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Έλαμψαν τα αστέρια του HR για το 2016!
Σε εξαιρετικά εορταστική και Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, στο Athenaeum InterContinental, η δεύτερη τελετή
απονομής των HR Awards.

Π

Περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων από
όλους τους κλάδους, εκπρόσωποι Υπουργείων, Φορέων,
Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων καθώς και εκπρόσωποι Τύπου,
βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής, επικροτώντας τις καλύτερες
ανθρωποκεντρικές πρακτικές. Τα HR Awards διοργανώθηκαν για
δεύτερη φορά, από το περιοδικό HR Professional και τη Boussias
Communications, με στόχο να «φωτίσουν» και να αναδείξουν τις
πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τις πολιτικές της Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού. Συνολικά διακρίθηκαν 34 εταιρείες από
ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας και ΜΚΟ.
Πιο συγκεκριμένα, το Χρυσό Βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες:
Nestl� Ελλάς, ΑΒ Βασιλόπουλος, Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Summit &
AbbVie Hellas, Avis, Ελαΐς - Unilever Hellas, IRI, Public, Accenture,
Global Shapers Athens Hub και Τράπεζα Πειραιώς.
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Μ. Αναστασοπούλου,
Παρουσιάστρια της
βραδιάς

Α. Κατσουλιέρη,
Αρχισυντάκτρια HR
Professional

ΑΒ Βασιλόπουλος:
Με σεβασμό στη διαφορετικότητα
Υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους με σοβαρά προβλήματα υγείας
και με αναπηρία
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, στα 78 χρόνια παρουσίας της
στην ελληνική αγορά τροφίμων, έχει «χτίσει» ένα
όνομα συνυφασμένο με την άριστη ποιότητα και το
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Σε κάθε της ενέργεια,
αποτυπώνεται η εκτίμηση και ο σεβασμός τόσο προς
τους συνεργάτες και τους πελάτες της όσο και ως
προς τους εργαζομένους της, οι οποίοι αποτελούν την
κινητήριο δύναμή της.
Αναγνωρίζοντας τον πραγματικό μας πλούτο στα
πρόσωπα των δικών μας ανθρώπων, υλοποιούμε
προγράμματα, ώστε να προσφέρουμε ένα άρτιο
εργασιακό περιβάλλον και ένα ολοκληρωμένο σύστημα
παροχών για εκείνους και για τις οικογένειές τους.
Βρισκόμαστε σταθερά δίπλα τους και επενδύουμε
ιδιαίτερα στη διατήρηση της σωματικής και της ψυχικής
τους υγείας.
Με το βλέμμα στραμμένο στους συναδέλφους
μας με αναπηρίες, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
προγράμματα που ενθαρρύνουν το διάλογο σε θέματα
διαφορετικότητας και κοινωνικής ένταξης. Καλλιεργώντας
και ενδυναμώνοντας το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με
τους εργαζόμενούς μας, εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα
υποστήριξης, διερευνώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους,
τα ζητήματα που τους απασχολούν, τις δυσκολίες με
τις οποίες πιθανώς έρχονται αντιμέτωποι στην εργασία
και τις σχέσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
Σκοπός μας είναι παράλληλα, η ευαισθητοποίηση και η
εκπαίδευση των μελών της ΑΒητικής οικογένειας.
Στον ίδιο άξονα, έχουμε καθιερώσει το θεσμό της
πρακτικής άσκησης ατόμων με νοητική υστέρηση στα
καταστήματά μας, στην Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές
πόλεις. Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες και στην ισότιμη
αντιμετώπιση όλων τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο
όσο και ευρύτερα στην κοινωνία. Ενώνουμε, λοιπόν, τις
δυνάμεις μας με φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό
το πεδίο με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο
την κοινωνικοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση.
Κάθε μας ενέργεια απορρέει από τον απόλυτο σεβασμό
της προσωπικότητας κάθε εργαζομένου. Έτσι, παρέχουμε
με συνέπεια την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη
και βρισκόμαστε σταθερά στο πλάι των ανθρώπων μας,
όταν κάποια ασθένεια τους αναγκάζει να παραμείνουν
εκτός εργασίας. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η επαφή

τόσο μαζί τους όσο και με την οικογένειά τους, καθώς
και η συνολική υποστήριξή τους το διάστημα που
νοσηλεύονται ή νοσούν.
Ζωτικής σημασίας είναι για μας η επιστροφή του
εργαζόμενου στην εργασία του, καθώς εξακολουθεί
να είναι μέλος της ΑΒητικής οικογένειας. Στην
κατεύθυνση αυτή, γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές
ή τροποποιήσεις στο εργασιακό του περιβάλλον σε
αντιστοιχία με τη φύση της εργασίας του.
Πιστεύουμε ότι η εξασφάλιση και η διατήρηση της
εργασίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας
εργαζομένων με χρόνιες παθήσεις, καθώς η ουσιαστική
αναγνώριση της προσφοράς τους σχετίζεται συχνά με τη
θετική επίδραση στην ταχύτερη ανάρρωσή τους.
Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, αντιμετωπίζουμε τους
ανθρώπους μας ισότιμα με σεβασμό στην
προσωπικότητα του καθενός ξεχωριστά. Επενδύουμε,
λοιπόν, σταθερά στα μέλη της ΑΒητικής οικογένειας,
στηρίζοντας στην πράξη τις ίσες ευκαιρίες με τη
δημιουργία κατάλληλων δομών. Γιατί οι εργαζόμενοί
μας αποτελούν τη μεγάλη μας δύναμη και την πηγή
έμπνευσης μας για κάθε μας επόμενο βήμα.

Στοιχεία επικοινωνίας
«ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λεωφ. Σπάτων 81, Γέρακας
ΑΦΜ: 094025817-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
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Ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση αποτέλεσε η live παρουσία του
Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, Richard Boyatzis, ο οποίος στο
χαιρετισμό του κατά την έναρξη της Τελετής Απονομής ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μία σημαντική βραδιά, καθώς μέσω των HR
Awards, δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία του σπουδαιότερου
κεφαλαίου των επιχειρήσεων». Οι άνθρωποι αποτελούν αναμφισβήτητα
την κινητήριο δύναμη των οργανισμών, όμως χωρίς την ενεργοποίησή
τους, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την απαραίτητη έμπνευση, οι εταιρείες
δεν διαθέτουν απολύτως τίποτα, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο
ίδιος. «Ο ενθουσιασμός που διέκρινα σε όλες τις υποψηφιότητες που
υποβλήθηκαν και το υψηλό επίπεδο των έργων είναι ενδεικτικά της
αξιόλογης δουλειάς που πραγματοποιείται από την ελληνική κοινότητα του
HR. Απόψε, βρισκόμαστε εδώ για να αναδείξουμε τις εταιρείες εκείνες που
επιτελούν εξαιρετικό έργο!».
Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές της βραδιάς ο Πρόεδρος και τα
Μέλη της Κριτικής Επιτροπής καθώς και o Χρήστος Γιατράς, Sales
Manager του Μεγάλου Χορηγού των Βραβείων, Epsilon HR.

Κριτική Επιτροπή
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από έγκριτη Κριτική Επιτροπή στην οποία
συμμετείχαν οι:
•R
 ichard E. Boyatzis, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητής
Organizational Behavior, Psychology και Cognitive Science στο Case
Western Reserve University και Καθηγητής στο τμήμα People/ Organizations
του ESADE
•G
 illes Gambade, Πρόεδρος του Hellenic Coaching Association/EMCC
Greece
•Α
 ναστασία Π. Rush, Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς
Employee Assistance Professionals Association -EAPA Int.
•Κ
 ωνσταντίνος Αγραπιδάς, Διευθυντής Αμοιβής της Εργασίας, Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
•Μ
 αρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•Α
 ντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής
Ηθικής (EBEN)
•Δ
 ρ. Διονύσης Διονυσίου, Επίκουρος Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης,
Ακαδημαϊκός Διευθυντής MSc. in Strategic HRM, ALBA Graduate Business
School at The American College of Greece
•Ο
 λυμπία Καμινιώτη, Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών
Σχέσεων στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
•Α
 λέξανδρος Κομίνης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής &
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•Κ
 ωνσταντίνος Κρεμαλής, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών & Δικηγόρος
Αρείου Πάγου, Ειδικευμένος σε θέματα Εργατικού Δικαίου, Κοινωνικού Δικαίου,
Ασφαλιστικού Δικαίου και Δικαίου της Υγείας
•Μ
 αρίκα Λάμπρου, Μέλος ΔΣ της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
(ΕΑΣΕ)
•Ν
 άνσυ Μαλλέρου, Πρόεδρος του International Coach Federation (ICF)
Greek Chapter
• Άννα Μαμαλάκη, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ
•Θ
 εόδωρος Τόλλης, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης
(ΕΝΙΔΕΑ)
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Category

Best Youth Employment
Initiative

Excellence in Employee
Development

Excellence in Leadership
Development

Company
Entry Title
1. Learning & Development
Nestlé needs YOUth: Η πρωτοβουλία της Nestlé
Nestlé Ελλάς Α.Ε.
για τη Νεανική Απασχόληση
ReGeneration, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
Global Shapers Athens Hub
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης
Papastratos
Papastratos Summer Internship Program
Mondelez Ελλάς ΑΕ
Β. Καυκάς Α.Ε.
Henkel Hellas
Lidl Hellas
Nestle Ελλάς Α.Ε. & Effect

Effective Use of Coaching –
Mentoring

Best Workplace Diversity
Strategy

Most Effective Recruitment
Strategy

Best Talent Management
Strategy & Initiative

Best Team Building Program

SILVER
SILVER

Valsamidis Elevators

Business Coaching by IRIS BALOGLOU

Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Ηθικής
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
Schneider Electric
Digital Learning στη Schneider Electric
Mondelēz Ελλάς ΑΕ
Mondelēz International University
2. Resourcing & Diversity
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-AHOLD
Υποστηρίζοντας Εργαζόμενους με Αναπηρίες
DELHAIZE GROUP
Schneider Electric
Gender Diversity στη Schneider Electric
Vodafone
Diversity & Inclusion @Vodafone
Mercedes-Benz Hellas

Best Workplace Diversity Strategy

Papastratos

Proactive Recruitment Strategy

3. Talent Management
Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
you.grow Internal Talent Program
Εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας το ταλέντο στον
Νέα Οδός & Κεντρική Οδός
αυτοκινητόδρομο
Xerox Hellas AEE
Διαχείριση Ταλέντων στη Xerox Hellas
Best Talent Management Strategy

4. Employee Engagement & Team Building
“AbbVie Humira in HS: Go where no one has
SUMMIT & AbbVie Hellas AE
gone before”
Team Building: Ορεινή πεζοπορία για την
προσέγγιση πυλώνων κινητής τηλεφωνίας με
Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
αντίξοες καιρικές συνθήκες για εναερίτες –
τεχνικούς
Manifest Services SA

BRONZE

"Leadership in Practice@Henkel Hellas!"
Δυναμικός Διευθυντής Καταστήματος Lidl
Success Academy | Κάνοντας τους νέους πιο
απασχολήσιμους

Lidl Hellas

Mercedes-Benz Hellas

SILVER

SILVER

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Effective Use of e-Learning

GOLD

Unleash the Potential of People
Εκπαιδευτικά προγράμματα HIPO (High
Potentials)

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής και
Κοινωνικής Νοημοσύνης μέσω Coaching
Ανάπτυξη Διευθυντών Διοικητικού Περιφερειών

Atcom

Award

Manifest All-star Game

SILVER

SILVER

SILVER
BRONZE
Honorable
Distinction
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
Honorable
Distinction
Honorable
Distinction
GOLD
SILVER
BRONZE
Honorable
Distinction
GOLD

SILVER
Honorable
Distinction
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Category

Company

Entry Title

Award

Avis
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Avis Benefit for you
Ημέρες Υγείας και Ευεξίας στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

GOLD

Ελαΐς - Unilever Hellas
AbbVie Φαρμακευτική
IRI
Schneider Electric

Πρόγραμμα Ευζωίας (Wellbeing) "THRIVE"
AbbVie, a World of Well-being
IRI - Health & Well-Being
Well Being στη Schneider Electric

Henkel Hellas

Ηenkel "Keeping us in Shape" program!

APIVITA

APIVITA Way of Living - Wellness at Work

5. Health & Well-Being
Excellence in Employee
Work-life Balance

Excellence in Workplace
Well-being

SILVER
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE
Honorable
Distinction
Honorable
Distinction

6. Performance & Rewarding
Most Effective Total Reward
Strategy

Excellence in Performance
Management Strategy /
Initiative

IRI

IRI - Performance & Rewarding

GOLD

Mercedes-Benz Hellas

Most Effective Total Reward Strategy

SILVER

Β. Καυκάς Α.Ε.

Performance Management στην ΚΑΥΚΑΣ:
Excellence in Action!

SILVER

Global trends Performance Acceleration as
development mean in a Retail way!
7. Change Management
Change Management Best Practice focusing
Public (Retail World SA)
on clear Communication, each employee direct
Participation & Employer Branding orientation!
Henkel Hellas
"Henkel: a New Start"
Επαναπροσδιορισμός κουλτούρας ως πυλώνας
SYSTEMS SUNLIGHT
στρατηγικής αλλαγής μέσα από ένα μοντέλο High
Involvement Organization
Experience the Customer Experience / Είμαστε
Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
όλοι στην πρώτη γραμμή!
8. Technology
Η Τεχνολογία στο HR: Διαχείριση Εταιρικών
Accenture Α.Ε.
Εξόδων και Διαδικασία Πρόσληψης
ReGeneration, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
Global Shapers Athens Hub
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης
ICTS Hellas Security Solutions
ICTS Hellas for HR Awards 2016
OWIWI
OWIWI-HIRE ONCE
Avis
i-Avis & HR
9. Corporate Social Responsibility
Public (Retail World SA)

Best Change Management
Strategy / Initiative

Most Innovative Use of
Technology in HR

Best CSR Initiative (with
employees’ involvement)
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SILVER

GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE

GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE

Τράπεζα Πειραιώς

Νοιάζομαι, συμμετέχω, δρω!

GOLD

MSD
Mercedes-Benz Hellas

Social Hackathon : ''η Δύναμη μιας ημέρας''
Best CSR Initiative

SILVER
BRONZE

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: LEARNING & DEVELOPMENT
Best Youth Employment Initiative
Nestlé Ελλάς Α.Ε.
Nestl� needs YOUth: Η πρωτοβουλία της Nestl�
για τη Νεανική Απασχόληση
Η Nestl� ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Nestl� needs YOUth
το 2013. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δεσμεύθηκε να δημιουργήσει 20.000
ευκαιρίες απασχόλησης για νέους έως 30 ετών την τριετία 2014-2016. Στην
Ελλάδα, αυτή η πρωτοβουλία μεταφράστηκε σε ευκαιρίες απασχόλησης για 500
νέους και νέες μέσα από ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων και τεχνικών γνώσεων.
Το 2015, το Nestl� needs YOUth απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα, κινητοποιώντας
και το δίκτυο συνεργατών της Nestl� μέσα από το πρόγραμμα Alliance for YOUth.
Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Get hired, Get Skilled, Get
Support, Get more Opportunities. Μάλιστα, για πρώτη ίσως φορά, υλοποιήθηκε
ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στόχος
της εταιρείας είναι να μειωθεί η απόσταση μεταξύ σπουδών και πραγματικού
επαγγελματικού στίβου. Οι δραστηριότητες ‘’Readiness for Work’’ δίνουν την
δυνατότητα σε πολλούς νέους, μεταξύ άλλων, να «μάθουν από τους ειδικούς».
Η υλοποίηση του προγράμματος έδωσε την ευκαιρία στην εταιρεία να αποκτήσει
πιο εξωστρεφή χαρακτήρα, αλλά και παρουσία σε πανεπιστήμια και σχολές.
Παράλληλα, το Employer Branding της Nestl� ενισχύθηκε σημαντικά όπως
καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας Καριέρα και Γενιά Υ, στην οποία το
2013 (πριν ξεκινήσει το Nestl� needs YOUth) η Nestl� κατέλαβε την 31η θέση,
ενώ το 2015 ανέβηκε στην 9η θέση.

Global Shapers Athens Hub
ReGeneration, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης
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 της The Coca-Cola Company, The Coca-Cola
Foundation και του The Hellenic Initiative. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης για νέους, το οποίο
στοχεύει αφενός στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και αφετέρου
στη μείωση του φαινομένου της φυγής ταλέντων (brain drain). Δυνατότητα
συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα εξής 4 κριτήρια:
1) Πτυχιούχοι, 2) Νέοι έως 29 ετών, 3) Με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή
εμπειρία και 4) Με ενεργή συμμετοχή σε μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Παράλληλα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν
σε νέους με υψηλές δυνατότητες, εντάσσοντάς τους στο ανθρώπινο δυναμικό
τους. Συμμετέχουν από πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι
μικρομεσαίες εταιρείες και startups. Χαρακτηριστικά, πάνω από 600 υποψήφιοι
έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο (finalists), περισσότεροι από 230 υποψήφιοι
έχουν βρει πρακτική άσκηση σε πάνω από 70 εταιρείες, το 80% των ασκούμενων
συνέχισαν να εργάζονται στην εταιρεία μετά το πέρας του προγράμματος και το
76% είναι full-time εργαζόμενοι.
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Papastratos
Papastratos Summer Internship Program
Η εταιρεία Παπαστράτος σχεδίασε και υλοποίησε ένα πρόγραμμα αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης για φοιτητές ΑΕΙ, χωρίς εμπλοκή άλλου φορέα ή
χρηματοδότηση από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Το Papastratos Summer Internship
Program απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Η
διάρκεια του προγράμματος είναι 3 μήνες και οι φοιτητές αναλαμβάνουν projects
στα οποία αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν εφόδια που θα τους βοηθήσουν
στη μετέπειτα εξέλιξη και επαγγελματική τους πορεία. Η αρχική αξιολόγηση
των βιογραφικών έγινε βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων για συμμετοχή
στο πρόγραμμα. Σε δεύτερο στάδιο, χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτοποριακό
παιγνίδι επιχειρησιακής προσομοίωσης (Leading Business for a Day), στο οποίο
οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ομάδες και να διοικήσουν μια
υποθετική καπνοβιομηχανία. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στελέχη
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού έκαναν συναντήσεις εντός και εκτός
της εταιρείας με τους φοιτητές, όπου μοιράζονταν τις εμπειρίες τους και τα
projects στα οποία συμμετείχαν. Σημειώνεται ότι δημιουργήθηκε αποκλειστικά
για το Papastratos Summer Internship Program μια εταιρική σελίδα (Jam
page) όπου η κοινότητα των φοιτητών μπορούσε να μοιραστεί στιγμές από την
καθημερινότητά της. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση του προγράμματος τόσο
των συμμετεχόντων όσο και από τους προϊσταμένους, συνέβαλε στην απόφαση
της διοίκησης της Παπαστράτος να επαναλάβει το πρόγραμμα το 2017 και να το
καθιερώσει ως πάγια πρακτική της.

Excellence in Employee Development
Mondelez Ελλάς Α.Ε.
Unleash the Potential of People
Στη Mondelez, η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελεί παγκόσμιο στόχο για την
επίτευξη του σκοπού και του οράματος της εταιρείας. Στρατηγική της είναι να
παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο ηγεσίας, εργασιακού περιβάλλοντος, κουλτούρας,
γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνολογίας και ευκαιριών που θα ενισχύσουν την
προσωπική ανάπτυξη των στελεχών και θα οδηγήσουν τις ομάδες τους και
την εταιρεία σε νέες επιτυχίες. Δίνεται ώθηση στο δυναμικό των ανθρώπων,
ακολουθώντας την προσέγγιση 70 (learning from career experiences),
20 (learning from others), 10 (learning events & courses) και χτίζεται μια
κουλτούρα γύρω από τη μάθηση όπου οι leaders αναπτύσσουν άλλους και οι
εργαζόμενοι αισθάνονται την συνεχή ανάπτυξή τους ως πρωταρχικό τους μέλημα.
Υποστηρίζονται οι μεταθέσεις και προαγωγές σε άλλες κατηγορίες προϊόντων,
σε άλλες λειτουργίες διοίκησης, σε άλλες χώρες, η συμμετοχή σε projects και
τα developmental assignments, καθοδηγούνται και ενδυναμώνονται τα στελέχη
μέσω coaching και mentoring και διοργανώνονται Παγκόσμιες Εβδομάδες
Εκπαίδευσης με περιεχόμενο για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Χαρακτηριστικά, έχουν
δημιουργήσει το Mondelez International University, ένα εικονικό πανεπιστήμιο
που προάγει τη δια βίου μάθηση. Η προαγωγή εκ των έσω είναι ο κανόνας
για την εταιρεία, με ποσοστό 97%, οι millennials εκπροσωπούν το 60% και η
διαφορετικότητα/ισότητα των φύλων αγγίζει και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το
50% ακόμα και στην ηγετική ομάδα.
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Β. Καυκάς Α.Ε.
Εκπαιδευτικά προγράμματα HIPO (High Potentials)
Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα HIPO αποτελούν προγράμματα ενίσχυσης
ικανοτήτων στελεχών που προέρχονται κατά 90% από το Δίκτυο Καταστημάτων
της εταιρείας. Υπάρχει σχεδιασμός για ποσοστιαία ενίσχυση της συμμετοχής
στελεχών από τις υπόλοιπες διευθύνσεις της ΚΑΥΚΑΣ, όπως και παράλληλη
σύνδεση με το Performance Management System, που η εταιρεία έχει εισάγει
για να ενισχύσει τη δικαιοσύνη που οι άνθρωποί της βιώνουν, όπως και το
παρεχόμενο feedback σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά στα πιο πρόσφατα
δεδομένα, 2 προγράμματα HIPO υλοποιήθηκαν το 2016, με 25 συμμετέχοντες
συνολικά, από τους οποίους οι 12 έχουν ήδη αναλάβει θέσεις ευθύνης στο
Δίκτυο Καταστημάτων, με τους περισσότερους να έχουν αναλάβει τις θέσεις του
Υπεύθυνου Λειτουργίας ή του Διευθυντή Καταστήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως
από προηγούμενα προγράμματα HIPO, το ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν
αναλάβει managerial θέσεις ανέρχεται στο 95% περίπου, ήτοι 63 αναβαθμίσεις.
Αδιαπραγμάτευτη αρχή λειτουργίας του προγράμματος είναι η διαρκής εξέλιξη
και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου των συναντήσεων, το οποίο
βασικούς άξονες έχει το Personal Development, το Business Management, το
Coaching, το Marketing, το Change Management, το People Management &
Training και το Kafkas Leadership Model. Τα παραπάνω είναι δομικά modules
όλων των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί και οι εκπαιδευόμενοι εκπονούν
συνολικά 12-14 εργασίες στο πλαίσιό τους.

Excellence in Leadership Development
Henkel Hellas
Leadership in Practice@Henkel Hellas!
Έχοντας ως στόχο την εναρμόνιση με τα νέα Leadership Principles (Αρχές Ηγεσίας)
της Henkel, καθώς και τη στροφή σε μια πιο open-minded νοοτροπία με πιο
ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, άλλαξε ο τρόπος διαχείρισης των ταλέντων,
αλλά και οι ευκαιρίες αξιοποίησής τους. Μεταξύ άλλων, καθιερώθηκαν τα
Development Talks, ανεπίσημες συναντήσεις όπου ενδεικτικά, σε χαλαρό κλίμα,
τα ταλέντα και κυρίως οι νέοι εργαζόμενοι συζητούν τις φιλοδοξίες τους και τα
πιθανά επόμενα βήματα στην καριέρα τους. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων
αυτών καταχωρούνται σε μια κεντρική πλατφόρμα (diverse talent pool), όπου
το corporate HR σε συνεργασία με τη Local HR ομάδα αποφασίζει και σχεδιάζει
το career path. Επιπρόσθετα, η πρωτοβουλία «Μy Career Οrientation»
συμπλήρωσε τις παραπάνω ενέργειες. Παρέχοντας online ένα σύνολο εργαλείων
και ασκήσεων (Career Orientation Toolkit), προσβάσιμες σε όλους, η εταιρεία
υποστήριξε την αξιολόγηση του επαγγελματικού προσανατολισμού και των
επιλογών των στελεχών, προκειμένου να αρχίσουν να θέτουν συγκεκριμένους
στόχους, να απαντούν σε κρίσιμες ερωτήσεις για τους ίδιους και τις ομάδες τους,
ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν ενεργά την επίτευξη των φιλοδοξιών τους. Το 2016
υλοποιήθηκε και η πρώτη virtual καμπάνια στο yammer με θέμα «Ο Ηγέτης
που θαυμάζω». Τέλος, οργανώθηκε για όλα τα Βusiness units ένα διήμερο
διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας για τους Μanagers και τους
υπεύθυνους ομάδων με τίτλο “Leadership in Practice”.
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Lidl Hellas
Δυναμικός Διευθυντής Καταστήματος Lidl
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Lidl σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα δράσεων το οποίο περιλαμβάνει ενημερώσεις, εργαστήρια,
εκπαιδεύσεις και απευθύνεται στους Διευθυντές Καταστημάτων, στους
προϊσταμένους τους και τους άμεσους συνεργάτες τους. Το έργο ονομάστηκε
«Δυναμικός Διευθυντής Καταστήματος» τονίζοντας το δυναμισμό που πρέπει
να διακρίνει αυτόν τον ρόλο μέσα στο κατάστημα. Οι στρατηγικοί στόχοι του
προγράμματος αφορούν τη μακροπρόθεσμη αύξηση των πωλήσεων και της
πιστότητας των πελατών και τη βελτίωση των δεικτών σε όλους τους τομείς
έτσι ώστε η Lidl να είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση και να διατηρήσει την
ηγετική της θέση. Ενδεικτικά, στους λειτουργικούς στόχους αναφέρονται η
ευελιξία σε επιπλέον αρμοδιότητες και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της
θέσης του Διευθυντή εντός και εκτός της εταιρείας. Όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη του προγράμματος «Δυναμικός Διευθυντής Καταστήματος» συντέλεσαν
στον επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων τους και το σχεδιασμό των νέων
συσχετισμών. Το έργο ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται με το τέλος του
2017, με την μετεκπαίδευση των Δυναμικών Διευθυντών Καταστήματος.
Συνολικά έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 200 Διευθυντές Καταστημάτων με
βάση Εξατομικευμένο Σχέδιο Ανάπτυξης. Παράλληλα, 75 στελέχη, Διευθυντές
Διοικητικού, Διευθυντές Πωλήσεων και Προϊστάμενοι Πωλήσεων συμμετείχαν
ενεργά μέσα από τις δικές τους συναντήσεις και εκπαιδεύσεις.

Nestlé Ελλάς Α.Ε. & Effect
Success Academy | Κάνοντας τους νέους
πιο απασχολήσιμους
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Nestl� needs YOUth και της δέσμευσης της Nestl�
Hellas για τη συνεχή ενδυνάμωση των ηγετικών δεξιοτήτων των ανθρώπων
της, ανανεώθηκε η συνεργασία με το Success Academy, για τον 2ο κύκλο του
προγράμματος, που είχε διάρκεια από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2016. Το
Success Academy είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επαγγελματικής και
προσωπικής ανάπτυξης για τελειόφοιτους και πρόσφατους αποφοίτους που
δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2015 από την Effect με την υποστήριξη της
Nestl� Hellas. Για 6 εβδομάδες, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στα
top-demanded soft skills με την καθοδήγηση trainers και έχουν το χώρο, το
χρόνο και την καθοδήγηση να εργαστούν σε ομάδες, να βρουν καινοτόμες ιδέες
και να τις παρουσιάσουν, να ηγηθούν των συνεργατών τους για να φέρουν εις
πέρας ένα πραγματικό project. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς
να φτιάχνουν ένα σωστό βιογραφικό και Linkedin προφίλ, να προετοιμάζονται
για μια συνέντευξη και να αναζητούν την θέση εργασίας που τους ταιριάζει. Για
παράδειγμα, η ομάδα της Nestl� Purina Petcare, ανέλαβε χρέη coach για τα
νεαρά ταλέντα που επιδόθηκαν στην επίλυση ενός business challenge. Εκτός
από τη μετάδοση της επιχειρησιακής γνώσης που κατέχουν προς τους νεαρούς
συμμετέχοντες, τα στελέχη της Nestl� Hellas κατάφεραν να εξασκήσουν την
ενεργητική ακρόαση και να αλληλεπιδράσουν με millennials.
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Effective Use of Coaching – Mentoring
Atcom
Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής και Κοινωνικής
Νοημοσύνης μέσω Coaching
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αφορά ένα ετήσιο in-house project
ανάπτυξης ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσα από executive και business coaching.
Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής
και κοινωνικής νοημοσύνης στον μεγαλύτερο δυνατό πληθυσμό της εταιρείας.
Παρείχε προγραμματισμένες ατομικές συνεδρίες μία φορά τον μήνα για την
ομάδα της παραγωγής και 2 φορές τον μήνα για την ομάδα των managers ενώ
εφαρμόστηκαν συνδυαστικά η Προσωποκεντρική προσέγγιση και η SolutionFocused προσέγγιση. Το εργαλείο αξιολόγησης που προτάθηκε ήταν το Emotional
and Social Competence Inventory- 360ο με αποκλειστικό πάροχο την εταιρεία
HAY GROUP. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις ήταν ότι στην εταιρεία δεν
υπήρχε καμία υποδομή ΗR. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε ο απαραίτητος χρόνος
ώστε να σχεδιαστεί το πρόγραμμα όπου θα βρισκόταν σε ευθυγράμμιση με τον
στόχο αλλά και με την διοίκηση. Από την πλευρά της παραγωγής, οι άνθρωποι
ενθαρρύνθηκαν, διαπιστώνοντας πώς μπορούν να βρουν τρόπους να κάνουν
την καθημερινότητά τους πιο λειτουργική, με λιγότερα εμπόδια προς τον στόχο.
Η δυναμική που σχηματίστηκε διευκόλυνε την παραγωγικότητα και τελικά τα
έσοδα της εταιρείας. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το σύστημα ERP της εταιρείας
έχει σημαντικό θετικό πρόσημο, και θεωρείται πως σε έναν βαθμό οι αλλαγές
που πραγματοποιήθηκαν και η δημιουργική συσπείρωση είναι το ευρύτερο
αποτέλεσμα στο σύστημα και του in-house coaching.

Lidl Hellas
Ανάπτυξη Διευθυντών Διοικητικού Περιφερειών
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης της Lidl, η θέση του Διευθυντή
Διοικητικού Περιφέρειας επιφορτίστηκε με νέα καθήκοντα και ευθύνες.
Έτσι, το 2015 σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης για τους
τέσσερις Διευθυντές Διοικητικού των Περιφερειών της Ελλάδας για τη Lidl. Ο
σχεδιασμός προέβλεπε τη χρήση πολλαπλών μέσων και εργαλείων ανάπτυξης,
προσωποποιημένο πλάνο για κάθε Διευθυντή Διοικητικού σε διάστημα ενός
έτους. Σε αυτό το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν για κάθε συμμετέχοντα
2 Coaching Sessions, για να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, η πρόοδος του
προγράμματος και η συνολική θέση και κατάσταση του συμμετέχοντα σχετικά
με τις περιοχές ανάπτυξης που είχαν οριστεί από την αρχή. Το όλο εγχείρημα
αντιμετωπίστηκε με πολύ θετικά σχόλια και από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους.
Το παρόν πρόγραμμα στηρίχθηκε σε συγκεκριμένη διαδικασία που περιλάμβανε
την ένταξη ενός εξειδικευμένου πιστοποιημένου Συμβούλου Hogan με τίτλο
σπουδών ψυχολογίας. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν απαραίτητα εργαλεία
(πίνακας εξειδικευμένων μέτρων, κάρτες εκμάθησης, βίντεο, βιβλία), το σύνολο
των εμπλεκομένων στην καθημερινότητα του συμμετέχοντα, ολοκληρωμένες
εκθέσεις αποτελεσμάτων και υπήρξε ενεργή συμμετοχή του ίδιου του
ενδιαφερόμενου, ο οποίος καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του και τον
τρόπο που αυτή υλοποιήθηκε.
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Valsamidis Elevators
Business Coaching by IRIS BALOGLOU
Η Valsamidis Εlevators είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία η οποία καινοτομεί στο
χώρο των ανελκυστήρων με την προώθηση της διαρκούς μάθησης και ανάπτυξης
νέων δεξιοτήτων σε όλους τους εργαζομένους. Εδώ και 20 χρόνια δίνει θέσεις
εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης σε ξένους εργαζομένους, παράλληλα με τον
σταθερό κορμό των Ελλήνων. Μάλιστα, η Valsamidis Elevators απασχολεί 110
άτομα, 85 εκ των οποίων είναι εξειδικευμένοι τεχνικοί και έμπειροι μηχανικοί. Οι
εργαζόμενοι εκπαιδεύονται συνεχώς στις τεχνολογίες αιχμής από τους καλύτερους
κατασκευαστές παγκοσμίως. Η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα Business
Coaching στο οποίο εφαρμόσθηκε η προσέγγιση Solution Focused και Strength
Based από την Ίριδα Μπαλόγλου, Executive Coach & Marketing Consultant
ACC, BA, διαπιστευμένη από το International Coach Federation. Ενδεικτικά, η Ι.
Μπαλόγλου ασχολείται με το Executive Coaching Μεσαίων Επιχειρήσεων και με
Start up Coaching στελεχών που αναζητούν ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.
Παράλληλα, η ίδια διοργανώνει σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης. Σκοπός
του προγράμματος ήταν η υποστήριξη των στελεχών για μεγαλύτερη απόδοση,
βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αντιμετώπιση των απαιτητικών ωρών εργασίας,
αντιμετώπιση του άγχους σε εργασιακά θέματα εγκατάστασης και συντήρησης
ανελκυστήρων, απόκτηση πρωτοβουλίας για την άμεση εξυπηρέτηση πελατών και
ομαδικής συνείδησης μεταξύ διαφόρων ομάδων εργασίας.

Effective Use of e-Learning
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Ηθικής Συμπεριφοράς
και Δεοντολογίας
Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, η Εθνική Τράπεζα αναμόρφωσε
τον Κώδικα Αρχών και Δεοντολογίας ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις
νέες απαιτήσεις της εποχής και να ικανοποιεί τις βασικές αρχές της διαφάνειας,
συνέπειας και υπευθυνότητας. Έτσι, αναπτύχθηκε εσωτερικά σχετικό ηλεκτρονικό
σεμινάριο με τίτλο «Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας» το
οποίο προσφέρεται από τον Ιούνιο 2016 σε όλους τους εργαζομένους. Μεγάλη
πρόκληση για την ομάδα ανάπτυξης αποτέλεσε ο τρόπος σύνδεσης των
θεμάτων του Κώδικα με τις καθημερινές εργασίες και την πραγματικότητα των
εργαζομένων. Επιπλέον, το σεμινάριο λόγω της φύσεως του περιεχομένου του
έπρεπε να παρουσιαστεί με ζωντανό και γλαφυρό τρόπο ώστε να παρακινεί
τους εκπαιδευόμενους. Απάντηση στην παραπάνω πρόκληση δόθηκε με την
ενσωμάτωση βιντεοσκοπήσεων πραγματικών περιπτώσεων όπου ο εργαζόμενος
διέκρινε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχει ήδη αντιμετωπίσει ή θα αντιμετωπίσει
στην καθημερινότητά του. Βάσει της αξιολόγησης του σεμιναρίου, προέκυψε
ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι ο τρόπος παρουσίασης του
εκπαιδευτικού υλικού κίνησε το ενδιαφέρον (85%) και ότι οι γνώσεις από το
σεμινάριο θα βοηθήσουν στην εργασία τους (89%). Συμπερασματικά, το παρόν
έργο δημιούργησε την υποδομή για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε
θέματα ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας, αποδεικνύοντας ότι με τη σωστή
επιλογή και χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται ένα ποιοτικό
και άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
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Schneider Electric
Digital Learning στη Schneider Electric
Η δέσμευση ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν άμεση και συνεχή
πρόσβαση στη γνώση και να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν και οι ίδιοι τον
εαυτό τους αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής Ανθρωπίνου Δυναμικού
στη Schneider Electric. Παγκοσμίως έχει τεθεί ο στόχος κάθε εργαζόμενος να
πραγματοποιεί ετησίως τουλάχιστον 7 ώρες εκπαίδευσης και τουλάχιστον 2 ώρες
digital learning. Μέσα από τη βασική ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης της
Schneider Electric, παρέχονται εκατοντάδες τίτλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων
e-learnings, inspirational video, TED-talk ή MOOC links, χωρίς κανένα περιορισμό
στους εργαζόμενους παγκοσμίως, με δυνατότητα σύνδεσης από οπουδήποτε,
οποτεδήποτε. Τα προγράμματα εμπλουτίζονται σε συνεργασία με κορυφαίους
επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, είναι διαδραστικά και πολλά από
αυτά σχεδιασμένα στη βάση των αρχών του Gamification. Η ποικιλία των
προγραμμάτων καλύπτει από τα πιο τεχνικά θέματα μέχρι δεξιότητες επικοινωνίας
και διοίκησης. Η αναζήτηση γίνεται ελεύθερα από τον κάθε εργαζόμενο με λέξεις
κλειδιά που τον ενδιαφέρουν, ανά αντικείμενο (π.χ. Οικονομικά, Μάρκετινγκ,
κ.ά.) ή ανά επαγγελματική δεξιότητα (π.χ. διοίκηση έργου, διαπραγματευτικές
ικανότητες κ.ά.). Στην Ελλάδα, για το 2016 κάθε εργαζόμενος έχει ολοκληρώσει
κατά μέσο όρο 4 ώρες digital learning και σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα
δέσμευσης (engagement survey) οι ίδιοι δηλώνουν κατά πλειοψηφία πως
η εταιρεία, τους προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης ώστε να
αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες.

Mondelez Ελλάς ΑΕ
Mondelez International University
Η εκκίνηση για το έργο είναι το όραμα της εταιρείας να επιτυγχάνει και
να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα απόδοσης αναπτύσσοντας όλους τους
εργαζόμενους παγκοσμίως, με ενιαία ύλη και τρόπο, τα οποία θα μπορούν να
αναπροσαρμόζονται εύκολα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται πολύ και
γρήγορα. Στόχος ήταν ένα μέρος όπου οι συνάδελφοι θα ανατρέχουν για όλες
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στη διάρκεια της καριέρας τους, θα μαθαίνουν
οποιαδήποτε ώρα, από οπουδήποτε, με το δικό τους ρυθμό, ερχόμενοι σε
επαφή με άλλους συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Σκοπός ήταν να μπορούν
να πάρουν την ανάπτυξή τους στα χέρια τους, να βελτιώνουν τις ικανότητες και
γνώσεις τους, για να εξελίσσονται προσωπικά και επαγγελματικά. Ως εκ τούτου,
γεννήθηκε η ιδέα του Mondelez International University (MIU). Μέσα σε 18
μόλις μήνες, «χτίστηκε» το εικονικό παγκόσμιο «πανεπιστήμιο», αξιοποιώντας
την τεχνολογία και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει, σχεδιάστηκαν παγκόσμιες
διαδικασίες και δημιουργήθηκε μια εντελώς νέα ομάδα ανθρώπων για να
υποστηρίξει τη διαχείριση της μάθησης. Το MIU με τις 4 «Σχολές» του, δίνει τη
δυνατότητα σε όλους τους συνάδελφους ανά τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε
περισσότερα από 1000 εκπαιδευτικά προγράμματα, e-learnings, virtual instructor
led classrooms, webinars κ.ά., οπουδήποτε και όποια ώρα το θελήσουν. Μέσω
του MIU προάγεται η δια βίου μάθηση ακολουθώντας μια κοινή, παγκόσμια
προσέγγιση και καθιστώντας τα στελέχη υπεύθυνους για το πλάνο μάθησής τους
και την ανάπτυξή τους γενικότερα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: RESOURCING & DIVERSITY
Best Workplace Diversity Strategy
ΑΒ Βασιλόπουλος - Ahold Delhaize Group
Υποστηρίζοντας Εργαζόμενους με Αναπηρίες
Μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τμήμα
Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων το οποίο στελεχώνεται
από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο. Η Κοινωνική Υπηρεσία υλοποιεί
ενέργειες και δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ευεξίας και την καλή υγεία
των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε όσους
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, χρόνιες παθήσεις ή νοσηλεύονται,
σε εργαζόμενους με χαμηλή νοημοσύνη, με αναπηρίες κ.ά. Σημαντικό στοιχείο
θεωρείται ο παράλληλος σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για τη
διαφορετικότητα με την παράλληλη ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων.
Ενδεικτικά, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης ατόμων με νοητική υστέρηση
αποτελεί μια ενέργεια ευαισθητοποίησης των εργαζομένων ως προς την αποδοχή
της διαφορετικότητας. Καθώς η πρακτική άσκηση αποτελεί μια δοκιμή στις
πραγματικές συνθήκες εργασίας σε αληθινό εργασιακό περιβάλλον για άτομα
με νοητική υστέρηση, δίνεται η ευκαιρία στα άτομα αυτά να εργαστούν στα
καταστήματα καθώς και στα κεντρικά γραφεία υπό αυτό το καθεστώς. Μια ακόμη
χαρακτηριστική ενέργεια αφορά τον εργαζόμενο που απουσιάζει από την εργασία
του λόγω ασθένειας στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ενώ σε
ένα δεύτερο επίπεδο γίνονται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στο εργασιακό
του περιβάλλον ή/και τροποποίηση αυτού. Τέλος, κατά την επιστροφή του στην
εργασία έχει την καθολική υποστήριξη της εταιρείας.

Schneider Electric
Gender Diversity στη Schneider Electric
Στη Schneider Electric, αντιμετωπίζουν τη Διαφορετικότητα ως ένα βασικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς με την πρόσβαση σε περισσότερες πηγές
ταλέντων εξασφαλίζεται ότι θα είναι περισσότερο καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί.
Παράλληλα, μεριμνούν αυτές οι διαφορετικές προσωπικότητες να αισθάνονται
ευπρόσδεκτες (included) μέσα στους κόλπους της εταιρείας προκειμένου να
συνεργάζονται αρμονικά. Στην Ελλάδα, ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται
η εταιρεία είναι κατά παράδοση ανδροκρατούμενος (κλάδος ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού), γεγονός που προσπαθούν να βελτιώσουν εσωτερικά με μια σειρά
εστιασμένων δράσεων. Ο στόχος που θέτουν στο κομμάτι αυτό είναι η αύξηση της
απασχόλησης των γυναικών στην εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (όπου
απασχολούνταν κατά πλειοψηφία άνδρες ηλεκτρολόγοι μηχανικοί) και μάλιστα
σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Συγκεκριμένα, στη Schneider Electric έχουν
θέσει ως στόχο για τα έτη 2015-2016, το 45% των νέων εργαζομένων να είναι
γυναίκες, εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους πάνω στο Gender Diversity και την
αναγνώριση/διαχείριση των στερεοτύπων, υποστηρίζοντας ενεργά την εκστρατεία
HeForShe για την ενίσχυση των γυναικών της United Nations Women του ΟΗΕ.
Επίσης, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις και πληροφορίες για
εταιρικές δράσεις και θέματα Diversity & Inclusion μέσα από ένα αφιερωμένο σε
αυτό Portal, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη των γυναικών εργαζομένων στο Talent
Review και παρέχοντας ευκαιρίες για ενδυνάμωση και networking των γυναικών
μέσα από δράσεις που απευθύνονται μόνο σε αυτές.
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Vodafone
Diversity & Inclusion @Vodafone
Για τη Vodafone, η προώθηση του Diversity & Inclusion αποτελεί δέσμευση για
τη δημιουργία κουλτούρας που σέβεται, αξιοποιεί και τιμά τη διαφορετικότητα
των ανθρώπων της, αντανακλώντας με αυτόν τον τρόπο τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά των πελατών της και της κοινωνίας. Η στρατηγική της Vodafone
για τη διαφορετικότητα και ενσωμάτωση εστιάζει στο φύλο, την ηλικία, την
αναπηρία αλλά και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, η Vodafone
Ελλάδας διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2016 μία ειδική μέρα για τους εργαζομένους,
τη Vodafone Diversity Day, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της διατήρησης
ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκφράζεται
ελεύθερα. Επίσης, διοργάνωσε τον Μάρτιο του 2016 το 1ο ‘’We Hack for She’’
Hackathon με στόχο να αναδειχθούν νέες ιδέες που προωθούν τη δέσμευση της
εταιρείας για ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου.
Συμμετείχε και υποστήριξε ενεργά τη συμμετοχή εργαζομένων στο gay pride 2016
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ έχει δημιουργήσει και την κοινότητα ‘’LGBT
network & friends’’. Προωθεί την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, ανεξαρτήτου
ηλικίας με ειδικά προγράμματα απασχόλησης όπως το Discover Vodafone
και το Vodafone ReConnect. Όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν συμβάλλει,
μεταξύ άλλων, στην προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων ανθρώπων, στην
προώθηση καινοτόμων ιδεών και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και στην
ανάπτυξη μιας δυνατής και ποικιλόμορφης ηγετικής ομάδας.

Mercedes-Benz Hellas
Best Workplace Diversity Strategy
Η Mercedes-Benz Ελλάς ακολουθώντας την πορεία που έχει χαράξει η μητρική
εταιρεία, Daimler AG, έχει ορίσει την ενίσχυση της Διαφορετικότητας σε ένα από
τους στρατηγικούς της στόχους. Σημαντικός στόχος για την Mercedes-Benz Ελλάς
είναι η προώθηση των γυναικών στις ανώτερες και ανώτατες διοικητικές βαθμίδες
του οργανισμού βάσει του στόχου που έχει θέσει η μητρική εταιρεία έως το 2020.
Έως σήμερα, στην Ελλάδα το σύνολο γυναικών (27,1%) που απασχολούνται
στην εταιρεία ανεβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες
σε ανώτερες (20,7%) και ανώτατες θέσεις (36,4%) σημειώνουν συνεχή
άνοδο. Επιπλέον, στόχος για την Mercedes-Benz Ελλάς είναι η αποδοχή της
διαφορετικότητας και η ενίσχυση αυτής της κουλτούρας μέσα στην εταιρεία.
Μεταξύ άλλων, κατά την τριετία 2014-2016, η εταιρεία διοργάνωσε τον εορτασμό
της «Ημέρας Διαφορετικότητας». Παράλληλα, το 2016, γιόρτασαν τη δική
τους «εταιρική διαφορετικότητα» προσκαλώντας 7 διαφορετικές ΜΚΟ να τους
παρουσιάσουν το έργο τους στα γραφεία της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι άκουσαν
τους εκπροσώπους των ΜΚΟ, επισκέφθηκαν τα περίπτερα των οργανισμών που
είχαν στηθεί στο χώρο και συνομίλησαν μαζί τους. Τέλος, μέσω ψηφοφορίας,
είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ποιον οργανισμό να υποστηρίξουν σαν εθελοντές.
Έτσι, δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες εργαζομένων/εθελοντών, οι οποίες θα
υποστηρίξουν το «Χαμόγελο του Παιδιού», την «Κιβωτό του Κόσμου» και το
«Μπορούμε».
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Most Effective Recruitment Strategy
Papastratos
Proactive Recruitment Strategy
Οι απαιτήσεις της Παπαστράτος για έγκαιρη και ποιοτική κάλυψη θέσεων, σε
νευραλγικά τμήματα της εταιρείας, όπως είναι οι Πωλήσεις και η Παραγωγή, είναι
μείζονος σημασίας. Μέσα από την στρατηγική Προληπτικής Προσέλκυσης, ο
απώτερος σκοπός είναι να γνωρίζουν τις ανάγκες πριν παρουσιαστούν έτσι ώστε,
μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να θέτουν προτεραιότητες,
να προσελκύουν και να αξιολογούν τους κατάλληλους υποψηφίους για τις
κατάλληλες θέσεις προχωρώντας τελικά στην πρόσληψη την στιγμή που θα καταστεί
αναγκαίο. Ενδεικτικά, η στρατηγική της Προληπτικής Προσέλκυσης αποτελείται από
το στάδιο του σχεδιασμού, πρόγραμμα Σύστασης Υποψηφίων (Referral Program),
αξιοποίηση φοιτητών πρακτικής άσκησης, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, logical
tests και τεστ ικανοτήτων. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας γίνεται με δείκτες
KPIs που αφορούν το κόστος κάλυψης (Cost per Hire) και το χρόνο κάλυψης (Time
to Recruit). Στην Παπαστράτος, έως σήμερα, έχουν μειώσει σημαντικά το χρόνο
κάλυψης θέσεων εποχιακού προσωπικού (από 60 ημέρες σε 6) καθώς και μόνιμου
προσωπικού (από 60 ημέρες σε 45). Ταυτόχρονα, έχουν μηδενίσει το κόστος
χρήσης τρίτων εταιρειών. Τέλος, το πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί εσωτερικά σαν
μια πρωτοποριακή πρακτική για την περιφέρεια της Ευρώπης της Philip Morris
International. Σαν αποτέλεσμα, η Παπαστράτος ανέλαβε, για λογαριασμό του
πανευρωπαϊκού Κέντρου Κοινών Οικονομικών Υπηρεσιών, την προληπτική
αναζήτηση ταλέντων από την Ελληνική αγορά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: TALENT MANAGEMENT
Best Talent Management Strategy & Initiative
Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
you.grow Internal Talent Program
Μία από τις βασικές εταιρικές αρχές στον Όμιλο ΟΤΕ είναι να αποτελεί για τους
εργαζομένους ένα «εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστούν και να αναπτυχθούν».
Σε αυτό το πλαίσιο, στον Όμιλο ΟΤΕ, έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης και ανάπτυξης υφιστάμενων εργαζομένων με
ταλέντο, ικανότητες και υψηλό δυναμικό. Το ‘’you.grow Internal Talent Program’’,
αποτελεί ένα πρωτοποριακό, δυναμικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου
εσωτερικά, οι συμμετέχοντες του οποίου έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε
όλες τις νευραλγικές λειτουργίες της εταιρείας μέσα από μία εξατομικευμένη και
βιωματική, on-the-job αναπτυξιακή διαδρομή, συνολικής διάρκειας 1,5 έτους.
Μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει ενεργά περίπου 700 υποψήφιοι, πάνω από 80
Διευθυντικά στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων, πάνω από 40 λειτουργικές
μονάδες. Παράλληλα, έχουν ανατεθεί και ολοκληρωθεί περισσότερα από 48
projects, έχουν διεξαχθεί πάνω από 15 sessions ανατροφοδότησης και έχουν
πραγματοποιηθεί πάνω από 700 ώρες εκπαιδεύσεων. Οι εργαζόμενοι που
επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα είχαν μια μοναδική δυνατότητα να αποκτήσουν
εμπειρία όλων των καίριων λειτουργιών της εταιρείας σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, και να εξελιχθούν σε μελλοντικούς ηγέτες. Τέλος, το “you.grow Internal
Talent Program” συνέβαλε στην καθιέρωση του θεσμού του Mentoring και του
Coaching στην εταιρεία, απαραίτητη βάση για διάχυση γνώσης και εμπειρίας,
δομημένης καθοδήγησης και υποστήριξης αλλά και ανατροφοδότησης.
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Νέα Οδός & Κεντρική Οδός
Εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας το ταλέντο
στον αυτοκινητόδρομο
Στη Νέα & Κεντρική Οδός, το HR, σε συνεργασία με την Aon Hewitt,
σχεδίασαν και υλοποίησαν τη μεθοδολογία των Κέντρων Ανάπτυξης για
τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον αυτοκινητόδρομο και διοικούν
ομάδες. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα pool ανθρώπων με ταλέντο και
ηγετικές ικανότητες που θα φέρει εις πέρας το όραμα της εταιρείας, «Νέα
& Κεντρική Οδός: αλλάζουμε τον χάρτη της Ελλάδας και αποτελούμε
πρότυπο για τον κλάδο μας». Τα Κέντρα Ανάπτυξης σχεδιάστηκαν με
βάση τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και τις ανάγκες της εταιρείας με σκοπό
να αναδείξουν τις ικανότητες και το δυναμικό των συμμετεχόντων και να
χαρτογραφηθεί το προφίλ των συμπεριφορών. Το διάστημα Οκτώβριος
2015 - Ιούλιος 2016 πραγματοποιήθηκαν 7 Κέντρα Ανάπτυξης. Βάσει
αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες επέδειξαν μια ανοικτή
διάθεση κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης από τη Σύμβουλο
αναφέροντας ότι αυξήθηκε η αυτογνωσία τους κατά 66%. Οι προϊστάμενοι
αναφέρουν ότι είναι κατά 90% ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των
Κέντρων Ανάπτυξης καθώς, είτε υπήρχε ταύτιση με τις απόψεις τους είτε τους
βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα το προφίλ των ατόμων τους. Τέλος,
το 100% των Διευθυντών πιστεύει ότι τα Κέντρα Ανάπτυξης συνέβαλλαν
κατά 87% στην αναγνώριση ταλέντων και στη δημιουργία μιας κουλτούρας
ανάπτυξης, ενώ κατά 73% συνέβαλλαν στη βελτίωση του κλίματος των
ομάδων τους.

Xerox Hellas AEE
Διαχείριση Ταλέντων στη Xerox Hellas
Στη Xerox Hellas πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της εταιρείας. Μέσα στο 2016 μια ομάδα της Xerox Hellas δημιούργησε σε
συνεργασία με συναδέλφους από 3 άλλες χώρες, την πλατφόρμα GlobalTalent@
Xerox η οποία αφού δοκιμάστηκε τοπικά, λανσαρίστηκε σε όλη την ευρωπαϊκή
εταιρεία. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, μπορεί ο κάθε υπάλληλος να βρει
εργαλεία και πόρους για να βελτιώσει τον τρόπο που κάνει τη δουλειά του και σε
δεύτερο επίπεδο να κτίσει μακροπρόθεσμα την καριέρα του θέτοντας ετήσιους
στόχους και το δικό προσωπικό πλάνο ανάπτυξης. Βασικά στοιχεία αυτής της
πλατφόρμας είναι ενδεικτικά το Global Careers όπου κάθε υπάλληλος όχι μόνο
εισάγει το τι έχει επιτύχει μέσα στην εταιρεία του αλλά βλέπει και τι ευκαιρίες
υπάρχουν. Ταυτόχρονα, μέσω του Talent Profile ο κάθε εργαζόμενος ανεβάζει
τις εμπειρίες του και τις επιτεύξεις του αναφέροντας τις δυνατότητές του και τις
μελλοντικές του επιδιώξεις. Επίσης, η εταιρεία αξιολογεί τα ταλέντα της και ο
κάθε manager προτείνει τους υπαλλήλους αυτούς στους οποίους αξίζει να
δοθεί προσοχή μέσα από το Talent & Succession Management. Πέρα από τις
προβλεπόμενες ροές διαδοχής (succession pipelines), το HR μαζί με τον εκάστοτε
Manager καταγράφει και αξιολογεί τα προτεινόμενα ταλέντα με σκοπό να
δημιουργείται δεξαμενή ταλέντων.
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Mercedes-Benz Hellas
Best Talent Management Strategy
Στη Mercedes-Benz Ελλάς έχουν την παραδοχή πως ευθυγραμμίζοντας τη
στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού με τους εταιρικούς στόχους, η εταιρεία δύναται
να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα ταλαντούχα στελέχη της. Πως ορίζονται
όμως τα «ταλέντα» για την Mercedes-Benz Ελλάς; Σύμφωνα με το σύστημα
αξιολόγησης της Daimler (LEAD–IT), ένα ταλαντούχο στέλεχος και μελλοντικός
ηγέτης, μεταξύ άλλων, λειτουργεί σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες και τον κώδικα
ηθικής της εταιρείας και αποτελεί υπόδειγμα ακεραιότητας, επικεντρώνεται στις
ανάγκες της αγοράς έχοντας πελατοκεντρική προσέγγιση, προωθεί τη συνεργασία
και τη μάθηση σεβόμενος τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Ενδεικτικά, τα
τελευταία δυο χρόνια, το 16% του πληθυσμού της εταιρείας έχει προσδιορισθεί
ως «ταλέντο». Κύριος σκοπός για την προσέλκυση νέων ταλαντούχων στελεχών
είναι η ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας ως ελκυστικός εργοδότης. Αυτό
επιτυγχάνεται με την προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής
δικτύωσης της Mercedes-Benz Ελλάς σαν εταιρεία και την ταυτόχρονη προώθηση
των δράσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Μάλιστα, τα «ταλέντα» έχουν
διαβαθμίσεις: ‘’Promising Talent’’, ‘’One Step’’ και “Ready’’ για το επόμενο
βήμα. Ενδεικτικά, η εταιρεία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργεί
προγράμματα εσωτερικής πρακτικής κατάρτισης και ανταλλαγής θέσεων εργασίας,
καθώς και Cross Divisional Project. Εφαρμόζει κέντρα αξιολόγησης μέσα από τα
οποία δημιουργείται ένα πρόγραμμα διαδοχής και παράλληλα προδιαγράφεται
σε συνεργασία με το στέλεχος η διαδρομή καριέρας του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: EMPLOYEE ENGAGEMENT & TEAM BUILDING
Best Team Building Program
SUMMIT & AbbVie Hellas AE
AbbVie Humira in HS: Go where no one has gone before
Η Summit και η AbbVie συνεργάστηκαν στο πλαίσιο ενέργειας για το εσωτερικό
λανσάρισμα της νέας ένδειξης του Humira στη Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα
(HS), υλοποιώντας ένα ευφάνταστο, αλλά ταυτόχρονα χρήσιμο, ελκυστικό
και διαδραστικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, η AbbVie παρουσίασε την ιδέα για το
σχεδιασμό εκδήλωσης με ένα concept βασισμένo στη σειρά Star Trek. Ως στόχοι
της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών, αλλά και των
προκλήσεων που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση σε μια νέα, άγνωστη αγορά,
η προβολή της δέσμευσης της AbbVie στο Humira και τη νέα του ένδειξη στη
Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα, η προώθηση της σημασίας της ομαδικής και της
διατμηματικής δουλειάς και η πρόκληση ενθουσιασμού σε όλα τα brand teams
και sales teams του Humira και η ενεργοποίησή τους ενόψει του λανσαρίσματος.
Στο event που πραγματοποιήθηκε τον Αυγούστο του 2015 συμμετείχαν όλοι
οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο Humira και η διοικητική ομάδα. Το
engagement των εργαζομένων ήταν υψηλό. Μάλιστα, μετά την εκδήλωση
λήφθηκε η απόφαση εκτός από την ομάδα πωλήσεων της HS, και οι υπόλοιπες
ομάδες του Humira να ενημερώσουν τους γιατρούς που επισκέπτονται για τη νέα
ένδειξη, ενώ οι εμπορικοί διευθυντές και των άλλων business units της εταιρείας
προσκάλεσαν το τμήμα HS, να ενημερώσει τις ομάδες τους για τη νέα ένδειξη.
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Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
Τeam Building: Ορεινή πεζοπορία για την προσέγγιση
πυλώνων κινητής τηλεφωνίας με αντίξοες καιρικές
συνθήκες για εναερίτες – τεχνικούς
Στον Όμιλο ΟΤΕ, οι εναερίτες-τεχνικοί αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία
τεχνικών τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε το πρόγραμμα
«Team Building: Ορεινή πεζοπορία για την προσέγγιση πυλώνων κινητής
τηλεφωνίας με αντίξοες καιρικές συνθήκες» όπου συμμετείχαν 42 εργαζόμενοι
εναερίτες-τεχνικοί. Λόγω της φύσης της εργασίας αλλά και της υψηλής
επικινδυνότητας, οι εναερίτες-τεχνικοί δεν εργάζονται ποτέ μόνοι αλλά σε
ομάδες 2 ή και πλέον ατόμων. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους λειτουργούν
ομαδικά, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους «προσέχοντας» ο ένας τον άλλο έτσι
ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται με ασφάλεια. Το παρόν πρόγραμμα, έχοντας
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έρχεται να προσομοιάσει τις συνθήκες εργασίας
των εναεριτών-τεχνικών στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των
διαπροσωπικών σχέσεων Ομαδικότητας & Επικοινωνίας με απώτερο στόχο
τη βελτίωση της ασφάλειας εργασίας, στην απόκτηση νέων και χρήσιμων
δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων.
Το εν λόγω πρόγραμμα κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να συμβιώσουν
σχεδόν 4 ημέρες μαζί σε πραγματικές συνθήκες και σε περιορισμένο χώρο όπως
αυτός ενός ορεινού καταφυγίου. Βάσει αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι οι
συμμετέχοντες σε ποσοστό πάνω από 80% συμφώνησαν ότι κατά τη διάρκεια
του προγράμματος η ομάδα ανέπτυξε πνεύμα συνεργασίας με έμφαση στην
υποστήριξη και στο συντονισμό των μελών της ομάδας.

Manifest Services SA
Manifest All-star Game
Εστιάζοντας στον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και με σκοπό αφενός την ενίσχυση
της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης εντός της εταιρείας
και αφετέρου την αποτελεσματικότητα στην παροχή των εκάστοτε υπηρεσιών προς
τους πελάτες, η Manifest υλοποίησε τη δράση ‘’Manifest Αll Star Game’’. Σε αυτό
το παιχνίδι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε δύο ομάδες (Τερμίτες vs. Καρχαρίες) με
στόχο, οι προτάσεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν να φθάσουν το 75%
του αρχικού στόχου που έχει τεθεί. Πρωτοποριακό στοιχείο της δράσης είναι
το γεγονός πως κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να δημιουργήσει κερδοφορία
για την ομάδα του βάσει στόχου. Το παιχνίδι γίνεται κάθε χρόνο το τελευταίο
τετράμηνο του έτους. Δημιουργείται ένα αρχείο excel, όπου οι αρχηγοί των ομάδων
προσθέτουν ημερησίως τα επιτεύγματα ανά άτομο με την εποπτεία του υπεύθυνου
του παιχνιδιού. Σε αυτό το αρχείο φαίνεται η παραγωγή κάθε ατόμου αλλά και
η συνολική παραγωγή της ομάδας. Κάθε ομάδα πραγματοποιεί εβδομαδιαίως
«μυστικές συναντήσεις». Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης
αντανακλώνται ποιοτικά στην εξέλιξη και την αποδοτικότητα των εργαζομένων,
καθώς και την βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων τους. Η ουσία της δράσης
έχει ως σκοπό να γαλουχήσει τα μέλη των ομάδων ότι η ζωή είναι ένα Παιχνίδι με
σκοπό και με εμπόδια που πρέπει να ξεπερνώνται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: HEALTH & WELL-BEING
Excellence in Employee Work-life Balance
AVIS
Avis Benefit for you
H Avis Ελλάδος δημιούργησε το 2015 την καμπάνια “Avis Benefit for you” με
σκοπό να επικοινωνήσει μια σειρά παροχών προς το προσωπικό της εταιρείας.
Αρχικά, με το πρόγραμμα Avis Personal Doctor συνεργάστηκαν με γιατρό
παθολόγο προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις συμβουλές του
για καλή υγεία, όχι μόνο στους εργαζομένους αλλά και στα μέλη των οικογενειών
τους. Στη συνέχεια, η εταιρεία αντιλαμβανόμενη τη σημασία της ψυχικής υγείας σε
συνδυασμό με τη σωματική, ενσωμάτωσε στην εν λόγω καμπάνια το πρόγραμμα
“We care harder” που εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων.
Το 2016, η Avis αποφάσισε να παρέχει στο προσωπικό της υγιεινά γεύματα με
το πρόγραμμα Daily Fuel. Ταυτόχρονα, προστέθηκε στο “Avis Benefit for you”,
οδοντιατρική κάλυψη μέσω του “Avis Smile” σε συνεργασία με το οδοντιατρείο
Art Smile, προσφέροντας δωρεάν παροχές και εκπτώσεις σε οδοντιατρικές
υπηρεσίες η οποία ισχύει και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.
Οι βασικότερες καινοτομίες του προγράμματος βασίζονται στα εξής: 1.Ολιστική
Προσέγγιση, 2. Δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων και 3. Ενσωμάτωση της
τεχνολογίας όπου, ενδεικτικά, μέσω της πλατφόρμας i-Avis, η εταιρεία έχει τη
δυνατότητα να συγκεντρώνει πολύτιμα στοιχεία για τους εργαζόμενους και έτσι, να
σχεδιάζει ανάλογα μελλοντικές ενέργειες.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ημέρες Υγείας και Ευεξίας στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το 2011 η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού διαχωρίστηκε από την Υπηρεσία
Οικονομικών. Τον Νοέμβριο του 2012, υιοθετείται το διεθνώς αναγνωρισμένο
Πρότυπο σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ‘’Investors In People’’ και
το Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά αξιοποιεί και εφαρμόζει πρακτικές στρατηγικής
διαχείρισης του Προσωπικού των Διοικητικών Υπηρεσιών του. Έτσι, δημιουργείται
η διατμηματική Ομάδα Εργασίας Εξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής
Ζωής στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά μέλη του διοικητικού προσωπικού από
διάφορα ιεραρχικά επίπεδα. Σκοπός της ομάδας είναι να αξιοποιήσει πρακτικές
που στοχεύουν στην εργασιακή και προσωπική ισορροπία, μέσα από εισηγήσεις
και ανάπτυξη δράσεων που συνάδουν με τις ανάγκες του προσωπικού. Μία από
αυτές είναι οι «Ημέρες Υγείας και Ευεξίας» που υλοποιούνται σε ετήσια βάση, η
οποία για το 2016 είχε τον τίτλο: ‘’Ημέρες Υγείας και Ευεξίας: Άλλαξε συνήθειες,
ζήσε με υγεία!’’. Το πρόγραμμα των δυο εβδομάδων περιελάμβανε πολλές
δραστηριότητες, διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, δωρεάν ιατρικές μετρήσεις
και ευκαιρίες γνωριμίας με αθλήματα όπως stand up paddle (SUP), ποδηλασία
κ.ά. Ενίοτε, οι δραστηριότητες ήταν ανοικτές και στα μέλη των οικογενειών των
εργαζομένων. Εν τέλει, ετοιμάστηκε ειδική ηλεκτρονική έκδοση/περιοδικό το
οποίο περιλάμβανε άρθρα από τους ομιλητές της εκδήλωσης για θέματα όλων
των κατηγοριών.
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Excellence in Workplace Well-Being
Ελαΐς - Unilever Hellas
Πρόγραμμα Ευζωίας (Wellbeing) “THRIVE”
To “Thrive” είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα ευζωίας το οποίο εφαρμόζεται από το
2015 και εστιάζει στις εξής περιοχές:
• Σωματική ευζωία: βαρύτητα, μεταξύ άλλων, δίνεται στη σπουδαιότητα της
φυσικής δραστηριότητας και τις ευεργετικές ιδιότητες του ύπνου κ.ά.
• Ψυχική ευζωία: δίδεται έμφαση στην ικανότητα συγκέντρωσης και οι εργαζόμενοι
εκπαιδεύονται στο πώς να αποφεύγουν το multitasking.
• Συναισθηματική ευζωία: για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι διδάσκονται
τεχνικές διαχείρισης άγχους και εξασκούνται στον έλεγχο συμπεριφορών και
συναισθημάτων.
• Ευζωία του σκοπού: οι εργαζόμενοι καταγράφουν τους σημαντικούς στόχους
της ζωής τους και προσπαθούν να τους εντάξουν στην εργασιακή τους ζωή σε
σύνδεση με το όραμα της Unilever.
Ενδεικτικές ενέργειες για τα παραπάνω είναι τα προγράμματα Πρόληψης
Γυναικολογικών καρκίνων, πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου, συμμετοχές σε Ερευνητικά Προγράμματα Πανεπιστημιακών Κλινικών,
Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος από ειδική ψυχολόγο και πληρωμή ολόκληρου
του μισθού κατά την λοχεία. Για κάθε εγκατάσταση (Εργοστάσια/Αποθήκες/Γραφεία)
της εταιρείας έχει οριστεί ένας Wellbeing Champion που συντονίζει το έργο στην
περιοχή του, αναλαμβάνει την επίτευξη των δράσεων, την επικοινωνία κ.ά. Με την
χρήση scorecard αναλύονται στατιστικά στοιχεία και προγραμματίζονται οι δράσεις
για την επόμενη χρονιά.

AbbVie Φαρμακευτική
AbbVie, a World of Well-being
Η AbbVie υλοποιεί καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή
της εργασιακής καθημερινότητας: από την εργονομία και την αισθητική του χώρου
εργασίας, μέχρι τη διατροφή και την αξιοποίηση μεθόδων ολιστικής ευζωίας με
τη δέσμευση να συνδυάζουν την καινοτομία με τη σταθερή προσήλωση στον
άνθρωπο. Ενδεικτικές δράσεις είναι τα Holistic Wellbeing sessions που αφορούν
τη διαχείριση άγχους και εργαλεία ολιστικής ευζωίας. Ισορροπημένη διατροφή
σε συνεργασία με ειδικό Διατροφολόγο, ο οποίος παρείχε δωρεάν λιπομετρήσεις
και μετρήσεις μεταβολισμού, καθώς και συμβουλές διατροφής με βάση ατομικό
διατροφολογικό προφίλ. Επίσης, η πρόληψη και προστασία της υγείας των
εργαζομένων και των οικογενειών τους, η στήριξη της μητρότητας, αλλά και η
διαμόρφωση ενός ευχάριστου χώρου εργασίας κατέχουν κεντρική θέση μεταξύ
των εταιρικών πολιτικών. Η AbbVie έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο θηλασμού
εντός του ιατρείου της εταιρείας. Κάθε θηλάζουσα μητέρα έχει τη δυνατότητα να
συλλέγει το γάλα και να το αποθηκεύει σε ψυγείο που έχει εγκατασταθεί ειδικά για
το σκοπό αυτό. Τέλος, η AbbVie επιδοτεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
τις εργαζόμενες που απουσιάζουν με άδεια μητρότητας, καθώς και εργαζόμενους
που απουσιάζουν λόγω ασθενείας. Με την επιστροφή στην εργασία χορηγεί
στους εργαζόμενους με τη μορφή έκτακτης αμοιβής όλα τα ημερομίσθια που θα
έπαιρναν αν εργάζονταν κανονικά.

23

IRI
Health & Well-Being
Στην IRI, το 2016, παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση συναδέλφων που
έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Έτσι, η εταιρεία διαμόρφωσε έναν χώρο ειδικό
για μητέρες που θηλάζουν, ώστε να μπορούν να κάνουν αντλήσεις με έκθλιψη
και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Επίσης, εμπλούτισε την παλέτα των παροχών της με μία δωρεάν επίσκεψη
πιστοποιημένης συμβούλου θηλασμού IBCLC σε κάθε νέο γονιό της εταιρείας.
Επιπρόσθετα, στην εταιρεία υπάρχει δωμάτιο ψυχαγωγίας που εξυπηρετεί
την ανάγκη ενός ευχάριστου διαλείμματος κατά την διάρκεια της ημέρας.
Μάλιστα, διαθέτει ποδοσφαιράκι, αποτελώντας μέσα στην ημέρα μία διέξοδο
εκτόνωσης και δικτύωσης των εργαζομένων της IRI. Παράλληλα, από τον
Φεβρουάριο του 2016 τέθηκε σε ισχύ η συνεργασία με εταιρική διατροφολόγο,
η οποία παρέχει δωρεάν συνεδρίες στο προσωπικό κάθε μήνα, επισκεπτόμενη
τις εγκαταστάσεις και αφιερώνοντας την ημέρα ώστε να εξυπηρετήσει το
πρόγραμμα των εργασιών. Τέλος, από το 2011, η IRI παρέχει στο προσωπικό
της το προνόμιο της εργασίας από το σπίτι, προάγοντας την ισορροπία μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής. Η πολιτική αυτή προσφέρεται στο προσωπικό
της IRI σε ad hoc περιπτώσεις με σκοπό να ανταποκριθεί κυρίως σε απρόβλεπτες
ή επείγουσες οικογενειακές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ομαλή
διεξαγωγή των ημερήσιων εργασιών της ομάδας.

Schneider Electric
Well Being στη Schneider Electric
Στη Schneider Electric πιστεύουν ότι μόνο αν οι άνθρωποί τους είναι υγιείς
και χαρούμενοι θα μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους κατά την
εργασία τους και να εξυπηρετήσουν εξαιρετικά τους πελάτες τους. Το well-being
των ανθρώπων τους αποτελεί μέρος της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της
επιθυμίας να έχουν θετικό αντίκτυπο στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.
Από το 2016 έχουν εντατικοποιήσει τις δράσεις γύρω από τις τέσσερις διαστάσεις
του well-being: ψυχική, σωματική, συναισθηματική και κοινωνική. Μερικές
από αυτές είναι η εκπαίδευση των ηγετών στη σημασία της διαμόρφωσης μιας
εταιρικής κουλτούρας γύρω από το well-being, η εκπαίδευση των εργαζομένων
με μηνιαία προβολή webinars και on-line προγραμμάτων (ΜΟΟCs, e-learnings),
το ερωτηματολόγιο Well Being Self Assessment, μία εβδομάδα το χρόνο
αφιερωμένη σε δράσεις well being, η εσωτερική Πιστοποίηση Cool Sites γύρω
από το πόσο ικανοποιημένοι είναι με το περιβάλλον εργασίας τους οι εργαζόμενοι
και πολλές ακόμη ενέργειες με κέφι, πρωτοτυπία και ενεργή συμμετοχή
(ποδηλασία, συνταγές υγιεινών σνακ, Smoothies breakfast από τα μέλη του
Management team, stretching, μασάζ, μαθήματα πιλάτες, Family day, εσωτερικό
social intranet portal τύπου facebook, ανεπίσημοι εορτασμοί επιτυχιών κ.ά.).
Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι κάτι έχει αρχίσει να μεταβάλλεται είναι όταν οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι συζητούν πόσο μία από τις δράσεις που συμμετείχαν τους έχει
αλλάξει τη ζωή.
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Henkel Hellas
Ηenkel “Keeping us in Shape” program!
Μέσα στο 2016, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Diversity & Inclusion”, μέρος
της οποίας αποτελεί το Well Being, η Henkel Hellas προέβη σε μια σειρά
ολοκληρωμένων και στοχευμένων ενεργειών με συνεχή και συνεπή επικοινωνία,
θέτοντας σε πρώτο πλάνο την υγεία των ανθρώπων της, την ασφάλεια, την
ευεξία και την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής
ζωής. Η προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή σηματοδοτήθηκε με μια
σειρά ενεργειών:1) σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, 2) εγκατάσταση απινιδωτή,
3) αναβάθμιση του ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος, 4) αλλαγή του
χώρου του εστιατορίου και την ένταξη στο menu φρούτων και salad bar, 5)
παρουσίαση και προτροπή των εργαζομένων για άσκηση στον εργασιακό χώρο
μέσω της online πλατφόρμας THEWS, 6) υποστήριξη και προτροπή της Henkel
για ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής με το μοντέλο
εργασίας Mobile Working- Home Office και 7) η ομαδική δήλωση συμμετοχής
των εργαζομένων της Henkel για πρώτη φορά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
Αθήνας. Το πλάνο ενεργειών υποστηρίχθηκε συντονισμένα από trigger emails,
άρθρα στο online portal και στο περιοδικό της εταιρείας, καθώς και επιμέρους
συναντήσεις με όλο το προσωπικό. Τα θετικά σχόλια επιβεβαίωσαν ότι οι
εργαζόμενοι ήταν έτοιμοι να αποδεχτούν ένα νέο ευέλικτο και ισορροπημένο
τρόπο ζωής και ανταποκρίνονταν καθημερινά δείχνοντας εμπιστοσύνη στις
ενέργειες.

APIVITA
Apivita Way of Living - Wellness at Work
Η APIVITA, πιστή στη φιλοσοφία και τις αξίες της, την ολιστική προσέγγιση σε
θέματα υγείας και ομορφιάς, σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραμμα APIVITA WAY
OF LIVING -WELLNESS AT WORK. Μερικές από τις δράσεις του προγράμματος
είναι η λειτουργία του APIVITA Bee Healthy Studio με 2 μεθόδους εκγύμνασης,
Gyrokinesis και Naam Yoga. Ταυτόχρονα, υλοποιεί κύκλο σεμιναρίων Personal
Resilience όπου διδάσκεται μια σειρά πρακτικών τεχνικών που βοηθούν στην
ενδυνάμωση του ατόμου σε προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα, είναι στρατηγική
απόφαση της εταιρείας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν
όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Καινοτομία
αποτελεί η ενεργή δέσμευση της εταιρείας η οποία συνειδητά διαθέτει αρκετές
ανθρωποώρες, απασχολεί εισηγητές και trainers που παρακολουθούν την
εξέλιξη και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων στους συμμετέχοντες. Τέλος,
έχει δημιουργήσει φέτος το πρόγραμμα ‘’Running Bees’’, όπου ομάδα εθελοντών
εργαζομένων και φίλων της APIVITA τρέχουν για κάποιο κοινωφελή σκοπό σε
επίσημους αγώνες δρόμου πόλης και υπαίθρου έχοντας επιλέξει τον Μαραθώνιο
της Αθήνας ως επίσημη εορταστική εκκίνηση του προγράμματος. Για κάθε
χιλιόμετρο που θα τρέχει ο κάθε εργαζόμενος, η εταιρεία θα προσφέρει ένα ευρώ
στο κοινωφελή σκοπό που έχει επιλεγεί.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: PERFORMANCE & REWARDING
Most Effective Total Reward Strategy
IRI
IRI - Performance & Rewarding
Στην IRI, κάθε εργαζόμενος προετοιμάζει σε ετήσια βάση και με την καθοδήγηση
και συνεργασία του προϊσταμένου του και του τμήματος HR, τη στοχοθέτησή
του (Balanced Scorecard) για την επόμενη χρονιά. Η ετήσια στοχοθέτηση
επαναξιολογείται στο μέσον κάθε χρονιάς έτσι ώστε να παραμένει πάντα
επίκαιρη, επιτεύξιμη και ευθυγραμμισμένη με τις αξίες της εταιρείας. Ενδεικτικά,
μία από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2016, είναι το
πρόγραμμα ‘’CEO of my Career’’, με το οποίο προωθείται η ιδέα της αλλαγής
εργασιακού ρόλου. Μάλιστα, το 2016, 36 (12%) εργαζόμενοι της IRI πήραν
προαγωγή ρόλου. Επιπρόσθετα, η IRI με πρωτοβουλία του HR, θέσπισε
πληθώρα οικονομικών ή/και υλικών επιβραβεύσεων τόσο σε διεθνές όσο και
σε τοπικό επίπεδο. Σημαντική απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι το 2016, 69
(23%) εργαζόμενοι της IRI έλαβαν αύξηση μισθού. Επιπροσθέτως, στοχεύοντας
στην υπογράμμιση της σημαντικότητας των αποτελεσμάτων της στοχοθέτησης
των εργαζομένων, το 2016 δόθηκαν 4 βραβεία ‘’CEO Award’’, σε περιπτώσεις
που οι εργαζόμενοι είχαν εξαιρετική απόδοση. Αξίζει να αναφερθεί και το ‘’Lead
the Way Award’’, ένα βραβείο αναγνώρισης απόδοσης στο οποίο ψηφίζουν
όλοι οι εργαζόμενοι και δίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά, το
2016, 4 εργαζόμενοι του ελληνικού γραφείου έλαβαν το βραβείο.

Mercedes-Benz Hellas
Most Effective Total Reward Strategy
Η Στρατηγική Συνολικής Επιβράβευσης της Mercedes-Benz Hellas διαρθρώθηκε
το 2012 με την έναρξη του πανευρωπαϊκού Project όλων των θυγατρικών της
Daimler AG στην Ευρώπη ‘’Job Structuring Model’’, το οποίο είχε ως απώτερο
στόχο τη Διαφάνεια, την Ισότητα και τη Δικαιοσύνη στο κομμάτι των αμοιβών
καθώς και τη δημιουργία κοινής πανευρωπαϊκής στρατηγικής αμοιβών. Σε
συνεργασία με τη Hay Group AG, αξιολογήθηκαν 152 θέσεις εργασίας στη
Mercedes-Benz Hellas, οι οποίες σταθμίστηκαν στα αντίστοιχα Job Families και
Position Classes, κοινά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η προστιθέμενη αξία που
απορρέει, μεταξύ άλλων, αφορά τη δημιουργία αισθήματος «Δίκαιης αμοιβής για
την παρεχόμενη εργασία» αλλά και η δημιουργία σαφών career paths. Κάποιες
από τις παροχές της εταιρείας προς τους εργαζομένους είναι: 1) Health Plan, ένα
ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, παρέχεται σε όλους τους εργαζομένους με
σύμβαση αορίστου χρόνου με τη συνεργασία ενός εξωτερικού φορέα ασφάλισης
και 2) Disability Income, η ασφάλιση απώλειας εισοδήματος προσφέρεται
σε όλους τους εργαζομένους σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού που
αναστέλλει την ικανότητα τους να εργαστούν. Τέλος, ανταμείβοντας την πιστότητα
στην εταιρεία, κάθε εργαζόμενος με 25 και πλέον έτη αδιάλειπτης απασχόλησης,
λαμβάνει επιπλέον μία φορά ετησίως, από 50% έως και 100% του μηνιαίου του
μισθού ανά πενταετία.
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Excellence in Performance Management Strategy / Initiative
Β. Καυκάς Α.Ε.
Performance Management στην ΚΑΥΚΑΣ:
Excellence in Action!
Το Excellence in Action είναι το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης στην Καυκάς
το οποίο υλοποιήθηκε με σκοπό να τονίσει την εστίαση της εταιρείας στη διαρκή
βελτίωση των δυνατοτήτων των ανθρώπων της. Στόχος της εταρείας είναι να
συγκεράσει τις φαινομενικά διαφορετικές «απαιτήσεις» του κάθε τμήματος. Τα
στοιχεία καινοτομίας του Excellence in Action αναφέρονται στο ότι μία εταιρεία με
αρχική αναφορά το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και εξαιρετικά διευρυμένη
δραστηριότητα, εφάρμοσε ενιαίο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης για όλους
ανεξαιρέτως τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως οργανογραμμικού επίπεδου. Επίσης,
σε αντίθεση με κοινές πρακτικές σε μεγάλους οργανισμούς, παραμετροποίησε το
μίγμα εργασιακών ιδιοτήτων που αξιολογούνται για τους συνολικά πάνω από 70
εργασιακούς ρόλους. Στο Excellence in Action, στόχοι είναι τα συγκεκριμένα και
μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία ο κάτοχος κάθε θέσης πρέπει να πετύχει. Για
τους ρόλους που δεν έχουν kpi’s χρησιμοποιούνται τα πρότυπα απόδοσης, που
περιγράφουν τις κύριες περιοχές δεξιοτήτων στις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει
να είναι αποτελεσματικός. Στην εφαρμογή του συστήματος, έλαβαν μέρος 697
εργαζόμενοι της εταιρείας, με τελικό αποτέλεσμα 76% αυτών να βρεθούν στις
«περιοχές» των Good, Exceptional και Star Performers, λαμβάνοντας βαθμολογία
70/100 και πάνω. Σύμφωνα με την έρευνα ικανοποίησης, το 93% των ανθρώπων
δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του συστήματος.

Public
Global trends Performance Acceleration as development
mean in a Retail way!
Δεδομένης της δυναμικής τροχιάς ανάπτυξης σε Ελλάδα και Κύπρο, το τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού της Public, συγχρονισμένο με τις διεθνείς τάσεις έχει εισάγει
ένα νέο σύστημα αξιολόγησης και ουσιαστικής υποστήριξης, προσπερνώντας
παραδοσιακές πρακτικές και συμβατικά στεγανά. Η εξέλιξη του ανθρώπινου
δυναμικού και η διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ευχάριστου εργασιακού
κλίματος, που στοχεύει τόσο στην ανάδειξη των ταλέντων που πρωτεύουν, όσο
και στην υποστήριξη των συναδέλφων με μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης είναι
οι ακρογωνιαίοι λίθοι των ενεργειών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το “PUBLIC
Performance Management Strategy”:
• εστιάζει στο “Τι” αλλά και στο “Πώς”, ενδυναμώνοντας έτσι το Engagement των
ανθρώπων, μέσα από συχνότερο ποιοτικό feedback των προϊσταμένων τους,
• λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον υλοποίησης των στόχων, τον αντίκτυπο της
απόδοσης σε σχέση με τους συναδέλφους, αλλά και το διαχρονικό ιστορικό
ανάληψης απαιτητικών αναθέσεων και επίτευξης αποτελεσμάτων,
• οδηγεί σε αποτελέσματα αξιολόγησης που βασίζονται σε αποδεδειγμένες
ενέργειες και όχι σε κλίμακες τυποποιημένων συμπεριφορών,
• δίνει τη δυνατότητα στους People Managers να λαμβάνουν υπόψη τους τη
μοναδικότητα του κάθε ρόλου, χτίζοντας ολοκληρωμένα Career Paths και
διευκολύνοντας το Succession Planning του οργανισμού. Οι ενέργειες της
Public συνεχώς διευρύνονται, καθιστώντας την ολοένα και πιο αποφασιστικά το
«ελληνικό Retail φυτώριο ταλέντων»!
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: CHANGE MANAGEMENT
Best Change Management Strategy / Initiative
Public
Change Management Best Practice focusing on clear
Communication, each employee direct Participation &
Employer Branding orientation!
Η Public, συγχρονισμένη με τον συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης των
πωλήσεων της αλλά και με την πρωταγωνιστική της θέσης στην «καρδιά» του
καταναλωτή, δεν θα μπορούσε παρά να χαμογελά, ως ένα από τα εκκολαπτόμενα
καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην αγορά του retail. Tα τελευταία 10 χρόνια
δραστηριοποιείται στην ελληνική και κυπριακή αγορά καταγράφοντας μια ιδιαιτέρως
δυναμική πορεία. Την περίοδο 2015-2016 με σταθερό προσανατολισμό στην
άριστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και στην ικανοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού της, η εταιρεία προχώρησε στην υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής
και πραγματοποίησε μια σειρά πρωτοβουλιών που επέφεραν την αλλαγή στην
κουλτούρα της, αλλά και στις βασικές δομές της. Παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες,
τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικού κλάδου,
η Public αποφάσισε να συνεχίσει την εντατική ανάπτυξη του δικτύου της, ενώ και με
την άφιξη του νέου CEO, δόθηκε στον οργανισμό η ευκαιρία να πραγματοποιήσει
μια σειρά καινοτόμων ενεργειών με επίκεντρο την Ενίσχυση της Εσωτερικής
Επικοινωνίας, το Flexy, Easy, Busy Workplace και την δυναμική αντιμετώπιση
Employer Branding & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι πρωτοβουλίες της εταιρείας
είχαν θεαματικά αποτελέσματα, με την Public να παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση
τζίρου. Συγκεκριμένα, πέτυχε την αύξηση των μεριδίων της στις βασικές κατηγορίες
εμπορικής δραστηριοποίησης, με το εσωτερικό συνεργατικό πνεύμα να βελτιώνεται
σημαντικά και με τους ανθρώπους της ως ΣΥΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ του εργασιακού
περιβάλλοντος.

Henkel Hellas
“Henkel: a New Start”
Η Henkel, ως παραδοσιακή εταιρεία, εσωστρεφής και με κλειστούς διαύλους
επικοινωνίας, προχώρησε το 2016 σε αλλαγή ηγεσίας η οποία επέφερε και την
αλλαγή στη δομή του HR. Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει προχωρήσει
σε δράσεις τόσο στην επικοινωνία με τη στροφή προς την εξωστρέφεια όσο και
στα εργαλεία ανάπτυξης. Ειδικότερα, καθιερώθηκαν τα Expert Talks, ομιλίες με τη
μορφή ανοιχτής συζήτησης, με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά. Αποδέκτες
είναι όλοι οι εργαζόμενοι και οι ομιλητές είναι ειδικευμένοι σε κάθε θέμα,
εξωτερικοί συνεργάτες ή συνάδελφοι. Το Henkel portal, το εσωτερικό κανάλι
επικοινωνίας για τα νέα της εταιρείας, φιλοξενεί πλέον άρθρα για όλες τις εταιρικές
ενέργειες που πραγματοποιούνται από το HR ή τις ενέργειες και τις διακρίσεις
από κάθε Business Unit. Tο Yammer αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο
επικοινωνίας στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, τo HR εντάχθηκε ως μόνιμο μέλος
του μηνιαίου Εxecutive Committee και εργάστηκε ως αρωγός των ενεργειών
προσπαθώντας να αντιστρέψει την έως τώρα εσωστρέφεια με έντονες δράσεις
χτίζοντας το Employer Branding της εταιρείας. Αποκτώντας πιο στρατηγικό ρόλο
επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σε συμμετοχή σε Career Forums και Company
visits από φοιτητές. Ένα ποσοστό 40% των προσλήψεων της εταιρείας κατά το
2016 επιλέχθηκε από το pool των υποψηφίων στα Career Events.
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SYSTEMS SUNLIGHT
Επαναπροσδιορισμός κουλτούρας ως πυλώνας
στρατηγικής αλλαγής μέσα από ένα μοντέλο High
Involvement Organization
Το 2014 εκπονήθηκε από τη Διοίκηση της εταιρείας η βάση για το business plan
της επόμενης πενταετίας το οποίο οδήγησε σε επαναπροσδιορισμό της κουλτούρας
ως πυλώνα στρατηγικής αλλαγής. Υπό το πρίσμα αυτό, ακολουθήθηκε μία
συμμετοχική πλατφόρμα επικοινωνίας και σταδιακής εφαρμογής των αντίστοιχων
πρακτικών. Αρχικά, οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Marketing, με
τη βοήθεια εξωτερικού coach, διοργάνωσαν ημερίδα στην οποία συμμετείχαν
Directors, managers και το key personnel. Εκεί, παρουσιάστηκε η νέα εταιρική
ταυτότητα της εταιρείας και το πενταετές business plan, το όραμα, τα κύρια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, οι στοχοθετήσεις και οι επιθυμητές αξίες, ως
οδηγός κουλτούρας, των οποίων ο ορισμός και η ανάλυση έγινε από ειδικό
σύμβουλο. Παράλληλα, καθιερώθηκε από τα τέλη του 2014 το Plus, newsletter
το οποίο εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και διανέμεται σε όλο το προσωπικό. Το
Plus έδωσε στη Διοίκηση την ευκαιρία να υπογραμμίζει συνεχώς τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, τις αξίες της αλλά και πως αυτά επιδρούν θετικά στη λειτουργία της
εταιρείας. Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος αλλαγής Εταιρικής
κουλτούρας, πάνω στην πλατφόρμα High Involvement Organization, άρχισαν να
γίνονται αντιληπτά από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Τέλος, οι ενέργειες που έγιναν
αποτυπώθηκαν και στην αγορά καθώς, το Customer Satisfaction Survey, ο αριθμός
των claims και η αξιολόγηση των προμηθευτών, δείχνουν εξαιρετικά σημαντικές
βελτιώσεις μέσα στο 2015.

Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
Experience the Customer Experience / Είμαστε όλοι στην
πρώτη γραμμή!
Το έργο «Experience the Customer Experience / Είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή»,
αποτελεί κεντρικό άξονα του transformation της εταιρείας και της αλλαγής στην
κατεύθυνση δημιουργίας άριστης εμπειρίας πελάτη. Στόχος του είναι όλη η
διοικητική ομάδα της εταιρείας και στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι να βρεθούν
κοντά στους πελάτες και να βιώσουν, μέσα από μία ολοήμερη επίσκεψη, μια
πραγματική εμπειρία εξυπηρέτησης σε λειτουργίες πρώτης γραμμής της εταιρείας.
Μέσα από μία digital διαδικασία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση,
αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των προτάσεων όλων των συμμετεχόντων,
οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ομαδικές και προσωπικές
δράσεις. Σημαντικό μέρος του προγράμματος ήταν και ο σχεδιασμός του
κατάλληλου ερωτηματολογίου (απλό στη χρήση και με δυνατότητα επεξεργασίας
των σχολίων) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Consumer CRM & Channel
Management, με στόχο την συγκέντρωση ουσιαστικού feedback από τους
συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα είναι άκρως βιωματικό, τοποθετώντας κάθε έναν
από τους συμμετέχοντες «στα παπούτσια του πελάτη», βιώνοντας όσα συναντούν
οι πελάτες όταν βρεθούν είτε στο κατάστημα, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε στο
πεδίο. Το έργο έφερε στο επίκεντρο τη συνεργασία, σε cross functional επίπεδο,
ανάμεσα στους εργαζομένους δημιουργώντας προσωπική συνεισφορά και
δέσμευση αναφορικά με την άριστη εμπειρία πελάτη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: TECHNOLOGY
Most Innovative Use of Technology in HR
Accenture Α.Ε.
Η Τεχνολογία στο HR: Διαχείριση Εταιρικών Εξόδων και
Διαδικασία Πρόσληψης
Το τμήμα HR, ως λειτουργία, αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και
εργαλεία όπως chatbots, virtual assistants, artificial intelligence, cognitive
computing, deep analytics κ.ά. Αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης, η εταιρεία
προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών όπως η ανάπτυξη εταιρικών λογαριασμών
σε social media πλατφόρμες. Επίσης, αναβάθμισε την εμπειρία των υποψηφίων
στο πλαίσιο συμμετοχής της σε διάφορα συνέδρια/job fairs αξιοποιώντας νέες
τεχνολογίες, ιδιαίτερα για τη γενιά των Millennials. Ενδεικτικά, μέσω τεχνολογιών
εικονικής πραγματικότητας, οι υποψήφιοι μπορούν να «επισκεφτούν εικονικά»
γραφεία και εργαστήρια καινοτομίας που διατηρεί η Accenture σε όλο τον κόσμο.
Μέσα σε ένα εξάμηνο, η εταιρεία έχει κατορθώσει, μεταξύ άλλων, να καθορίσει
πιο στοχευμένα και μετρήσιμα τη στρατηγική HR σε επίπεδο recruiting, έχοντας
πλέον δεδομένα και benchmarks. Tο 2016, και με στόχο τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών στη διαχείριση εταιρικών εξόδων, η Accenture σε συνεργασία με την
Edenred υιοθέτησε στην Ελλάδα την λύση Ticket Car® Fuel Card για το σύνολο
των οχημάτων του εταιρικού στόλου. Παράλληλα, η εταιρεία έχει υιοθετήσει
τεχνολογικές λύσεις και σε άλλους τομείς όπως η Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι virtual αίθουσες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες του HR αλλά και σε subject matters να εκπαιδεύουν μεγάλο αριθμό
εργαζομένων ταχύτατα και να αξιολογούν την πρόοδό τους.

Global Shapers Athens Hub
ReGeneration, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης
Το ReGeneration, μια πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού World
Economic Forum Global Shapers Athens Hub, ξεκίνησε το 2014 και υλοποιείται
με την υποστήριξη της The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Foundation και
του The Hellenic Initiative. Οι συμμετέχοντες περνούν από μία ενδελεχή διαδικασία
επιλογής, η οποία έχει ως στόχο να επιλεχθούν οι καλύτεροι εξ αυτών. Η διαδικασία
αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχή στο Games-based Assessment για
να προχωρήσουν στην επόμενη φάση καθώς και συμμετοχή σε Live Assessment
Center, η οποία περιλαμβάνει ένα competency-based interview. Αναφορικά με
το Games-based Assessment, πρόκειται για ένα καινοτόμο τρόπο αξιολόγησης
προσωπικότητας και ικανοτήτων σε διαδραστική μορφή. Κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης της προσωπικότητας, συγκεντρώνονται πάνω από 3.000 στοιχεία,
από το πώς ο κάθε παίκτης προσεγγίζει κάθε επίπεδο του παιχνιδιού μέχρι και πώς
αποφασίζει να αντιμετωπίσει κάθε δοκιμασία. Στην αξιολόγηση ικανοτήτων μετράται
ο αριθμός των σωστών απαντήσεων. Εκτενείς δοκιμές έχουν δείξει ότι δεν υφίσταται
διαφορά στην επίδοση μεταξύ παικτών που διαθέτουν εμπειρία ως video games
παίκτες και αυτών που δεν έχουν ξαναπαίξει. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία,
ο κάθε παίκτης λαμβάνει μία αναφορά, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία
προσωπικότητας που μετρώνται καθώς και κάποια στατιστικά στοιχεία από τη
διαδικασία του παιχνιδιού. Τέλος, στην επόμενη φάση περνάνε οι top-performers.
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ICTS Hellas Security Solutions
ICTS Hellas for HR Awards 2016
Η ICTS Hellas, μέλος του Ομίλου ICTS Europe, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
ασφαλείας σε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, λιμένες, θαλάσσιους μεταφορείς
και σε επιχειρήσεις με κρίσιμες εγκαταστάσεις. Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν,
αφορούν, ενδεικτικά, τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων
συστημάτων και την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη και
εφαρμογή ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος και των επιμέρους
συστημάτων. Μεταξύ άλλων, στον τομέα της εκπαίδευσης, ανάπτυξης και
αξιολόγησης προσωπικού, η εταιρεία ανέπτυξε Computer Based Training (Eagle
platform), E-Learning & E-Briefing platforms. Σημαντικό στοιχείο καινοτομίας είναι
ότι η ICTS Hellas έγινε η πρώτη εταιρεία μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου η
οποία επένδυσε σε πληροφορικά συστήματα τεχνολογίας αιχμής που καλύπτουν το
σύνολο των πεδίων ευθύνης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επίσης, συνέβαλε στη βελτίωση της πλατφόρμας εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
που αναπτύχθηκε από την ICTS Europe, δημιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό και
οθόνες ακριβούς προσομοίωσης των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων ελέγχου.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών, επιτεύχθηκε η κεντρική διαχείριση όλων των
διαδικασιών που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας. Bελτιώθηκε η
επικοινωνία μεταξύ των τοπικών σταθμών διαχείρισης και κατέστη εφικτή η άμεση
ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης από τους σταθμούς και αντίστροφα σχετικά με
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας κ.ά.

OWIWI
OWIWI-HIRE ONCE
H Owiwi είναι μια Ελληνική start-up εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2014 από
τους Αθηνά Πολίνα Ντόβα, Ηλία Βαρθολομαίο και Χριστόφορο Λουτζάκη
ενώ ενισχύθηκε σημαντικά το 2016 με την είσοδο του Δρ.Ιωάννη Νικολάου
ως CSO και του Δρ.Θωμά Παπανικολάου ως VP Sales. H εταιρεία προσφέρει
ένα ψυχομετρικό εργαλείο τελευταίας γενιάς που ενσωματώνει σε μια πλήρως
εξελιγμένη απεικόνιση το στοιχείο του gaming με σενάρια λήψης αποφάσεων.
Επί της προκειμένης, η μεθοδολογία είναι τo situational judgement testing
ενώ ο στόχος του παιχνιδιού είναι να αξιολογήσει τον υποψήφιο όσον αφορά
τα ‘’soft skills’’ και συγκεκριμένα ως προς τα Flexibility, Adaptability, Resilience
& Decision Making. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο πελάτης (εταιρεία,
υπεύθυνος HR) αλλά και ο υποψήφιος λαμβάνουν ένα αναλυτικό report με
πληροφορίες σχετικά με τα skills του και τις συνήθειές του. Τέλος, η πλατφόρμα
είναι self service, καθώς ο εκάστοτε recruiter επιλέγει ο ίδιος και ελέγχει την
ροή των assessements. Χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες της Owiwi τέθηκαν στη
διάθεση του Graduate Trainee Program της L’oreal με τεράστια επιτυχία, τα
πρώτα KPI’S προσλήψεων και οι δείκτες απόδοσης ξεπέρασαν κάθε προσδοκία
καθώς τα χαρακτηριστικά των παικτών όπως είχαν διαγνωσθεί από το παιχνίδι
επαληθεύτηκαν στον χώρο εργασίας.
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AVIS
i-Avis & HR
Η ιδέα πίσω από το i-Avis ήταν να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εσωτερικής
ενημέρωσης, που θα λειτουργεί σαν ‘’hub’’ για τους εργαζόμενους της εταιρείας.
H Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστεύοντας πολύ στην τεχνολογία και τη
χρήση είχε ως στόχο το i-Avis να γίνει το σημαντικότερο εργαλείο της. Ενδεικτικά,
στο i-Avis ενσωματώθηκαν η διεκπεραίωση αιτημάτων HR μέσω της χρήσης
tickets, η ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας μέσω τους Avis Internal
Memo αλλά και για θέσεις εργασίας εντός της εταιρείας, έρευνες ικανοποίησης
προσωπικού και η προώθηση καινοτομίας και νέων ιδεών μέσω του Avis New
Idea. Το i-Avis έχει σχεδιαστεί με Responsive τεχνολογίες και επίσης λειτουργεί
σαν community της εταιρείας. Σημαντικές εργασίες που επιτελεί η Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα,
αλλά το κυριότερο είναι απόλυτα μετρήσιμες. Η χρήση του HR ticket για τα
αιτήματα προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζει ότι τα αιτήματα
καταγράφονται και διεκπεραιώνονται. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
μπορεί να συγκεντρώνει σημαντικούς δείκτες - μετρήσεις και να ζητάει συνεχώς τη
γνώμη των δικών της ανθρώπων για όλα τα θέματα. Μεταξύ άλλων, εσωτερική
έρευνα που έγινε καταδεικνύει ότι 98,53% είναι το ποσοστό ικανοποίησης,
89,71% πιστεύει ότι βελτίωσε την εργασιακή του καθημερινότητα και το 96,32%
τείνει να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Best CSR Initiative (with employees’ involvement)
Τράπεζα Πειραιώς
Νοιάζομαι, συμμετέχω, δρω!
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προάγει συστηματικά ένα υγιές περιβάλλον
εργασίας, επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
καθώς και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπων. Το 2007
θεσμοθετήθηκε στο Ανθρώπινο Δυναμικό, η δράση της Οργανωσιακής Υγείας, με
σκοπό, μεταξύ άλλων, την επιδίωξη ολιστικής υγείας-ευεξίας των εργαζομένων,
τη διασφάλιση της οργανωσιακής υγείας του οργανισμού καθώς και τη συμβολή
στην Κοινωνία με τη συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις εθελοντισμού, οι οποίες
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Ανθρώπινο Δυναμικό σε συνέργεια με τη
Μονάδα Περιβάλλοντος και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. «Νοιάζομαι,
συμμετέχω, δρω εθελοντικά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην Κοινωνία,
τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον» είναι το μήνυμα που διαπνέει το Πρόγραμμα
Εθελοντικών δράσεων Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς με έμφαση σε 6 άξονες: 1.
Κοινωνική προσφορά, 2. Προαγωγή νεανικής επιχειρηματικότητας, 3. Προστασία
περιβάλλοντος, 4. Προαγωγή ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’, 5. Αιμοδοσία, 6. Πολιτιστικές
δράσεις. Συνοπτικά, το πρώτο 9μηνο του 2016 η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε 30
διαφορετικές εθελοντικές δράσεις. Συνέβαλλαν σ’ αυτές 5.049 εργαζόμενοι και μέλη
των οικογενειών τους και ωφελήθηκαν 17.826 άτομα, 6 MKO, 1 Ιερά Μητρόπολη, 2
σχολικές βιβλιοθήκες. Τέλος, από το 2015 υλοποιεί σε μηνιαία βάση, σε συνεργασία
με τη ΜΚΟ Οργάνωση Γη, την εναλλακτική δράση: ‘’Έχεις καρδιά αγκινάρα; Αν
αγαπάς τους πολλούς, μπορείς να βοηθήσεις… η αγάπη καλλιεργείται!’’, με έμφαση
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προσφορά μερίδων φαγητού σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
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MSD
Social Hackathon: «η Δύναμη μιας ημέρας»
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία ολοκληρωμένη εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική
κοινωνία δημιουργήθηκε από 230 εθελοντές, τους εργαζόμενους της εταιρείας,
με την καθοδήγηση 70 επαγγελματιών, στo πλαίσιο ενός Social Hackathon,
με τίτλο «η Δύναμη μιας ημέρας». Προϊόν της παραπάνω ενέργειας είναι η
καμπάνια «Βήματα Ζωής», μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης
για την ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία από τους εργαζόμενους της MSD
για την ΕΛΕΠΑΠ. Η εν λόγω εκστρατεία στηρίχτηκε στο τρίπτυχο Ενημέρωση
– Στήριξη – Στάση ζωής. Περιελάμβανε ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό σποτ,
μία ταινία κινούμενων σχεδίων – animation με διδακτικό χαρακτήρα - που
απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και ομαδικά εικαστικά έργα. Το
σημαντικότερο αποτέλεσμα όλων των εθελοντικών δράσεων, αλλά κυρίως του
Social Hackathon λόγω του μεγέθους και της σημασίας του, είναι πως κάνουν
τους εργαζόμενους περισσότερο υπερήφανους για την δουλειά τους και την
εταιρεία στην οποία εργάζονται. Μάλιστα στην έρευνα Best Workplaces κατά
τα τελευταία 3 έτη συμμετοχής της εταιρείας, ο πυλώνας «υπερηφάνεια» έχει
ενισχυθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Για την MSD , αποτελεί και επιπλέον
τρόπο για την υλοποίηση του οράματός της στην Ελλάδα που είναι να οδηγεί τις
εξελίξεις για να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων.

Mercedes-Benz Hellas
Best CSR Initiative
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κομμάτι κουλτούρας της MercedesBenz Ελλάς με τη στρατηγική της να επικεντρώνεται σε δύο τομείς: στα παιδιά
και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η πολυετής υποστήριξη του
εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Το «Χαμόγελο του Παιδιού». Το
Πάσχα του 2016, η εταιρεία με δική της πρωτοβουλία, υλοποίησε μία δράση
που ονομάστηκε «Easter Workshop 2016» και είχε ως στόχο τη δημιουργία
πασχαλινών δώρων αγάπης, για να πωληθούν στο bazaar που διοργανώνει
το «Χαμόγελο του Παιδιού». Μέσα από τις συλλογικές δραστηριότητες,
τα παιχνίδια και τις εκπλήξεις, σκοπός της εταιρείας ήταν να φέρει τους
εργαζομένους-συμμετέχοντες πιο κοντά, να λειτουργήσουν ομαδικά για ένα
κοινό καλό σκοπό, αλλά και να μάθουν, να δημιουργήσουν, να διασκεδάσουν.
Στην έναρξη κάθε συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν βιωματικά, μέσα από μικρές ομαδικές δραστηριότητες, μία από
τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν τα θεματικά εργαστήρια όπου
οι συμμετέχοντες μάθαιναν καινούργιες τεχνικές κατασκευής αντικειμένων. Κάθε
χρόνο, το «Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί πασχαλινό bazaar εντός
των εγκαταστάσεων της εταιρείας, στο οποίο το 2016 διατέθηκαν προς πώληση
και οι δημιουργίες των εργαζομένων. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του οργανισμού
ενημέρωσαν ότι σημειώθηκε 46% αύξηση κερδών σε σχέση με τα bazaar
προηγούμενων ετών.
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