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Recognizing outstanding FM practices

Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση εγκαταστάσεων
Με μεγάλη επιτυχία και το δυναμικό παρόν της αγοράς πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοργάνωση
των Facilities Management Awards, απηχώντας την ανάγκη του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου
για την ύπαρξη ενός θεσμού ανάδειξης των καλών πρακτικών

Μ

ε θερμή υποδοχή και εντυπωσιακή συμμετοχή
από τις εταιρίες του κλάδου και επιχειρήσεις κάθε
δραστηριότητας, διοργανώθηκαν τα Facilities
Management Awards 2014, από το Plant
Management της Boussias Communications. Τα βραβεία
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα με σκοπό
να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές
στο στρατηγικό και πολυδιάστατο τομέα της διαχείρισης
εγκαταστάσεων και υποδομών, από επιχειρήσεις, οργανισμούς,
φορείς και παρόχους υπηρεσιών.
Η μεγάλη συμμετοχή που συγκέντρωσαν κατέδειξε την ανάγκη
του αναπτυσσόμενου χώρου του FM για την ύπαρξη ενός θεσμού
ανάδειξης της καινοτομίας & των βέλτιστων πρακτικών, ώστε
να γνωστοποιηθεί η συνεισφορά του FM στην αειφορία των
επιχειρήσεων, να προβληθούν τα φωτεινά παραδείγματα και να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με απώτερο
σκοπό την προαγωγή του κλάδου.
Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του
νεοσύστατου Hellenic Facility Management Association και
με την υποστήριξη των American Society of Civil Engineers Hellenic Section, Hellenic Maintenance Society και Project
Management Institute Greece. Χορηγός των βραβείων ήταν η
LG Electronics Ελλάς.

Κριτική Επιτροπή
Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από μια ιδιαίτερα αξιόλογη
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, με κριτήριο το επαγγελματικό
& επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία &
εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων
και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Πρόεδρος της
επιτροπής ήταν ο Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος, Πολιτικός
Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ., American Society of Civil EngineersHellenic Section, Πρόεδρος Δ.Σ., Project Management
Institute-Greece. Μέλη της επιτροπής ήταν οι Δρ. Δημοσθένης
Αγγελίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Θαλάσσιων
Έργων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός,
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Δρ. Α. Μπούσια

Ν. Σοφιανός

Γ. Θεοδωρόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Λευτέρης Αναστασάκης,
Yπεύθυνος Εξωτερικών Σχέσεων, TITAN, Eκπρόσωπος του ΣΕΒ
στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και στην Επιτροπή
Τεχνικών Επαγγελμάτων στο Υπ. Ανάπτυξης, Εκλεγμένο
αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. του Χαμόγελου του Παιδιού,
Χαράλαμπος Αποστολίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,
Μέλος Δ.Σ., Hellenic Maintenance Society, Νίκος Zυγούρης,
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, Εθνικό Κτηματολόγιο
και Χαρτογράφηση, Πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Ελλάδος, Δρ. Γιάννης Κοζάτσας, Ηλεκτρολόγος &
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Κωνσταντίνος Μάντζιος, Ναυτικός
Μηχανολόγος MSc, MBA, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής,
Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης &
Διοιίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εκπρόσωπος
Hellenic Facility Management Association.

Τρόπος αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σε δύο
στάδια. Κατά το πρώτο, κάθε κριτής ξεχωριστά βαθμολόγησε
τις υποψηφιότητες σε ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή
πλατφόρμα, ενώ στο επόμενο, η επιτροπή συναντήθηκε
προκειμένου να συζητήσει τα αποτελέσματα, να επανεξετάσει
περιπτώσεις ισοψηφίας και να οριστικοποιήσει τα αποτελέσματα.
Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων υπήρξαν η

καινοτομία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πρακτικής,
η απόδοσή της και η σημασία της για τον κλάδο του FM.
Η αξιολόγηση έγινε σε απόλυτη κλίμακα και όχι συγκριτικά,
γι’ αυτό άλλωστε υπήρξαν κατηγορίες π.χ. με δύο αργυρά
και κανένα χρυσό βραβείο.
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Μαΐου
2014 στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Maroussi Plaza. Στην
εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η Δρ. Αναστασία Μπούσια,
Conference & Awards Producer, Plant Management BU,
Boussias Communications, παρευρέθηκαν πλέον των διακοσίων
υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες και φορείς
του κλάδου στη χώρα μας, οι οποίοι με αμείωτο ενδιαφέρον
και ενθουσιασμό γνώρισαν πρώτοι και χειροκρότησαν τα
βραβευμένα έργα και τις πρακτικές που αναδείχθηκαν από
την αδιάβλητη αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής. Τα βραβεία
απένειμαν στους νικητές οι Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος,
Πρόεδρος Kριτικής Eπιτροπής, Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός
Δ/ντής, Τμήμα Business Solutions, LG Electronics Hellas,
Νίκος Σοφιανός, Γενικός Γραμματέας, Eμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Λευτέρης Αναστασάκης, Μέλος
Κριτικής Επιτροπής, Μιχάλης Σφακιανάκης, Μέλος Κριτικής
Επιτροπής, Νικόλαος Νασιόπουλος, Πρόεδρος Hellenic
Maintenance Society (HMS), Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Πάνος
Ζαμάνης, Managing Partner, Galaxy Events & Catering και
Κωνσταντίνος Μάντζιος, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής.
Μετά την απονομή ακολούθησε δεξίωση σε εορταστικό κλίμα με
ανταλλαγή απόψεων και συγχαρητηρίων, η οποία απέπνευσε μία
ισχυρή αίσθηση αισιοδοξίας για το μέλλον του κλάδου. Χορηγός
Catering ήταν η Galaxy Εvents & Catering, ενώ Χορηγός Οίνου
η Limnos Organic Wines.
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Τα βραβεία
Κατηγορία

Εταιρεία

Βραβείο

A. Ενότητα: Εγκαταστάσεις / Premises
ISS Facility Services για το Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
ISS Facility Services για τη Novartis
LIDL HELLAS
ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT για τη Στέγη
“Συν Αθηνά”
ISS Facility Services για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- ΔΕΗ
ISS Facility Services για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
ISS Facility Services για τη CITIBANK

SILVER
SILVER
BRONZE

adidas Group - adidas Hellas AE
ERICSSON HELLAS SA

SILVER
BRONZE

ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT
McArthurGlen Designer Outlet Athens
από την COFELY GDF SUEZ
LAMDA HELLIX Data Centers
SPIE Hellas AE
ALL EXPERTS FACILITIES SERVICES SA
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Thrace Plastics Pack - Green Air Energy
SPIE Hellas AE
ISS Facility Services
ANTIPOLLUTION
ALECTRIS

GOLD

GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE

3.1 Wastewater Treatment
3.2 Landscaping
3.3 Security & Guard

Ζαριφόπουλος ΑΕ για την ΑΒ Βασιλόπουλος
SPIE Hellas AE
DELTA COSMOS GROUP - ΑΚΤΩΡ FM

GOLD
SILVER
BRONZE

3.4 Workplace Management

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BRONZE

1. Hospital & Healthcare
2. Pharmaceutical Companies
3. Retail
4. Construction & Engineering
5. Education
6. Electrical Power
7. Food & Beverages
8. Banking & Finance

GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER

B. Ενότητα: FM Activities
1. Assets
1.1 Rebuilding - Refurbishment
1.2 Space Planning - Interior Layout

2. Operations
2.1 Maintenance
2.1 Maintenance / Κλάδος Εμπορικά Κέντρα
2.1 Maintenance / Κλάδος Data Centers
2.2 Equipment & Services Providing
2.3 Energy Management & Certifications
2.3 Energy Management & Certifications
2.3 Energy Management & Certifications
2.4 Cleaning Pest Control
2.4 Cleaning Pest Control
2.5 Waste Management
2.6 Management Tools

GOLD

3. Services

Κ. Μάντζιος

Γ. Μαντάς

Ν. Νασιόπουλος

Μ. Σφακιανάκης

Λ. Αναστασάκης

Π. Ζαμάνης
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T

o Facility Management καθώς και το Infrastructure Management
συγκαταλλέγονται ανάμεσα στα 50 πιο αναπτυσσόμενα
επαγγέλματα στον κόσμο και οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς
είναι σημαντικά αυξητικές. Στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη
σήμερα το Facility Management αντιπροσωπεύει περίπου το 2 - 2.5%
του Α.Ε.Π. της κάθε χώρας. Πρόσφατη Σουηδική μελέτη αναφέρει ότι
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης περιορίζεται σε κάτω από
1%. Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι η δυναμική για την Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι μεταξύ 3% και 4%. Στη Βόρεια Αμερική αντιστοιχεί ποσοστό 3% στο
Facility Management και 4 % στο Infrastructure Management.
Αυτά τα ποσοστά καταδεικνύουν ότι η συστηματική και ολοκληρωμένη
διαχείριση κτηρίων και εγκαταστάσεων υποδομών, αποτελεί στη σημερινή
εποχή μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο δημιουργίας αξίας στον κύκλο
ζωής ενός έργου. Επιπλέον, σημαίνει ποιότητα στην εξυπηρέτηση του
σκοπού του έργου, εξοικονόμηση χρόνου και μείωση λειτουργικού
κόστους, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας.
Για αυτούς τους λόγους, η οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση εγκαταστάσεων αποτελεί έναν
από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους υπηρεσιών, είτε αντιμετωπίζεται ως in-house δραστηριότητα, είτε,
κυρίως, μέσω outsourcing σε εξειδικευμένες εταιρίες. Οι προτάσεις της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Ε. προς
την Ελλάδα (Task Force Greece) περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτάσεις outsourcing για το FM.
Έτσι, το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο κλάδος του FM βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο εξελικτικό στάδιο σε σχέση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνεπάγεται σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης και πολλαπλές
αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες.
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση επικοινωνίας του παγκόσμια
αναπτυσσόμενου κλάδου του FM καθώς και τις σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης που έχει στην Ελλάδα,
θεωρώ πολύ σημαντικές τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης, προβολής και επιβράβευσης δραστηριοτήτων
του κλάδου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, τα Facilities Management Awards, τα οποία διοργανώνει η έκδοση Plant
Management της Boussias Communications, με τη συνεργασία του Hellenic Facility Management
Association και την υποστήριξη των Hellenic Maintenance Society, American Society of Civil Engineers –
Hellenic International Section και Project Management Institute - PMI GREECE, επιβραβεύουν την αριστεία
και την καινοτομία στον χώρο του FΜ, συντελλώντας στην προαγωγή του.
Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου αγκάλιασαν τα Facilities Management Awards ήδη από την πρώτη
φορά και υπέβαλαν πολλαπλές υποψηφιότητες στις 42 διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων.
Οι υποψηφιότητες αυτές αξιολογήθηκαν από μία ιδιαίτερα αξιόλογη, ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, με κριτήριο
το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την αρτιότητα εφαρμογής & εξειδίκευσή τους
σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να κρίνουμε αξιόλογες, καινοτόμες πρακτικές οι οποίες
αναβαθμίζουν την ποιότητα και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, που περιμένω και στην
Ελλάδα να έχει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Θεωρώ ότι τα Facilities Management Awards λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω
ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη
ανάλογων πρακτικών.
Συγχαίρουμε όλες τις εταιρείες-οργανισμούς που διακρίθηκαν φέτος και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
δέσμευσή τους για αριστεία θα τους προσφέρει περαιτέρω αναγνώριση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
αγορά, ενώ θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
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GOLD
ISS Facility Services για το Γενικό
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ISS Facility Services
για τη Novartis

Hospital & Healthcare

Pharmaceutical Companies

Τ
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Η

ο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου σχεδιάστηκε και λειτουργεί
προσανατολισμένο στο τρίπτυχο ΑΝΘΡΩΠΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η στρατηγική σε θέματα
Facility Management επικεντρώθηκε στoυς εξής
πυλώνες: α) ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας μέσω
πρόσβασης σε νέες μεθόδους, καινοτομίες, υλικά, β) διαχείριση
της ανάπτυξης έτσι ώστε να είναι οικονομικά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά βιώσιμη, γ) δημιουργία λειτουργικών,
ευχάριστων, άνετων χώρων, φιλικών προς τους χρήστες τους.
Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, αναπτύχθηκαν
καινοτομίες σε διάφορους τομείς, όπως στις εγκαταστάσεις
του νοσοκομείου (βιοκλιματικός σχεδιασμός), στην καθαριότητα
(σύστημα Cleaning Excellence), στη διαχείριση Χώρων
Πρασίνου, στη σίτιση (σύστημα Cook & Chill), στην πληροφορική
(συστήματα PACS, Intranet, Online ραντεβού, e-LΑΒ). Το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί πρότυπο νοσηλευτικό
ίδρυμα, τόσο στα μάτια των ασθενών, όσο και της πολιτείας.
Εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τις παραπάνω καινοτομίες,
πέτυχε σε ετήσια βάση ποσοστό κάλυψης κλινών 85,01%,
μέση διάρκεια νοσηλείας 2,98 ημέρες, 73.660 εισαγωγές,
18.218 χειρουργικές επεμβάσεις, 3.295.384 εργαστηριακές
εξετάσεις, 189.162 εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και 103.984
περιστατικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τα έξοδα
του νοσοκομείου ανέρχονται στα 99 εκατ. €,ενώ τα έσοδα
στα 122,5 εκατ. €, με τα ασφαλιστικά ταμεία να οφείλουν 135
εκατ. €, γεγονός που το τοποθετεί ανάμεσα στα λίγα δημόσια
νοσοκομεία που παρουσιάζουν έσοδα.

εταιρεία Novartis είναι πελάτης της ISS τα
τελευταία 25 χρόνια, ενώ από τις αρχές του
2014 αυτή η συνεργασία άλλαξε, βελτιώθηκε
και προσαρμόστηκε στις σύγχρονες απαιτήσεις
ενός εργασιακού περιβάλλοντος . Για το λόγο αυτό
αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν μια σειρά από KPI’s και
εργαλεία μέτρησης ποιότητας και ικανοποίησης του πελάτη
(KPIs, Customer Satisfaction Surveys, Self-Assessments).
Η καθημερινή αξιολόγηση των υπηρεσιών της ISS είναι
ένα στοίχημα που κερδίζεται με συνεχή αγώνα για να
παρέχει added value στον πελάτη της αλλά αποτελεί και μια
μοναδική πηγή γνώσης και εμπειρίας για όλο τον οργανισμό
της ISS. Στόχος των παραπάνω είναι αφενός να βελτιώνει
συνεχώς το σύνολο των υπηρεσιών της και το περιβάλλον
εργασίας του πελάτη, και αφετέρου ο πελάτης να λειτουργεί
σαν συνεργάτης ώστε να λαμβάνονται από κοινού οι
αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραπάνω.

Ν. Βαχαβιώλος, Γ.Ν. Παπαγεωργίου - Μ. Ρούσσος, ISS - Ν. Σοφιανός, ΕΒΕΑ

M. Ρούσσος, ISS - Γ. Θεοδωρόπουλος, ΣΕΠΕ

GOLD
LIDL HELLAS
Retail

SILVER

ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT
για τη Στέγη “Συν Αθηνά”
Construction & Engineering

Η

Μ

Γ. Παρασκευόπουλος, LIDL - Γ. Θεοδωρόπουλος, ΣΕΠΕ

Α. Καθάριος, Άκτωρ FM - Δρ. Π. Χατζηπάνος, Πρόεδρος Επιτροπής

Lidl Hellas, λειτουργώντας σήμερα 221
καταστήματα, προέβη το Μάρτιο του 2012 στη
συνολική αναθεώρηση των ενεργειών της στον
τομέα του Facility Management. Σε αυτό το
πλαίσιο, αναθεωρήθηκαν όλες οι οργανωτικές διαδικασίες,
ορίστηκαν και εκπαιδεύτηκαν στελέχη της εταιρείας ως
διαχειριστές των καταστημάτων και εξασφαλίστηκε
η συνεχόμενη εκπαίδευση και υποστήριξη των στελεχών επί
του θέματος. Βελτιώθηκε η συνολική διαχείριση υπηρεσιών,
η ασφάλεια και λειτουργικότητα των καταστημάτων, αυξήθηκε
η ποιότητα υπηρεσιών και η εικόνα των καταστημάτων προς
τον πελάτη, ενώ μειώθηκαν τα έξοδα συντήρησης.
Η εφαρμογή ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης ακίνητων αποτέλεσε το επαναστατικό εργαλείο
για τη βελτιστοποίηση του FΜ στο σύνολο της εταιρείας, με
προηγμένες μεθόδους και ενέργειες αειφόρου ανάπτυξης.
Με τις δράσεις της η Lidl Hellas συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση του δυναμικά αναδυόμενου κλάδου του FΜ στην
Ελλάδα, εισάγοντας τεχνογνωσία από το εξωτερικό και
εφαρμόζοντας εξειδικευμένα πληροφορικά συστήματα,
παράλληλα εντάσσοντας τους εξωτερικούς συνεργάτες της
στις προηγμένες διαδικασίες διαχείρισης ακινήτων.

ε πρωτοβουλία της ΑΚΤΩΡ Facility Management,
ένα από τα οικοδομήματα του κέντρου σε
αχρηστία, το εγκαταλειμμένο δημοτικό περίπτερο
επί της οδού Αθηνάς έναντι της Βαρβακείου
Αγοράς, μετατράπηκε σε ένα έργο καλής πρακτικής για τα
υφιστάμενα κτήρια της Αθήνας σύμφωνα με τις αρχές της
αειφορίας (περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία). Πρόκειται για
ένα μικρό, αλλά ορατό παράδειγμα αστικής περιβαλλοντικής
πολιτικής για το μέλλον της Αθήνας. Η στέγη «Συν Αθηνά»
αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων με στόχο
να φιλοξενήσει ομάδες πολιτών και Μ.Κ.Ο. που με πράξεις
και δικά τους έργα συμμετέχουν ενεργά στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΚΤΩΡ
FM ανέλαβε αφιλοκερδώς όλες τις κατασκευαστικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες, το συντονισμό του έργου και
συνετέλεσε στην εξεύρεση των υπολοίπων. Συγκεκριμένα,
τοποθετήθηκε σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης με
κυτταρίνη που αποτελείται κατά 80% από ανακυκλωμένο
χαρτί από εξειδικευμένο συνεργάτη, εγκαταστάθηκε
φυτεμένο δώμα, τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα χαμηλής
κατανάλωσης και τεχνολογίας LED και έγινε βαφή των χώρων
με οικολογικά χρώματα.
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Facilities
management

Ενότητα: Εγκαταστάσεις / Premises

awards2014

SILVER

SILVER

ISS Facility Services για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΔΕΗ

Education

Electrical Power

Ο

Η

Β. Αντωνόπουλος, ISS - Δρ. Πάνος Χατζηπάνος, Πρόεδρος Επιτροπής

Μ. Τσερέκλας, ΔΕΗ - Δρ. Πάνος Χατζηπάνος, Πρόεδρος Επιτροπής

ι υπηρεσίες που παρέχει η ISS Facility Services
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(φύλαξης, καθαριότητας & τεχνικής συντήρησης)
μπορούν να αξιολογηθούν με δύο τρόπους,
είτε ως μεμονωμένες επιλεχθείσες υπηρεσίες, είτε ως
μια ολοκληρωμένη λύση. Η ολοκληρωμένη παροχή των
υπηρεσιών συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται
στον οργανισμό σε μια ενιαία λύση, όπου ο ένας τομέας
υπηρεσιών υποστηρίζει τους άλλους τομείς υπηρεσιών για
την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση
του συστηματικού σχεδιασμού της παροχής αυτών. Το ΑΠΘ,
αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών που
παρέχονται, απολαμβάνει τη μείωση του κόστους εντός του
οργανισμού, καθώς και τη συμμόρφωση με τη συμφωνία
του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της κοινής
νοοτροπίας και κουλτούρας.

10

ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στο χώρο της
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με κύκλο
εργασιών που ανέρχεται σε ~ 6 δις €. Οι πωλήσεις
ανέρχονται σε 52,8 TWh και ο αριθμός των πελατών
είναι ~7,4 εκατ. Κατέχει το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, η οποία ανέρχεται σε
~12,5 GW. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του απαιτούνται
καλά οργανωμένες υποστηρικτικές δομές. Οι υπηρεσίες
υποστήριξης αρχικά λειτούργησαν αποκεντρωμένα, σταδιακά
όμως ο μεγάλος όγκος εργασιών απαίτησε τη δημιουργία μιας
κεντρικής υποστηρικτικής μονάδας διαχείρισης και εποπτείας της
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ). Αποστολή της ΔΥΣ είναι
η αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας
και σε αυτή την κατεύθυνση στελεχώνεται με εξειδικευμένο
προσωπικό, σύγχρονα σχεδιαστικά και μελετητικά προγράμματα
και αρχείο. Συγχρόνως, παρακολουθεί τις εξελίξεις στις θεσμικές
απαιτήσεις. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
κτηρίων έχουν δημιουργηθεί δομές, με μέρος των εργασιών
να αναλαμβάνεται εσωτερικά και μέρος να ανατίθεται σε
κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτές αφορούν εργασίες
συντήρησης, φύλαξης, καθαρισμού κτηριακών εγκαταστάσεων,
λειτουργία κυλικείων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
κλπ., οι οποίες εξασφαλίζονται με την εποπτεία και επίβλεψη
καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος του έργου της
είναι το μέγιστο αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος. Οι δράσεις σε
ποικίλους άξονες δίδουν στη ΔΥΣ το δικαίωμα να συγκαταλέγεται
στις σημαντικές παρουσίες συνολικής διαχείρισης στον κλάδο
του FΜ.

SILVER

BRONZE

ISS Facility Services για την
Αθηναϊκή Ζυθοποιία

ISS Facility Services για τη
CITIBANK

Food & Beverages

Banking & Finance

Η

Η

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι πελάτης της ISS
τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, σε 4 σημεία
παροχής υπηρεσιών, σε όλη την Ελλάδα:
Αθήνα, Πάτρα, Λαμία και Θεσσαλονίκη.
Η συνεργασία περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες soft & hard
FΜ: Καθαρισμό, Προμήθεια Αναλωσίμων Καθαρισμού,
Φροντίδα Πρασίνου, Τεχνική Συντήρηση, Office Support
καθώς και Project Management. Το εξειδικευμένο και
έμπειρο προσωπικό που απασχολείται στους χώρους
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε εκτάσεις πολλών χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες
μεθόδους παρκολούθησης και καταγραφής κόστους,
η ολοκληρωμένη διαχείριση του πρασίνου με αποτέλεσμα
τη μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων και τη μείωση της
κατανάλωσης νερού, το Κέντρο Υποδοχής Κλήσεων
και η λειτουργία υπηρεσίας 24ωρης υποστήριξης
επειγουσών κλήσεων είναι κάποιοι από τους παράγοντες
που έχουν οδηγήσει στη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης
με την ISS.

Citibank είναι πελάτης της ISS επί σειρά ετών
σε υπηρεσίες Soft & Hard FΜ στα 2 κεντρικά
τους κτήρια σε Κηφισιά και Λ. Συγγρού, καθώς
και στα 19 υποκαταστήματα που διαθέτουν.
Με την παρουσία του εσωτερικού Facility Manager στις
εγκαταστάσεις της Citibank διασφαλίζεται η έγκαιρη,
απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών, οι
οποίες είναι: καθαρισμός, φροντίδα πρασίνου/φυτών
εξωτερικών/εσωτερικών χώρων, εφαρμογές απεντόμωσης/
μυοκτονίας, τεχνική συντήρηση σε critical και non-critical
εγκαταστάσεις (UPS, υποσταθμούς, γεννήτριες, κλιματισμό,
πυρανίχνευση, ανελκυστήρες). Η σχέση τιμής-ποιότητας, η
ετήσια εξοικονόμηση και ο σωστός προϋπολογισμός, είναι
τα βασικά σημεία που ολοκληρώνουν μία “Cost Effective”
συνεργασία, που σε συνδυασμό με το Quality Management
και το Facilities Management είναι τα συστατικά της
μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ
Citibank και ISS.

M. Σεχρεμέλη, ISS - N. Σοφιανός, ΕΒΕΑ - Η. Αργυρόπουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Μ. Σεχρεμέλη, ISS - Δρ. Π. Χατζηπάνος, Πρόεδρος Επιτροπής
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Ενότητα: FM Activities / Assets

awards2014

SILVER

BRONZE

adidas Group - adidas Hellas AE

ERICSSON HELLAS SA

Rebuilding - Refurbishment		

Space Planning - Interior Layout

Η

Η

Adidas Ηellas AE, θυγατρική της γερμανικής
εταιρείας αθλητικών ειδών και ένδυσης, Adidas
Group, περιλαμβάνει τις εταιρείες Reebok,
TaylorMade-Adidas (συμπεριλαμβανομένης
της Ashworth) και Rockport. Το 2013 η Adidas Hellas AE
αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ριζική ανανέωση της
αισθητικής και της λειτουργικότητας των γραφείων της (4,000
m2) στη Γλυφάδα, με μια ανακαίνιση που είχε σαν στόχο την
καλύτερη εργονομία & αξιοποίηση χώρου, τη βελτιωμένη
αποδοτικότητα, τη δημιουργία χώρων εστίασης, ξεκούρασης,
άσκησης, και την εναρμόνιση με τους παγκόσμιους στόχους
της εταιρείας στον τομέα της στρατηγικής της που ονομάζεται
«Πράσινη Εταιρεία». Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στη
Γερμανία και τα γραφεία σε άλλες πέντε περιοχές
συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα κοινό σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά ISO 14001.
Τα γραφεία είναι πιστοποιημένα και η διαχείριση γίνεται
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο σύστημα διαχείρισης.
Κάθε χρόνο η Adidas δημοσιεύει sustainability report όπου
παρουσιάζει τα επιτεύγματά της στον τομέα του fair trade και
της οικολογίας. Η εταιρεία έχει έτσι καταφέρει να ανήκει πλέον
στις 10 πολυεθνικές εταιρίες που σέβονται το περιβάλλον και
τηρούν αυστηρές προδιαγραφές αναφορικά με τα εργασιακά
ζητήματα κατά το “Global 100 Μost Sustainable Corporations
in the World”. H ανακαίνιση στα γραφεία της Ελλάδας είχαν
σαν αποτέλεσμα την επιπλέον μείωση των παγίων εξόδων αλλά
και την αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων.

Εricsson εφαρμόζει το στρατηγικό μεντέλο Ericsson
Workplace Design σε κτήρια και χώρους εργασίας
της εταιρείας σε 180 χώρες. Το μοντέλο περιγράφει
τη σχέση μεταξύ των θέσεων εργασίας και των
υποστηρικτικτών περιοχών ως προς την αποτελεσματικότητα
του χώρου εργασίας. Οι χώροι εργασίας «ανοιχτού τύπου»
σχεδιάζονται ώστε να δημιουργούν ευεξία, καθώς και να
υποστηρίζουν τις εταιρικές ανάγκες για ένα ευέλικτο &
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας που προδιαθέτει θετικά τα
στελέχη, ενισχύει την ομαδική εργασία και την αλληλεπίδραση,
ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την παραγωγική ατομική εργασία.
Κάθε θέση εργασίας χαρακτηρίζεται από άνεση, ευελιξία
και εργονομία, ενώ δεν είναι δεσμευτική, εφόσον τα
στελέχη μπορούν να επιλέγουν τη θέση που ανταποκρίνεται
ιδανικότερα στις ανάγκες τους. Η εργονομία είναι ένα από τα
σημαντικότερα θέματα και τακτικά διενεργούνται βελτιώσεις,
σχεδόν σε ετήσια βάση. Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός
ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις, διατηρώντας, ωστόσο,
κάποια διακριτικά και διαχρονικά στοιχεία έκφρασης που
παραπέμπουν στη Σκανδιναβική παράδοση. Όλα τα υλικά
προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι
ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές προμηθειών
και ποιότητας της εταιρείας. Τα έπιπλα χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα, ενώ η επιλογή γίνεται από προκαθορισμένο
κατάλογο και με βάση κριτήρια αειφορίας και βέλτιστης
διευθέτησης στο χώρο.

Α. Gellner, Adidas Hellas - Κ. Μάντζιος, Συντονιστής Επιτροπής

I. Γαλτσιώτης, Ericsson - Κ. Μάντζιος, Συντονιστής Επιτροπής
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Ενότητα: FM Activities / Operations

GOLD

GOLD

ΑΚΤΩΡ FACILITY
MANAGEMENT

McArthurGlen Designer Outlet
Athens από την COFELY GDF SUEZ

Maintenance

Maintenance / Κλάδος Εμπορικά Κέντρα

Η

Τ

AKTΩΡ Facility Management είναι υπεύθυνη
για την Τεχνική Συντήρηση και Υποστήριξη του
Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών (Baggage
Handling System) του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαθέτοντας τη
μακρόχρονη εμπειρία της ΑΚΤΩΡ σε αυτό τον ιδιαίτερα
εξειδικευμένο και απαιτητικό τομέα κατασκευών και
γνωρίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που
χαρακτηρίζει τη συντήρηση αυτών, η ΑΚΤΩΡ FM
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις από τη
διαχείριση εγκαταστάσεων αεροδρομίων με σκοπό να
μειώσει το κόστος της εργασίας και της ενέργειας, να
διαχειριστεί τα αποθέματα, να βελτιστοποιήσει την απόδοση
και τη μακροβιότητα και να εξασφαλίσει το μέγιστο επίπεδο
ασφάλειας μέσα σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια.

ο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen είναι μια σύνθετη
εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 42.000 τμ, η οποία
εξυπηρετεί τόσο καταναλωτές λιανικού εμπορίου,
όσο και εμπορικούς συνεργάτες. Με τα δεκάδες
καταστήματα, τα καφέ και εστιατόρια, τον παιδότοπο και
τον άνετο χώρο δωρεάν πάρκινγκ, οι εγκαταστάσεις είναι
σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν εργαζόμενους και
επισκέπτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνεχή βάση
(11 ώρες/μέρα – 330 περίπου μέρες/χρόνο). Αυτό εξάλλου
αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση εφαρμογής ενός σύγχρονου
Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό το σκοπό, η
McArthurGlen επέλεξε ένα συνδυαστικό μοντέλο διαχείρισης
των τεχνικών της εγκαταστάσεων, στο οποίο την κεντρική
εποπτεία έχει ο Facilities Manager, ενώ οι εργασίες ανατίθενται
σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών FM. Από την αρχή
λειτουργίας του, το κέντρο συνεργάζεται με την εταιρεία
COFELY, μέλος του ομίλου GDF SUEZ, για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των τεχνικών εγκαταστάσεων. Ήδη μέσα στα 3 χρόνια
λειτουργίας του, παρατηρείται μια σταθερή τάση μείωσης των
ήδη χαμηλών λειτουργικών εξόδων, της τάξης του 3%. Διάφορες
καινοτόμες πρακτικές, όπως η εκπόνηση 25ετους Life Cycle
Cost Analysis του εξοπλισμού ή η εγκατάσταση συστημάτων
παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων,
σε συνδυασμό με την εφαρμογή αρχών επιστημονικής
συντήρησης εγκαταστάσεων, επιτρέπουν στο εκπτωτικό χωριό να
σχεδιάζει μακροπρόθεσμα τη στρατηγική του, με γνώμονα πάντα
το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών για όλους τους πελάτες
και συνεργάτες του.

Ι. Αναστασιάδης - Γ. Μαντάς, LG Electronics Hellas

Γ. Δανιόλος,Cofely - Γ. Λιακέας,McArthurGlen - Γ. Μαντάς, LG Electronics Hellas
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Ενότητα: FM Activities / Operations

awards2014

GOLD

GOLD

LAMDA HELLIX Data Centers

SPIE Hellas AE

Maintenance / Κλάδος Data Centers

Equipment & Services Providing

Η

Α

LAMDA HELLIX αποτελεί την πρώτη και ταυτόχρονα
πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2008
και ISO27001:2005 εταιρεία ολοκληρωμένης
παροχής υπηρεσιών Data Centers στην Ελλάδα και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά, έχει δημιουργήσει μια
εξειδικευμένη υπηρεσία συντήρησης, υποστήριξης και λειτουργίας
υποδομών Data Centers, που περιλαμβάνει • απομακρυσμένη
επίβλεψη – monitoring του εξοπλισμού των Η/Μ υποδομών σε
24ωρη βάση, 365 μέρες τον χρόνο, μέσω του TOC • οργάνωση
της συντήρησης μέσω ειδικού λογισμικού (AIMMS) • παροχή
προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης σε 24ωρη βάση, μέσω
της εξειδικευμένης τεχνικής ομάδας πιστοποιημένων μηχανικών
• διαχείριση λειτουργίας του συνόλου των Η/Μ υποδομών
από ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών, οι οποίοι
καθορίζουν τα set points, αναλύουν ενεργειακά δεδομένα,
αξιολογούν την εγκατάσταση – λειτουργία νέου ΙΤ εξοπλισμού,
μελετούν το χρόνο απόσβεσης επενδύσεων (ROI) σχετικών με
αντικαταστάσεις – μετατροπές υποδομών κ.λ.π. • reporting,
παρακολούθηση δεικτών KPIs: PUE, UDC MTTF, MTTR, IT
power evolution, power and cooling utilization κ.λ.π. Αυτή την
περίοδο παρέχονται υπηρεσίες σε 40 Data Centers, στην Ελλάδα
και στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη. Το επίπεδο υπηρεσιών έχει
αναγνωριστεί και βραβευθεί διεθνώς, το 2009 ως Best Regional
Data Center Operator στη ΝΑ Ευρώπη, το 2010 με το Best
European Green Initiative Award, το 2011 με το Best European
Facilities Management Award, το 2012 με το Improved Data
Center Energy efficiency, το 2012 με το Energy Mastering-Green
Data Centers, τo 2014 με το Green ICT – Data Center Award in
Greece.

πό το 2001 η SPIE Hellas, πρώην HOCHTIEF Facility
Management Hellas, παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες Facility Management σε έργα όπως
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ολυμπιακά Ακίνητα,
μεγάλα ξενοδοχεία (Maris Resort) και τράπεζες (Eurobank).
Στην Ελλάδα πρώτη επέλεξε για τους μεγαλύτερους
πελάτες της την εγκατάσταση και λειτουργία πρωτοπόρου
λογισμικού ξεκινώντας από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Η πολυπλοκότητα συστημάτων και η έκταση εγκαταστάσεων
αποτέλεσε πρόκληση για το εγχείρημα αυτό που στέφθηκε με
επιτυχία εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία του εξοπλισμού
και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου. Στη
συνέχεια επεκτάθηκε στο σύνολο των πελατών της εταιρείας.
Το καινοτόμο λογισμικό συνδυάζει εργασίες συντήρησης
με προμήθειες και διαχείριση της αποθήκης, παρέχει τη
δυνατότητα διασύνδεσης με λογιστικά μηχανογραφικά
συστήματα και είναι ικανό να εκδίδει μαζικές εντολές
εργασίας. H αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική
στρατηγική της εταιρείας, καθώς οι υπηρεσίες της κινούνται
στους άξονες οικονομία, κοινωνία - άνθρωπος, περιβάλλον.
Απόδειξη αποτελούν οι πιστοποιήσεις με τα διεθνή πρότυπα
ISO 14001 (περιβάλλον) και OHSAS 18001 (υγεία & ασφάλεια
εργαζομένων). Η SPIE Hellas εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο
ποιότητας των εγκαταστάσεων και μείωση του κόστους
συντήρησης, λόγω εξοικονόμησης σε λειτουργικά έξοδα και
καταναλώσεις αλλά και αναδιοργάνωσης και προγραμματισμού
των εκτελούμενων εργασιών. Η εταιρεία ακολουθεί διεθνή
πρότυπα και οι επιδόσεις της βασίζονται σε συγκεκριμένους
δείκτες.

Δ. Κάνταρος, Lamda Hellix - Γ. Μαντάς, LG Electronics Hellas

J. K�chling, Spie Hellas - N. Νασιόπουλος, HMS
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Executive Briefing for Industry and Enterprises Professionals

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ GAZPROM ΓΙΑ ∆ΕΠΑ
Συµµετέχουν και έξι ακόµη ενεργειακές εταιρείες
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι µπαίνει η
διαδικασία πώλησης της ∆ΕΠΑ, καθώς
όπως έγινε γνωστό ξεκίνησε επίσηµα η
διεθνής πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος.
Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, όπως
αναφέρει ο δηµοσιογράφος Χάρης
Φλουδόπουλος του Capital, για την
απόκτηση της ∆ΕΠΑ, καταρχήν ενδιαφέρον
έχουν εκδηλώσει µεγάλες ενεργειακές
εταιρείες της Ευρώπης και όχι µόνο, οι
οποίες και είναι έτοιµες να συµµετάσχουν
στο διαγωνισµό. Το πρώτο θετικό δείγµα
δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη
συνάντηση του υπουργού περιβάλλοντος
Γιώργου Παπακωνσταντίνου µε το γενικό
διευθυντή της Gazprom Export και
αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής της
Gazprom Αλεξάντρ Μεντβέντεφ. Στη
διάρκεια της συνάντησης η ρωσική πλευρά
επανέλαβε το ενδιαφέρον της για την

ελληνική αγορά. Πληροφορίες θέλουν την
Gazprom να είναι έτοιµη να καταθέσει
προσφορά για την απόκτηση της ∆ΕΠΑ
µέσω της Προµηθέας Gas της κοινής
εταιρείας της ρωσικής εταιρείας µε τον
όµιλο Κοπελούζου. Η ελληνική πλευρά,
είναι λογικό να αντιµετωπίζει θετικά το
ρωσικό ενδιαφέρον για την απόκτηση της
∆ΕΠΑ, µε το σκεπτικό ότι όσο µεγαλύτερος
είναι ο ανταγωνισµός στη διαδικασία
αποκρατικοποίησης τόσο ανεβαίνουν οι
προσδοκίες για τα έσοδα που θα
προκύψουν. Ερώτηµα παραµένει πάντως σε
σχέση µε το ρωσικό ενδιαφέρον, η στάση
της Κοµισιόν, η οποία αντιµετωπίζει µε
επιφύλαξη την περαιτέρω αύξηση της
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη
Ρωσία. Την ίδια στιγµή πάντως
πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ενδιαφέροντος για τη
∆ΕΠΑ από περίπου 20 µεγάλες εταιρείες, οι

οποίες εστιάζουν στη στρατηγική
τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στη ΝA
Ευρώπη. Αν και επί του παρόντος δεν είναι
ξεκάθαρο εάν και οι 20 εταιρείες θα
προχωρήσουν στην κατάθεση προσφοράς,
πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον έξι
µεγάλους ενεργειακούς οµίλους να έχουν
δηλώσει ότι θα συµµετάσχουν στη
διαδικασία. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται η αλγερινή Sonatrach, η
κρατική εταιρεία του Qatar, η ισπανική Gas
Natural, η γαλλική GdF Suez, η ιταλική ENI
και η αυστριακή OMV. Σηµειώνεται ότι στις
επόµενες ηµέρες η ∆ΕΠΑ αναµένεται να
ανακοινώσει και επισήµως, σηµαντική
κερδοφορία για δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
∆ΕΠΑ µέσα στο 2011 κατάφερε να αυξήσει
κατά 30% τις πωλήσεις της σε όγκους,
καταγράφοντας κέρδη EBITDA 275 εκατ.
ευρώ και καθαρά κέρδη 191 εκατ. ευρώ.

Όλες οι ειδήσεις και οι εξελίξεις από το χώρο
της βιομηχανίας και τους επιμέρους τομείς
της, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον,
οι αυτοματισμοί, η ποιότητα, η συντήρησηλίπανση, η συσκευασία, η τεχνολογία,
τα logistics και οι μεταφορές, δίνονται κάθε
εβδομάδα ηλεκτρονικά με ένα «κλικ» στους
επαγγελματίες του χώρου.

• Coca-Cola 3Ε: Λουκέτο στις παραγωγικές γραµµές Θεσσαλονίκης και Πάτρας
Σε κλείσιµο των γραµµών παραγωγής σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα
προχωρά η Coca-Cola 3Ε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των
δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πρόκειται να µεταφέρει τον όγκο
παραγωγής των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης και Πάτρας
στις αντίστοιχες µονάδες του Σχηµαταρίου, Βόλου και Ηρακλείου,
αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί κέντρα διανοµής και γραφεία για
τις πωλήσεις και άλλες υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στην
Πάτρα. Η µετάβαση στη νέα λειτουργική δοµή θα επηρεάσει 30
εργαζοµένους, για τους οποίους θα αναζητηθούν τρόποι για την
καλύτερη δυνατή αποχώρησή τους, όπως π.χ. προγράµµατα
εθελουσίας εξόδου. Η απόφαση της 3Ε, σύµφωνα µε ανακοίνωσή
της, οφείλεται στη µείωση της αγοραστικής δύναµης των
καταναλωτών και κατά συνέπεια της σηµαντικής πτώσης των
πωλήσεων της εταιρείας, ειδικότερα το 2011, όπου ο τοµέας των

αναψυκτικών
υποχώρησε κατά
8,9%, οι χυµοί κατά
10,1% και τα
εµφιαλωµένα νερά
κατά 5,7%.
Υπενθυµίζεται πως
για το σύνολο του
2011 ο όγκος
πωλήσεων της
Coca-Cola 3E στην
Ελλάδα υποχώρησε κατά 12% και κατά 28% στο τέταρτο τρίµηνο
του 2011, λόγω των µέτρων λιτότητας που συρρίκνωσαν το
διαθέσιµο εισόδηµα, της κατακόρυφης αύξησης του ΦΠΑ αλλά
και της µείωσης του αριθµού των καταστηµάτων λιανικής.

1
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ο Karela Office Park αποτελεί το πρώτο κτήριο στην
Ελλάδα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
βάσει των διεθνών προδιαγραφών της Αμερικάνικης
πιστοποίησης για πράσινα κτήρια LEED® και βάσει
της Ελληνικής Νομοθεσίας ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία
Α. Η πιστοποίηση αφορά όλους τους τομείς της μελέτης και
κατασκευής του έργου. Η κατασκευή του κτηρίου, συνολικής
επιφάνειας 61.570 m2, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του
2012 υπό τη διεύθυνση της εταιρείας Dimand για λογαριασμό
των εταιρειών ΟΤΕ / Cosmote. Στην παραπάνω κατασκευή
απονεμήθηκε η διεθνής πιστοποίηση LEED στο βαθμό Gold,
η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ άλλων παραγόντων με τη συμβολή
του τμήματος Ενέργειας & Αυτοματισμού της εταιρείας All
Experts Facilities Services ΑE. Η αξιολόγηση LEED είναι
ένα σύστημα πιστοποίησης κτηριακών εγκαταστάσεων που
αναπτύχθηκε από το Αμερικάνικο Συμβούλιο για «Πράσινες»
Κτηριακές Εγκαταστάσεις (USGBC). Το τμήμα Ενέργειας &
Αυτοματισμού της εταιρείας Αll Experts Facilities Services
εγκατέστησε και προγραμμάτισε επιτυχώς τα συστήματα
ελέγχου των H/M εγκαταστάσεων. Οι προτάσεις για τον
τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων στη φάση μελέτης και
σχεδιασμού, συνέβαλαν σημαντικά στη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης του συγκροτήματος. Το BMS που
εγκαταστάθηκε στο συγκρότημα ελέγχει τον κλιματισμό και το
φωτισμό των χώρων με βάση την παρουσία των χρηστών και
την φωτεινότητα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών ενέργειας.

Π. Κουβέλης, All Experts Facilities Services - Π. Παναγιωτίδης, Dimand Ν. Νασιόπουλος, HMS
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κρίσιμη τρέχουσα οικονομική συγκυρία επέβαλε
δράσεις εξοικονόμησης πόρων ώστε να είναι
δυνατή η συνέχιση παροχής υπηρεσιών υγείας στο
τμήμα της περιφέρειας που καλύπτει το Νοσοκομείο
Λαμίας. Το ίδρυμα, μέσω της συνεργασίας του με την ΑΚΤΩΡ
FACILITY MANAGEMENT, έχει προχωρήσει στην ορθολογική
διαχείριση της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, έχοντας
σκοπό την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών
πόρων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, το
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας εφαρμόζει την τελευταία τριετία
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (φυσικό αέριο, ηλεκτρονικά
ballast στα φωτιστικά σώματα, λειτουργία κλιματιστικών
μονάδων με χρονοπρόγραμμα κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να
υπάρχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για το ίδρυμα. Με τις
προαναφερόμενες ενέργειες έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση
380.000€ στην τριετία από τη χρήση φυσικού αερίου
έναντι αυτής του πετρελαίου, ενώ έχει επιτευχθεί μείωση
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 220.000
Kwh την ίδια περίοδο. Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα
επιτεύχθηκαν σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, όπου τα
προβλήματα χρηματοδότησης και έλλειψης πόρων διαρκώς
αποτελούσαν τροχοπέδη στην εξέλιξη των περισσότερων
δράσεων που ανέπτυσσε το Νοσοκομείο. Παρά ταύτα,
το ίδρυμα συνεχίζει την προσπάθειά του και σύντομα θα
προχωρήσει σε μία σημαντική επένδυση όπως είναι η
εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ενέργειας (ΣΗΘΥΑ),
προϋπολογισμού 1.500.000,00€, η οποία έχει ενταχθεί και θα
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, προσπαθώντας να βελτιώσει και
άλλο τους οικονομικούς και ενεργειακούς του δείκτες.
Δρ. Α. Σεπετής, Γ.Ν. Λαμίας - N Nασιόπουλος, HMS
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ε ανάθεση της εταιρείας Thrace Plastics Pack
στα Ιωάννινα εξετάστηκε όλο το Σύστημα
Πεπιεσμένου Αέρα με σκοπό να βελτιωθούν
δράσεις και διαδικασίες και να φέρουν, μέσα
από ένα καλύτερο έλεγχο, συνθήκες για μείωση των δαπανών
ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας.Οι προκλήσεις /
ανάγκες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας
που εξετάζει το σύστημα πεπιεσμένου αέρα σε Βιομηχανία
Πλαστικών στα Ιωάννινα ήταν οι εξής: ανάγκη βελτίωσης
ποιοτικών χαρακτηριστικών του πεπιεσμένου αέρα
• ανεύρεση δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας
• περιβαλλοντική διαχείριση • σύγχρονος εποπτικός έλεγχος
για παρακολούθηση του συστήματος, των κρίσιμων στοιχείων
λειτουργίας καθώς και καθιέρωση Δεικτών KPI.
Εφαρμόστηκε μέτρηση και ανάλυση των αναγκών
ζήτησης, καθώς και κρίσιμων παραμέτρων στηριζόμενοι σε
πραγματικές μετρήσες / audit και επιλέχθηκε συγκεκριμένη
διαδικασία αναδιοργάνωσης του συστήματος πεπιεσμένου
αέρα, που σκοπό είχε και την λήψη περιβαλλοντικών λύσεων.
Τα αποτελέσματα των δράσεων έδωσαν σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας από μείωση της κατανάλωσης με
εντοπισμό και μείωση των απωλειών / διαρροές, καθώς
επίσης και βελτίωση των στοιχείων ποιότητας του πεπιεσμένου
αέρα. Τέλος, σημαντικό όφελος για την επιχείρηση είναι
η εφαρμογή και λειτουργία σύγχρονου συστήματος
παρακολούθησης (Scada) με σκοπό να λειτουργήσει ως
εργαλείο πληροφόρησης για το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

εταιρεία SPIE Hellas, πρώην HOCHTIEF Facility
Management Hellas, παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης
εγκαταστάσεων από το 2001. Το 2004 ανέλαβε
το έργο καθαρισμού του αεροδρομίου Ελευθέριος
Βενιζέλος, μια πρόκληση με πολυποίκιλα ζητήματα. Για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004, εταιρεία συντήρησης και
διαχείρισης εγκαταστάσεων ανέλαβε ένα τόσο απαιτητικό
και με ιδιαίτερες προδιαγραφές έργο καθαρισμού, σε
ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης
την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η εμπειρία και η
τεχνογνωσία της SPIE Hellas αποτέλεσαν το κλειδί για
την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, η οποία οδήγησε
στη βράβευση του αεροδρομίου της Αθήνας, ως ένα από
τα πιο καθαρά στον κόσμο. Πιστή στην επιχειρηματική
της στρατηγική η εταιρεία έθεσε ως βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης σε 3 άξονες, περιβάλλον – κοινωνία –
οικονομία. Για την εταιρεία του αεροδρομίου η προστιθέμενη
αξία είναι προφανής, δεδομένου ότι εκείνη τη χρονιά το
αεροδρόμιο της Αθήνας αναδείχθηκε σύμφωνα με τις
μετρήσεις της ΙΑΤΑ, 1ο σε καθαριότητα στην Ευρώπη και
2ο σε καθαριότητα στον κόσμο. Η παρακολούθηση της
επιτυχούς και βάσει των προδιαγραφών του αεροδρομίου
υλοποίησης του έργου, έγινε βάσει του συστήματος δεικτών
του Ελευθέριος Βενιζέλος (KPIs monitoring system).

Θ. Γιαμακίδης, Green Air Energy - Ν. Νασιόπουλος, HMS

J. K�chling, Spie Hellas - Μ. Σιντόση, Spie Hellas - M. Σφακιανάκης, Μέλος Επιτροπής
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κλάδος υγείας αποτελεί για την ISS έναν σημαντικό
πυλώνα που στηρίζει την εταιρεία εδώ και σχεδόν 20
χρόνια, καθώς έχει συνεργασία με 32 υγειονομικούς
φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα και ετήσιο κύκλο
εργασιών περίπου 22,5 εκατ. €. Νοσοκομειακές μονάδες όπως
το Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Ιωαννίνων, το Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία
Σοφία», το Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης
«Γ. Παπανικολάου» και πολλά ακόμη άλλα εμπιστεύονται
στην ISS εδώ και πολλά χρόνια την παροχή των υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων τους. Σε όλη αυτή τη μακρόχρονη
διαδρομή η ISS έφερε νέες εξελίξεις στην παροχή των
υπηρεσιών καθαριότητας στη συγκεκριμένη αγορά. H συνεχής
ενημέρωση του προσωπικού από την παγκόσμια εμπειρία
της ISS, η οποία ανατροφοδοτείται διαρκώς, oι τακτικές και
σύγχρονες εκπαιδεύσεις ολόκληρου του προσωπικού από
πιστοποιημένους ευρωπαϊκούς φορείς όπως το BICSc, αλλά και
έμπειρους εκπαιδευτές, δημιουργούν ένα ισχυρά εκπαιδευμένο
προσωπικό το οποίο μπορεί να αντεπεξέλθει στις πιο υψηλές
απαιτήσεις στον καθαρισμό. Με βάση αυτές τις εκπαιδεύσεις έχει
καταρτιστεί η αρτιότερη μεθοδολογία που αφορά το καθαρισμό.
Χρήση καινοτόμων πρωτοποριακών συστημάτων όπως το
Cleaning excellence, το οποίο προσφέρει υψηλότερα επίπεδα
υγιεινής και αποτελεσματικότητας, οικονομία στην καθημερινή
κατανάλωση νερού και χημικού και εργονομικός σχεδιασμός ο
οποίος ελαχιστοποιεί την καταπόνηση του χρήστη, δημιούργησαν
μια άλλη φιλοσοφία στον καθαρισμό των υγειονομικών χώρων.
Η χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων επιτυγχάνει καλύτερο
και ποιοτικότερο αποτέλεσμα, μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα,
μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.

Antipollution είναι ελληνική εταιρεία παροχής
υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων
και Καταλοίπων Πλοίων. Η εταιρεία παρέχει τις
υπηρεσίες της στα περισσότερα μεγάλα Ελληνικά
λιμάνια, με αντικείμενο την παραλαβή και διαχείριση στερεών
αποβλήτων. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία «zero waste», στοχεύει
στη μείωση του ποσοστού των αποβλήτων που προορίζονται σε
Χ.Υ.Τ.Α, επενδύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Διατηρώντας στραμμένο το
ενδιαφέρον στις εξελίξεις των περιβαλλοντικών πρακτικών που
ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέρα από
αυτή, η Antipollution ως ενεργό μέλος της Euroshore, στοχεύει
να μεταφέρει στον ελληνικό χώρο την ευρωπαϊκή αυτή
εμπειρία. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με
τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 16304, εφαρμόζει καινοτόμες
τεχνολογίες, όπως η ανάπτυξη custom-made λογισμικού για
τη διαχείριση των οχημάτων της και η παρακολούθηση των
αποβλήτων που διαχειρίζονται σε πραγματικούς χρόνους,
καθώς και επενδύει σε νέες υποδομές, εξοπλισμό και
ειδικευμένο προσωπικό, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

X. Αποστολοπούλου, ISS - M. Σφακιανάκης, Μέλος Επιτροπής

Β. Βασιλειάδης, Antipollution - Π. Ζαμάνης, Galaxy Events & Catering
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ALECTRIS
Management Tools

Πού συχνάζει
ο Aneesh Chopra, η Charlene Li,
o Jaques Santer, o Sir Terry Leahy,
o Neil Rackham και ο Willem Buiter;

E

ίναι πολλές οι περιπτώσεις που μεσαίας ή μεγάλης
κλίμακας Φ/Β πάρκα αντιμετωπίζουν μειωμένη
απόδοση, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία τους και
προκαλεί αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις
των πελατών, ενώ έχει συνέπειες στη ρευστότητα και την
απόδοση επένδυσης. Οι υπηρεσίες Operation & Maintenance,
καθώς και Αsset Management Services , είναι αναπόσπαστo
μέρος της λειτουργίας των Φ/Β/ εκγαταστάσεων. Εξαρτώμενες
από τα πραγματικά επίπεδα απόδοσης, αυτές οι υπηρεσίες
μπορούν να επιφέρουν άμεσα και ισχυρά αποτελέσματα σε
περιπτώσεις υπο-απόδοσης, ενώ μπορούν να είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες και σε πάρκα ικανοποιητικής απόδοσης, αφού
αύξηση της τάξης ακόμη και λίγων εκατοστιαίων μονάδων
επιφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος για τους ιδιοκτήτες.
Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, οι υπηρεσίες Ο&Μ και Asset
Management στον κλάδο των Φ/Β εκλαμβάνονται ως ένα
κόστος απαραίτητο για τη διατήρηση των εσόδων, και όχι ως
ευκαιρία για αύξησή τους, αφού οι επενδυτές δε γνωρίζουν
τη δυναμική του Continuous Improvement & Performance
Optimization (CIPO). Η έννοια του CIPO απορρέει από το
συνδυασμό της διαχειριστικής πλατφόρμας ACTIS με τις
υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Engineering
και O&M. Η εταιρεία ALECTRIS βελτίωσε σημαντικά το δείκτη
απόδοσης Φ/Β πάρκων μετά από την παρέμβασή της με
υπηρεσίες CIPO. Επιπλέον, η βελτίωση των KPIs αύξησε την
αποδοτικότητα, τη ρευστότητα και το ROI.

www.boussiasconferences.gr
Άνθρωποι και ιδέες
σε δηµιουργικές συναντήσεις

N. Nικήτας, Alectris - Π. Ζαμάνης, Galaxy Events & Catering

Η εµπειρία της γνώσης
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GOLD
Ζαριφόπουλος ΑΕ
Για την ΑΒ Βασιλόπουλος

SILVER

SPIE Hellas AE
Landscaping

Wastewater Treatment
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Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, χαρακτηριζόμενη από
βαθιά ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τις
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στον άνθρωπο,
έχει στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την
εφαρμογή των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης
στους χώρους που δραστηριοποιείται και κατ’ επέκταση στην
περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας. Στην αποθηκευτική
μονάδα της στα Οινόφυτα Βοιωτίας έχει επενδύσει στις νέες
τεχνολογίες, επιλέγοντας τη Ζαριφόπουλος ΑΕ σαν εξειδικευμένη
εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, πυρασφάλειας και
αυτοματισμού, για την ανάπτυξη Συστήματος BΕMS, διαχείρισης
και ενεργειακού ελέγχου του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεών
της. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι εξοικονόμηση ενέργειας
τουλάχιστον κατά 30%, καθώς και μείωση των εκπομπών CO2 σε
σχέση με αντίστοιχες συμβατικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, το αυτοματοποιημένο σύστημα επιτηρεί τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού, διασφαλίζοντας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη
και περιβαλλοντικά ελεγχόμενη περιοχή, όπως αυτή του Ασωπού,
αφενός την ποιοτική επεξεργασία των υδάτινων αποβλήτων, και
αφετέρου την επανάχρηση του διυλισμένου νερού, σε συνδυασμό
με σύστημα γεώτρησης και αποθήκευσης βρόχινου ύδατος
για χρήσεις άρδευσης. Η άριστη λειτουργία των μηχανημάτων
εξασφαλίζεται από το άρτια εκπαιδευμένο
και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο
προσωπικό της ΑΒ, σε αγαστή
συνεργασία με την τεχνική υποστήριξη της
Ζαριφόπουλος, στο πλαίσιο συμβολαίου
παροχής υπηρεσιών προληπτικής και
02
επιδιορθωτικής συντήρησης.
01. Ν. Χριστοφιδέλης, Ζαριφόπουλος - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής
02. Θ. Ψωμάς, ΑΒ Βασιλόπουλος - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής
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SPIE Hellas, πρώην HOCHTIEF Facility
Management Hellas, έχει στο ενεργητικό της
από το 2001 πληθώρα έργων πρασίνου, όπως ο
βιολογικός κήπος του συγκροτήματος ξενοδοχείων
Maris και η λίμνη στο Ολυμπιακό Ακίνητο Σχινιά (περιοχή
natura). Η κατασκευή βιολογικού κήπου υλοποιήθηκε ώστε
να τροφοδοτηθούν τα εστιατόρια των ξενοδοχείων με
ντόπια βιολογικά προϊόντα ιδίας παραγωγής. Η προσπάθεια
ξενοδοχείων να καλλιεργήσουν βιολογικά προϊόντα
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια των
εστιατορίων τους, αποτελεί καινοτόμο πρακτική και η SPIE
Hellas ανέλαβε να υλοποιήσει αυτή την καινοτομία.
Η συντήρηση πρασίνου σε μια περιοχή με ιδιαιτερότητες και
αυξημένες απαιτήσεις (natura), αποτέλεσε πρόκληση για την
εταιρεία. Η συντήρηση πρασίνου στη λίμνη Σχινιά ήταν το πρώτο
έργο που ανέλαβε στην Ελλάδα εταιρεία ολοκληρωμένων
υπηρεσιών συντήρησης, σε περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη από
περιβαλλοντικής πλευράς. Οι υπηρεσίες της SPIE Hellas
ακολουθούν τους άξονες οικονομία, κοινωνία - άνθρωπος,
περιβάλλον. Απόδειξη αποτελούν οι πιστοποιήσεις με τα διεθνή
πρότυπα ISO 14001 (περιβάλλον) και OHSAS 18001 (υγεία
& ασφάλεια εργαζομένων). Η SPIE Hellas εξασφαλίζει για
τους πελάτες της μείωση του κόστους και υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρασίνου
τηρήθηκαν διεθνή πρότυπα για βιολογικές καλλιέργειες
και περιοχές natura και οι επιδόσεις υπολογίστηκαν βάσει
συγκεκριμένων δεικτών.

Π. Φωτιάδης, Spie Hellas - J. K�chling, Spie Hellas - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής
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Ένα πολύτιµο εργαλείο γνώσης και ενηµέρωσης
που εµπιστεύονται περισσότερα από 2.000 στελέχη
και πάροχοι υπηρεσιών του HR
Τα νέα εργαλεία διοίκησης, οι ανανεωµένες µέθοδοι διαχείρισης, οι επίκαιρες πρακτικές
και οι σύγχρονες τάσεις συνθέτουν το περιεχόµενο του περιοδικού
HR PROFESSIONAL.
Κάθε µήνα στις σελίδες του, Επαγγελµατίες από το χώρο της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ακαδηµαϊκοί καταθέτουν την εµπειρία και τις απόψεις τους πάνω
σε φλέγοντα ζητήµατα που απασχολούν τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη του HR.

Kλεισθένους 338,153 44 Γέρακας, Τ.: 210 66 17 777, F.: 210 66 17 778
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DELTA COSMOS GROUP AKTΩΡ FM

BRONZE

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Workplace Management

Security & Guard		
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Τ

ο 2010 η Delta Cosmos Group ανέλαβε τη φύλαξη
όλων των χώρων του εμπορικού κέντρου Mediterranean
Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί
60 εργαζόμενους στο έργο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες ασφαλείας που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία
του σε όλους τους χώρους ευθύνης της. Στις αρμοδιότητες του
προσωπικού φύλαξης είναι η προστασία των εγκαταστάσεων και
των επισκεπτών, η αποτροπή κλοπών και δολιοφθορών και η σωστή
εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά την ανάληψη του έργου η εταιρεία
κλήθηκε να αντιμετωπίσει ακραία περιστατικά παραβατικότητας.
Το πρώτο βήμα ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και η αξιολόγηση
των αναγκών, των κινδύνων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της φύλαξης. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων βασίστηκε κυρίως
στην ανάλυση και είχε ως αντικείμενο τον εντοπισμό, την αποτροπή
και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και την
εξειδίκευση στις ανάγκες φύλαξης του έργου. Οι ενέργειες της
εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο (σε
ποσοστό 97%) των περιστατικών παραβατικότητας, την πλήρη
εξάλειψη κλοπών αυτοκινήτων και οποιωνδήποτε παραπόνων από
πελάτες σε ζητήματα ασφαλείας. Η επιτυχία του έργου έγκειται στη
συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών φύλαξης.

02

Η

Νestlé Ελλάς έχει δεσμευθεί να βελτιώνει
τις ζωές των ανθρώπων κάθε μέρα, όπου
και αν βρίσκονται. Η εκπλήρωση αυτής της
δέσμευσης δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει
μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αξία όχι μόνο για τους
καταναλωτές και πελάτες, τις κοινωνίες, τους μετόχους αλλά
και τους εργαζομένους της εταιρείας. Η εταιρεία προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα κατάλληλο και όμορφο περιβάλλον
εργασίας και να εξασφαλίζει για τους υπαλλήλους της και τις
οικογένειές τους Υγεία και Ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η
εταιρεία αναβάθμισε τις υπηρεσίες σίτισης του Προσωπικού
στα Κεντρικά της Γραφεία στο Μαρούσι, δημιουργώντας ένα
μοντέρνο και πλήρως ανακαινισμένο χώρο, παρέχοντας τις
προϋποθέσεις για μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.
Από την αρχή της λειτουργίας του νέου εστιατορίου για το
Προσωπικό της Nestlé, τριπλασιάστηκε η επισκεψιμότητα,
βελτιώθηκε το επίπεδο εξυπηρέτησης και οι εργαζόμενοι
περνούν όμορφες στιγμές ξεκούρασης και επικοινωνίας.
Επιπλέον, το νέο εστιατόριο στεγάζει μεγάλες συναντήσεις,
παρουσιάσεις και ημερίδες, αφού είναι εξοπλισμένο με
υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα και φιλοξενεί εβδομαδιαία
τα δωρεάν προγράμματα γυμναστικής για το Προσωπικό.
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01.Δ. Πετρόπουλος, Delta Cosmos Group - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής
02. E. Γραμμενίδου, Mediterranean Cosmos - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής
03 Ι. Αναστασιάδης, ΑΚΤΩΡ FM - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής

Μ. Λεοντίου, Nestl� - Λ. Αναστασάκης, Μέλος Επιτροπής
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ
ISS Facility Services
ΑΚΤΩΡ Facility Management
SPIE Hellas AE
ΔΕΗ
Lidl Hellas
adidas Group - adidas Hellas AE
Ericsson Hellas
McArthurGlen Designer Outlet Athens
COFELY GDF SUEZ
LAMDA HELLIX Data Centers
Thrace Plastics Pack - Green Air Energy
ALL EXPERTS Facilities Services SA
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Antipollution
Business Solutions
ALECTRIS
Delta Cosmos Group
Nestlé Ελλάς ΑΕ
Ζαριφόπουλος ΑΕ
Χορηγός

Χορηγός
Catering

I. SAVVOGLOU - P. TSIVOLAS
WINES AND SPIRITS
FROM GRAPES OF ORGANIC FARMING

Χορηγός
Οίνου

Kλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, Τ.: 210 66 17 777, F.: 210 66 17 778

