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 BEST WORKPLACES 2018 
 

Αυτές είναι οι Εταιρείες µε το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα! 
 

 

Το Great Place to Work® Hellas ανακοίνωσε την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 τα αποτελέσµατα της 
έρευνας Best Workplaces 2018, της µεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, µε τα ονόµατα των καλύτερων εταιρειών που διακρίνονται για φέτος.  
 
Στην έρευνα Best Workplaces 2018, η οποία διεξήχθη για 16η συνεχή χρονιά  στη χώρα µας µε 
την ακαδηµαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, 
διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό 
των εργαζοµένων τους: 
 
� 10 «µεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόµενους,  
� 10 «µεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόµενους, 
� 5 «µικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόµενους 

 
Οι εταιρείες που διακρίνονται για το 2018 είναι οι εξής: 
 

Best Workplaces 2018 

 
 
 

 Κατηγορία πάνω από 251 
εργαζόµενοι 

Κατηγορία 50-250  
εργαζόµενοι 

Κατηγορία 20-49 
εργαζόµενοι 

1 DHL Express (Ελλάς) 1 Microsoft Hellas 1 S.C. Johnson Hellas 

2 Epsilon Net 2 British American Tobacco Hellas 2 Temenos Hellas 

3 ∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. 3 AbbVie Φαρµακευτική  3 PCS 

4 Praktiker Hellas 4 Beiersdorf Hellas 4 Convert Group  

5 ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  5 Data Communication 5 Bizerba 

6 Όµιλος ΟΠΑΠ 6 3M Hellas   

7 Coca-Cola Τρία Έψιλον 7 Genesis Pharma   

8 Calin Group 8 Novo Nordisk Hellas   

9 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.  9 Edenred Greece   

10 Μπάρµπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. 10 MARS Greece   

 



 
 

 
 
Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018. Συνολικά, δήλωσαν 
συµµετοχή εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απασχολούν 22.300 

εργαζόµενους.  
Η έρευνα η οποία διεξάγεται µε ανώνυµα ερωτηµατολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη 
που έχουν οι εργαζόµενοι για την εταιρεία τους. 
 

Η βράβευση των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018 θα 
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου, κατά τη διάρκεια επίσηµου εορταστικού δείπνου.   
 
 
Σχετικά µε το Great Place to Work®: 
 
Το Great Place to Work®, µε εκπροσώπηση σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσµο, ερευνά και 
αξιολογεί επιχειρήσεις, για περισσότερα από 30 χρόνια, µε στόχο το «χτίσιµο µιας καλύτερης κοινωνίας, 
βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον». Το Great Place to Work®, για να 
διαµορφώσει τη λίστα Best Workplaces µε τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και 
σε όλο τον κόσµο, χρησιµοποιεί το ερευνητικό εργαλείο/ερωτηµατολόγιο Trust Index© για την αποτύπωση 
των απόψεων των εργαζοµένων και τη διαδικασία Culture Audit© για την αξιολόγηση των εταιρικών 
πρακτικών.  
Το Great Place to Work® πέρα από την έρευνα Best Workplaces, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες 
εταιρείες επιθυµούν να δηµιουργήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα και τα αποτελέσµατα αυτής, µπορείτε να ανατρέξετε 
στο site: www.greatplacetowork.gr ή να επικοινωνήσετε µε το Great Place to Work® Hellas και την κα Ανθή 
Τσέντου, τηλ: 2106971098, e-mail: info@greatplacetowork.gr 
 
 
 


