φέρει πιο κοντά στην Ευημερία, προάγοντας έναν πιο υγιή και 
ευτυχισμένο τρόπο ζωής. Πάνω από όλα, ο CaNdo μοιράζεται μέσω της σελίδας 
του όλες εκείνες τις εξαιρετικές ιστορίες που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες της 
εταιρείας. Προσωπικές ιστορίες επιτυχημένης εξυπηρέτησης, ευκαιρίες εξέλιξης 
και προαγωγές αναρτώνται σε καθημερινή βάση έτσι ώστε η εταιρεία να εμπνέει 
και να παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Ο CaNdo είναι ένα Avatar. Ένα 
κανάλι επικοινωνίας. Ένα πρόγραμμα αναγνώρισης της απόδοσης. Είναι επίσης 
ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και ένας δάσκαλος. Ο CaNdo είναι η κουλτούρα 
της εταιρείας και την ίδια στιγμή είναι μέρος μιας συνεπούς στρατηγικής, η οποία 
οικοδομεί και συντηρεί αυτήν την κουλτούρα.

Κάθε χρόνο στην ISS πραγματοποιούνται δύο μεγάλες έρευνες που στόχο 
έχουν να καταγράψουν και να σκιαγραφήσουν τα σημεία προς βελτίωση του 
οργανισμού. Οι έρευνες αυτές είναι η «έρευνα δέσμευσης εργαζομένων» που 
απευθύνεται και στους 3.300 εργαζόμενους της ISS και η «leadership behavior 
survey» που αναφέρεται σε όσους εργαζόμενους έχουν υφισταμένους. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν πως η προσοχή της εταιρείας πρέπει 
να εστιαστεί με έναν πιο έμπρακτο τρόπο στην στήριξη και την επιβράβευση 
του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, η εταιρεία δημιούργησε ένα πρόγραμμα 
αναγνώρισης και επιβράβευσης εργαζομένων που ονομάζεται «Apple Project». 
Το «μήλο» της ISS έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανάδειξη όλων εκείνων 
των καινοτομιών και των βέλτιστων πρακτικών που ξεπερνούν τα στενά όρια 
του «κάνω απλά τη δουλειά μου». Αναζητά όλα εκείνα τα μικρά θαύματα 
που συμβαίνουν καθημερινά, ώστε να τα βραβευθούν και να μοιραστούν με 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τους πελάτες. Καθημερινά, προωθούνται 
προς βράβευση προτάσεις από τους εργαζόμενους στους επόπτες και τους 
επικεφαλής των τμημάτων. Στις 25 κάθε μήνα, η Ομάδα Διοίκησης της ISS 
εξετάζει τις υποψηφιότητες και απονέμει ένα μήλο σε έναν ή περισσότερους 
εργαζόμενους. Οι νικητές κάθε μήνα είναι αυτομάτως υποψήφιοι για το βραβείο 
του τριμήνου και οι νικητές του τριμήνου θα είναι αντίστοιχα για το βραβείο της 
χρόνιας. Η απόδειξη της επιτυχίας του προγράμματος βρίσκεται στο μεγάλο όγκο 
των υποψηφιοτήτων που λαμβάνει η «Επιτροπή Απόδοσης». 

ISS Facility Services – Bronze
Best Employee Engagement Initiative
Best Employee Engagement Initiative
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Health & Well-Being

Από το 2007 ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει συστηματικά τα 
Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programs-EAPs). 
Τα EAPs υλοποιούνται με την υποστήριξη εξωτερικού διαπιστευμένου παρόχου 
και συντονίζονται εσωτερικά από εξειδικευμένους συνεργάτες του Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου. Η λειτουργία του εσωτερικού 
συντονιστή EAPs αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες υπηρεσίες στον τραπεζικό και 
επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα. Τα EAPs παρέχουν πρόσβαση, σε άμεση, 
αξιόπιστη και εξειδικευμένη υποστήριξη για προσωπικά, οικογενειακά και 
εργασιακά θέματα. Οι υπηρεσίες (24ωρη γραμμή υποστήριξης, πρόσωπο με 
πρόσωπο συμβουλευτική) παρέχονται δωρεάν στους εργαζόμενους και τα μέλη 
της οικογένειάς τους και καλύπτονται από πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 
Το υψηλό ποσοστό αξιοποίησης των EAPs, που αποτιμάται σε ετήσια βάση, 
είναι ενδεικτικό του υψηλού βαθμού ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των ίδιων 
εργαζομένων στα προγράμματα αυτά. Επιπλέον, υλοποιούνται προγράμματα 
που προάγουν την ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής. Στις δράσεις 
προαγωγής υγείας- ευεξίας στην οικογένεια συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, 
η πρόσθετη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, προγράμματα 
ενίσχυσης για τους γονείς και κατασκήνωση του Ομίλου αποκλειστικά για τα 
παιδιά των εργαζομένων.  Επιπρόσθετα, υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης 
για την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
εφήβων και την ενημέρωση σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Τέλος, 
δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε δράσεις εθελοντισμού καθώς και σε δράσεις 
δημιουργικής απασχόλησης. 

Τράπεζα Πειραιώς – Gold
Excellence in Employee Work-life Balance
Ολιστική φροντίδα για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του

Η Nestl� ως εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μίας κουλτούρας γύρω 
από την Υγεία και επιδιώκει να την κάνει τρόπο ζωής στη σκέψη των ανθρώπων 
της. H στρατηγική της εταιρείας για την Υγεία βασίζεται σε 4 πυλώνες: Illness 
prevention, Ergonomics, Resilience & Stress, Wellness. Τα τελευταία 2 χρόνια η 
εταιρεία έχει επικεντρωθεί στους τομείς των Ergonomics και του Wellness. Κάτω 
από την ομπρέλα του προγράμματος «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ για την Υγεία μου» έχει 
προβεί σε μία σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών, τα αποτελέσματα των οποίων 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η Εργονομία κατέχει ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική 
της Nestl�. Εκτός από τα εργοστάσια, στα οποία το θέμα της Εργονομίας είναι εξ 
ορισμού πολύ σημαντικό, τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στις 
θέσεις εργασίας στα γραφεία, με το πρόγραμμα «Εργονομία στα γραφεία», το 
οποίο πραγματοποιείται από ειδικό επιστημονικό συνεργάτη. Πρόκειται για μία 
εξατομικευμένη μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης του ρόλου των εργονομικών 
συνθηκών στο βαθμό και στη συχνότητα παρουσίασης μυοσκελετικών 
διαταραχών. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση στα επίπεδα πόνου 
όσων υπέφεραν από χαμηλό οσφυϊκό πόνο και πόνο στον αυχένα. Και στον 
τομέα της ευεξίας έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, με μία σειρά από ενέργειες που 
στοχεύουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ανθρώπων της εταιρείας. 

Nestlé Hellas – Gold
Excellence in Workplace Well-being
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ για την Υγεία μου
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MSD – Silver
Excellence in Employee Work-life Balance
Be the Best Place to Work

Η MSD πριν από ένα χρόνο ανέπτυξε την πρωτοβουλία «Be the Best Place to 
Work», με σκοπό να εστιάσει σε δράσεις φροντίδας εντός και εκτός γραφείου 
που καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων για εξισορρόπηση μεταξύ 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Πίσω από την πρωτοβουλία «Best» 
υπάρχει μια πολύ ενεργή ομάδα, η οποία απαρτίζεται από εργαζόμενους 
όλων των τμημάτων της εταιρείας. Σκοπός αυτής της ομάδας είναι μέσα από 
διάφορες δράσεις να ενισχύει την καλύτερη υγεία των εργαζομένων, να δίνει 
τη δυνατότητα για συμμετοχή σε δραστηριότητες που υπό άλλες συνθήκες 
οι εργαζόμενοι θα δυσκολεύονταν να οργανώσουν και να τους απαλλάσσει 
από «έγνοιες» της καθημερινότητας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Best» υλοποιήθηκαν εντός ενός έτους, 
διάφορες πρωτοβουλίες – υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων πρωινού 
στο γραφείο με προσφορά φρούτου και μπάρας δημητριακών, μαθήματα 
Pilates στις εγκαταστάσεις δύο φορές την εβδομάδα, Διατροφολόγο, κάλυψη 
ετήσιας συνδρομής γυμναστηρίου, Outdoor activities, ανάπτυξη εθελοντικών 
δράσεων κ.ά. Η πιο σημαντική καινοτομία της πρωτοβουλίας «Best» έγκειται 
στο ότι οι προτάσεις που υλοποιούνται ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες των εργαζομένων και υλοποιούνται από τους ίδιους μέσω της 
ομάδας «Best».
Η εταιρεία είχε σημαντικά αποτελέσματα από την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας του «Best», με σημαντικότερο το ότι κατάφερε να καταλάβει 
τη 4η θέση στο διαγωνισμό Best Workplaces 2015 στις εταιρείες με πάνω 
από 250 εργαζομένους. 

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο του ανθρώπινου 
δυναμικού στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών του στόχων, προάγει 
και διασφαλίζει ένα ψυχοκοινωνικά υγιές και θετικό περιβάλλον εργασίας. 
Το περιβάλλον αυτό αναδεικνύει το σεβασμό στον άνθρωπο, τις ίσες 
ευκαιρίες και παράλληλα ενσωματώνει και αξιοποιεί τη διαφορετικότητα των 
εργαζομένων.
Στις άριστες πρακτικές συμπεριλαμβάνονται η 24ωρη γραμμή υποστήριξης, 
η πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική, η διαχείριση τραυματικών 
γεγονότων, η υποστήριξη των εκπατριζόμενων στελεχών. 
Η ευαισθητοποίηση των στελεχών επιτυγχάνεται με εστιασμένα προγράμματα 
βιωματικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν 
τις δεξιότητές τους και να εξοικειωθούν με αποτελεσματικότερους 
μηχανισμούς διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων.
Εξίσου σημαντικές είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης «ιδιαίτερων» 
συμπεριφορών και χρόνιων ασθενειών.
Η δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου στην υποστήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού παραμένει ενεργή στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, 
αναγνωρίζοντας ότι υγιείς και δημιουργικοί εργαζόμενοι οδηγούν υγιείς και 
δυναμικούς οργανισμούς.

Τράπεζα Πειραιώς – Gold
Best Mental Health Resilience Initiative

Προάγοντας ένα ψυχοκοινωνικό υγιές περιβάλλον εργασίας 
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 MSD Ελλάδας: Στόχος μας είναι η δημιουργία του καλύτερου 
 εργασιακού περιβάλλοντος 

Μέσα από δράσεις και υπηρεσίες που προτείνουν οι ίδιοι  
οι εργαζόμενοι της εταιρείας

Στην MSD πάντα λειτουργούμε 
με γνώμονα τους ανθρώπους 
μας και στόχος μας είναι 

η δημιουργία του καλύτερου 
εργασιακού περιβάλλοντος. Πιστοί 
στις αξίες μας, πριν από ένα χρόνο 
αναπτύξαμε την πρωτοβουλία 
«Be the Best Place to Work», με 
σκοπό να εστιάσουμε σε δράσεις 
φροντίδας εντός και εκτός γραφείου 
που καλύπτουν τις ανάγκες των 

εργαζομένων για εξισορρόπηση μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής. Αναπτύξαμε λοιπόν την 
πρωτοβουλία «Best», «ψυχή» της οποίας είναι μια πολύ 
ενεργή ομάδα, που αποτελείται από εργαζόμενους όλων 
των τμημάτων της εταιρείας. Σκοπός αυτής της ομάδας 
είναι μέσα από διάφορες δράσεις να ενισχύει την καλύτερη 
υγεία των εργαζομένων, να δίνει τη δυνατότητα για 
συμμετοχή σε δραστηριότητες που υπό άλλες συνθήκες 
οι εργαζόμενοι θα δυσκολεύονταν να οργανώσουν και να 
τους απαλλάσσει από «έγνοιες» της καθημερινότητας.
Μέχρι στιγμής λοιπόν, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Best» παρέχονται σε όλους τους υπαλλήλους της 
εταιρείας οι παρακάτω υπηρεσίες:
•  Πρωινό στο γραφείο με προσφορά φρούτου και μπάρας 

δημητριακών
•  Μαθήματα Pilates στις εγκαταστάσεις μας δύο φορές την 

εβδομάδα 
•  Διατροφολόγος στις εγκαταστάσεις μας 2 φορές την 

εβδομάδα
•  Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος 
•  Κάλυψη ετήσιας συνδρομής γυμναστηρίου 
•  Outdoor activities: διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες 

για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους όπως 
περίπατος στην Πάρνηθα, επίσκεψη στο Αττικό 
Ζωολογικό Πάρκο κτλ.

•  Κάλυψη εξόδων ενοικίασης ποδοσφαιρικού γηπέδου για 
τις εβδομαδιαίες προπονήσεις της ομάδας 

•  Ανακαίνιση και δημιουργία μοντέρνων γραφείων με 
επιπλέον χώρους αναψυχής 

•  Υπηρεσίες Υποδοχής (Καθαριστήριο, Επιδιόρθωση 
Ρούχων και Υποδημάτων, Λουλούδια)

•  3-4 ημέρες επιπλέον άδεια ανά έτος με αποδοχές ως 
γέφυρα με αργίες

•  Ευελιξία στο ωράριο των εργαζομένων κατά την έναρξη 
του σχολικού έτους

•  Early Fridays τους καλοκαιρινούς μήνες (επιμήκυνση 

του ωραρίου από Δευτέρα έως Πέμπτη για πρόωρη 
αποχώρηση την Παρασκευή)

•  Casual Fridays 
•  Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων. Η ομάδα εθελοντισμού 

συντόνισε δράσεις στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα Χριστούγεννα 
του 2014, γίναμε «Άγιος Βασίλης» για τα παιδιά 
του «Χαμόγελου του Παιδιού», αγοράζοντάς τους 
και προσφέροντας δώρα που εκείνα είχαν ζητήσει. 
Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2015, δουλέψαμε 
εθελοντικά για τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου, 
ανταποκρινόμενοι στις ευχές τους. Επισκεφθήκαμε 
λοιπόν, τον τόπο τους και όλοι οι εργαζόμενοι μαζί 
συναρμολόγησαν ποδήλατα και βιβλιοθήκες, έβαψαν 
πίνακες και μαγείρεψαν φαγητό για τα παιδιά. Η κίνηση 
αυτή είχε ένα ξεχωριστό αντίκτυπο τόσο στα παιδιά 
όσο και σε όλους εμάς στην MSD γιατί μας προσέφερε 
πολύ μεγάλη συγκίνηση θυμίζοντας μας την αξία της 
προσφοράς. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τα παιδιά 
ήταν δυνατές κι έτσι το Πάσχα του 2015 οι εργαζόμενοι, 
με δική τους πρωτοβουλία, έγιναν οι «Νονοί» των παιδιών 
αγοράζοντας παπούτσια και ρούχα και προσφέροντας είδη 
πρώτης ανάγκης. 

Ωστόσο, πέρα από όλα τα παραπάνω η πιο σημαντική 
καινοτομία της πρωτοβουλίας «Best» είναι πως οι 
προτάσεις που πραγματοποιούνται ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και υλοποιούνται 
από τους ίδιους μέσω της ομάδα του «Best». Τα μέλη 
της ομάδας του οργανώνουν μηνιαίες συναντήσεις στις 
οποίες παρουσιάζονται προτάσεις για την υλοποίηση νέων 
ενεργειών και τη βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών. Οι 
προτάσεις αυτές μπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε 
εργαζόμενο ή ομάδα. Από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
του «Best», η εταιρεία είδε σημαντικά οφέλη. Το 
σημαντικότερο είναι πως κατάφερε να καταλάβει τη 4η θέση 
στο διαγωνισμό Best Workplaces 2015 στις εταιρείες με 
πάνω από 250 εργαζομένους. Επίσης, ισχυρή ένδειξη της 
αποδοχής της πρωτοβουλίας «Best» αποτελεί το γεγονός 
πως στην ετήσια εσωτερική έρευνα ικανοποίησης των 
εργαζομένων, η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως 
όσον αφορά την εργασιακή δέσμευση (engagement).
Όλοι οι εργαζόμενοι εκτιμούν βαθύτατα και χαίρονται το 
γεγονός πως η εταιρεία τους νοιάζεται και πραγματικά 
ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Κι αυτό 
αντικατοπτρίζεται από το γεγονός πως όλο και περισσότεροι 
εργαζόμενοι θέλουν να γίνουν μέλη της ομάδας «Best».

Ρία Ταμπάκη, HR Director 
Greece, Cyprus and 
Balkans MSD 
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Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς 
έχει θεσμοθετήσει εξειδικευμένες πολιτικές και διαδικασίες και υλοποιεί 
διαφοροποιημένα προγράμματα με σκοπό την προαγωγή ενός θετικού 
εργασιακού περιβάλλοντος και της υγείας-ευεξίας των εργαζομένων.
Την στρατηγική αυτή, υλοποιεί το Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή 
Μάθηση Ομίλου με την εξειδικευμένη υπηρεσία της Οργανωσιακής Υγείας, που 
εστιάζει στην πρόληψη, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την ενδυνάμωση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων. 
Aπό το 2007 υλοποιούνται τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων 
(Employee Assistance Programms -EAPs), σε συνεργασία με εξωτερικό 
διαπιστευμένο πάροχο. 
Στις δράσεις προαγωγής υγείας–ευεξίας συγκαταλέγονται η εκπαίδευση στελεχών 
με διοικητική ευθύνη, η παροχή προληπτικού ελέγχου υγείας, καθώς και οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους γιατρούς εργασίας, διατροφολόγο και 
γυμναστές. 
Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται μέσα από τα εσωτερικά 
κανάλια επικοινωνίας, όπως εστιασμένες εκδηλώσεις, βιωματικά προγράμματα, 
φυλλάδια ευαισθητοποίησης και εσωτερική ηλεκτρονική πύλη.
Η ανθρωποκεντρική κουλτούρα, η συνεπής δέσμευση του οργανισμού, και η 
πρωτοπορία των προγραμμάτων υγείας- ευεξίας, έχουν αποτυπωθεί και διακριθεί 
στο πλαίσιο εθελοντικής συμμετοχής του Ομίλου σε πρότυπα και δείκτες εταιρικής 
υπευθυνότητας (Dow Jones, CRI, Investors in People). 

Τράπεζα Πειραιώς – Silver
Excellence in Workplace Well-Being
Άριστες πρακτικές υγείας-ευεξίας στο περιβάλλον  
της Τράπεζας Πειραιώς

Αποστολή της Purina είναι να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη 
υγεία στα κατοικίδια. Η προθυμία της εταιρείας να καλωσορίσει τους σκύλους των 
συναδέλφων στο χώρο εργασίας, ώστε να περάσουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο 
μαζί, αποτελεί μια ακόμα απτή απόδειξη αυτής της δέσμευσης. 
Το πρόγραμμα Pets@Work έχει ως σκοπό να ενημερώσει για τα οφέλη της 
παρουσίας των τετραπόδων φίλων στον εργασιακό χώρο. Το πρόγραμμα 
παρουσιάστηκε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
παγκόσμιας ημέρας των ζώων και έγινε αποδέκτης θερμών σχολίων. Φέτος, το 
πρόγραμμα επεκτάθηκε. Στις 26 Ιουνίου 2015 τα κεντρικά γραφεία της Nestl� 
στο Μαρούσι υποδέχτηκαν περισσότερους τετράποδους φίλους και ήδη έχει 
διασφαλιστεί η παρουσία των σκύλων ακόμα 2 φορές μέσα στη χρονιά.
Τα πλεονεκτήματα προγράμματος Purina Pets@Work είναι πολυεπίπεδα. 
Όσον αφορά στην υγεία, τα κατοικίδια συμβάλλουν στη μείωση του στρες, 
προάγουν την ευτυχία των ανθρώπων, ενώ έχει αποδειχτεί ότι η παρουσία τους 
συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Όσον αφορά στην παρουσία 
τους στον εργασιακό χώρο, αυξάνουν την παραγωγικότητα και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης, βελτιώνουν την ικανοποίηση από την εργασία, ενώ ενθαρρύνουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των συναδέλφων. Για πολλούς ανθρώπους, τα κατοικίδια 
ζώα είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωής τους. Εταιρείες που ενθαρρύνουν τα 
κατοικίδια ζώα στο χώρο εργασίας δείχνουν ότι νοιάζονται για τους εργαζομένους 
τους και την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής.

Nestlé Hellas – Silver
Best Mental Health Resilience Initiative
Purina Pets@Work 
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Celestyal Cruises – Bronze
Excellence in Workplace Well-Being
Excellence in Workplace Well-Being

Η Celestyal Cruises, εφαρμόζοντας προγράμματα ευημερίας και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, αποδεικνύει έμπρακτα ότι πρωταρχικός της στόχος είναι η ατομική 
υγεία και ευημερία του Ανθρώπινου Δυναμικού της, όπως ακριβώς ορίζεται στο 
Όραμά της: «Our People… our Values». Είναι γνωστό ότι οι καλά σχεδιασμένοι 
χώροι εργασίας μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην προώθηση της 
υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων, ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα 
υγείας και διευκολύνοντας την ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία 
μετά από τραυματισμό ή ασθένεια. Ως εκ τούτου, η Celestyal Cruises έχει αναπτύξει 
2 βασικούς πυλώνες που σχετίζονται με την καλή οργάνωση και διαχείριση του 
χώρου εργασίας: Ο πρώτος πυλώνας σχετίζεται με την ευημερία (Well Being ) των 
υπαλλήλων και ο δεύτερος αφορά στην ασφάλεια και την υγιεινή στο εργασιακό 
της περιβάλλον. Η εταιρεία συνεργάζεται με την Hellas EAP (Employee Assistance 
Programs), στα θέματα του Employee Well Being, παρέχοντας το «Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Εργαζομένων» σε όλους τους υπαλλήλους. Η συγκεκριμένη 
παροχή έχει διπλή χρήση: Σε ατομικό επίπεδο μέσω της 24/7/365 τηλεφωνικής 
γραμμής στήριξης και σε εταιρικό επίπεδο μέσω Awareness Presentations στους 
υπαλλήλους. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης και των δύο αυτών παροχών είναι 
πολλά: Οι υπάλληλοι βελτιώνουν την ψυχοσωματική τους υγεία, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τους πιθανούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν 
σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη, αναπτύσσουν δεξιότητες στη διαχείριση 
εργασιακών, προσωπικών ή και οικογενειακών ζητημάτων και ενισχύουν την 
ανθεκτικότητά τους.

Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία του ανθρώπινου 
δυναμικού της, καθώς αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την εξέλιξη και την 
επιχειρηματική της επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανοποίηση, η εκπαίδευση, η 
εξέλιξη και η ανταμοιβή των εργαζομένων της αποτελούν βασική προτεραιότητά 
της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και καθώς η ισορροπία μεταξύ της εργασίας και 
προσωπικής ζωής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει την αποδοτικότητα 
των εργαζομένων της, η Εθνική Τράπεζα έχει θεσπίσει μια σειρά από παροχές 
και σχετικές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους. Ανάμεσα σε άλλα, η Τράπεζα ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
εργαζομένων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, παρέχει δικαίωμα 
λήψης φοιτητικής άδειας και σε όσους φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
και επέκτασή του από το 2011 και σε όσους φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ικανοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, αιτήματα συνυπηρέτησης συζύγων, 
χορηγεί οικονομική επιβράβευση στα παιδιά των εργαζομένων που διακρίνονται 
για τις επιδόσεις τους, διευκολύνει τους υπαλλήλους με ευέλικτα ωράρια σε 
περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη, κ.λπ. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα, στο πλαίσιο 
της ευρύτερης κοινωνικής της πολιτικής, προσφέρει μια σειρά πρόσθετων παροχών 
στους εργαζομένους της, μέσω του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας 
(ΤΥΠΕΤ), όπως λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, δυνατότητα οικογενειακών 
διακοπών σε εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ, μέριμνα για τους 
βαριά νοσούντες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις κ.ά.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Bronze
Excellence in Employee Work-Life Balance
Πλαίσιο Δράσεων και Μέριμνας της Εθνικής Τράπεζας  
για την Ισορροπία Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής
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Costa Navarino – TEMES –  
Honorable Distinction 
Excellence in Workplace Well-Being
Wellbeing@Navarino Team (W@NT)

Wellbeing@Navarino Team ή εν συντομία W@NT ονομάζεται το πρόγραμμα 
Ευημερίας Συνεργατών της Costa Navarino, που αποτελεί την ομπρέλα κάτω από 
την οποία αναπτύσσονται όλες οι πολιτικές παροχών και οι δράσεις που έχουν ως 
στόχο να διασφαλίσουν την Ευημερία (Well-being) των συνεργατών της.
Οι τρεις βασικοί πυλώνες του W@NT είναι: 
1.  Υγεία & Ασφάλεια: εστιάζει στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

συνεργατών της εταιρείας, τόσο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους όσο και 
στον ελεύθερο προσωπικό τους χρόνο. Οι πολιτικές και τα προνόμια που 
περιλαμβάνονται σε αυτό το μέρος του προγράμματος, έχουν σαν αποτέλεσμα 
την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων αλλά και την άμεση 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας.

2.  Ευεξία: Το W@NT εμπνέεται από τη φιλοσοφία της Westin για την Ευεξία, 
ενθαρρύνοντας τους συνεργάτες της εταιρείας να αναπτύξουν έναν πιο 
χαρούμενο και υγιή εαυτό. Δημιουργούνται πρωτότυπες δράσεις όπως οι 
συχνές «Εβδομάδες Ευεξίας».

3.  Κοινωνική Προσφορά: αναπόσπαστο κομμάτι του W@NT συνιστά η συνεχής 
ανάπτυξη νέων δράσεων Κοινωνικής Προσφοράς που υποστηρίζουν δυναμικά 
σημαντικούς σκοπούς. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
δημοπρασίες με υπογεγραμμένα είδη διάσημων επισκεπτών και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στελεχών, παζάρια με προσφορές ειδών από συνεργάτες και 
προμηθευτές, η έκδοση και πώληση εσωτερικού περιοδικού, διαγωνισμοί 
καραόκε, διατμηματικοί αγώνες μπόουλινγκ και το ετήσιο πάρτι συνεργατών, 
καθώς και η συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

AB Βασιλόπουλος – Honorable Distinction 
Excellence in Workplace Well-Being 
Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ» Εργαζομένων ΑΒ 

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, ο άνθρωπος είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
της. Σε αυτό το πλαίσιο και με αποκλειστικό γνώμονα τους εργαζομένους της, το 
2009 σχεδιάστηκε και ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Υγεία & Ευεξία». 
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση 
στο κομμάτι της Υγείας & Ευεξίας και αποτυπώνεται σε 4 βασικούς πυλώνες: την 
Πρόληψη, τη Φυσική Άσκηση, τη Διατροφή και τη Συναισθηματική Υγεία. Στόχος 
του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ΑΒητικών μελών και των οικογενειών τους. Οι εναλλακτικές ενέργειες και 
πρωτοβουλίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ικανοποιούν 
διαφορετικές ανάγκες προκειμένου να αυξάνονται οι πιθανότητες παρακίνησης και 
συμμετοχής των εργαζομένων. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και 
εξοικείωση των εργαζομένων με το πρόγραμμα, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 
και συγκεκριμένα το τμήμα «Κοινωνικής Υπηρεσίας», σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο 
επικοινωνιακό πλάνο αξιοποιώντας όλους τους πιθανούς δίαυλους επικοινωνίας. 
Μερικές από τις ενέργειες περιελάμβαναν τη χρήση Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο), scoreboards, και αναφορά στα ΑΒητικά περιοδικά έντυπά που 
διανέμονται δωρεάν στους υπαλλήλους.  Η ικανοποίηση των εργαζομένων για το 
πρόγραμμα αξιολογείται μέσω της Ετήσιας Έρευνας Δέσμευσης Συνεργατών. Στην 
έρευνα που διενεργήθηκε στις αρχές του 2015, το 82% των εργαζομένων δηλώνει 
ότι η ευεξία των εργαζομένων είναι υψηλά στην ατζέντα των προϊσταμένων τους και 
είναι φανερό το προσωπικό ενδιαφέρον.
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Πρόγραμμα «Υγεία & Ευεξία»: Η ΑΒ στο πλευρό των εργαζομένων της με καλές 
πρακτικές για Πρόληψη, Φυσική Άσκηση, Διατροφή και Συναισθηματική Υγεία

 ΑΒ Βασιλόπουλος: Μια εταιρεία με επίκεντρο τον «Άνθρωπο» 

Στοιχεία επικοινωνίας
Δ: Λεωφόρος Σπάτων 81,153 44 Γέρακας Αττικής,  
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 60011
153 10 Αγία Παρασκευή, Τηλ: +30 210 66 08 000 / 18202
Fax: +30 210 66 12 675

Με περισσότερα από 75 χρόνια δραστηριότητας στο 
λιανεμπόριο τροφίμων, στην ΑΒ Βασιλόπουλος 
στηρίζουμε διαχρονικά την ελληνική αγορά και 

οικονομία απασχολώντας περίπου 12.115 εργαζόμενους, 
ενώ λειτουργούμε περισσότερα από 330 καταστήματα σε 
όλη τη χώρα. Μέσα από το μεγάλο πρόγραμμα Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας που εφαρμόζουμε, επενδύουμε στο 
ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί αδιαμφισβήτητα και το 
ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.
Καθημερινή μας επιδίωξή είναι να προσφέρουμε ένα άρτιο 
εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι άνθρωποί μας να 
μπορούν να εξελίσσονται διαρκώς και να νιώθουν ασφα-
λείς, υγιείς και ικανοποιημένοι. Σε αυτό το πνεύμα σχεδιά-
σαμε το πρόγραμμα «Υγεία & Ευεξία» που εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική μας για την Αειφορία (από το 2009) 
και εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες: την Πρόληψη, τη Φυσική 
Άσκηση, τη Διατροφή και τη Συναισθηματική Υγεία. 
Όντας υπέρμαχοι του «προλαμβάνειν», στην ΑΒ Βασιλό-
πουλος προγραμματίζουμε μηνιαίες ενέργειες και ενισχύ-
ουμε τους προληπτικούς ελέγχους των εργαζομένων μας, 
μέσω συνεργασιών με μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, πα-
ρέχοντάς τους δωρεάν εξετάσεις και ειδικούς ελέγχους σε 
προνομιακές τιμές. 
Στην ΑΒ θέλοντας να κάνουμε τρόπο ζωής την καθημερινή 
φυσική άσκηση για ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, 
πραγματοποιούμε συνεργασίες με γυμναστήρια και κέντρα 
άθλησης στα οποία οι εργαζόμενοί μας και τα μέλη των 
οικογενειών τους μπορούν να αθλούνται σε προνομιακές 
τιμές. Επίσης, από το 2013 είμαστε μέλος του Ελληνικού 
Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας (HOCSH) και 
συμμετέχουμε σε ετήσιους Εθνικούς Αγώνες κατακτώντας 
σημαντικές διακρίσεις.
Στο δρόμο για μια ισορροπημένη διατροφή, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χα-
ροκόπειου Πανεπιστημίου διενεργήσαμε έρευνα διατρο-
φικών συνηθειών για τους ΑΒητικούς μας συναδέλφους. 
Βάσει των αποτελεσμάτων, εκδώσαμε έναν οδηγό σωστής 
διατροφής, ενώ στο διμηνιαίο περιοδικό της ΑΒ, «ΑΒητικά 
Νέα» το οποίο διανέμεται στο σύνολο του προσωπικού του 
Ομίλου, υπάρχει μόνιμη στήλη με χρήσιμες διατροφικές 
συμβουλές. 
Με αρχή «νους υγιής εν σώματι υγιή», στην ΑΒ Βασιλό-
πουλος προσπαθούμε να διασφαλίζουμε την ψυχική και 
συναισθηματική υγεία των εργαζομένων μας και να δια-
μορφώνουμε ισορροπίες μεταξύ προσωπικής και επαγγελ-
ματικής ζωής. Γι’ αυτό το σκοπό, διαθέτουμε 24ωρη τη-
λεφωνική γραμμή υποστήριξης καθώς και εξειδικευμένο 
τμήμα, την «Κοινωνική Υπηρεσία Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 

Πόρων», στο οποίο οι εργαζόμενοί 
μας μπορούν να απευθύνονται για 
ζητήματα που τους απασχολούν.
Επιπλέον, αναλαμβάνουμε δράσεις 
οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες του 
συνόλου των εργαζομένων μας. Στο 
πλαίσιο αυτό υλοποιούμε προγράμ-
ματα και οργανώνουμε ποικίλες δρά-
σεις για τους εργαζόμενους που είναι 
γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, προάγοντας με αυτό τον 
τρόπο ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης και βοήθειας. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η βελτίωση της ευεξίας και της 
ψυχικής υγείας των εργαζομένων μας αποτελεί στρατηγι-
κό στόχο για την πενταετία 2015-2020, καθώς έχει συνδε-
θεί με τα προσωπικά αποτελέσματα και τους στόχους των 
στελεχών μας. Επιπλέον, αποτελεί για εμάς προστιθέμενη 
αξία όπως διαφαίνεται από το υψηλό αίσθημα δέσμευσης 
και την υψηλή απόδοσή τους. Σύμφωνα με την Έρευνα Δέ-
σμευσης Συνεργατών 2014, το 82% δηλώνει ότι το ζήτημα 
της ευεξίας είναι υψηλά στην ατζέντα των προϊσταμένων 
τους με φανερό το προσωπικό τους ενδιαφέρον. 
Στην ΑΒ Βασιλόπουλος μας αρέσει να φροντίζουμε τα 
μέλη μας όπως και την οικογένειά μας και γι’ αυτό συ-
νεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στους ανθρώπους 
μας, οι οποίοι μας βοηθούν να υλοποιούμε το όραμα και 
τις αξίες μας.
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H Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζοντας το ρόλο του Ανθρώπινου Δυναμικού 
ως συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών έχει θεσπίσει ειδικό 
πρόγραμμα Υγιεινής - Ασφάλειας & Ικανοποίησης που αντλείται από το εργασιακό 
περιβάλλον, επενδύοντας στην Ευτυχία και κατά συνέπεια στη δέσμευση 
(engagement) και αφοσίωση (loyalty) του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Το ενδιαφέρον κάθε εργαζόμενου εστιάζεται στα εξής στοιχεία:
1.  Την υγεία του
2.  Την εξασφάλιση εργασίας και μιας αξιοπρεπούς αμοιβής
3.  Την προστασία της οικογενείας του
4.  Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
5.  Την ανάπτυξη των γνώσεων του και των ικανοτήτων του
6.  To work-life balance.
Βασισμένη σε αυτά τα στοιχεία, η εταιρεία δημιούργησε τη Στρατηγική της για την 
μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εργαζομένων, η οποία εστιάζει σε κάποιες πολύ 
σημαντικές δράσεις: 
1.  Δημιουργία ειδικής Διεύθυνσης Υγιεινής & Ασφάλειας
2.  Χορήγηση πακέτου Αμοιβών & Παροχών που σκοπό έχουν την στήριξη και την 

διευκόλυνση τόσο των Εργαζομένων όσο και των μελών της οικογένειας τους 
στις καθημερινές ανάγκες τους 

3.  Διοργάνωση Events με τη συμμετοχή τόσο των εργαζομένων όσο και των 
οικογενειών τους

4.  Η Εταιρεία είναι αρωγός σε περιπτώσεις μακρόχρονης ασθένειας ή ατυχήματος 
προς τους Εργαζόμενους της εταιρείας τόσο σε επίπεδο χρηματικό-υλικό όσο σε 
επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold 
Corporation – Honorable Distinction
Excellence in Workplace Well-Being
Δουλεύοντας με Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία  
στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής καθιστούν την έννοια της Yγείας και 
Ευεξίας περισσότερο σημαντικές από ποτέ. Έχοντας ως εταιρεία στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός της τους ανθρώπους της, η Media-Saturn Ελλάς έχει υλοποιήσει 
μία σειρά από δράσεις και παροχές στο πλαίσιο του Προγράμματος N.B.A – «Next 
Best Action for you». Στόχος της είναι αφενός η δημιουργία ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος που σέβεται πρώτα από όλα τον άνθρωπο ως οντότητα και αφετέρου 
να δώσει στους εργαζομένους της το κίνητρο και την ώθηση να βελτιώσουν 
την ποιότητα του τρόπου ζωής τους. Έτσι λοιπόν, η Media-Saturn στη συνεχή 
προσπάθειά της να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων της, έχει εξασφαλίσει μία 
σειρά από παροχές και δράσεις οι οποίες εξελίσσονται και εμπλουτίζονται κάθε 
χρόνο και αποσκοπούν στο να προάγουμε τη σημαντικότητα της Υγείας και Ευεξίας σε 
εργασιακό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα στο σύνολό του αποτελεί 
μία καινοτομία για την εταιρεία καθώς σχεδιάστηκε εκ του μηδενός, με παράλληλες 
δράσεις που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στον εταιρικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, κατά 
την υλοποίηση των δράσεων, οι εργαζόμενοι παρακινήθηκαν ώστε να εντάξουν την 
άσκηση στην καθημερινότητά τους, να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και 
γενικότερα να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία και φυσική τους κατάσταση. 

Media-Saturn Ελλάς – Media Markt – 
Honorable Distinction 
Excellence in Workplace Well-Being
Health & Well-Being Program
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Celestyal Cruises – Silver 
Most Effective Total Reward Strategy
Most Effective Total Reward Strategy

Η πολιτική κινήτρων και παροχών της Celestyal Cruises έχει δύο βασικούς 
στόχους: 
1.  Την αναγνώριση και επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης των 

εργαζομένων της
2.  Τη δημιουργία ενός ομαδικού περιβάλλοντος εργασίας, προσανατολισμένου 

στη δέσμευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων της.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι, η εταιρεία ακολουθεί μία πολιτική κινήτρων και 
παροχών, η οποία είναι χωρισμένη σε τέσσερις κατηγορίες: Pay Policy and 
Employee Recognition, Employee Benefits, Training and development και 
Culture: Employee Experience. 
Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος και η ανάπτυξη του «αισθήματος του ανήκειν». Για αυτούς τους 
λόγους, η εταιρεία έχει επιλέξει να προσφέρει εμπειρίες, οι οποίες μένουν βαθιά 
χαραγμένες στη μνήμη πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παροχή. 
Αυτές οι εμπειρίες περιλαμβάνουν δράσεις όπως το εταιρικό Town Hall, όπου οι 
εργαζόμενοι ενημερώνονται για την πορεία της εταιρείας, το X-mas party, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο πέντε αστέρων και το 
Summer BBQ – ένα μεγάλο, καλοκαιρινό BBQ party για τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους. 

Η επιβράβευση των εργαζομένων της AXA είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την κουλτούρα εμπιστοσύνης και επιτευγμάτων. Η διοίκηση της εταιρείας και 
ειδικότερα η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει 
εργαλεία και πρακτικές που εστιάζουν στην αναγνώριση της προσπάθειας και των 
αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις συμπεριφορές και την απόδοση των 
εργαζομένων. Η εταιρεία ανταμείβει τους εργαζόμενους με γνώμονα τη συνεισφορά 
τους, και ενθαρρύνει τις δίκαιες και αντικειμενικές αμοιβές με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια. Ειδικότερα, το σύστημα ανταμοιβής έχει ως στόχο να παρακινήσει και 
να εμπνεύσει τους εργαζόμενους ώστε να επιτύχουν ακόμα περισσότερους και 
απαιτητικούς στόχους, να παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από Career Path 
και επιμόρφωση και να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής. Το σύστημα ανταμοιβή@ΑΧΑ, περιλαμβάνει: α. Αμοιβή 
(τακτικές και έκτακτες), β. Παροχές, γ. Πρόγραμμα Διακράτησης Εργαζομένων και 
δ. Πλάνο Αναγνώρισης. Παράλληλα, η εταιρεία τρέχει Προγράμματα Επιβράβευσης 
- «Thank Yo» letter, Reward on the Spot, Greatest Idea, Celebrate with the 
Team, SeD Champion - οι νικητές των οποίων λαμβάνουν βραβεία και έχουν τη 
δυνατότητα διεκδίκησης επιπλέον βραβείων με βάση συστήματος βαθμών που 
συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η ανταμοιβή στην ΑΧΑ αποτελεί 
έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ενίσχυσης της κουλτούρας εμπιστοσύνης 
και επιτευγμάτων και η ικανοποίηση των εργαζομένων εκφράζεται μέσα από την 
ετήσια έρευνα SCOPE, όπου ο δείκτης δέσμευσης στην εταιρεία είναι 84% ενώ το 
2008 ήταν 73%. Επιπλέον, ο δείκτης ικανοποίησης των εργαζομένων ως προς την 
ανταμοιβή είναι 70% ενώ το 2008 ήταν 55%.

AXA Aσφαλιστική – Gold
Most Effective Total Reward Strategy
Ανταμοιβή@ΑΧΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Rewards & Benefits 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Performance Management 

ΑΧΑ Ασφαλιστική – Gold
Excellence in Performance Management Strategy
Απόδοση@ΑΧΑ

H Διαχείριση Απόδοσης@ΑΧΑ είναι η διαδικασία που καταγράφει και 
παρακολουθεί την πορεία των ανθρώπων σε επίπεδο αποτελεσμάτων και 
συμπεριφορών. Ο στόχος της είναι διπλός: η επίτευξη στρατηγικών στόχων της 
εταιρείας και παράλληλα η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δέσμευση των ανθρώπων. 
Τα στάδια της διαδικασίας περιλαμβάνουν: α. Στοχοθεσία: αφορά στην αμοιβαία 
συμφωνία ξεκάθαρων προσδοκιών σε επίπεδο αποτελεσμάτων και συμπεριφορών. 
β. Πλάνο Ανάπτυξης: ο εργαζόμενος δημιουργεί, σε συνεργασία με τον manager 
του, το Πλάνο Ανάπτυξης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, τον ρόλο και την 
εργασία του. γ. Ενδιάμεση Αξιολόγηση. δ. Τελική Αξιολόγηση. ε. Πλάνο Βελτίωσης 
Απόδοσης (Turnaround Plan): Το συγκεκριμένο Πλάνο χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις ατόμων με χαμηλή συνολική βαθμολογία απόδοσης ώστε να οριστούν 
απλές, στοχευμένες και χρονικά οριοθετημένες ενέργειες που θα έχουν άμεση θετική 
επίδραση στην απόδοση του ατόμου. στ. Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων: 
Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δε συμφωνεί με την τελική βαθμολογία 
αξιολόγησης, μπορεί να δηλώσει τη διαφωνία του και να ζητήσει από τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού να ξεκινήσει η Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων. Όλη η 
διαδικασία Διαχείρισης Απόδοσης υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
People In. Επιπλέον, κάθε χρόνο υλοποιούνται εκπαιδεύσεις προς managers και 
μέλη ομάδας με στόχο την καλύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και της πρακτικής 
της διαδικασίας. Η διαδικασία Διαχείρισης Απόδοσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά 
παραπάνω, στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ενίσχυσης 
των δυνατοτήτων των ανθρώπων μας.

Για την Data Communication, η μέριμνα του ανθρώπινου δυναμικού της έχει 
πρωτεύουσα σημασία, και σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο έχει το 
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ταλέντου της εταιρείας, του οποίου ο 
σχεδιασμός, η υλοποίηση και η συνεχής βελτιστοποίηση αποτελούν σταθερά 
προτεραιότητα. Προκειμένου να εξελίξει και να αναβαθμίσει το συγκεκριμένο 
σύστημα, η εταιρεία ανέπτυξε την καινοτόμο πρωτοβουλία «Peer Feedback», 
δημιουργώντας έτσι ένα νέο αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης, 
ανατροφοδότησης και coaching των στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης και 
διαχειρίζονται μία ή περισσότερες ομάδες εργαζομένων. Το Peer Feedback είναι 
ένα εργαλείο αξιολόγησης στελεχών με θέσεις ευθύνης (‘’αξιολογούμενοι’’) που 
διαχειρίζονται ομάδες εργαζομένων. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίου 
που συμπληρώνεται από όλους τους υφιστάμενους του εκάστοτε στελέχους, καθώς 
και από 6 επιπλέον στελέχη, που είναι βασικοί συνεργάτες του αξιολογούμενου, 
χωρίς να έχουν ιεραρχική σχέση εξάρτησης μαζί του, και εκ των οποίων τα τρία 
τουλάχιστον προέρχονται από το ίδιο ιεραρχικό επίπεδο (‘’αξιολογητές’’).  Μέσω 
του Peer Feedback δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη να έχουν στα χέρια τους 
ένα εργαλείο coaching, έναν καθρέφτη που αντανακλά την εικόνα τους εντός του 
οργανισμού, αλλά και μία σειρά προτάσεων προς βελτίωση που προκύπτουν από:
α. Το feedback των αξιολογητών μέσω των ερωτηματολογίων. β. Την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων από ομάδα στελεχών της 
Διοίκησης & του HR. γ. Το πλάνο δράσης που αποτυπώνει ο αξιολογούμενος για 
τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της επόμενης χρονιάς.

Data Communication – Gold
Best Performance Management Tools / Practices
Εργαλείο Αξιολόγησης Peer Feedback

41



Interamerican – Silver
Best Performance Management Tools / Practices
Πρακτικές & Εργαλεία Διοίκησης της Απόδοσης

Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης το 
οποίο συνδέεται με το Όραμα της Εταιρείας και τους στρατηγικούς της στόχους και 
συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της ατομικής προσπάθειας. Το 
Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης που εφαρμόζεται στην εταιρεία χαρακτηρίζεται 
από μια πλήρως δομημένη λειτουργία εφαρμογής, η οποία αφορά σε έναν κύκλο 
ενεργειών το κέντρο του οποίου, ο πυρήνας, είναι ο διάλογος μεταξύ αξιολογουμένου 
και αξιολογητή. Το Σύστημα στοχεύει στη δίκαιη και αντικειμενική αποτίμηση της 
συνεισφοράς κάθε εργαζόμενου στη βάση συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων και 
κριτηρίων, ο βαθμός επίτευξης των οποίων αποτελεί τη βάση για την επιβράβευσή του. 
Επιπλέον, ο συστημικός τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των παραμέτρων 
απόδοσης του ατόμου ενισχύει την αίσθηση συμμετοχής και αναγνώρισης των 
εργαζομένων.Το μηχανογραφικό σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης της εταιρείας 
σχεδιάστηκε με τρόπο που αντανακλά τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού. Από το 
2014, το εργαλείο για την καταγραφή των παραμέτρων αξιολόγησης της απόδοσης 
και την αποτύπωση περιοχών βελτίωσης και ανάπτυξης, είναι το αναβαθμισμένο 
ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Information System) 
με περιβάλλον self service (με την ονομασία in.for.me) διαθέσιμο στον εργαζόμενο με 
διαδικασία ροής εργασιών (work flow). Η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου δημιουργεί 
ένα δομημένο τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης και προσφέρει 
ένα πλήθος πλεονεκτημάτων για τον Οργανισμό.

Interamerican – Silver
Excellence in Performance Management Strategy
Στρατηγική Διοίκησης της Απόδοσης

Με στόχο τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της ατομικής εργασιακής επίδοσης 
και απόδοσης των εργαζομένων, η INTERAMERICAN ανέπτυξε και εφαρμόζει 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική Διοίκησης της Απόδοσης. Ο λεγόμενος «Κύκλος 
Διοίκησης της Απόδοσης» αποτελείται από τέσσερεις φάσεις: Στοχοθέτηση 
- Καθοδήγηση - Αξιολόγηση - Ανταμοιβή. Η εισαγωγή ενός σύγχρονου και 
ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης (Performance Management 
System) συνδέεται με το Όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Η 
εφαρμογή του συστήματος προϋποθέτει την τακτική παροχή πληροφόρησης στους 
εργαζομένους για τα στοιχεία της προσωπικής απόδοσής τους, τον καθορισμό και 
την πρόοδο των στόχων τους και την ανασύνθεση της εξελικτικής πορείας τους στον 
Οργανισμό. Επιπλέον, η εταιρεία, μέσω του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης 
και της διαδικασίας «Διαλόγου Απόδοσης» που αυτό προβλέπει, έχει τη δυνατότητα 
να εστιάσει στον κάθε εργαζόμενο χωριστά, αναγνωρίζοντας τις ατομικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητές του. Ο ρόλος του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης συνίσταται:
•  Στην υποστήριξη της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων 
•  Στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης των εργαζομένων στη βάση του «Διαλόγου 

Απόδοσης»με τους προϊσταμένους τους, με απόρροια στόχους ευθυγραμμισμένους 
με τα επιχειρησιακά πλάνα της εταιρείας

•  Στην ανάδειξη των περιοχών που εμπεριέχουν ή/και δημιουργούν αξία στον 
Οργανισμό

•  Στη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης των εργασιακών δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
των εργαζομένων.

Η διαδικασία Αξιολόγησης της Απόδοσης προσβλέπει στη δίκαιη και αντικειμενική 
αξιολόγηση της συνεισφοράς του κάθε εργαζομένου, με τελικό στόχο την 
εμπεριστατωμένη απόφαση για την ανταμοιβή του. 
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H Celestyal Cruises, στο πλαίσιο της στρατηγικής και επιχειρηματικής 
επανατοποθέτησής της, αποφάσισε να συνεργαστεί με τη Hay Group 
προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα Πολιτική Διαχείρισης της Απόδοσης 
(Celestyal Performance Management System), η οποία να αντικατοπτρίζει τη νέα 
κουλτούρα προσδίδοντας ταυτόχρονα πραγματική επιχειρηματική αξία.
Το πρώτο βήμα ήταν η διαμόρφωση ενός νέου εταιρικού οργανογράμματος 
που θα ταιριάζει με τις νέες ανάγκες και το όραμα της εταιρείας. Το αποτέλεσμα 
αυτής της προσπάθειας ήταν η εξορθολόγηση των Job titles, έτσι ώστε να είναι 
αντίστοιχοι με την αγορά αλλά και να αντικατοπτρίζουν τη δομή στην ιεραρχία 
της εταιρείας. Κατόπιν, η Hay Group, αξιολόγησε όλες τις θέσεις εργασίας 
που της παραδόθηκαν, και χρησιμοποιώντας τη «Hay Group’s job Evaluation 
Methodology» αντιστοίχησε τις θέσεις σε συγκεκριμένες βαθμίδες ανάλογα με τη 
συνάφεια και τη σημασία τους (Job Grading Structure). 
Οι στόχοι της Νέας Πολιτικής Διαχείρισης Απόδοσης είναι η παρότρυνση των 
εργαζομένων να επιτυγχάνουν ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης, η διατήρηση 
και προαγωγή των εργαζομένων με υψηλή απόδοση (Top Talented) και 
η προσέλκυση και παραμονή των καλύτερα εκπαιδευμένων και ικανών 
συνεργατών.
Σύμφωνα με το Celestyal Performance Management System οι υπάλληλοι 
αξιολογούνται βάσει 2 κριτηρίων: τις συμπεριφοριστικές Ιδιότητες ή 
Competencies και τα Key Performance Indicators (KPIs).

Celestyal Cruises – Honorable Distinction 
Excellence in Performance Management Strategy
Excellence in Performance Management Strategy

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Media-Saturn είναι οι άνθρωποι, γι’ 
αυτό η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλύτερη δυνατή στελέχωση, 
τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους μέσω της ανατροφοδότησης 
(feedback), με στόχο τη δημιουργία Κουλτούρας Υψηλής Απόδοσης. Η 
διαδικασία αξιολόγησης με τη μορφή που έχει σήμερα αναπτύχθηκε στις 
αρχές του 2012 με στόχο να ενισχύσει το αίσθημα Δικαιοσύνης, Αξιοκρατίας 
και Ακεραιότητας, αφού όλοι οι άνθρωποί της εταιρείας, στο ίδιο level, 
αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια και παράλληλα παίρνουν μία επίσημη 
γραπτή ανατροφοδότηση/ feedback, μέσω της οποίας η εταιρεία προχωρά 
στη δημιουργία ενός Ατομικού Πλάνου Ανάπτυξης. 
Μέσω του Προσωπικού Πλάνου Ανάπτυξης διασφαλίζεται η συμμετοχή του 
εργαζόμενου σε εκπαιδευτικά προγράμματα, projects ή άλλα βήματα που 
θα τον αναπτύξουν και θα του παρέχουν τα εργαλεία και τις ικανότητες που 
απαιτούνται από τη θέση, ενώ ο διάλογος ανατροφοδότησης/feedback κατά 
την αξιολόγηση, βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας που 
χτίζονται καθημερινά με τους εργαζομένους.

Media-Saturn Ελλάς – Media Markt – Bronze
Best Performance Management Tools / Practices
Δημιουργία Κουλτούρας Υψηλής Απόδοσης 
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Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold Corporation – 
Honorable Distinction 
Excellence in Performance Management Strategy και
Best Performance Management Tools / Practices
Διοίκηση της Απόδοσης – Ανάπτυξης του Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Στα τέλη του 2013 και αρχές του 2014, η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αποφάσισε να 
αναπτύξει Συστήματα Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, με 
στόχος να βοηθήσει το Ανθρώπινο Δυναμικό να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει 
σαφήνεια γύρω από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν αλλά και να εξοπλίσει 
τους Line Managers της εταιρείας με διοικητικά εργαλεία, τόσο για την Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου Δυναμικού τους όσο και για να τους διευκολύνει να ευθυγραμμίσουν 
τη Στρατηγική του Ομίλου με: α. τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας,  
β. τους στόχους των Διευθύνσεων, γ. τους στόχους των Ομάδων και δ. τους στόχους 
των ατόμων. Παράλληλα επέλεξε να αναπτύξει εργαλεία άμεσα συνδεόμενα με το 
Performance Management που λειτουργούν συμπληρωματικά - Grading System, 
Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης, Στρατηγική Αμοιβών, Σχήματα κινήτρων και 
Εσωτερική Ακαδημία. Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης εφαρμόστηκε το 2014 με 
απόλυτη επιτυχία στο Υπαλληλικό Προσωπικό και εντός του 2015 εφαρμόζεται και στο 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό. Για πρώτη φορά η εταιρεία συστημικά εισάγει Στοχοθεσία 
και Καθοδήγηση, καθώς και Αξιολόγηση της Απόδοσης από τον Προϊστάμενο προς τον 
υφιστάμενο με συναντήσεις και ανατροφοδότηση (feedback) για τις περιοχές βελτίωσης 
που επισημαίνονται κατά την περίοδο αξιολόγησης. Στο άμεσο μέλλον (2015 – 2016), 
στόχος της Γενικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 
εφαρμογή και άλλων Διοικητικών εργαλείων όπως: Talent Career Management, 
Succession Planning κ.ά. που ολοκληρώνουν το Performance Management.

Το 2013, στην προσπάθεια δημιουργίας ενός «φανταστικού κλίματος» στη Manifest 
Services, η εταιρεία υιοθέτησε τη λειτουργία «Μέτρηση της παραγωγικότητας των 
στελεχών», αξιοποιώντας το πολύτιμο εργαλείο των στατιστικών. Στόχος αυτής 
της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο 
καθένας θα γνωρίζει τι κάνει, πώς το κάνει, τι περιμένει η εταιρεία από τον ίδιο και 
ποια θα είναι τα οφέλη του από την υψηλή παραγωγικότητά του. Για να διασφαλίσει 
τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η εταιρεία στράφηκε στο εργαλείο της 
στατιστικής μέτρησης. Στη βασική πρόκληση του «τι» θα πρέπει τελικά να μετράται 
και τι «είδους» στατιστικές θα πρέπει να δημιουργηθούν, απάντηση έδωσε η 
περιγραφή θέσης και η εισαγωγή της έννοιας του «Πολύτιμου Τελικού Προϊόντος». 
Όλοι εργαζόμενοι στην εταιρεία έχουν Πολύτιμο Τελικό Προϊόν από την υψηλότερη 
διοικητικά βαθμίδα μέχρι τη χαμηλότερη. Το «Πολύτιμο Τελικό Προϊόν» δεν είναι 
κάτι που χρειάζεται να κάνει κάποιος εργαζόμενος. Είναι το αποτέλεσμα από κάτι 
που κάνει ένας εργαζόμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με βάση την 
περιγραφή των καθηκόντων της θέσης εργασίας του. Έχοντας λοιπόν καθορίστει 
τα Πολύτιμα Τελικά Προϊόντα, δημιουργήθηκαν και οι αντίστοιχες Στατιστικές. Μια 
καινοτομία στην πρωτοβουλία αυτή είναι η δυνατότητα να αναγνωρίζει κάποιος την 
«Τάση μιας Στατιστικής», να προσδιορίζει την «Κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
δραστηριότητα που εξετάζει» και να «εφαρμόζει την κατάλληλη Φόρμουλα που 
τον βοηθά να βελτιώσεις τη Στατιστική του». 

Manifest Services – Honorable Distinction 
Excellence in Performance Management Strategy
Excellence in Performance Management Strategy
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Celestyal Cruises – Gold
Best Change Management Strategy / Initiative
Best Change Management Strategy / Initiative

Η Celestyal Cruises (πρώην Louis Cruises) ξεκίνησε το 2011 να υλοποιεί ένα 
οργανωμένο και στρατηγικά σχεδιασμένο πλάνο αλλαγών, έχοντας δύο βασικούς 
στόχους: την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και την ανάδειξη της 
εταιρείας ως τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της κρουαζιέρας. 
Η πρώτη αλλαγή ήταν αυτή της βάσης των Κεντρικών Γραφείων από την Κύπρο 
στην Ελλάδα. Ο νέος CEO και η νέα ηγετική ομάδα, σε συνεργασία με τη Sargia 
Partners, επαναπροσδιόρισαν τη στρατηγική, το όραμα και τις αξίες της εταιρείας. 
Η νέα στρατηγική διαφοροποιεί την εταιρεία από τους ανταγωνιστές και παρέχει 
μια αυθεντική ελληνική εμπειρία στον ταξιδιώτη. Το όραμα της εταιρείας 
συμπυκνώνεται στο: «Our People, Our Values. Passionate and proud to create 
value and opportunities while offering the Best of Greece to the world», ενώ 
ως εταιρικές αξίες ορίστηκαν οι: Επιβράβευση, Ομαδική Δουλειά, Ειλικρίνεια, 
Έμπνευση, Εμπιστοσύνη, Σεβασμός. Τα επόμενα βήματα αυτής της διαδικασίας 
ήταν το rebranding της εταιρείας και το νέο της εμπορικό όνομα, η δημιουργία 
νέων πυλώνων επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, ένα νέο σύστημα αμοιβών 
και παροχών, καθώς και η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της 
απόδοσης. Η ηγετική ομάδα φρόντισε να διδαχτεί και να προπονηθεί για όλες αυτές 
τις αλλαγές, έτσι ώστε να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές αυτής της ανανέωσης, ενώ 
μεγάλη βάση δόθηκε και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, για το 
οποίο διοργανώθηκαν σεμινάρια και Team Building δραστηριότητες.

Η καθολική αλλαγή στον τρόπο διοίκησης της Manifest Services άρχισε να 
εφαρμόζεται στα μέσα του 2013 ως αποτέλεσμα της βούλησης της διοίκησης να 
προσφέρει άριστες υπηρεσίες για τους πελάτες και άριστες συνθήκες εργασίας για το 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Άμεσοι στόχοι των αλλαγών ήταν:
1. Η πιο ομαλή λειτουργία της εταιρείας σε επίπεδο επικοινωνίας (εσωτερικής 
και εξωτερικής). 2. Η ορθή αξιολόγηση του κάθε στελέχους αναφορικά με το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα που περιμένει από αυτό η εταιρεία. 3. Η ενδυνάμωση 
του εταιρικού οράματος. 4. Η ουσιαστική και συνεχής εκπαίδευση όλων των 
στελεχών μας στις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας. Για την υλοποίηση αυτών 
των αλλαγών η εταιρεία προχώρησε στα παρακάτω βήματα: α. Τελειοποιήθηκε η 
λίστα καθηκόντων και αρμοδιοτήτων κάθε στελέχους. β. Αναπτύχθηκε η έννοια του 
«Πολύτιμου Τελικού Προϊόντος» και ενσωματώθηκε στην περιγραφή κάθε θέσης 
εργασίας. γ. Δημιουργήθηκαν στατιστικές οι οποίες μετρούσαν την παραγωγή του 
«Πολύτιμου Τελικού Προϊόντος» του καθενός. Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει 
στη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων της ώστε να προσφέρουν άριστες 
υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των πελατών της. Το 
εταιρικό όραμα επικοινωνείται πάντα και με διάφορους τρόπους σε όλους τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον το θεωρούν «ιδιοκτησία» τους. Όσον αφορά στις 
διαδικασίες λειτουργίας, η εταιρεία υιοθέτησε μία νέα «Διαδικασία Αναφοράς», 
όπου όλοι εργαζόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν ένα ειδικό έντυπο κάθε φορά 
που αναγνωρίζουν ότι κάποιος συνάδελφος παρακάμπτει μια διαδικασία ή δεν 
λειτουργεί βάσει αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των διαδικασιών. 

Manifest Services – Honorable Distinction 
Best Change Management Strategy / Initiative
Best Change Management Strategy / Initiative

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Change Management & Internal Communication 
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Η Εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη στρατηγική για τη 
διαδικασία των προσλήψεων. Στην στρατηγική αυτή λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
οδηγίες που θέτει η Κ.Υ.Α 201745/26.07.2011 περί εγκρίσεως της Μελέτης 
Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε στο πρώην Υ.ΠΕ.Κ.Α, νυν 
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. Οι οδηγίες αυτές προβλέπουν την πρόσληψη του 90% του συνόλου 
των εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε από τους κατοίκους στα χωριά του 
Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Για την υλοποίηση της Στελέχωσης και κάλυψης 
των αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό στην περιοχή της Χαλκιδικής, υπάρχει η 
εσωτερική συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και της 
Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας αφενός, και η συνεργασία της 
εταιρείας με τις τοπικές αρχές αφετέρου. Η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί περίπου 
1.000 άτομα στα οποία συμπεριλαμβάνονται 843 άτομα κάτοικοι του Δήμου 
Αριστοτέλη (84,3%). Αποτελεί αυταπόδεικτα τον κυριότερο και ισχυρότερο εργοδότη 
στην περιοχή του Δήμου, αφού απασχολεί ευθέως το 15% του ενεργού πληθυσμού 
του Δήμου Αριστοτέλη. Εάν λάβει κανείς υπόψη το σύνολο των απασχολουμένων 
(συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων σε εργολάβους λόγω των 
κατασκευαστικών εργασιών) περίπου 2.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων 1.300 
άτομα περίπου προέρχονται από την τοπική κοινωνία, η εταιρεία απασχολεί ευθέως 
και μέσω εργολάβων το 19,5% του ενεργού πληθυσμού του Δήμου Αριστοτέλη ή το 
23,5% του εν δυνάμει ανθρώπινου δυναμικού μισθωτής εργασίας.

Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold 
Corporation – Honorable Distinction 
Best Local Recruitment Practices
Πολιτική & Διαχείριση Προσλήψεων  
στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής 

Ο Όμιλος SingularLogic εγκαινίασε το Δεκέμβριο του 2013 την πρωτοβουλία 
«Πρωινό Μπουφέ Αγάπης», μια ενέργεια φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 
στο «DNA» της οποίας είναι εγγεγραμμένη η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων. 
Μέσω του «Πρωινού Μπουφέ Αγάπης» συγκεντρώνονται χρήματα από τους 
εργαζομένους, με ένα διαδραστικό και συμμετοχικό τρόπο, τα οποία προσφέρονται 
σε κοινωνικούς φορείς, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιλέγουν. Στόχος της όλης 
ενέργειας είναι η ισχυροποίηση της αίσθησης του εταιρικού «ανήκειν» παράλληλα 
με την ουσιαστική συμμετοχή στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
ανταποδοτικότητας. Το «Πρωινό Μπουφέ Αγάπης» διοργανώνεται την περίοδο πριν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πρόκειται για ένα μπουφέ με πρωινά εδέσματα, του 
οποίου διοργανωτές, προσκεκλημένοι και «χορηγοί» είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Οι 
εργαζόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ενέργεια, ετοιμάζοντας κάποιο 
αλμυρό ή γλυκό έδεσμα, είτε/και προσφέροντας τον χρόνο τους ως εθελοντές κατά τη 
μέρα διεξαγωγής του μπουφέ. Τα διάφορα εδέσματα των εργαζομένων παρατίθενται 
σε μορφή ανοιχτού μπουφέ και κάθε εργαζόμενος μπορεί να σερβιριστεί ελεύθερα, 
προσφέροντας ό,τι ποσό επιθυμεί σε ειδική κάλπη. Στη συνέχεια μπορεί να απολαύσει 
το «σπιτικό» πρωινό του παρέα με τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Το ποσό που 
συγκεντρώνεται από την ενέργεια αυτή, ενισχύεται από την εταιρεία με δωρεά ενός 
ποσού. Οι εργαζόμενοι αποφασίζουν σε ποιο φορέα θα διατεθεί η προσφορά, η οποία 
έχει τη μορφή εξοπλισμού ή υπηρεσίας, μέσω ψηφοφορίας.

SingularLogic – Silver
Best CSR Initiative
«Πρωινός Μπουφές Αγάπης»

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Corporate Social Responsibility
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Best HR Cross-Border Practices

Best in Show 

Celestyal Cruises – Silver 
Best HR Cross-Border Practices
Best HR Cross-Border Practices

Η Celestyal Cruises, ως πολυεθνική εταιρεία που γνωρίζει τις δυσκολίες που 
μπορούν να προκύψουν λόγω τις διασυνοριακής  επικοινωνίας, αποφάσισε να 
επενδύσει στην ενίσχυση της ομαδικότητας και στην κατανόηση της διαφορετικότητας 
μέσω δύο προγραμμάτων που οργανώθηκαν από το Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού: 1.Εξειδικευμένα Boot Camps και 2. Joint Town Hall εν πλω.  
Πιο συγκεκριμένα, έχοντας δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα, βασισμένη σε νέες 
αξίες και συμπεριφορές και έχοντας ως στόχο την επίτευξη ενός κοινού Οράματος, η 
εταιρεία, με τη βοήθεια της «An Open Box Communications» σχεδίασε έξι τριήμερα 
Boot Camps για όλους τους εργαζόμενους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 
Έτσι, όλοι οι υπάλληλοι της Ελλάδας  χωρίστηκαν σε έξι ομάδες και ταξίδεψαν στην 
Κύπρο, με σκοπό να συναντήσουν και να γνωρίσουν από κοντά τους Κύπριους 
συναδέλφους τους μέσα από μία σειρά από ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές 
δραστηριότητες. Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι μιλάνε 
για τη συμβολή του Boot Camp στην καθημερινή επίλυση των προβλημάτων τους. 
Στα Boot Camps γεννήθηκε η ιδέα για ένα ακόμα κοινό event: η πραγματοποίηση 
μιας Κοινής Κρουαζιέρας η οποία όχι μόνο θα έφερνε κοντά τους συναδέλφους αλλά 
θα βοηθούσε επίσης το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας να δει και να εξοικειωθεί 
με το προϊόν το οποίο πουλάει η εταιρεία, την κρουαζιέρα. Έτσι, για πρώτη χρονιά 
φέτος, οργανώθηκε μια κοινή τριήμερη Κρουαζιέρα για όλους τους υπαλλήλους από 
Ελλάδα και Κύπρο, η οποία συνδυάστηκε με το ετήσιο Town Hall event.

Πώς συνδέονται το Subuteo, οι Μουσικές Καρέκλες, μια καταξιωμένη ελληνίδα 
τραγουδίστρια, οι ηθοποιοί του «Κάψε το Σενάριο», το μιλφέιγ, τα μαθήματα 
κρουστών, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες ποδοσφαιριστές και η Σάμπα, 
με την Στοχοθεσία, τα Πλάνα Διαδοχής, το Σύστημα Παροχών και τη Διαδικασία 
Αξιολόγησης; Η απάντηση βρίσκεται... στο ελκυστικό, διασκεδαστικό και 
συμμετοχικό εκπαιδευτικό Bootcamp της Παπαστράτος! Η ιδέα οργάνωσης 
Bootcamps προέκυψε για να αντιμετωπίσει την ανάγκη πραγματοποίησης μιας 
εκπαίδευσης στη μεθοδολογία Αξιολόγησης του Προσωπικού της εταιρείας, ούτως 
ώστε όλοι οι Υπεύθυνοι Ομάδων να έχουν τη δυνατότητα να ξαναθυμηθούν 
τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και να ανταλλάξουν απόψεις, απορίες 
και εμπειρίες. Η εταιρεία θέλησε να δημιουργήσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα 
που να συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση με μια 
χιουμοριστική προσέγγιση όσον αφορά τη μη σωστή εφαρμογή των εργαλείων 
αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του Bootcamp, oι συμμετέχοντες, χωρισμένοι 
σε μικρές ομάδες, μετακινούνται σε διαφορετικά δωμάτια όπου «τρέχουν» 
παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. ένα επιτραπέζιο, ένα θεατρικό, μαγειρική κ.ά.). 
Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται και ο εισηγητής 
συνδέει τις επιμέρους θεματολογίες με την κεντρική ιδέα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Η πρωτοβουλία αυτή έχει αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής 
και η μεθοδολογία εκπαίδευσης Bootcamp έχει πλέον υιοθετηθεί από σχεδόν όλες 
τις θυγατρικές εταιρείες της PMI στην Ευρώπη, καθώς και από το κεντρικό τμήμα 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της PMI.

Παπαστράτος 
HR Bootcamps 
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 Θεόδωρος Τόλλης 
«Τα HR Awards ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία 
να αναδειχτούν οι βέλτιστες και πλέον 
αποτελεσματικές πρακτικές των τμημάτων 
ανθρώπινου δυναμικού. Παρουσιάσθηκαν 
οι τάσεις και οι εναλλακτικές μορφές 
απασχόλησης που δημιουργούν οι νέες 
ανάγκες της αγοράς και πραγματοποιήθηκε 
η διάδοση της τεχνογνωσίας μεταξύ των 
εταιρειών. Επίσης, αναδείχθηκε η συνεισφορά 
και επίπτωση των δράσεων των τμημάτων 
ανθρώπινου δυναμικού στα αποτελέσματα 
ολόκληρου του οργανισμού. Συμπερασματικά, 
τα HR Awards ήταν μια λαμπερή εκδήλωση, 
με μεγάλη συμμετοχή, κάτι που δείχνει ότι 
παρά την κρίση οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να ενδιαφέρονται για ευκαιρίες δικτύωσης και 
μάθησης νέων πρακτικών». 

 Richard E. Boyatzis 
«Σήμερα, το HR αποτελεί κάτι παραπάνω από την “κοινωνική 
συνείδηση” των οργανισμών. Η οικονομία κατευθύνεται από τις εταιρείες 
που δημιουργούν τόσο οικονομικό όσο και ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Και φυσικά, το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που επηρεάζει την 
απόδοση και την καινοτομία μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Όλοι 
οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στα HR Awards, επέδειξαν εντυπωσιακή 
δέσμευση ως προς την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων τους και 
την παράλληλη ανάπτυξή αυτών. Ταυτόχρονα, απέδειξαν τη βαθιά 
τους δέσμευση να δημιουργούν αφοσιωμένους ανθρώπους μέσα από 
πρακτικές, πολιτικές και δράσεις που ενεργοποιούν τον ανθρώπινο 
παράγοντα και το πνεύμα συνεργασίας. Συγχαρητήρια σε όλους τους 
υποψηφίους για τις σημαντικές τους ενέργειες!».

 Δρ. Όλγα Επιτροπάκη 
«Θεωρώ πώς τα HR Awards έδωσαν μια “φρέσκια” πνοή στον 
χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα 
καθώς ανέδειξαν μια σειρά από σημαντικές, νέες πρωτοβουλίες 
επένδυσης στον άνθρωπο από εταιρείες διαφορετικών μεγεθών 
και διαφορετικών κλάδων. Όλες πρωτότυπες και εξαιρετικά 
σημαντικές αλλά θα ξεχωρίσω ιδιαίτερα τις πρακτικές για ενίσχυση 
της υγείας και της ψυχικής ευεξίας των εργαζομένων καθώς και τα 
προγράμματα απασχολησιμότητας ως το “κάτι παραπάνω” στις 
παρούσες συνθήκες».

 Κωνσταντίνος Κρεμαλής 
«Ενέργειες, όπως τα HR Awards, που αναδεικνύουν τις θετικές 
πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων αποτελούν ένα καλό παράδειγμα για 
όσους διστάζουν να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση του κρίσιμου 
ρόλου των HR αλλά και για τη σημασία που έχει το ανθρώπινο 
δυναμικό στην αναπτυξιακή πορεία της κάθε επιχείρησης. Είναι προς το 
συμφέρον όλων μας να στηρίξουμε τα HR Awards, και να συνεχίσουμε 
τις προσπάθειές μας να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι». 
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 Μαρίκα Λάμπρου 
«Η συμμετοχή μου στην κριτική επιτροπή των HR awards ήταν μια 
ευχάριστη και ταυτόχρονα διδακτική εμπειρία. Μέσα από τις προτάσεις 
που υποβλήθηκαν διέκρινα την αγωνία των ανθρώπων του HR να 
διεκδικήσουν χώρο και... mindshare στο ασφυκτικά γεμάτο business 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία της Boussias Communications πρέπει να 
στηριχθεί όχι για να στολίζονται βραβεία στα γραφεία των εταιρειών 
ούτε για να γίνονται λαμπερές γιορτές, αλλά για να προσπαθούμε, να 
μαθαίνουμε, να γινόμαστε καλύτεροι».

 Άννα Μαμαλάκη  
«Η διοργάνωση των HR Awards, συνεισφέρει στην προσπάθεια 

που γίνεται για την αναμετάδοση καλών πρακτικών που 
προάγει την ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα στις επιχειρήσεις. 

Η δυνατότητα που δίνεται μέσα από αυτό το θεσμό για την 
ανάδειξη πολλών διαφόρων θεματικών κατηγοριών καλών 

πρακτικών ενισχύει τον πλουραλισμό ιδεών προς εφαρμογή. 
Σε επίπεδο event προσδίδει μια πραγματικά εορταστική και 

λαμπερή ατμόσφαιρα σε όλους και ιδιαίτερα στα στελέχη των 
επιχειρήσεων που έχουν κοπιάσει για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση θαυμαστών εφαρμογών διοίκησης και ανάπτυξης 
των ανθρώπων στις επιχειρήσεις τους». 

 Ιωάννης Νικολάου   
«Τέτοιου είδους διοργανώσεις, όπως τα 

HR Awards, αναδεικνύουν τις θετικές 
πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων/

οργανισμών αποτελώντας παράδειγμα 
προς μίμηση και για όσους διστάζουν να 
αναλάβουν δράση για την ενίσχυση του 

κρίσιμου ρόλου και της σημασίας του 
ανθρώπινου δυναμικού. Αρκεί βέβαια να 
μην μένουμε μόνο στα βραβεία αλλά να 

προχωράμε και στις πράξεις».

 Αναστασία Rush 
«Μέσα από την εμπειρία συμμετοχής μου 

στα HR Awards, με χαρά και αισιοδοξία 
διαπίστωσα, ότι έχει αρχίσει να διαφαίνεται και 

στη χώρα μας η διεθνής τάση του ρόλου του 
HR να υιοθετεί πρακτικές ανάδειξης της άξιας 

του ανθρώπινου παράγοντα, στο πλαίσιο μιας 
πιο ανθρωπιστικής (humanistic) προσέγγισης. Η 

βράβευση αυτών των Καλών Πρακτικών στον 
ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, αναδεικνύουν 

το όφελος μιας τέτοιας επένδυσης στο 
μεγαλύτερο asset ενός οργανισμού, τον 

ανθρώπινο παράγοντα, ειδικά την περίοδο 
κρίσης που διανύουμε». 
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Atcom
AXA Ασφαλιστική

Celestyal Cruises
Costa Navarino - Temes

Data Communication 
Exodus

First Data Hellas
Henkel Hellas
Interamerican

ISS Facility Services
Job - Pairs

Leroy Merlin Ελλάδας & Κύπρου
L’Oréal Hellas

Manifest Services
ManpowerGroup

Media Saturn Ελλάς - Media Markt
MSD

Nestlé Hellas
ReGeneration
SingularLogic

Vodafone Ελλάδος
Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες / Better Future

ΑΒ Βασιλόπουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ελληνικά Πετρέλαια
Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold Corporation

ΚΡΙ ΚΡΙ
Παπαστράτος 

Τράπεζα Πειραιώς

Με την Υποστήριξη

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

I  N T E R N A T I  O N A L

AS S OCI ATION
Labor     Management     Consultants

GREECE BRANCH MEMBER

Μεγάλος Χορηγός 

    
Συγχαρητήρια!
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