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34. H τηλεργασία στη ζωή μας
Της Μέλανης Μιχαηλίδη

38. Εκδρομή συναδέλφων με 
πεζοπορία δυόμισι ωρών!

40. Συνάδελφοι έλαβαν μέρος και
διακρίθηκαν στο 4ο Mitsero 
Mine Run

41. Στηρίξαμε τον αγώνα Running
Under The Moon

42. Διαδρομή Αγάπης 
Μοτοσικλετιστών

44. Ημερίδα για την Ιογενή 
Υπερχοληστερολαιμία 
Του Ανδρέα Πυλαζέρη
Medical Advisor

44. Τα Beauty Line δίπλα στη 
Europa Donna Κύπρου

46. ΠΑΣΥΚΑΦ Ανοικτή η αγκαλιά 
του για όλους 

48. Συνάδελφοι εθελοντές δότες
μυελού των οστών

50. Σεβασμός και εκτίμηση προς την
κάθε γυναίκα

52. Ακόμη ένα φιλανθρωπικό 
παζαράκι μας

54. Η Shiseido πρωτοπορεί

04. Με αισιοδοξία μπροστά
Της Μέλανης Μιχαηλίδη
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Βιωσιμότητας

06. Μεγάλη σειρά διακρίσεων 
στον Όμιλο μας 

10. Business Leader στην 
Κατηγορία Εμπόριο 
ο Ανώτατος Εκτελεστικός μας 
Διευθυντής κ Χρήστος Παπαέλληνας

11. Είμαστε και παραμένουμε 
Platinum
Η πιο σημαντική διεθνώς διάκριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού

12. Great Place to Work
ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας

18. Με τη Sanofi μαζί
Ακόμη ένα δυνατό άλμα του Ομίλου
μας στον τομέα του φαρμάκου

20. 43 τα καταστήματα μας
Συνεχής η ανάπτυξη και η εδραίωση
μας στο λιανεμπόριο

22. Ανανέωση της συνεργασίας μας
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

23. Διάλεξη διακεκριμένου 
καθηγητή

24. Βράβευση αριστούχων παιδιών
του προσωπικού μας

26. Δράσεις βιωσιμότητας στον
Όμιλο μας

28. Προς ένα νέο μοντέλο εργασίας
- Η εποχή της καραντίνας μας
έμαθε πολλά
Συνέντευξη της Μέλανης Μιχαηλίδη

32. Το ταξίδι του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού  
Της Μαρίας Γερμανού 
Chief Operating Officer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ14-16
Συνέντευξη 
Χρήστου Παπαέλληνα
Τα φάρμακα, το λιανεμπόριο και οι 
επεκτάσεις εν μέσω της πανδημίας

ΙΟYΛΙΟΣ 2022
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΕΚΔΟΣΗ:
Εταιρεία C.Α. Papaellinas Ltd
Γιάννου Κρανιδιώτη 179
Λατσιά 2235
Τηλ: 22741741
Fax: 22482155

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
A.M. Epikinonia Ltd
Φωτίου 9, Άγιοι Ομολογητές, 1095
Τηλ: 22670781, 99693393

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Μέλανι Μιχαηλίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
R.P.M Lithographica Ltd

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το χαρτί εκτύπωσης του νέου μας τεύ-
χους είναι το Wood-Free (χαρτί χωρίς
ξύλο, χωρίς δένδρα). Περιγράφεται ως
η εναλλακτική λύση για κατασκευή
χαρτιού από ανακυκλωμένα απορρίμ-
ματα χαρτιού, γεωργικά υπολείμματα
(πχ φλοιοί, άχυρο), φυτικές ίνες και
άγρια φυτά (π.χ μπαμπού, γιούτα, 
λινάρι), καθώς ακόμη και από υφά-
σματα και άλλα απορρίμματα.  Θεωρεί-
ται δε ως χαρτί πολύ φιλικό προς το
περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη ολό-
κληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Κατασκευάστρια εταιρεία: The Navigator
Company
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56. Διαχείριση Εργασιακού Στρες
Της Ελευθερίας Νικολάου
Συμβούλου Ευεξίας Holland & Barrett

58. H μοναδική εμπειρία ομορφιάς
BeautyLine και σε App!

60. Ο ρόλος ενός σύγχρονου HR
στην ανάπτυξη των πωλήσεων
Της Άντιας Παστελίδου 
HR Manager Logistics Services

62. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
Β2Β της PharmacyLine
Του Άγη Πραστίτη, 
Διευθυντή Ανάπτυξης Πωλήσεων 
Φαρμακείων

64. Η σημασία του Merchandising
Της Χριστιάνας  Χ’’Κωνσταντίνου
Customer Excellence Manager

66. Ενεργειακή Πολιτική και 
Βιωσιμότητα
Του Σάββα Χατζηγιάγκου
Sustainability Manager

68. Προσωπική Ανάπτυξη και 
Ενδυνάμωση - Δυο διαλέξεις

70. Υβριδικά οχήματα στο στόλο μας
Του Μάρκου Μάρκου
Υπεύθυνου Στόλου

72. Νέα καινοτομία από την BIO-OIL

Μεταξύ
μας

74. Ποιος εργαζόμενος είναι ο πιο
επιτυχημένος: Ο ικανός ή ο 
αποτελεσματικός;
Του Μανώλη Καλογεράκη
Εκπαιδευτή - Συμβούλου Επιχειρήσεων

78. Απλές ενέργειες για εξοικονό-
μηση ενέργειας
Του Σάββα Χατζηγιάγκου
Sustainability Manager

80. Εκδήλωση δενδροφύτευσης 
στα Λατσιά

82. 60 χρόνια Βοτανικής ομορφιάς
Yves Rocher

82. Sudocrem για περισσότερο 
από 80 χρόνια

84. Διατροφικές συμβουλές για
ήπιες περιπτώσεις άγχους και
κατάθλιψης
Της Μαρίας Πιερίδου
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

86. Τα γραφεία μας γέμισαν από 
χαρούμενες παιδικές φωνές

88. Γίνομαι πράσινος καταναλωτής
Της Σύλιας Λουκαΐδου 
Καθηγήτριας Οικιακής Οικονομίας

90. Jordan Green Clean - Η πιο
«πράσινη» οδοντόβουρτσα

92. Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης
και αφυπηρετήσεις συναδέλφων

94. Αγώνας μπάσκετ σε κλίμα 
γιορτής

95. Τα Holland & Barrett  μαζί με 
την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

96. Οι συνταγές μας
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ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞIΑ ΜΠΡΟΣΤA

Της Μέλανης Μιχαηλίδη

Διευθύντριας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Βιωσιμότητας

Ξανά μαζί με το περιοδικό μας. Το «Με-
ταξύ μας» φέρνει κοντά τους ανθρώ-
πους μας σε ηλεκτρονική, αλλά και σε

έντυπη μορφή επικοινωνίας, περιέχοντας ευ-
ρεία ενημέρωση που είναι προσβάσιμη από
όλους ανεξαίρετα, σε κάθε τόπο και χρόνο. 

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μας, αλλά και οι
συνεργάτες και οι φίλοι, έχουν τη δυνατότητα
της πλήρους ενημέρωσης γύρω από τα εται-
ρικά μας νέα, τις διακρίσεις και την πρόοδο του
Ομίλου μας, τις νέες επιχειρηματικές συνεργα-
σίες μας, καθώς και τις πρωτοβουλίες που ανα-
λαμβάνουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη μας.
Περαιτέρω, ο κάθε συνάδελφος έχει την ευκαι-
ρία να αρθρογραφήσει πάνω σε διάφορα θέ-
ματα, όπως την υγεία και την ασφάλεια, την
υγιεινή διατροφή κ.ά, και να εκφράσει απόψεις
και προβληματισμούς για θέματα που ενδιαφέ-
ρουν όλους.

Ξεφυλλίζοντας την παρούσα έκδοση του πε-
ριοδικού μας, θα ενημερωθείτε και για θέματα
που ενδιαφέρουν γενικότερα την κοινωνία μας,
όπως οι εξελίξεις για την πανδημία του κορω-
νοϊού με τις αλλαγές που έφεραν στη ζωή μας
τα μέτρα για την αντιμετώπιση της, καθώς και
για την προσοχή που επιβάλλεται από όλους με
στόχο να εκλείψουν παντελώς οι κίνδυνοι από
τις παρενέργειες της. 

Στον Όμιλο μας αντιμετωπίσαμε με ιδιαίτερη
ευαισθησία και την απαιτούμενη προσοχή τις
επιπτώσεις της πανδημίας και καταφέραμε να
ανταπεξέλθουμε χάρις και στη συνεργασία των
συναδέλφων που επέδειξαν υψηλό αίσθημα
ευθύνης για την προστασία όχι μόνο του εαυτού
τους, αλλά και των γύρω τους.

Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε όλοι μας είναι
πολλές. Εμπειρίες δυσάρεστες για αρκετούς
από εμάς όσον αφορά στα προβλήματα που
έφερε η πανδημία στο προσωπικό και ευρύ-
τερο μας περιβάλλον, αλλά και χρήσιμες για το
χειρισμό παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.
Μάθαμε πολλά, κατορθώσαμε να αντιμετωπί-
σουμε τις αλλαγές στην επαγγελματική και οι-
κογενειακή μας ζωή και πιστεύω ότι τώρα
είμαστε πιο δυνατοί για τη συνέχεια. 

Μαζί προχωρούμε με αισιοδοξία μπροστά. Ο
Όμιλος μας είναι μεταξύ εκείνων των μεγάλων
οργανισμών που δεν τα έβαλαν κάτω. Αντίθετα,
με την πρόοδο των εργασιών του και τις επιτυ-
χίες σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων του
παγίωσε και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την
ηγετική του θέση  στην αγορά κάνοντας μας
όλους υπερήφανους για τη σχέση μας μαζί του.
Όπως και ο ίδιος το διακηρύσσει κάθε φορά για
το ανθρώπινο του δυναμικό, «παλιούς» και
νέους συναδέλφους. Είμαστε το πιο πολύτιμο
κομμάτι του και μαζί προχωρούμε για νέες επι-
τυχίες στο μέλλον. n

Η βιωσιμότητα αναπόσπαστο μέρος 
της κουλτούρας μας
Στο τεύχος αυτό περιέχεται και ύλη σχετική με το μεγάλο θέμα της βιωσιμότητας, το οποίο
ο Όμιλος μας έχει καταστήσει στρατηγικό του πυλώνα, καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη είναι
διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και της λειτουργίας του. 

Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε και να αξιολογούμε όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν
τον Όμιλο μας ώστε να τεθούν σε σειρά προτεραιότητας για την αντιμετώπιση τους. Ακο-
λούθως προχωρούμε σε ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση, ή και εξάλειψη των εν-
δεχόμενων αρνητικών συνεπειών από τη λειτουργία μας στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Κατά τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε επικεντρωθεί σε διάφορες δράσεις που αποσκοπούν
στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η στρατηγική μας αυτή εκπορεύεται
από την ιδέα ότι όσο σημαντική είναι κάθε δράση προς όφελος της κοινωνίας μας, άλλο
τόσο σημαντική είναι και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρούμε
και αναπτυσσόμαστε. 
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ uuu

Iδιαίτερα τιμητική είναι ασφαλώς η εκάστοτε απονομή διακρί-
σεων στον Όμιλο μας από διάφορους οργανισμούς. Και αυτό,
βέβαια, κάθε άλλο παρά συνιστά αυτοσκοπό χάριν απλών εντυ-

πώσεων.
Αντίθετα, θεωρούμε πως με την αξιολόγηση και αναγνώριση των δια-
φόρων δραστηριοτήτων μας προωθούνται οι στόχοι της υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας μας μέσω της ανάδειξης των καλών πρακτικών
και των καινοτόμων προσεγγίσεων μας, με απώτερο στόχο την επί-
τευξη της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου μας. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για αναγνώριση του ρόλου που μπο-
ρεί να διαδραματίσει μια επιχείρηση στην ανάπτυξη του συ-
νόλου της κοινωνίας, μέσω των διαφόρων πρακτικών
εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που διαχρονικά και
ενσυνείδητα ακολουθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολ-
λαπλασιαστικών ωφελημάτων για όλες τις πλευρές.

Το να αναγνωρίζεται π.χ μια επιχείρηση ως η καλύτερη για να εργαστεί
κανείς (Best Work Place) σημαίνει πάρα πολλά. Καταδεικνύει την
ύπαρξη μιας κουλτούρας έναντι των εργαζομένων που θέτει σε 
προτεραιότητα την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη τους, με
κύριους άξονες την αξιοπιστία, το σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την υπε-
ρηφάνεια και τη συναδελφικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Σε ένα
χώρο που συνεχίζει απρόσκοπτα να εμπνέει και να στηρίζει όλους,
ακόμα και μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως αυτές της πανδη-
μίας του κορωνοϊού που περάσαμε. 

Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται ο ανθρωποκεντρικός χαρα-
κτήρας της επιχείρησης που έμπρακτα θεωρεί το προσω-
πικό του ως τη μεγαλύτερη επένδυση του παρέχοντας σε
αυτό ευκαιρίες για να δίνει ζωή στα όνειρα του.

Αλλά και γενικότερα, η βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού μας έγινε
εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και της στρα-
τηγικής μας ώστε να καταστεί ο Όμιλος ακόμα πιο ανθεκτικός και αν-
ταγωνιστικός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Γι’ αυτό και μας βρήκε προετοιμασμένους η ιδιαίτερη πρόκληση που
βιώσαμε με τις σοβαρές σε όλο τον κόσμο επιπτώσεις της πανδημίας.
Με υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεργασίας που είχαμε
προηγουμένως εισάξει, μπορέσαμε από την πρώτη στιγμή να συνεχί-
σουμε τις δραστηριότητες μας περιορίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο
της πανδημίας στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Εξάλλου, τα
θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων μας ήταν πάντα με-
ταξύ των προτεραιοτήτων μας με διαχρονικά υψηλού επιπέδου δια-
δικασίες οι οποίες αποδείχθηκαν καταλυτικές στην εξέλιξη της
πανδημίας.

Όπως έχει υπογραμμίσει ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής μας, 
κ Χρήστος Παπαέλληνας:

“H βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου που ενερ-
γούμε ως επιχείρηση. Η δέσμευση μας σε βιώσιμες πρακτικές είναι
βαθιά εδραιωμένη στην αποστολή, τις αξίες και την επιχειρηματική
στρατηγική της εταιρείας μας. Καθορίζει κάθε μας απόφαση, διασφα-
λίζοντας ότι δημιουργούμε διαχρονική αξία και αειφόρο ανάπτυξη».

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ποιες είναι οι διακρίσεις μας τώρα. Μετά από μια σειρά βραβείων το
2019, μεταξύ των οποίων  και  Gold Βραβείο στην κατηγορία «Κοινω-
νικές Δράσεις», Bronze Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση- Υπο-
τροφίες», Gold Βραβείο στην κατηγορία Excellence in Leadership
Development και Bronze Βραβείο στην κατηγορία Innovative Use of
HR Technologies, είχαμε το 2020:

Μεγάλη σειρά διακρίσεων στον Όμιλο μας

ΧΡ. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ 
ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 
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u BEST IN PHARMACY AWARDS 2021

-  Silver βραβείο στην Κατηγορία «Καινοτόμο Καλλυντικό 
   της Χρονιάς»

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την BOUSSIAS Cyprus και το βρα-
βείο απονεμήθηκε στη Nuxe Bio, την πιστοποιημένη οργανική σειρά
καλλυντικών περιποίησης δέρματος, μια σειρά κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά υπεύθυνη, από το περιτύλιγμα και τη συσκευασία του προ-
ϊόντος μέχρι και τη φόρμουλα σύνθεση του. Η Nuxe έχει ηγετική θέση
μεταξύ των φυσικών καλλυντικών στα φαρμακεία της Γαλλίας και αν-
τιπροσωπεύεται στην Κύπρο από την Χ.Α.Παπαέλληνας

-  Bronze βραβείο στην Κατηγορία «Καλύτερη Εκπαίδευση 
   σε Προϊόν Φαρμακείου»

Επιβραβεύθηκε η σειρά εκπαιδεύσεων που έγινε σε φαρμακοποιούς
για την εμμηνόπαυση και το προϊόν Femarelle.  Η ολοκληρωμένη
σειρά καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής Femarelle Cyprus πα-
ρέχει μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για την ανακούφιση των
συμπτωμάτων που βιώνουν οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν.

u CYPRUS CUSTOMER EXCELLENCE AWARDS 2021

Διοργανώθηκαν από την Boussias Communications που επιβρά-
βευσε επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν καινοτόμες και βέλτιστες
πρακτικές για αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών τους. 

-   Bronze διάκριση στα καταστήματα μας Holland & Barrett
    για την κατηγορία «Best Customer Experience in 
    Covid-19 Crisis 2021».
Η βράβευση αφορούσε την υπηρεσία Live Chat που παρουσίασαν
τα Holland & Barrett κατά τη διάρκεια του lockdown. Η υπηρεσία
αυτή διασφάλισε την πρόσβαση των πελατών στις συμβουλές και
την καθοδήγηση των Συμβούλων Υγείας και Ευεξίας των  H&B
ενόσω βρίσκονταν στο σπίτι, προσφέροντας μια συνεχή και απευ-
θείας επικοινωνία μαζί τους.

-  Bronze διάκριση στα καταστήματα μας Beauty Line για την
   κατηγορία «Best Omnichannel Loyalty Initiative». 
Τα καταστήματα Beauty Line απέσπασαν τη διάκριση αυτή για την
άρτια εξυπηρέτηση που παρέχουν στους πελάτες τους ανεξαρτήτως
του καναλιού από το οποίο εξυπηρετούνται. Εκτός των καταστημά-
των, τα Beauty Line είναι κοντά στον πελάτη και μέσω των καναλιών
e-shop, app, social media και CRM. Όλα τα κανάλια επικοινωνίας
είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους έτσι ώστε η εξυπηρέτηση του πε-
λάτη να είναι ομοιόμορφη και να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία
ομορφιάς.

u CYPRUS HR AWARDS 2020

-  Gold βραβείο στην κατηγορία Most Innovative use of
   Technology in HR
Επιβραβεύθηκε η αριστεία στη χρήση της τεχνολογίας από τη Δι-
εύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και οι καινοτόμες πρα-
κτικές, οι εφαρμογές και τα συστήματα στον τομέα του ψηφιακού
μετασχηματισμού. Μετά την πλατφόρμα e-learning τέθηκαν σε
εφαρμογή και άλλα ψηφιακά εργαλεία όπως είναι το HR Mobile
Application, το Blue Jam, το SAP Qualtrics, καθώς επίσης και η
πλατφόρμα Διαχείρισης του Ταμείου Προσωπικού.

-  Gold βραβείο στην κατηγορία Excellence in Workplace
   Well-being
Ο Όμιλος μας επιβραβεύθηκε για τις καινοτόμες πρακτικές του
όσον αφορά στο θέμα «Δίπλα στους εργαζόμενους και τις οικο-
γένειες τους». Σχετικά αναγνωρίστηκε η σημαντικότητα της δια-
τήρησης ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο να
αποτελεί προτεραιότητα η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την
οικογενειακή ζωή.  

uuuΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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u CYPRUS RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS 2021

- Silver βραβείο για την Ηλεκτρονική/ Έντυπη 
  ‘Εκδοση του Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομίλου μας.
Ο Όμιλος Χ. Α. Παπαέλληνας είναι από τους πρώτους οργανι-
σμούς στην Κύπρου που θεσμοθέτησε την έκδοση του δημόσιου
απολογισμού των δράσεων του. u GREAT PLACE TO WORK

Σημαντική διάκριση με διεθνή απήχηση που αντανακλά τη δια-
χρονική αφοσίωση του Ομίλου στη διαμόρφωση μιας ισχυρής
εταιρικής κουλτούρας η οποία παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους
καθώς και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. 

Η διάκριση ήρθε μετά από ερευνητική αξιολόγηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού μας η οποία επικεντρώθηκε στους τομείς της
αξιοπιστίας της διοίκησης, του σεβασμού προς τους εργαζομέ-
νους του αισθήματος δικαιοσύνης που υπάρχει, της υπερηφά-
νειας που αισθάνονται οι εργαζόμενοι και της συντροφικότητας
που αναπτύσσεται στον εργασιακό χώρο.

Ολοκληρώνοντας παραθέτουμε μια ενδιαφέρουσα για την περί-
πτωση δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Αντόνιο Γκουτέρες με αναφορά  στους στόχους του προγράμμα-
τος «Ατζέντα 2030» του διεθνούς οργανισμού για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη:

«Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας
οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα,
και σε ένα υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση για αλλη-
λεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον
από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων».

u SUPPLY CHAIN 
     OPERATIONS AWARDS
     2021

- Silver βραβείο στην 
  κατηγορία Καινοτομία 
  στη Μεταφορά- Διανομή
Η διάκριση αφορά στη σταδιακή
αντικατάσταση των παλαιών
φορτηγών μεταφοράς με υβρι-
δικά/ηλεκτρικά/υδρογόνου οχή-
ματα. Το 2019 ο Όμιλος μας
προμηθεύτηκε το πρώτο Hybrid
φορτηγό που προστέθηκε στο
στόλο  της CAP Logistics για δια-
νομή των καταναλωτικών προϊ-
όντων.

-  Bronze βραβείο στην Κατηγορία των συμπληρωμάτων 
   διατροφής «Καλύτερο επαναλανσάρισμα»

Το βραβείο πήρε η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Lanes Cyprus
η οποία βρίσκεται στο χώρο για πάνω από 30 χρόνια. Μετά την εξα-
γορά της από τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας το 2019, η ενίσχυση των
ενεργειών μάρκετινγκ, η επικοινωνία με τον καταναλωτή και η ανα-
βάθμιση στα σημεία πώλησης, την ανέδειξαν ως κορυφαία μάρκα στις
προτιμήσεις των καταναλωτών. Το συγκεκριμένο βραβείο είναι η επι-
βράβευση όλης της ομάδας της Karpasia Health Products που εργά-
στηκε συστηματικά και με αφοσίωση.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ uuu
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u Investors In People Platinum
Επαναβεβαίωση διεθνώς της αριστείας του Ομίλου μας
Πρόκειται για τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση στον τομέα του
Ανθρώπινου Δυναμικού που τιμά ιδιαίτερα τον Όμιλο μας και μαζί
την Κυπριακή επιχειρηματικότητα. Σε συνέχεια της αξιολόγησης
του 2018, όταν για πρώτη φορά η Χ.Α.Παπαέλληνας διεκδίκησε
και πέτυχε τη διάκριση αυτή, έγινε νέα αξιολόγηση τον Μάρτιο
του 2021 με προβλεπόμενη νέα τριετή ισχύ, η οποία επέφερε τη
νέα σημαντική επιτυχία.  
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u CYPRUS BITE AWARDS 2021: 

    - Gold βραβείο στην κατηγορία Excellence in Workplace

Η τελευταία, χρονικά, διάκριση του Ομίλου μας αφορά το ταξίδι του 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του με δράσεις και αποφάσεις που
έχουν ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του.

Το ταξίδι του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού ξεκίνησε για τον Όμιλο
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ το 2019, με το όραμα «Να ηγηθούμε της ψηφιακή
εξέλιξης με ένα σταθερό και συνεπές μοντέλο για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη, καθιστώντας μας ως εταιρεία πρότυπο στους τομείς που δρα-
στηριοποιούμαστε.»

Οι δράσεις του Ομίλου για την εξέλιξη και αυτοεξυπηρέτηση των 
εργαζομένων του μέσω της τεχνολογίας, αναγνωρίστηκαν και βρα-
βεύτηκαν στα Cyprus BITE Awards 2021.

Τα Cyprus Business I.T. Excellence (BITE) Awards επιβραβεύουν και
αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της τεχνολογίας για τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, την εξυπηρέτηση του πελάτη και του
πολίτη, την εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία.

Ο Όμιλός μας αφουγκράζεται και ανταποκρίνεται με αμεσότητα στην
ταχύτατη προσαρμογή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα 
από τη συνεχή επένδυση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ενδυναμώ-
νοντας έτσι την ευελιξία και ευκαμψία στους τομείς που δραστηριο-
ποιείται. Ως εκ τούτου, απέσπασε τις πιο κάτω βραβεύσεις που
επιβεβαιώνουν την ψηφιακή του εξέλιξη. 

Πιο συγκεκριμένα έλαβε:

    - Την Silver διάκριση στο βραβείο «Βιωσιμότητα: Πώς η 
Τεχνολογία υποστηρίζει και κατευθύνει το ταξίδι», στην 
κατηγορία «Best Digital Transformation Project»

    - Την Bronze διάκριση στο βραβείο «BOT: utilizing sostware
Robots (RPA) to enhance employee experience», στην 
κατηγορία «Best Project per System / Application».

Παναγιώτης Διονυσίου, Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας:

«Η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη είναι εξαιρετικής σημασίας στον
Όμιλο Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. Έχουμε επαναπροσδιορίσει τις εσωτερι-

κές διαδικασίες, τις εταιρικές μας σχέσεις, ακόμα και την οργανωτική
δομή του ομίλου μας με σκοπό να πετύχουμε τους στόχους που
έχουμε θέσει σε αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα.

Η τεχνολογία είναι το μέσο το οποίο μας οδηγεί προς τη σωστή 
κατεύθυνση, επιταχύνοντας τις δράσεις μας.

Προχωρήσαμε πρώτοι στις ηλεκτρονικές αποδείξεις, στα ηλεκτρονικά
τιμολόγια και στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Δίνουμε απόλυτη έμφαση
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική 
πώληση.

Και στο επίκεντρο όλων μας των δράσεων είναι ο άνθρωπος. Ο 
πελάτης, ο συνάδελφος, ο εργαζόμενος. Ο οποίος είναι πλέον συνει-
δητοποιημένος και έχει αυξημένες απαιτήσεις. Απαιτεί πλέον συνερ-
γάτες και οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το
περιβάλλον, για τον πλανήτη, και για το μέλλον. 

Ο σκοπός μας είναι να ικανοποιήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις του και
αυτό ακριβώς κάνουμε.»

u Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ κ ΧΡΗΣΤΟ 
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΒΕ

Στη διοργάνωση του 2021 απονεμήθηκε στον κ Χρήστο Παπαέλ-
ληνα, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου μας, η ανώ-
τατη διάκριση  Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο.
Η διοργάνωση γίνεται ετήσια από την ΙΜΗ και το Κυπριακό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. (σημ: Εκτενέστερη αναφορά σε
επόμενες σελίδες)
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ

Επιβράβευση της 
επιχειρηματικής ηγεσίας και
αριστείας μέσω των ΚΕΒΕ
Business Leader Awards
Μια πολύ μεγάλη διάκριση απονεμήθηκε
στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του
Ομίλου μας κ Χρήστο Παπαέλληνα, που,
παρόλο προσωπική, αντανακλά σε όλο τον
Όμιλο μας, τις επιτυχίες και τις δραστηριό-
τητες του, τους συμμέτοχους και τους συ-
νεργάτες μας, και, πολύ περισσότερο,
στους ανθρώπους μας. 

Ειδικότερα, στα 7α ΚΕΒΕ Business Leader
Awards απονεμήθηκε στον κ Χρήστο Πα-
παέλληνα το βραβείο Business Leader
στην Κατηγορία «Εμπόριο». 

Πρόκειται για ένα θεσμό επιβράβευσης της
επιχειρηματικής ηγεσίας και αριστείας η
οποία διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά
από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την
ΙΜΗ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ κ ΧΡ.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ

Σε επιστολή τους προς τον κ Χρήστο Παπα-
έλληνα, οι διοργανωτές του θεσμού και ειδι-
κότερα ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ Χριστόδουλος
Αγκαστινιώτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΙΜΗ κ Γιώργος Μιχαήλ, συγχάρηκαν τον
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου
μας αναφέροντας και τα εξής:

«Αγαπητέ κ. Παπαέλληνα,
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την βρά-
βευσή σας στα KEBE Business Leader
Awards που πραγματοποιούνται για έβδομη
συνεχή χρονιά με στόχο την επιβράβευση της
προσφοράς επιχειρηματιών-ηγετών στο κυ-
πριακό επιχειρείν.

Τα ΚΕΒΕ Business Leader Awards διοργα-
νώνονται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την
IMH και τα περιοδικά IN Business και Gold. Η
εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα των πε-
ριοδικών, η σοβαρότητα της άποψης και της
«συλλογικής σοφίας» των μελών της Επιτρο-
πής Υποψηφιοτήτων, που απαρτίζεται από
τους αντιπροέδρους και πρόεδρο του ΚΕΒΕ
και διευθυντικά στελέχη της ΙΜΗ, καθώς και
οι ξεκάθαρες διαδικασίες, εξασφαλίζουν το
κύρος του θεσμού.

Στόχος των ΚΕΒΕ Business Leader Awards
είναι η επιβράβευση των Κυπρίων επιχειρη-
ματιών που έχουν αναπτύξει την επιχείρηση
τους και το ίδιο το κυπριακό επιχειρείν και
που ανάμεσα σε άλλα έχουν δημιουργήσει
βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες στρατη-
γικές. Παράλληλα, διεξάγουν το επιχειρημα-
τικό τους έργο με ακεραιότητα και ήθος,
έχουν το σεβασμό των εργαζομένων και αν-
ταγωνιστών τους, καθώς και της ευρύτερης
επιχειρηματικής κοινότητας και, εν κατα-
κλείδι, έχουν ως κύριες αρχές τους όλα αυτά
που προσδιορίζουν ένα πετυχημένο ηγέτη:
δύναμη, καινοτομία, διορατικότητα.

Η δική σας βράβευση αφορά στην κατηγορία
«Εμπόριο» στην οποία έχετε συνεισφέρει τα
μέγιστα».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:

«Ευκαιρία η κάθε πρόκληση να
γινόμαστε καλύτεροι»
Σε δήλωση του στo In Business News μετά
την ανακοίνωση της βράβευσης του ο Ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου
μας κ Χρήστος Παπαέλληνας σημείωσε:

«Για μένα η σημαντικότερη στιγμή στην επαγ-
γελματική μου πορεία μου ήταν  αδιαμφισβή-
τητα η ανάληψη της ηγεσίας του Ομίλου C.A.
Papaellinas. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα
να υλοποιήσω του προσωπικό μου όραμα: Τη
δημιουργία του ισχυρότερου ομίλου προϊόν-
των υγείας και ομορφιάς στην Κύπρο. 

«Μαζί με τους συνεργάτες μου και μια ισχυρή
ομάδα νέων ανθρώπων, από τότε μέχρι σή-
μερα, αντιμετωπίζουμε την κάθε πρόκληση σαν
ευκαιρία να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι.

«Η έννοια της ηγεσίας εμπεριέχει συγκεκρι-
μένα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Στο χώρο
των επιχειρήσεων, όπου όλα αλλάζουν με τα-
χύτητα και οι προκλήσεις εναλλάσσονται
διαρκώς, μια κομβική ιδιότητα του ηγέτη είναι
να μπορεί να βλέπει μπροστά από την εποχή
του και να ανοίγει νέους δρόμους. Ταυτό-
χρονα, να μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητες
των συνεργατών του, να τους εμπνέει να
τους κάνει συμμέτοχους της κοινής εταιρικής
αποστολής.

«Ο διαχρονικός ρόλος του ΚΕΒΕ στην ανά-
πτυξη της Κυπριακής επιχειρηματικότητας
είναι αδιαμφισβήτητος. Ο θεσμός ΚΕΒΕ-
Business Leader Awards δεν επιβραβεύει
απλώς επιχειρηματικές επιτυχίες του σήμερα,
αλλά αποτελεί μια δυναμική αφετηρία για επί-
τευξη νέων στόχων του αύριο».

KEBE Business Leader Awards 

Business Leader  
στην κατηγορία Εμπόριο  
ο κ Χρήστος Παπαέλληνας
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Είμαστε Platinum! 
T ην πολύ σημαντική, διεθνώς, διά-

κριση Ανθρώπινου Δυναμικού, In-
vestors In People Platinum, που

τιμά ευρύτερα την κυπριακή επιχειρηματικό-
τητα, κατέκτησε και πάλι ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑ-
ΕΛΛΗΝΑΣ.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης του 2018,
όταν για πρώτη φορά ο Όμιλος διεκδίκησε
και πέτυχε τη διάκριση αυτή, η νέα αξιολό-
γηση, που έγινε τον Μάρτιο του 2021 σύμ-
φωνα με την προβλεπόμενη τριετή ισχύ της
πιστοποίησης, απέφερε αυτή τη νέα σημαν-
τική επιτυχία.

Το πρότυπο Investors in People είναι το
πλέον διαδεδομένο πρότυπο ανθρώπινου δυ-
ναμικού στον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι περισσότερες από 30 χιλιάδες
επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι πιστοποιημέ-
νες με το εν λόγω πρότυπο, ενώ μόνο το 2%
των επιχειρήσεων παγκόσμια έχουν επιτύχει
στην κατηγορία στην ανώτατη κατηγορία
«Platinum».

H συνολική διαδικασία αξιολόγησης περι-
λάμβανε μια σειρά από εξ’ αποστάσεως 
(online) και επιτόπου έρευνες, με χρήση ποι-
οτικών και ποσοτικών εργαλείων. Υπήρξε 
αντιπροσώπευση όλων των θέσεων και βαθ-
μίδων των εργαζομένων, σύμφωνα με το λει-
τουργικό οργανόγραμμα του Ομίλου.

Διερευνήθηκαν σε βάθος μια σειρά θεμά-
των όπως: οι τρόποι με τους οποίους ο 
Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ υλοποιεί τη
στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, πρακτι-
κές που διαμορφώνουν ένα καλύτερο περι-
βάλλον εργασίας,  τρόποι κινητροδότησης
εργαζομένων, συνεχούς εκπαίδευσης, ατομι-
κής βελτίωσης  και ενθάρρυνσης στην 
επίτευξη των στόχων τους, συστήματα απο-
τελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυνα-
μικού, η ενσωμάτωση και αξιοποίηση της
τεχνολογίας στην κατεύθυνση υλοποίησης
της επιχειρησιακής στρατηγικής, η εστίαση
στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, οι
παράμετροι που επιδρούν στη συνολική από-
δοση της εταιρείας κ.α.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ 

Με βάση τη σχετική μελέτη αξιολόγησης,
προσδιορίστηκαν οι ισχυρές διακριτές δυ-
νάμεις του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:

       l Ισχυρή ηγεσία και διοικητική δομή

       l Αναγνώριση ταλέντων και συνεχής επέν-
δυση στην ανάπτυξη και διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού

       l Ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές
της αγοράς και στις διαφοροποιούμενες
καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες
των πελατών

       l Πρωταγωνιστικός ρόλος στην κυπριακή
αγορά και άμεση ανταπόκριση στις προ-
τεραιότητές της

       l Ισχυρές συνεργασίες εμπιστοσύνης, δη-
μιουργώντας ένα τοπικό ανθεκτικό δίκτυο
προμηθευτών με αντοχή στο χρόνο και
ταχύτητα στις αλλαγές

       l Ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών τε-
χνολογιών, στο σύνολο των επιχειρησιακών
λειτουργιών, με καινοτόμο τρόπο

       l Η αποτελεσματική οργανωτική και λει-
τουργική δομή του Ομίλου που επιβεβαι-
ώνει στην καθημερινή του λειτουργία την
αποστολή του: Να κάνει όλο και περισ-
σότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώ-
θουν καλύτερα.

Το αποτέλεσμα αποτελεί επικύρωση των
προσπαθειών να είναι ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛ-
ΛΗΝΑΣ «Εργοδότης Προτίμησης». Περαιτέρω,
η πιστοποίηση Investors In People Platinum
αντανακλά την αφοσίωση του Ομίλου στη συ-
νεχή προσπάθεια εξέλιξης των πρακτικών και
διαδικασιών που αφορούν στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό του. Ταυτόχρονα επιβραβεύει την ποι-
ότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και το
υψηλό επίπεδο της εταιρικής κουλτούρας που
μοιράζονται οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Όλα
αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει ως “Εργο-
δότης Προτίμησης”.

Το νέο πρότυπο IIP Platinum είναι απόλυτα
ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική  του Ομί-
λου για βιώσιμη ανάπτυξη, επικεντρωμένη στη
συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτή-
των των συναδέλφων που εργάζονται σε κάθε
θέση της ιεραρχίας του προσωπικού μας. Και,
μαζί, στην ενίσχυση της ικανοποίησης τους για
το ότι είναι μέλη ενός οργανισμού που αναγνω-
ρίζει και πιστεύει ότι είναι οι άνθρωποι που κά-
νουν την διαφορά. 

Γι’ αυτό λοιπόν λέμε και πιστεύουμε ότι η
συγκεκριμένη επιτυχία ανήκει σε όλους τους
εργαζόμενους στον Όμιλο Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗ-
ΝΑΣ.  Σε όλους τους συναδέλφους μας που
μαζί με την ηγεσία του Ομίλου μας συμβάλλουν
στη συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του
οργανισμού μας. 

Υπενθυμίζουμε ότι το Νοέμβριο του 2018,
μετά την πρώτη πιστοποίηση της  με το In-
vestors In People Platinum, η Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛ-
ΛΗΝΑΣ είχε το τεράστιο προνόμιο να ήταν
παγκόσμια μεταξύ των υποψηφίων στην κατη-
γορία Platinum Employer of the Year, μαζί με
εταιρείες που είχαν πάνω από 250 άτομα προ-
σωπικό. Η συμμετοχή μας και μόνο υποδή-
λωνε πολλά, περισσότερο όμως την αφοσίωση
του Ομίλου μας στην αποστολή του να κάνει
όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και
να αισθάνονται καλύτερα. Πόσο μάλλον τους
δικούς μας ανθρώπους. n

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
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OΌμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ απέ-
κτησε την πιστοποίηση Great Place to
Work® μετά από αξιολόγηση του αν-

θρώπινου δυναμικού της μέσω του ερωτημα-
τολογίου έρευνας Trust Index. Η έρευνα
επικεντρώθηκε σε πέντε σημαντικούς παρα-
μέτρους που συνθέτουν τη συνολική εμπειρία
που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στον εργα-
σιακό χώρο:
• η αξιοπιστία της διοίκησης
• ο σεβασμός προς τους εργαζομένους
• το αίσθημα δικαιοσύνης που υπάρχει
• η υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι,

και
• η συντροφικότητα που αναπτύσσεται στον

εργασιακό χώρο
Η διάκριση του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια εξέλιξης
ενός βιώσιμου και δημιουργικού εργασιακού
περιβάλλοντος.  Εκεί όπου όλοι οι άνθρωποι
του Ομίλου μπορούν να εξελίσσουν τις ικανό-
τητές τους και να συνδέονται με τους συλλογι-
κούς στόχους και την κοινή προσπάθεια. 

Όπως ανέφερε η Μέλανι Μιχαηλίδου,
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Βιω-
σιμότητας, «η πιστοποίηση του Ομίλου Χ.Α.ΠΑ-
ΠΑΕΛΛΗΝΑΣ έγινε εφικτή με την πολύτιμη
συμβολή των εργαζομένων μας και επιβεβαι-
ώνει την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση
στο χτίσιμο μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας.
Αυτή έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την εμπι-
στοσύνη, το σεβασμό, την αξιοπιστία, την υπε-
ρηφάνεια και την ομαδικότητα. Αποτελεί
κορυφαία προτεραιότητα να παρέχουμε ένα
εργασιακό περιβάλλον που ενδυναμώνει τους
ανθρώπους μας ώστε να νιώθουν ότι ανήκουν
σε μια ομάδα μέσα στην οποία αναγνωρίζονται
και μπορούν να εξελιχτούν».  

Για περισσότερα από ενενήντα χρόνια ο Όμι-
λος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, με την εξειδικευμένη
τεχνογνωσία, εμπειρία και επαγγελματισμό των
ανθρώπων του, είναι σταθερά προσηλωμέ-
νος σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά: να πρω-
ταγωνιστεί στα φαρμακευτικά προϊόντα,
καλλυντικά, καταναλωτικά είδη και δίκτυο δια-
νομής, στους τομείς που τον καθιέρωσαν ως

ΟΜΙΛΟΣ Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
Great Place to Work®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ

τον ισχυρότερο όμιλο προϊόντων ομορφιάς και
υγείας στην Κύπρο.

Το Great Place to Work, είναι μία διεθνής
εταιρεία έρευνας και αξιολόγησης σε ότι αφορά
στο εργασιακό περιβάλλον. Με παρουσία σε 70
χώρες και με εμπειρία 30 χρόνων, το Great
Place to Work® έχει κατακτήσει την εμπιστο-
σύνη χιλιάδων επιχειρήσεων, που έχουν ή 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα θετικό 
εργασιακό περιβάλλον. Kάθε χρόνο 10.000
εταιρείες (με σύνολο εργαζομένων πέρα από
10 εκατομμύρια) εμπιστεύονται τα ερευνητικά
εργαλεία του Great Place to Work®, αφενός για
να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν το 
εργασιακό τους περιβάλλον και αφετέρου για
να διεκδικήσουν τη διεθνή πιστοποίηση και 
διάκριση που τους κατατάσσει στους κορυφαί-
ους εργοδότες στην αγορά όπου δραστηριο-
ποιούνται. n

Η πιστοποίηση αυτή αντανακλά τη διαχρονική αφοσίωση του 
Ομίλου στη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας που

παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και δυνατότητες 
προσωπικής ανάπτυξης. 
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Ο CEO του 
C.A. Papaellinas Group,
Χρήστος Παπαέλληνας
αναλύει πώς επηρεάστηκε
ο τομέας του λιανικού 
εμπορίου από την 
πανδημία, εξηγεί πώς τα
φαρμακεία αντιμετώπισαν
τον νέο τους ρόλο μετά
την εισαγωγή του ΓεΣΥ, 
ενώ μοιράζεται τις 
ανησυχίες του για μια 
μελλοντική λύση του 
Κυπριακού.

Η συνέντευξη 
δημοσιεύθηκε στο 
τεύχος Ιανουαρίου 
του περιοδικού
GOLD.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ uuu
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ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡ: Ποια είναι η στρατηγική σας όσον
αφορά τα καταστήματα λιανικής; Σκο-
πεύετε να τα επεκτείνετε; Πώς και πού;

ΑΠ: Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει μια τάση
προς τα εμπορικά κέντρα. Οι αγορές high street
έχουν επηρεαστεί αρνητικά από αυτήν την
τάση, η οποία ενισχύθηκε επίσης από την
απορρύθμιση όσον αφορά τις αγορές της Κυ-
ριακής. Τα σχέδιά μας για την περίοδο 2020-21
περιλαμβάνουν τρία νέα καταστήματα Beauty
Line και δύο Holland & Barrett Health Stores.
Τέσσερα από αυτά τα νέα πέντε ανοίγματα θα
πραγματοποιηθούν σε εμπορικά κέντρα στη
Λευκωσία και τη Λάρνακα. Η στρατηγική μας
στοχεύει στην προσφορά μιας μοναδικής εμ-
πειρίας λιανικής με μεγαλύτερα καταστήματα
σε χώρους με σημαντική κίνηση. Τα επόμενα
χρόνια, οι μάρκες θα βρίσκονται σταδιακά σε
λιγότερα αλλά μεγαλύτερα καταστήματα όπου
οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν την
εμπειρία της μάρκας και τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες. Οι διαδικτυακές αγορές θα αντικατα-
στήσουν καταστήματα που δεν προσφέρουν
τίποτα περισσότερο από ευκολία ψωνίσματος
λόγω της εγγύτητάς τους. Καθώς περισσότε-
ρες μάρκες λιανικής υιοθετούν μια παρόμοια
στρατηγική, θα υπάρξει σταδιακή υποβάθμιση
των τοπικών προαστιακών δρόμων.

ΕΡ: Άρα, οι διαδικτυακές πωλήσεις είναι το
μέλλον του λιανικού εμπορίου; Εάν ναι,
πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το μέλλον;

ΑΠ: Οι διαδικτυακές πωλήσεις σίγουρα θα
αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής
αγοράς. Οι καταναλωτές θα αρχίσουν να απο-
λαμβάνουν τα ψώνια τους από την άνεση των
σπιτιών τους ακόμη περισσότερο. Αυτό, στην
ουσία, επεκτείνει το πεδίο δράσης μιας μάρκας,
καθώς οι πελάτες της έχουν την ευκαιρία να
την εξερευνήσουν περισσότερο και όλο το
24ωρο. Ωστόσο, δεν προβλέπω ότι οι πωλήσεις
μέσω διαδικτύου θα αντικαταστήσουν τις πω-
λήσεις σε φυσικά καταστήματα. Μάλλον θα τα
συμπληρώσουν. Θα δούμε λιγότερα αλλά πιο

ΕΡ: Πώς επηρεάστηκαν οι διάφορες κατηγο-
ρίες brands που εκπροσωπείτε στην κυ-
πριακή αγορά (ομορφιά, φαρμακευτικά
προϊόντα, υγειονομική περίθαλψη) από τον
COVID-19;

ΑΠ: Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, κάθε
τομέας έχει επηρεαστεί από τον COVID-19.
Ωστόσο, ο τομέας της λιανικής έχει βιώσει τη
μεγαλύτερη επίδραση. 

Τα καταστήματα ομορφιάς μάς παρέμειναν
κλειστά κατά την περίοδο του lockdown, απο-
τελώντας πρόκληση για τον Όμιλο, καθώς
έπρεπε να υποστηρίξουμε και να χρηματοδο-
τήσουμε τα κεντρικά γραφεία και όλες τις άλλες
λειτουργίες που επηρεάστηκαν χωρίς τη ση-
μαντική συνιστώσα εσόδων και ταμειακών
ροών. 

Μετά το lockdown, είδαμε μια αισθητή αύξηση
των πωλήσεων προϊόντων ομορφιάς, σε σύγ-
κριση με πέρυσι. Στις αρχές Οκτωβρίου, αρχί-
σαμε να βιώνουμε τον μεσοπρόθεσμο
αντίκτυπο της πανδημίας, καθώς η κατανά-
λωση επηρεάστηκε αισθητά. Αναμένουμε ότι
αυτή η επιβράδυνση της κατανάλωσης θα συ-
νεχιστεί έως το 2021. Όσον αφορά τα φαρμα-
κεία και τις υπεραγορές, κατά το αρχικό στάδιο
της πανδημίας οι πωλήσεις έφτασαν στο απο-
κορύφωμά τους, καθώς οι καταναλωτές εφο-
διάστηκαν με προϊόντα πρώτης ανάγκης και
προϊόντα αυτοθεραπείας, αλλά στη συνέχεια
καταγράφηκε πτώση σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών των φαρμακευτικών προ-
ϊόντων, όπως αναμενόταν, παρέμεινε αρκετά
σταθερός, αν και οι όγκοι αυξήθηκαν σημαντικά
λόγω της εισαγωγής του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Ως Όμιλος, εστιάζουμε κυρίως στα προ-
ϊόντα Υγείας, Ευεξίας και Ομορφιάς, αλλά οι
δραστηριότητές μας εκτείνονται σε ένα σχετικά
διαφοροποιημένο φάσμα σε αυτούς τους το-
μείς. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια αυτής της
δύσκολης περιόδου, καταφέραμε να συνεχί-
σουμε να λειτουργούμε τις περισσότερες δρα-
στηριότητές μας και συνεχίζουμε να
υλοποιούμε τα επενδυτικά μας σχέδια, παρά
όλες τις δυσκολίες.

πολυάσχολα φυσικά καταστήματα που θα συ-
νυπάρχουν με την ισχυρή τάση για το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο και τις διαδικτυακές αγορές.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡ: Ποια μέτρα έχει λάβει ο Όμιλός σας προς
την κατεύθυνση των online πωλήσεων;

ΑΠ: Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή των διαδικτυακών αγορών και
είμαστε αρκετά ενεργοί. Η Beauty Line ήταν μια
από τις πρώτες μάρκες της Κύπρου που προ-
σέφερε αυτή την επιλογή στους πελάτες της.
Έκτοτε αναβαθμίσαμε περαιτέρω την εφαρ-
μογή μας και οι πελάτες μας μπορούν να απο-
λαύσουν μια απρόσκοπτη εμπειρία και ροή,
ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο! Επι-
πλέον, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Holland
& Barrett Cyprus είναι διαθέσιμο από τον Ιού-
λιο, ενώ η Selekt Beauty Stores θα πουλά επί-
σης online προϊόντα σύντομα. Διαπιστώσαμε
ότι οι καταναλωτές συμπεριφέρονται διαφορε-
τικά όταν ψωνίζουν στο διαδίκτυο. Βρίσκονται
σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και
λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς παρά-
γοντες κατά την αγορά προϊόντων. Οι επιτυχη-
μένες διαδικτυακές πωλήσεις βασίζονται,
επομένως, σε διαφορετικά στοιχεία μάρκε-
τινγκ. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια ξε-
χωριστή προσέγγιση, δημιουργήσαμε ένα
εξειδικευμένο τμήμα για το συντονισμό της
ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου και του ψη-
φιακού μάρκετινγκ σε επίπεδο Ομίλου και
έχουμε ήδη δει τα αποτελέσματα αυτής της
νέας δομής.

«ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΓΕΣΥ»

ΕΡ: Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πρώτο
έτος του ΓεΣΥ σε σχέση με τον φαρμακευ-
τικό τομέα; Τα πράγματα εξελίσσονται βάσει
προγραμματισμού;

ΑΠ: Η εισαγωγή του ΓεΣΥ είναι ίσως η πιο ση-
μαντική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε
στην Κύπρο από την ανεξαρτησία και ήταν από-
λυτη αναγκαιότητα. Γι 'αυτό όσοι αντιτίθενται σε

Τα φάρμακα, το λιανεμπόριο 
και οι επεκτάσεις εν μέσω πανδημίας
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χρήστος Παπαέλληνας, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου C. A. Papael-
linas, γεννήθηκε στη Λευκωσία το
1966. Σπούδασε Οικονομικά στο Πα-
νεπιστήμιο του Leicester και αργό-
τερα απέκτησε MBA από το Imperial
College London. Κατά την επιστροφή
του στην Κύπρο το 1991, εντάχθηκε
στο C. A. Papaellinas Group, όπου
συμμετείχε στη διανομή και προ-
ώθηση καλλυντικών και άλλων κατα-
ναλωτικών αγαθών. Το 2000, όταν ο
Όμιλος υποβλήθηκε σε διαδικασία
επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης,
διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, έχει επι-
βλέψει την επέκταση του Ομίλου και
την καθιέρωσή του ως κορυφαίος
προμηθευτής και λιανοπωλητής προ-
ϊόντων υγείας και ομορφιάς στην
Κύπρο. Επικεντρωνόταν πάντα στη
δημιουργία μιας βιώσιμης και ισορ-
ροπημένης επιχείρησης, που είναι
πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποι-
αδήποτε πρόκληση, με ισχυρές αλυ-
σίδες λιανικής και ηγέτη της αγοράς
στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης.

Εκτός από την επιχειρηματική του
δράση, το 2011 εξελέγη στο Συμβού-
λιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ
διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Εργοδοτών
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και, για αρκετά
χρόνια, ως Μέλος των Διοικητικών
Συμβουλίων της Eurobank Κύπρου,
της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, της
Cyprus Airways και της Interfund.
Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.

αυτό πιέζουν για ένα σύστημα «πολλαπλών
ασφαλίσεων», το οποίο αποτελούσε έναν
τρόπο διατήρησης του παλαιού συστήματος. Σε
σχέση με τον φαρμακευτικό τομέα, ο πρώτος
χρόνος του ΓεΣΥ πέρασε χωρίς σοβαρά προ-
βλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
προκλήσεις ή βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.
Υποθέτω ότι θα πρέπει να ζήσουμε με το ΓεΣΥ,
με τα πολλά οφέλη για την εθνική υγεία και την
οικονομία και, φυσικά, με τις πολλές προκλή-
σεις που αφορούν κυρίως τη χρηματοδότησή
του. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζό-
μενοι είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν ένα
σύστημα που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο
δημόσιας υγείας, το οποίο ίσως είναι ο κοινός
παρονομαστής όλων των ανεπτυγμένων και
προηγμένων οικονομιών.

ΕΡ: Υπήρξαν μακροχρόνια ζητήματα μεταξύ
χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών, που
σχετίζονται με πληρωμές, προμήθειες και
άλλα. Έχει αλλάξει κάτι; Έχει βελτιωθεί 
καθόλου η κατάσταση;

ΑΠ: Πράγματι, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα,
ειδικά όσον αφορά τις πληρωμές, και αυτά τα
προβλήματα κορυφώθηκαν με το κλείσιμο ορι-
σμένων από τις πιο σημαντικές αλυσίδες υπε-
ραγορών. Από τότε, και με τους νέους παίκτες
να κατέχουν μια πιο σταθερή οικονομική θέση,
η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ταυτό-
χρονα, οι διανομείς ακολουθούν τώρα μία πιο
συνετή προσέγγιση αποφεύγοντας την οικονο-
μική υπερέκθεση σε έναν μικρό αριθμό μεγά-
λων πελατών, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη πείρα
όσον αφορά τη διαπραγμάτευση των όρων συ-
νεργασίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του
brand παρά στην απότομη επέκταση των πω-
λήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρ-
ξουν προκλήσεις στο μέλλον. Οι αριθμοί των
υπεραγορών έχουν αυξηθεί και πάλι σε επί-
πεδο που μπορεί να μην είναι βιώσιμο. Επι-
πλέον, ο πραγματικός αντίκτυπος του
COVID-19 στην αγοραστική δύναμη των κατα-
ναλωτών δεν έχει γίνει ακόμη αισθητός.

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΕΡ: Είστε γνωστός για τις ισχυρές απόψεις
σας όσον αφορά στο Κυπριακό. Πώς βλέ-
πετε τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις
τουρκικές προκλήσεις και τον χειρισμό της
κατάστασης από την κυβέρνηση;

ΑΠ: Είναι ενδιαφέρον να ακούω ότι είμαι γνω-
στός για τις «ισχυρές μου απόψεις» σχετικά με
το εθνικό ζήτημα, δεδομένου ότι η μοναδική
φορά που εξέφρασα δημόσια τη γνώμη 
μου ήταν σε συνέντευξη μετά τις συνομιλίες
του Μοντ Πελεράν το 2016! Στη συνέχεια, 

εξέφρασα την πεποίθησή μου είναι ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα δεν πρέπει να είναι 
υπερβολικά ενθουσιώδης για την προοπτική
διευθέτησης του Κυπριακού, εκτός εάν υπάρ-
χει εγγύηση ενός λειτουργικού και πλήρως 
δημοκρατικού κράτους. Οι απόψεις μου περιο-
ρίστηκαν στον αντίκτυπο μιας λύσης στην οικο-
νομία, η οποία, είπα, θα ήταν το πρώτο ατύχημα
μιας ελαττωματικής ρύθμισης. Με ενθαρρύνει
το γεγονός ότι, αφού εξέφρασα αυτές τις ανη-
συχίες, έχουν επαναληφθεί πολλές φορές από
διάφορους ανθρώπους σε εξέχουσες πολιτικές
θέσεις - συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου
της Δημοκρατίας – οι οποίοι τώρα φαίνεται να
μοιράζονται τις ανησυχίες μου σχετικά με τη
δυσλειτουργία του κράτους και, το πιο σημαν-
τικό, τον ρόλο της Τουρκίας μετά από μια λύση.
Ας ελπίσουμε ότι η συγκεκριμένη θέση της κυ-
βέρνησης από το 2017 θα συνεχίσει να αποτε-
λεί τη βάση της πολιτικής της. Πιστεύω ότι η
επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να στηρίξει
τον Πρόεδρο στο πολύ δύσκολο καθήκον να
εξασφαλίσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, αντί
να υπονομεύσει τις προσπάθειές του προ-
ωθώντας τα θεωρητικά οφέλη οποιασδήποτε
λύσης χωρίς να εξετάσει το περιεχόμενό της.
Ένα ανάπηρο κράτος δεν θα δημιουργήσει ποτέ
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για επενδύ-
σεις, οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία και
ακμή του λαού της Κύπρου. Ο Λίβανος είναι
εκεί για όλους για να δουν τι μπορεί να συμβεί
σε ένα έθνος εάν οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν
λειτουργούν σωστά, όπου τα διάφορα διοικη-
τικά όργανα δεν είναι υπόλογα στον λαό αλλά
μάλλον στις διάφορες ισχυρές και ανταγωνιστι-
κές εθνοτικές φατρίες, των οποίων ο ρόλος
προστατεύεται από το σύνταγμα. Ο Λίβανος δεν
μπόρεσε ποτέ να μετατραπεί σε σύγχρονη δη-
μοκρατία, ούτε κατέστη ελκυστικό μέρος για
ξένες επενδύσεις. Αντιθέτως, έχει γίνει διε-
φθαρμένο, αποτυχημένο και χρεοκοπημένο
κράτος με όλες τις επακόλουθες σοβαρές επι-
πτώσεις στους πολίτες. Οι πρόσφατες προκλή-
σεις από την Τουρκία θα πρέπει να αποτελούν
σαφή προειδοποίηση σχετικά με το μέλλον της
Κύπρου βάσει οποιασδήποτε ρύθμισης που
δεν διασφαλίζει ένα πραγματικά ανεξάρτητο
κράτος: ένα κράτος στο οποίο η Τουρκία δεν
έχει ούτε την ικανότητα ούτε τα μέσα να παρέμ-
βει στις υποθέσεις του. Ανησυχώ βαθιά ότι η
Τουρκία δεν θα δεχτεί ποτέ μια τέτοια λύση και
θα επιδιώξει να επεκτείνει την πολιτική και οι-
κονομική της επιρροή σε ολόκληρο το νησί,
μέσω του ελέγχου του παράνομου τουρκοκυ-
πριακού κράτους, το οποίο θα αναβαθμιστεί σε 
συστατικό κράτος, ίσο με την Κυπριακή Δημο-
κρατία, στη νέα ομοσπονδιακή δομή. n

16 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 17
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Με τη Sanofi μαζί
ΠΛΗΡΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OΌμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ έχει
κατακτήσει ηγετική θέση στον Τομέα
του Φαρμάκου στην Κυπριακή

αγορά. Μέσα στα 100 χρόνια πορείας του έχει
σημειώσει σημαντικές συνεργασίες με διε-
θνείς Φαρμακευτικές Εταιρείες, οι οποίες με
τη σειρά τους έχουν αφήσει χαρακτηριστικά
το στίγμα τους στον Τομέα της Φαρμακοβιο-
μηχανίας. 

Τον Ιούλιο του 2021, πραγματοποιήθηκε η
ανάληψη των επιχειρησιακών μονάδων Γενι-
κής Ιατρικής (General Medicine) και Ειδικής
Φροντίδας (Specialty Care) της Sanofi. Η
στρατηγική συνεργασία ολοκληρώθηκε τον
Ιανουάριο του 2022 με την έναρξη συνεργα-
σίας για την πλήρη εκπροσώπηση και της 
επιχειρησιακής μονάδας των Εμβολίων 
(Vaccines) της Sanofi-Pasteur. 

Η Sanofi έχει σημειώσει σημαντική πορεία
στον χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας με φαρ-
μακευτικά προϊόντα που ξεχώρισαν σε τομείς
όπως η Καρδιαγγειολογία, ο Διαβήτης, οι

Σπάνιες Παθήσεις, η Νευρολογία και η Ογκο-
λογία. Επιπλέον δραστηριοποιείται ενεργά
στον Εμβολιαστικό Τομέα, συμβάλλοντας ση-
μαντικά στον παιδικό εμβολιασμό και την πα-
ραγωγή των Εμβολίων Γρίπης. 

Το πορτοφόλιο των προϊόντων δεν είναι το
μόνο που έχει αποκομίσει ο Όμιλος μέσα από
αυτή την συνεργασία. Το καλοκαίρι του 2021,
καλωσορίσαμε στο Τμήμα Φαρμάκου την Το-
πική Ομάδα επιστημονικών συνεργατών της
Sanofi στην Κύπρο, υπεύθυνη για την ιατρική
ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας. Με τη
βαθιά γνώση και μακροχρόνια εμπειρία της, η
Ομάδα συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή της
στρατηγικής αυτής συνεργασίας. 

Την Τοπική Ομάδα ιατρικής ενημέρωσης
συμπληρώνουν υφιστάμενα και νεοπροσλη-
φθέντα άτομα, που μέσα από τις ενέργειες και
την εμπειρία τους στηρίζουν και επιβλέπουν
τις διάφορες ενέργειες διανομής και προώθη-
σης που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα
της Sanofi. Η νεοσύστατη Ομάδα που εκπρο-
σωπεί την Εταιρεία Sanofi έχει αναλάβει
ενεργά το ρόλο της, έχοντας ως γνώμονα 
την αποστολή και τις αξίες που διέπουν 
όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου Χ.Α.ΠΑ-
ΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. 

Η ολοκλήρωση της στρατηγικής συνεργα-
σίας με την Εταιρεία Sanofi αποτελεί μία εξαι-
ρετικά σημαντική ευκαιρία για τον Όμιλο
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. Η καταξίωση και μα-
κροχρόνια εμπειρία μας στον Τομέα της Φαρ-
μακοβιομηχανίας, σε συνδυασμό με τις
εξειδικευμένες γνώσεις και την ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών, διασφαλίζουν την επιτυχη-
μένη διεξαγωγή των υφιστάμενων αλλά και
των μελλοντικών συνεργασιών μας.n 

ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ 
ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
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43 τα καταστήματα μας!
Σε μια συνεχή μετεξέλιξη βρίσκεται ο

Όμιλος μας τα τελευταία χρόνια, με
πάγια στρατηγική μας τη συνεχή ανά-

πτυξη, επέκταση και περαιτέρω εδραίωση του
Ομίλου μας στους τομείς δραστηριοποίησης
του. Έτσι, επιδιώκουμε τη σταθεροποίηση της
ηγετικής θέσης του Ομίλου μας στο λιανικό
εμπόριο. Παραμένοντας αναλλοίωτοι στις
αξίες μας και θέτοντας στον πυρήνα κάθε
δράσης μας την αποστολή μας «Να κάνουμε
όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν
και να νιώθουν καλύτερα». 

Το 2021 ο Όμιλος μας υλοποίησε σημαντι-
κές ενέργειες κατευθυνόμενος από το επιχει-

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΔΡΑΙΩΣΗ 
ΤΗΣ Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στις 31 Ιουλίου 2021 έγιναν τα εγκαίνια του νέου 
καταστήματος Holland & Barrett. 

Το Holland & Barrett είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην εξέλιξη
της αλυσίδας των καταστημάτων του Ομίλου μας, γι’ αυτό και δεν
θα μπορούσε να λείπει από ένα εμπορικό κέντρο. Το νέο κατά-
στημα στο Mall of Engomi αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά
στη βελτιστοποίηση  της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών του. 

Το νέο κατάστημα Beauty Line προσφέρει μια 
ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία ομορφιάς στο 
Mall of Engomi.

H λιτή πολυτέλεια στο χώρο επιτρέπει να αναδεικνύονται με τον κα-
λύτερο τρόπο όλα τα προϊόντα τα οποία είναι τοποθετημένα ανά κα-
τηγορίες, ώστε ο καταναλωτής να βρίσκει γρήγορα και εύκολα αυτό
που αναζητά.

Στα Beauty Line θα βρείτε μία μεγάλη επιλογή από μάρκες ομορ-
φιάς, από τις πιο κλασικές μέχρι και τις πιο καινοτόμες. Επιπλέον,
ανακαλύψτε αποκλειστικά στα Beauty Line, γνωστές και πρωτοπο-
ριακές σειρές καλλυντικών: όπως Anastasia Beverly Hills, Diego
Dalla Palma, Shiseido και Hermes, καθώς και vegan μάρκες που
καθορίζουν τις νέες τάσεις.

ρηματικό και επενδυτικό του πλάνο, διευρύ-
νοντας την αλυσίδα των καταστημάτων του
στην κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα άνοιξε
ένα κατάστημα Holland & Barrett και ένα
Beauty Line στο Mall of Engomi στη Λευκω-
σία, ένα κατάστημα Beauty Outlet στο Neo
Plaza στην Κοκκινοτριμυθιά, καθώς και ένα
κατάστημα Holland & Barrett και ένα Beauty
Line στο Metropolis Mall στη Λάρνακα. Εκεί
δημιουργήθηκε φέτος και ένα κατάστημα
Yves Rocher. Έτσι, έχει εδραιώσει την θέση
του στην κυπριακή αγορά με συνολικά 43 κα-
ταστήματα λιανικής. 

Το ανανεωμένο 
Mall of Engomi 

ανέβασε ρολά και 
υποδέχτηκε τα νέα 
μας καταστήματα 

Holland & Barrett και 
Beauty Line!
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Το νέο εμπορικό και ψυχαγωγικό Κέντρο Neo Plaza,
στεγάζει και το δικό μας Beauty Outlet!

Τα Beauty Outlet άνοιξαν και επίσημα τις πόρτες τους στο NEO
PLAZA στις 20 Νοεμβρίου.

Στο νέο κατάστημα οι λάτρεις της ομορφιάς θα βρουν μάρκες
που αντιπροσωπεύονται από τον Όμιλό μας, όπως μεταξύ άλλων:
• τις γνωστές μάρκες περιποίησης προσώπου: Shiseido, Juvena,

Declare και Lancaster,
• τις αγαπημένες μάρκες μακιγιάζ Max Factor, Rimmel, Makeup

Revolution και Bourjois,
• τις μάρκες αρωμάτων Hugo Boss, Gucci και Calvin Klein, καθώς

και
• τις κορυφαίες μάρκες βοτανικών και φυσικών καλλυντικών

Υves Rocher και Nuxe.

Beauty Line: Η απόλυτη εμπειρία ομορφιάς και στο 
Metropolis Mall.

Το 18Ο κατάστημα της αλυσίδα Beauty Line αποτελεί το νέο παράρ-
τημα μας στο Metropolis Mall. Το νέο κατάστημα με τα 245 τ.μ.
χώρο που καταλαμβάνει, αποτέλεσε κατευθείαν ακόμα ένα ορό-
σημο της προσήλωσης των Beauty Line στην περαιτέρω ανάπτυξη
του πιο αγαπημένου brand ομορφιάς στο νησί. Το νέο κατάστημα
φιλοξενεί όλες τις κορυφαίες και ανερχόμενες μάρκες καλλυντι-
κών, καθώς και αποκλειστικές μάρκες που δημιουργούν τις παγ-
κόσμιες τάσεις.

Σημείο αναφοράς του νέου καταστήματος είναι το κυκλικό, κα-
τάλευκο ταμείο που βρίσκεται στο κέντρο του χώρου, που μόνο
απαρατήρητο δεν περνά από το μάτι των περαστικών της βιτρίνας
των Beauty Line.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, τα καταστήματα σχεδιάστηκαν με
βιώσιμα υλικά και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να
αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου μας για
βελτίωση της περιβαλλοντική τους απόδοση σε όλη την αλυσίδα
εφοδιασμού. Επιπλέον, γίνεται συλλογή των συσκευασιών των
προϊόντων για ανακύκλωση, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής απόδειξης.

Μια καινούρια εμπειρία Υγείας και Ευεξίας, 
Holland & Barrett στο Metropolis Mall. 

Τo Holland & Barrett άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου ένα νέο κατάστημα στο
εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, Metropolis Mall. Το κατάστημα προ-
σφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για τον καταναλωτή που προτιμά να
κάνει το eco-friendly shopping κομμάτι της ζωής του. Στο πλαίσιο
αυτό, τα Holland & Barrett έχουν διευρύνει τη γκάμα των βιταμινών
και συμπληρωμάτων διατροφής, των προϊόντων για υγιεινή διατροφή
και άθληση, καθώς και των φυσικών καλλυντικών, με καινοτόμες και
φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.
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Σταθερά μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

To Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου
Κύπρου συνεργάζεται από το 2008 με τον
Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας. H συνεργασία

μεταξύ των δύο μερών συμπληρώνει φέτος
δεκατέσσερα χρόνια και με την πάροδο του
χρόνου εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται. Η
συνεργασία αυτή συνεισφέρει ουσιαστικά στην
δημιουργία και ανάδειξη νέων ηγετικών στε-
λεχών με όραμα και προοπτικές για επιτυχία. 

H ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας, στην παρουσία της
Διεύθυνσης του Προγράμματος MBA του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου και της Διεύθυνσης του
Ομίλου και αφορά τη συνεργασία των δυο
μερών για υλοποίηση δράσεων κοινού ενδια-
φέροντος και αμοιβαίου οφέλους.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέ-
ρους του Προγράμματος ΜΒΑ ο Δρ. Ηρακλής
Βλαδιμήρου, Καθηγητής Διοικητικής Επιστή-
μης και απερχόμενος συν-Διευθυντής του
Προγράμματος ΜΒΑ, καθώς και ο κος Χρήστος
Παπαέλληνας, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. 

Η συμφωνία θα παρέχει ευκαιρίες προς τε-
λειόφοιτους φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ
για εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών σε
πρακτικά προβλήματα σε συνεργασία με στε-
λέχη του Ομίλου, φιλοξενία διοικητικών στελε-
χών  του Ομίλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για
ενημέρωση των φοιτητών για θέματα συναφή
με τις δραστηριότητες του Ομίλου, ευκαιρίες
πρακτικής άσκησης για φοιτητές, συν-διοργά-
νωση εκδηλώσεων με συμμετοχή εμπειρο-

γνωμόνων σε δημόσιες συζητήσεις επίκαιρων
θεμάτων ενδιαφέροντος.

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει έμπρα-
κτα την ακαδημαϊκή αριστεία και ενθαρρύνει τη
νέα γενιά για περισσότερη γνώση, μόρφωση
και ευγενή άμιλλα. Η συνεργασία με το Πρό-
γραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου αν-
τικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ομίλου
Χ.Α.Παπαέλληνας απέναντι στην Κοινωνία για
ευημερία και μόρφωση, συνδέοντας το Πανε-
πιστήμιο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://intro.mba.ucy.ac.cy/, στο τηλέφωνο
22893600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στο mba@ucy.ac.cy. n

Ο ΟΜΙΛΟΣ Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ 
ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ
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To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και ο Όμιλος Εταιριών Χ.Α.Παπαέλλη-

νας, συνδιοργάνωσαν δημόσια διάλεξη με ομιλητή τον
διακεκριμένο καθηγητή Κωνσταντίνο Σ. Κατσικέα, την
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021.

Τη διάλεξη παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί και προ-
πτυχιακοί φοιτητές, ακαδημαϊκοί, διοικητικά στελέχη,
και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Στη διάλεξή του, με τίτλο «Achieving and Sustaining
Competitive Differentiation in a Harsh Market Environ-
ment», ο Δρ. Κατσικέας επεσήμανε πως λόγω της 
αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και εντατικοποίησης
του ανταγωνισμού σε πολλούς κλάδους, ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή των κατάλληλων ανταγωνιστικών
στρατηγικών είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση,
την ανάπτυξη και την κερδοφορία των σύγχρονων επι-
χειρήσεων.

Ο Δρ. Κατσικέας είναι κάτοχος της ερευνητικής έδρας
Arnold Ziff, Καθηγητής Μάρκετινγκ και Διεθνούς 
Διοίκησης στο University of Leeds. Αναγνωρίζεται ως
ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον χώρο 
του μάρκετινγκ, με σημαντική συνεισφορά σε βιβλία,
άρθρα, και άλλα συγγράμματα. Έχει βραβευθεί επανει-
λημμένα για το επιστημονικό του έργο: Βραβείο Excel-

lence in Global Marketing το 2013 και 2015 από το
American Marketing Association, Βραβείο Hans B.
Thorelli 5-Year Research του American Marketing 
Association Foundation, 2006. Το έργο του εκτείνεται
σε ποικιλία θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη
στρατηγική μάρκετινγκ, την παγκόσμια διαχείριση επι-
χειρήσεων και την πρακτική της διεθνούς διοίκησης
μάρκετινγκ.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου
διοργανώνει τακτικά δημόσιες διαλέξεις, στα πλαίσια
της πάγιας πολιτικής του για συνεχή ενημέρωση του
κοινού σε σύγχρονα επιχειρηματικά θέματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος ΜΒΑ
www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο 
τηλ. 22893600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mba@ucy.ac.cy. n

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΤΟΥ  ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη διακεκριμένου καθηγητή 
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Σε ένα ωραίο κλίμα που το διέκρινε η
συγκίνηση παιδιών και γονιών, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου

2022, η καθιερωμένη βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών-παιδιών συναδέλφων
μας.

Πρόκειται για μια ενέργεια του Ομίλου μας
που ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζεται κάθε
χρόνο, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που
αποδίδει ο Όμιλός μας στον τομέα της εκπαί-
δευσης, καθώς στηρίζει  έμπρακτα την αρι-
στεία με την ενθάρρυνση που δίνει στη νέα
γενιά για περισσότερη γνώση, μόρφωση και
ευγενή άμιλλα.

Επιβραβεύσαμε τους μαθητές που με την
άοκνη τους προσπάθεια εξυψώνουν της αξία
της παιδείας, χαράζουν μια επιτυχή πορεία
στον επαγγελματικό τους βίο, τη γενιά που
αποτελεί το αύριο και θα στελεχώνει τις κυ-
πριακές επιχειρήσεις, κρατώντας γερή την
κυπριακή οικονομία, αλλά και θα διαπρέψει
στο εξωτερικό. 

Βράβευση των αριστούχων παιδιών
Στη συνάντηση με τα αριστούχα παιδιά, ο
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομί-
λου μας κ. Χρήστος Παπαέλληνας, ανάμεσα
σε άλλα αναφέρθηκε στις αξίες του Ομίλου
μας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για αξίες
που μπορούν να εφαρμόσουν και τα ίδια τα
παιδιά στην καθημερινότητας τους.  

Ο κ. Παπαέλληνας κάλεσε τα παιδιά να συ-
νεχίσουν με σθένος την ακαδημαϊκή τους
μόρφωση με την πεποίθηση ότι η δική τους
γενιά θα πρέπει να κάνει τη διαφορά ώστε ο
τόπος μας να αποκτήσει μια νέα προοπτική
και τα ίδια πιο ισχυρές ελπίδες για το μέλλον.

Οι αριστούχοι που τιμήθηκαν φέτος είναι:

Α’ Λυκείου
l  Παναγιώτα Ελένη Αθανασίου, 

(Α’ Λυκείου), κόρη του Κλεάνθη 
Αθανασίου, Υπεύθυνος Πωλήσεων 
από το Τμήμα Φαρμακείου

l  Παναγιώτης Ιακώβου (Α’ Λυκείου), γιός
του Κοσμά Ιακώβου, Λειτουργός Ελέγχου
Αποθεμάτων από το Οικονομικό Τμήμα

« Η δική σας γενιά 
θα πρέπει να κάνει 

την διαφορά»
ΧΡ.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

Β΄ Λυκείου
l  Άννα Μάρκου, κόρη του Μάρκου 

Μάρκου, Υπεύθυνος Στόλου 

l  Ραφαήλ Στυλιανού, γιός της Μαρίας 
Σταύρου, των BeautyLine

Γ΄Λυκείου
l  Ευδοκία Μαύρου, κόρη της Άντρης Μαύρου,

Λειτουργός του Τμήματος Μισθοδοσίας. 

l Ιωάννα Σπανού, κόρη της Άντρης 
Σπανού, των BeautyLine

Όλα τα παιδιά με τους γονείς τους ευχαρίστη-
σαν τον Όμιλο, δηλώνοντας την υπερηφάνεια
που αισθάνονται για την ιδιαίτερη σημασία που
αποδίδει ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ τόσο
στο προσωπικό του και τον θεσμό της οικογέ-
νειας, όσο και στις ενέργειες του για προ-
αγωγή της παιδείας.
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Α’ Λυκείου
l  Αννα Μάρκου, κόρη του

Μάρκου Μάρκου (Κεντρικά
γραφεία)

l Ραφαήλ Στυλιανού, γιός της
Μαρίας Σταύρου (Τμήμα Pur-
chasing BeautyLine)

l Νεφέλη Νικολάου, κόρη της
Φρόσως Παναγιώτου (Mar-
keting Καταναλωτικών)

l Αναστασία Κουή- κόρη της
Γιωργούλας Σουρουλλά
(Τμήμα Καλλυντικών)

Β΄ Λυκείου
l  Ελένη Παντελή, κόρη του

Παντελή Παντελή (Τμήμα 
Καταναλωτικών)

uuuΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Την προηγούμενη χρονιά της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη εκδήλωση για τη βράβευση των αριστούχων παιδιών στα 
κεντρικά γραφεία του Ομίλου μας, στις 13 Ιουλίου 2020.

Βραβεύτηκαν τα ακόλουθα παιδιά:

Α’ Λυκείου
l  Ελένη Παντελή, κόρη του Παντελή Παντελή (Τμήμα Καταναλωτικών)

l  Ιωάννα Σπανού, κόρη της Άντρης Νικολάου (Beauty Line)

l  Ευδοκία Μαύρου, κόρη της Άντρης Μαύρου (Λογιστήριο)

l  Κωνσταντίνα Καλλή, κόρη του Κωνσταντίνου Καλλή (Τμήμα Φαρμακείου)

Β΄ Λυκείου
l  Αντριάνα Μιχαηλίδου, κόρης της Σούλλας Κανάρη (Τμήμα Inventory)

l  Αναστάσιος Κουσής, γιος της Δήμητρας Παναγή (Διοίκηση)

l  Άντρια Καπαρή, κόρης της Δέσπως Πάουρου (Beauty Line)

l  Σοφία Αλεξανίδου, κόρης της Νίνας Ιακωβίδου (Τμήμα Καλλυντικών)

Γ΄Λυκείου
l  Νικόλας Γκοτσόπουλος, γιος της Δέσπως Νικολάου (Beauty Line)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΙΩΝ
Παντελής Παντελή (πατέρας της Ελένης Παντελή): Νιώθω ότι  ο κόπος και
η προσπάθεια που καταβάλλει η Ελένη έχει αντίκρισμα. Είναι πολύ σημαντικό
για εμένα ως γονιός να βλέπω την κόρη μου να προχωράει μπροστά !!

Δέσπω Πάουρου (μητέρα της ‘Αντριας Καπαρή): Νιώθω απόλυτη περηφάνια
και ικανοποίηση που εργάζομαι στον ‘Ομιλο Παπαελληνα γιατί μέσα από αυτή
την τελετή ενθαρρύνει τα παιδιά μας στο να έχουν στόχους, να τους υλοποι-
ούν και να επιβραβεύονται για την προσπάθεια που καταβάλλουν σε κάθε
στάδιο της εξέλιξης τους. 

Δέσπω Νικολάου (μητέρα του Νικόλα Γκοτσόπουλου): Νιώθω περήφανη
για ακόμη μια φορά γιατί οι προσπάθειες του μέσα από αυτές τις δύσκολες
συνθήκες που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές φέτος , απέδω-
σαν στο ακέραιο.

Άντρη Μαύρου (μητέρα της Ευδοκίας Μαύρου): Είμαι πολύ περήφανη για
την επιτυχία της κόρης μου. Μετά από μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη σχολική
χρονιά, κατάφερε  να πετύχει το αριστείο. Είμαι όμως και πολύ ευγνώμων
και ευχαριστώ θερμά τον κ. Χρήστο Παπαέλληνα για αυτή την χρηματική βρά-
βευση. Αυτή η πράξη του Ομίλου δίνει ένα κίνητρο στα παιδιά μας να προ-
σπαθούν για το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα στην επίδοση τους. n

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά κάθε επιτυχία στη ζωή τους.

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 17 u25

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή για τα αριστούχα παιδιά της
χρονιάς 2020-2021. Ωστόσο, ο Ανώτατος
Εκτελεστικός μας Διευθυντής κ Χρήστος
Παπαέλληνας επικοινώνησε με επιστολή
του προς τα παιδιά και τους γονείς εσω-
κλείοντας τα καθιερωμένα χρηματικά βρα-
βεία. 

Ειδικότερα βραβεύτηκαν τα ακόλουθα 
παιδιά:

l  Ιωάννα Σπανού,  κόρη της 
Άντρης Νικολάου (Κεντρικά 
Γραφεία)

l  Ευδοκία Μαύρου, κόρη της 
Άντρης Μαύρου (Κεντρικά Γρα-
φεία)

Γ΄Λυκείου
l  Άντρια Καπαρή, κόρη της 

Δέσπως Πάουρου (Beauty Line)

l  Σοφοκλής Κωνσταντίνου, γιός
του Σωτήρη Κωνσταντίνου (Κεν-
τρικά Γραφεία)

l  Σοφία Αλεξάνδρου, κόρη της
Νίνας Ιακωβίδου (Τμήμα Καλ-
λυντικών)

l  Αναστάσιος Κουσής- γιός της
Δήμητρας Παναγή (Κεντρικά
Γραφεία) 
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Δράσεις βιωσιμότητας
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Oι αυξανόμενες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει ο πλανήτης μας αναφορικά
με την κλιματική αλλαγή δεν μπορούν

πλέον να μας βρίσκουν αδιάφορους. Το ευτύ-
χημα είναι ότι η τάση για υιοθέτηση ενός πιο
βιώσιμου τρόπου ζωής όλο και αυξάνεται. 

Και επειδή η καλλιέργεια περιβαλλοντικής
νοοτροπίας είναι η αρχή – και η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός - αποφασίσαμε να μοιρα-
στούμε μαζί σας τις παραδειγματικές συνήθειες
που έχουν υιοθετήσει κάποιοι συνάδελφοι μας. 

Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις συνήθειες
είναι πρακτικές απλές, εύκολες και ουσιαστικές
που ακούσια μπορούμε να τις εφαρμόσουμε
και στη δική μας καθημερινότητα.

Έλενα Κυθραιώτου 
Senior Marketing Officer, Holland & Barrett

«Τα τελευταία χρόνια η έννοια της βιωσιμότητας
έχει αρχίσει να γίνεται μέρος του καθημερινού
μας λεξιλογίου. Με τις συζητήσεις γύρω από
την κλιματική αλλαγή να αυξάνονται διαρκώς,
όλοι μας αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις
επιπτώσεις που θα έχει η σύγχρονη καθημερι-
νότητα - στο περιβάλλον και τον πλανήτη μας
σε λίγα χρόνια.

Έχοντας αυτά κατά νου, τα τελευταία δυο
χρόνια υιοθέτησα τις πιο κάτω καθημερινές μι-
κρές αλλαγές, που είναι όμως σημαντικές.

1.Δεν ξεχνώ ποτέ το γυάλινο μπουκάλι μου
για το νερό! Καθημερινά στο γραφείο, αλλά

ΕΥΚΟΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΟΥΣ ΖΩΗ

και όταν είμαι εκτός σπιτιού για δουλειές και
διάφορες δραστηριότητες, χρησιμοποιώ το
γυάλινο μπουκάλι μου για το νερό αντί της
πλαστικής μπουκάλας. Τα πλαστικά μπουκά-
λια και ποτήρια μίας χρήσεως, αποτελούν μία
από τις μεγαλύτερες αιτίες μόλυνσης του
πλανήτη και απειλούν τη ζωή των άγριων
ζώων σε ξηρά και θάλασσα. Μετά από χρόνια
δε, καταλήγουν στο ίδιο μας το πιάτο αφού

εισέρχονται ξανά στη διατροφική αλυσίδα
μέσω, κυρίως, των ψαριών. Οπόταν γιατί να
μην κάνω μια μικρή απλή αλλαγή στη καθη-
μερινότητα μου, και να πω όχι στο πλαστικό; 

2.Αντί για πλαστικές σακούλες παίρνω πάντοτε
μαζί μου τη δική μου επαναχρησιμοποιού-
μενη υφασμάτινη τσάντα για ψώνια! Οι
υφασμάτινες τσάντες έχουν πλέον μπει για τα
καλά στη ζωή μας και αποτελούν τον πιο έξυ-
πνο και εύκολο τρόπο να μεταφέρεις όλα τα
ψώνια από το σουπερμάρκετ ή οποιοδήποτε
άλλο κατάστημα. Άφησε 2-3 στο αυτοκίνητο
σου, και έχε πάντα μία μέσα στην τσάντα σου!

3. Ηλεκτρονικές σημειώσεις! Κάθε χρόνο κό-
βονται περίπου 10 εκατομμύρια δέντρα και
χρησιμοποιούνται 7,4 δις λίτρα νερό μόνο και
μόνο για να παραχθούν κόλλες και τετράδια.
Έχοντας αυτό κατά νου, ξεκίνησα να γράφω
όλες μου τις σημειώσεις ηλεκτρονικά (στο
laptop και στο κινητό). Έτσι, δεν σπαταλώ
άσκοπα κόλλες κι επίσης έχω μαζί μου τις
σημειώσεις μου ανά πάσα ώρα και στιγμή
χωρίς να χρειάζεται να κουβαλώ το σημει-
ωματάριο μαζί μου.»  
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Σάββας Χατζηγιάγκου
Sustainability Manager

«Τον τελευταίο χρόνο εκπροσωπώ τον Όμιλο
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Υδρογόνου Κύπρου. Ως νεοσύστατος και πολλά
υποσχόμενος Σύνδεσμος, έχει ως σκοπό του
την αξιοποίηση των τεχνολογιών του υδρογό-
νου ώστε αυτές (α) να διαδραματίσουν βασικό
ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, (β) να συμβά-
λουν στη διαφοροποίηση των ενεργειακών
πηγών, (γ) να προωθούν τις επιχειρηματικές και
τεχνολογικές καινοτομίες ως κινητήριες δυνά-
μεις για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη,
και (δ) να συνδράμουν στη μείωση της χρήσης
συμβατικών καυσίμων – επομένως και των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συμμε-
τοχή μου στο Σύνδεσμο με βοήθησε ώστε να
σκέφτομαι συλλογικά, να ενημερώνομαι για τις
διεθνείς και τοπικές τάσεις σε περιβαλλοντικά
και ενεργειακά θέματα και βεβαίως να γνω-
ρίσω εξαιρετικούς ανθρώπους που μοιραζό-
μαστε κοινές αξίες σε θέματα περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας.» 

Σιμώνη Αβραάμ, Marketing Director, Beauty-
line: 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του
μέλλοντος μας. Για αυτό το λόγο έχω εντάξει
στην καθημερινότητα μου την ανακύκλωση, το-
ποθετώντας συσκευασίες PMD στο ειδικό διά-
φανο σακούλι. 

Επίσης, για τα καθημερινά μου ψώνια φρον-
τίζω να έχω πάντα μαζί μου οικολογικές τσάν-
τες πολλαπλής χρήσης, και να μειώσω την
κατανάλωση της πλαστικής σακούλας.

Η τάση για υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρό-
που ζωής όλο και αυξάνεται, έτσι συνεχίζουμε
και αυτό το μήνα να μοιραζόμαστε μαζί σας τις
παραδειγματικές συνήθειες των συναδέλφων
μας.

Ελπίδα Παφίτη 
Beauty Outlet Trainer

«Μέρα με τη μέρα βλέπουμε την καταστροφή
του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας.
Έχουμε όλοι μαζί την ευθύνη να βοηθήσουμε
να σωθεί ο πλανήτης μας, πριν να είναι αργά.
Σημαντικό κομμάτι στην καθημερινότητα μας
είναι τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούμε,
έτσι και εγώ χρησιμοποιώ υβριδικό αυτοκίνητο
το οποίο ελευθερώνει πολύ λιγότερους ρύπους
στην ατμόσφαιρα. Ακόμη, προσπαθώ όσο πιο
πολύ να χρησιμοποιώ καλλυντικά φυσικής
προέλευσης με ανακυκλώσιμα δοχεία. Συμβά-
λουμε όλοι μαζί στη βιωσιμότητα για ένα καλύ-
τερο περιβάλλον, για ένα καλύτερο πλανήτη.
Όλοι μαζί μπορούμε. »

Δήμητρα Παναγή 
Chief Business Development Officer

«Μικρές καθημερινές συνήθειες για εξοικονό-
μηση ενέργειας: 
• Σβήνω τα φώτα στους χώρους που δεν βρί-

σκεται κάποιος.
• Ρυθμίζω τη θέρμανση στους 21 βαθμούς το

χειμώνα και το air-condition στους 25 βαθ-
μούς το καλοκαίρι. 

• Χρησιμοποιώ βραστήρα για το ζέσταμα του
νερού στα φαγητά, είναι και πιο γρήγορος. 

Ανακύκλωση: 
Επιλέγω προϊόντα από ανακυκλώσιμα υλικά
και ανακυκλώνω όλα τα σχετικά υλικά.»

Σαββίνα Δημητρίου
Σύμβουλος Ομορφιάς Beauty Line

«Ένα εύκολο και γρήγορο tip είναι όταν καθα-
ρίζουμε τα βραστά αυγά να μην πετάμε ποτέ
τα τσόφλια. Μπορούμε να τα χρησιμοποι-
ήσουμε σαν λίπασμα στα φυτά του κήπου
αφού είναι πλούσια σε ασβέστιο, φτάνει
πρώτα να τα πλύνουμε και να τα θρυμματί-
σουμε. Επιπλέον, ένας καλός τρόπος να κρα-
τάμε τα φρούτα μας και συγκεκριμένα το
σταφύλι φρέσκο και τραγανό, είναι να το κα-
θαρίσουμε από τα κλωνιά του και έπειτα να το
τοποθετήσουμε σε νερό. Έτσι παρατείνουμε
τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να αποθη-
κεύουμε τα μήλα ξεχωριστά από υπόλοιπα
φρούτα, εφόσον τα μήλα παράγουν αιθυλένιο
το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση των φρού-
των. Επιπρόσθετα, αποφύγετε τη χρήση του
κινητού σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης
καθώς έτσι γίνεται σπατάλη ενέργειας». n

«Ακόμη, προσπαθώ όσο 
πιο πολύ να χρησιμοποιώ

καλλυντικά φυσικής 
προέλευσης με 

ανακυκλώσιμα δοχεία»
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Ερ: H πανδημία έχει επηρεάσει πολύ την ευη-
μερία των εργαζομένων.  Ποιες προκλήσεις
αντιμετωπίσατε και πως τις ξεπεράσατε;

Απ: Η πανδημία Covid-19 έχει απομακρύνει πολλούς
εργαζομένους από το χώρο της εργασίας τους, από
τους συναδέλφους τους, καθώς και από την όλη καθη-
μερινότητα τους. Σε πολλές δε περιπτώσεις πρόσθεσε
άγχος, έριξε το ηθικό τους και ενήργησε αρνητικά την
ομαδικότητα τους.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε
ο Όμιλος Χ.Α. Παπαέλληνας και ειδικά η Διεύθυνση  Αν-
θρώπινου Δυναμικού, ήταν να συμβάλουμε με διάφο-
ρους τρόπους ενεργά στη διατήρηση της σύνδεσης με
τους ανθρώπους μας. Θεωρήσαμε πολύ κρίσιμο για
μας να διατηρήσουμε αυτή τη σύνδεση επικεντρώνον-
τας την προσοχή μας στη δημιουργία, υπό τις νέες συν-
θήκες, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους
συναδέλφους που ήταν απομονωμένοι, μακριά από το
εργασιακό τους περιβάλλον. Δείξαμε ιδιαίτερη προσοχή
στη ψυχολογική τους στήριξη και γενικότερα ενεργή-
σαμε έτσι ώστε αυτή η σύνδεση να διατηρηθεί, και να
ενισχυθεί ακόμη, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που μας
έφερε η πανδημία.

Με δεδομένο ότι κατά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν
ανασταλεί όλες οι εκδηλώσεις του προσωπικού μας,

καθώς ακόμη και οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας, επιδιώ-
ξαμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη χρήση της τεχνολο-
γίας προκειμένου να τονώσουμε το ηθικό των
εργαζομένων και να διατηρήσουμε τη σύνδεση τους.
Μέσω της διαδικτυακής πύλης των εργαζομένων του
Ομίλου μας, προωθούμε σε όλους την πληροφόρηση
για τα τελευταία νέα του Ομίλου μας, ενώ προχωρή-
σαμε ακόμη και στο να σχεδιάσουμε διάφορους διαγω-
νισμούς με δώρα, τους οποίους δέχθηκαν με ιδιαίτερη
χαρά. Για παράδειγμα, ένας διαγωνισμός αφορούσε την
καλύτερη φωτογραφία, ενώ ένας άλλος την καλύτερη
συνταγή φαγητού.  

Πιστεύουμε ότι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες,
δεν είναι απλώς καλό να υποστηρίζεις τη ψυχολογική
υγεία των εργαζομένων, είναι αναγκαίο.  Για αυτό και
εστιάσαμε στην ευημερία των εργαζομένων μας. Συ-
νεργαζόμαστε με επαγγελματίες ψυχολόγους που πα-
ρείχαν εκπαιδεύσεις με βασικό αντικείμενο το πώς
μπορεί ένας εργαζόμενος να αντιμετωπίσει καλύτερα
όλες τις προκλήσεις σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Επι-
πλέον,  ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας για τα
μέλη του προσωπικού μας, τηλεφωνικής γραμμής στή-
ριξης, μέσω της οποίας θα μπορούν να αποτείνονται σε
επαγγελματίες ψυχολόγους για ό,τι θέμα τους προβλη-
ματίζει και χρειάζονται συμβουλή και καθοδήγηση.
Πρόσθετα, αναρτούμε άρθρα διατροφολόγων για θέ-
ματα που σχετίζονται με τη σωστή διατροφή, καθώς και
βίντεο με ειδικούς της φυσικής κατάστασης που συμ-
βουλεύουν για σωματικές ασκήσεις. Ακόμη, για να
ωθήσουμε τις γυναίκες συναδέλφους να αισθάνονται
πιο όμορφα, δημιουργούμε βίντεο τα οποία αναρτούμε
στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας μας (Blue Jam), με
συμβουλές ομορφιάς σε συνεργασία με τους συμβού-
λους ομορφιάς της αλυσίδας των καταστημάτων μας
BeautyLine. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούμε έρευνες μεταξύ των
εργαζομένων για να μπορούν να εκφράσουν τις από-
ψεις τους σχετικά με την απασχόληση τους, καθώς και
τις προσδοκίες τους από τον Όμιλο μας, μαζί με το πο-
σοστό της ικανοποίησης τους από τα μέτρα που λάβαμε
για αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Διατηρήσαμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για να
ακούσουμε πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι μας και,
κυρίως να ακούσουμε και να απαντήσουμε. Δημιουρ-

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εποχή της καραντίνας μας έμαθε πολλά!

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ 

ΞΕΠΕΡΝΟΥΜΕ

Συνέντευξη της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και Βιω-
σιμότητας του Ομίλου μας Μέλανης Μιχαηλίδου στο περιοδικό
«Άνθρωπος και Εργασία» του Κυπριακού Συνδέσμου Διευθυν-
τών Ανθρώπινου Δυναμικού (CyHRMA)
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προχωράμε, όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι
η εργασία είναι μόνο ένα μέρος της ζωής τους. Η παν-
δημία ώθησε πολλούς να επαναξιολογήσουν τους ρό-
λους και τις ζωές τους και να εκτιμήσουν τις
επιχειρήσεις που είναι πιο φιλικές προς την οικογένεια.
Επομένως, θα έλεγα, ο καθορισμός ενός υβριδικού
μοντέλου εργασίας είναι απαραίτητος.

Φυσικά υπάρχουν ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες που
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
‘Ένα πράγμα που έγινε σαφές από την αρχή της πανδη-
μίας ήταν η ανάγκη για τακτική επικοινωνία με όλους
τους υπαλλήλους μας. Το 2020 και το 2021 ήταν οι χρο-
νιές που «ακούγαμε». Οι επαγγελματίες ανθρώπινου
δυναμικού διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη συλλογή
πληροφοριών από τους εργαζομένους μέσω ερευνών
και ομάδων εργασίας, για να διασφαλίσουν ότι οι στρα-
τηγικές που αναπτύσσουν πληρούν τόσο τους οργα-
νωτικούς στόχους που έθεσαν, όσο και το τί χρειάζονται
και εκτιμούν περισσότερο οι εργαζόμενοι. 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η ψηφιοποίηση ήταν σίγουρα απαραίτητη και η πανδη-
μία μας έδωσε την ορθή ώθηση για βελτίωση της από-
δοσης, για εφαρμογή νέων εργαλείων και ταυτόχρονα
για ένα εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης με τους ανθρώ-
πους μας.  >>>

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

γήσαμε ένα κεντρικό σημείο επαφής σχετικά με θέματα
ασφαλείας και αναπτύσσουμε εσωτερικά κανάλια για
να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε ερωτήσεις και ανησυ-
χίες των συναδέλφων. 

Ερ: Πολλοί ειδικοί προβλέπουν ότι θα επέλθουν
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εργαζόμα-
στε μετά την πανδημία. Ποια νομίζετε ότι είναι
τα βασικά μαθήματα που πρέπει να πάρουμε
από την εμπειρία της εργασίας μας σε εποχή κα-
ραντίνας;

Απ: Ναι, η πανδημία άλλαξε πολλά πράγματα. Όλοι
γνωρίζουμε ότι ο τρόπος εργασίας μας δεν θα είναι
ποτέ ο ίδιος. Ωστόσο, δεν είμαστε ακόμη σίγουροι για
το πώς θα εξελιχθεί τελικά η κατάσταση. Ποιες διαστά-
σεις θα πάρει. Αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να
πούμε είναι ότι αυτή η κατάσταση έδωσε μια μεγάλη
ευκαιρία να επανασχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο κά-
νουμε την εργασία μας και να είμαστε ανοικτοί ως προς
την υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας. Έτσι,
υπάρχει η δυνατότητα να διατηρήσουμε το καλύτερο
μέρος της εργασιακής κουλτούρας του γραφείου μας
και να αφήσουμε πίσω αναποτελεσματικές διαδικασίες,
αχρείαστες συναντήσεις και περιττή γραφειοκρατία.

Το σίγουρο είναι ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία των ερ-
γαζομένων. Προ της πανδημίας, ο κόσμος εργαζόταν
για να ζήσει. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όσο
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Ένα σημαντικό ζήτημα που λαμβάνουμε υπόψη, είναι
ότι μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων μας εργάζεται σε
κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, η διανομή κτλ, όπου
δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα υβριδικό μοντέλο. Έτσι
έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση και στις
δικές τους δυνατότητες παρέχοντας ευκαιρίες για την
αναβάθμιση τους και ενισχύοντας, μαζί, την ευημερία
τους. 

Ερ: Πώς διασφαλίζετε ότι η προσπάθεια για
την ευημερία των εργαζομένων θα συνεχιστεί
ακόμη και μετά την covid εποχή και θα εδραι-
ωθεί στην εργασιακή κουλτούρα;

Απ: Η πανδημία έκανε πολλούς ανθρώπους να επανα-
ξιολογήσουν τους ρόλους και τις ζωές τους. Κάνουν
νέες επιλογές για το πώς θέλουν να ζήσουν και δημι-
ουργούν νέες προσδοκίες  οι οποίες είναι συνδεδεμέ-
νες με την ευελιξία, τις συνθήκες εργασίας και την
ισορροπία που θέλουν μεταξύ της επαγγελματικής και
της οικογενειακής τους ζωής. Αυτό δεν είναι κάτι που
μπορεί να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, πιστεύω πως οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τον τρόπο
εργασίας τους και να είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν
αλλαγές που θα είναι σημαντικές. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επαγγελματίες του HR θα πρέπει
να αναλάβουν την πρωτοβουλία για ενσωμάτωση των
αλλαγών αυτών στις στρατηγικές των επιχειρήσεων
όπου εργάζονται, με στόχο να βοηθήσουν στη μετεξέ-
λιξη τους βάση των νέων αναγκών και των προσδο-
κιών του προσωπικού τους.  Η προσπάθεια αυτή
περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, την μέτρηση και
ανάλυση τους, τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη
βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών που ακολου-
θούνται. Θα πρέπει σε αυτό να βασιστούμε και στην ικα-
νότητα των ηγετών να στηρίζουν τους εργαζομένους
στα τμήματα τους, ώστε να είναι σε θέση να συμβαδί-
σουν με τους νέους τρόπους λειτουργίας. Επιβάλλεται,
έτσι, οι ηγέτες να έχουν ενεργή συμμετοχή στην επιτυ-
χία της προσπάθειας με άμεσες και τακτικές αναφορές,
και να είναι σε θέση να βοηθήσουν στην εξεύρεση τρό-
πων ορθής διαχείρισης του χρόνου εργασίας, με στό-
χευση πάντα και στην αποδοτικότητα των τμημάτων
τους. n

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ uuu
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Η ευελιξία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων οδή-
γησαν σε νέους τρόπους εργασίας. Η συνεργασία σε
όλο τον οργανισμό έγινε απρόσκοπτα, οι διαδικασίες
που ακολουθούσαμε αμφισβητήθηκαν και αναθεωρή-
θηκαν και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων έγινε ιδιαί-
τερα σημαντική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της εκπαίδευσης, κατά τη
διάρκεια της πανδημίας διεξάγουμε μεγαλύτερη σειρά
εκπαιδεύσεων του προσωπικού μας, περιλαμβανομέ-
νων σεμιναρίων τόσο για εργασιακές όσο και για προ-
σωπικές πτυχές, έτσι ώστε να παρέχουμε στους
εργαζομένους μας την καλύτερη δυνατή στήριξη βελ-
τιώνοντας παράλληλα και τη συνολική μας απόδοση και
παραγωγικότητα.

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
Με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά της πανδημίας
αισθανθήκαμε πως έπρεπε να αναζητήσουμε καινούρ-
γιους τρόπους για εμπέδωση της εταιρικής μας κουλ-
τούρας στους νέους συναδέλφους, διασφαλίζοντας ότι
οι αξίες μας ως οργανισμού θα ενσωματωθούν με επι-
τυχία στην εργασιακή τους συμπεριφορά και νοοτρο-
πία. Επιπλέον, θα έπρεπε να διασφαλίσουμε τη
συνέχεια της παρακολούθησης της απόδοσης όλων
των εργαζομένων.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΕΦΕΡΕ 

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ 

ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΚΟΜΒΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση των επιχειρήσεων
στις μέρες μας. Δεν πρόκειται για απλή τεχνολογική αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό, αλλά για
θέμα επιβίωσης.

σωπικό και τους Συνεργάτες μας. 
Μέσω της στρατηγικής μας επιδιώκουμε να κάνουμε

δραστικές και σημαντικές αλλαγές, με στόχο την ισόρ-
ροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου μας. 
l Κύριοι άξονες είναι η ενθάρρυνση και η  ανάπτυξη

της καινοτομίας, η ενίσχυση της κουλτούρας και της
ομαδικότητας, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και φυσικά η βελτιστοποίηση της εμπειρίας
του πελάτη μας.  

Στη λιανική επικεντρωθήκαμε σε έργα που η υλοποί-
ησή τους αποσκοπεί στην εξέλιξη της εμπειρίας πελάτη
και της επαφής του μαζί μας. Το BeautyLine υπήρξε
από τους πρωτοπόρους που υιοθέτησε  εφαρμογή 
Mobile App, μέσω της οποίας ο καταναλωτής έχει μια
ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκτός από την δυνατότητα
αγορών,  μπορεί να εξαργυρώσει τους βαθμούς της
κάρτας του, να προγραμματίσει ραντεβού για τις υπη-
ρεσίας μακιγιάζ που προσφέρουν τα καταστήματα, να

Στον Όμιλο Χ.Α Παπαέλληνας το ταξίδι τoυ Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού ξεκίνησε τον Νοέμ-
βριο του 2019. Αρχικός σκοπός του έργου ήταν

να αναδείξει τους τομείς εκείνους στους οποίους  η
εταιρεία  έπρεπε να επικεντρωθεί και να ψηφιοποιήσει
άμεσα. Όπως έγινε ξεκάθαρο, το ταξίδι αυτό θα ήταν
διαρκές και με σημαντικούς σταθμούς.  Η ουσία είναι η
βελτιστοποίηση, η απλοποίηση και η αυτοματοποίηση
των καθημερινών εργασιών του ομίλου, με την εισα-
γωγή πρακτικών και αποτελεσματικών εργαλείων, που
οδηγούν τον όμιλο στην εναρμονισμένη ψηφιακή
εποχή. 

Το όραμά μας “ Να κάνουμε όλο και περισσότερους
ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα”, μετου-
σιώθηκε μέσα από την ψηφιακή μας διαδρομή σε ένα
σταθερό και συνεπές μοντέλο που ενισχύει, ακόμη πε-
ρισσότερο, τις σχέσεις μας με τους Πελάτες, το Προ-

Της Μαρίας 
Γερμανού 

Chief Operating Officer

Το ταξίδι του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

αποκτήσει την My Benefits e - gist card, ή ακόμη απλά
να ενημερωθεί για τις τάσεις μέσω του blog μας.  

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων είναι υψηλής
προτεραιότητας για τον Όμιλο και προς αυτή την κατεύ-
θυνση είχαμε στο πλευρό μας και πάλι την τεχνολογία.
Εγκαταστήσαμε σύστημα Footfall και Heatmaps στα
καταστήματα μας ώστε να συλλέγουμε ακόμη περισ-
σότερα δεδομένα (insides) για τον πελάτη μας και έτσι
να ανταποκρινόμαστε με ακρίβεια στις απαιτήσεις του. 

Αναβαθμίσαμε το CRM λογισμικό μας  για να  εφαρ-
μόσουμε ακόμη πιο αποδοτικές στρατηγικές market-
ing, να οικοδομήσουμε ισχυρότερες πελατειακές
σχέσεις και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αλ-
ληλεπίδρασή με τους καταναλωτές που μας εμπι-
στεύονται. 

Αντικαταστήσαμε τις παραδοσιακές αποδείξεις με
ηλεκτρονικές (e-receipt) που  αποστέλλονται είτε μέσω
email είτε μέσω sms, αντικαταστήσαμε τις εκτυπωμέ-
νες διαφημίσεις με οθόνες και υιοθετήσαμε mobile PoS
για πιο γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση του πελάτη
κατά την διάρκεια της πληρωμής. 

Στην κατάλληλη γνώση των προϊόντων και στην
παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης, στηρίζεται όλη η φι-
λοσοφία της λιανικής μας. Συνεπώς η  εκπαίδευση
είναι ιδιαίτερα σημαντική και συνεχής. Η εναρμόνισή
της με τα σημερινά δεδομένα ήταν πολύ σημαντική
και επιτεύχθηκε  μέσω της εταιρικής εφαρμογής και
της δημιουργίας πλατφόρμας εκπαίδευσης. Το
eLearning έχει αντικαταστήσει στο μεγαλύτερο
βαθμό τα δια ζώσης σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις
δίνοντας τη δυνατότητα στο προσωπικό μας για συ-
νεχή  προσωπική ανάπτυξη και εμπλουτισμό των
γνώσεων του μέσω του κινητού.

Με ορατές τις προκλήσεις στον τομέα της υγείας, θε-
λήσαμε να ενισχύσουμε περισσότερο τον ρόλο του ια-
τρικού επισκέπτη προσφέροντάς του το Veeva, το

κορυφαίο στο είδος του εργαλείο CRM. Το Veeva πα-
ρέχει προηγμένες δυνατότητες προγραμματισμού και
συντονισμού της ιατρικής επίσκεψης  και δίνει την ευ-
καιρία στον ιατρικό επισκέπτη να αλληλοεπιδρά με τον
ιατρό πέρα της προσωπικής επαφής. 

Παράλληλα υιοθετήσαμε custom made πλατφόρμα
B2B μέσω της οποίας επικοινωνούμε με το δίκτυο
φαρμακείων. Με τη χρήση της πλατφόρμας ο φαρμα-
κοποιός έχει μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα και
τις προσφορές  μας και παράλληλα να κάνει ηλεκτρο-
νικές παραγγέλλεις στις αποθήκες μας με άμεση παρά-
δοση.

Έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας τις ηλε-
κτρονικές υπογραφές και την ηλεκτρονική ανταλλαγή
τιμολογίων με τους πελάτες μας. Έχουμε εγκαταστήσει
Robotic Process Automation για όλες τις επαναλαμβα-
νόμενες εργασίας, δημιουργώντας χρόνο για πιο ποι-
οτική εργασία. Ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε την
ανάλυση και αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων με
τη χρήση του  Power BI και την δημιουργία εσωτερικής
δομής για Data Analysis. 

Υλοποιήσαμε την πλατφόρμα εσωτερικής επικοινω-
νίας και αλληλεπίδρασης Blue Jam, που προσφέρει
στους εργαζομένους του ομίλου νέα κανάλια ενημέ-
ρωσης και διασύνδεσης. Υιοθετήσαμε την ψηφιακή
κάρτα εργασίας,  με την οποία οι εργαζόμενοι μέσω
εφαρμογής επιβεβαιώνουν την παρουσία τους στους
χώρους εργασίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν ψηφιοποι-
ηθεί σχεδόν όλες οι διαδικασίες του  HR όπως: οι αξιο-
λογήσεις, οι αιτήσεις αδειών, τα εργαλεία έρευνας, τα
έντυπα προσλήψεων  κτλ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τον Όμιλο Χ.Α Πα-
παέλληνας αποτελεί κομβική πρόκληση, στρατηγικού
χαρακτήρα. Γι’ αυτό η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατη-
γικής προκύπτει από έναν  ολοκληρωμένο σχεδιασμό
δράσεων και αποφάσεων που οδηγούν τον οργανισμό
σε μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. n
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Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

Τα θετικά και 
τα αρνητικά της 
με την κατ’ οίκο
χρήση των 
προηγμένων 
τεχνολογιών 
πληροφόρησης

τον κόσμο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή διεκπε-
ραιώνοντας την εργασία μας. Να μην ξεχνάμε ποτέ, βέ-
βαια, τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο σπίτι και στο
συγγενικό μας περιβάλλον. Αλίμονο! Για τον καθένα μας
είναι τα πρώτα πρόσωπα στη σκέψη μας. Και η C.A.Pa-
paellinas έδειξε έμπρακτα πολλές φορές το μεγάλο
βαθμό της εκτίμησης της προς το θεσμό της οικογέ-
νειας και όλες τις αξίες που συνδέονται μαζί της.

Ορισμός της τηλεργασίας
Λοιπόν, αν πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό, τηλεργασία
είναι η μορφή της εργασίας η οποία ασκείται από ένα
άτομο εκτός του παραδοσιακά οριζόμενου εργασιακού
του χώρου, κατά την οποία γίνεται χρήση υπολογιστών
και άλλων σύγχρονων μέσων για επικοινωνία με τα

Περί τηλεργασίας ο λόγος. Όχι, δεν είναι κάτι
που ανακαλύψαμε ξαφνικά σε ότι αφορά στο
δικό μας οργανισμό. Η παγκόσμια πανδημία

του κορωνοϊού και ο βαθμός που επηρέασε το νησί
μας, αποτέλεσε όμως την αφορμή να την γνωρίσουμε
από κοντά σε μια πιο γενικευμένη μορφή, με τα καλά
και τα κακά της. 

Δίχως άλλο, εφαρμόσαμε εκτενέστερα την τηλεργα-
σία για πολλούς από τους συναδέλφους μας, στο πλαί-
σιο των γενικότερων μέτρων που λάβαμε για την
ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού μας. Δεν
υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο στον κόσμο παρά η υγεία
του καθενός μας. Και λαμβάνοντας τα μέτρα που συ-
στήνουν οι ειδικοί, προστατεύουμε τόσο τους εαυτούς
μας όσο και τους γύρω μας. Τους συναδέλφους και όλο

Της Μέλανης  
Μιχαηλίδη

Διευθύντριας 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού και 
Βιωσιμότητας
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Η τηλεργασία 
μειώνει την 
ανεργία και 
προσφέρει νέες
ευκαιρίες 
απασχόλησης

γραφεία της εταιρείας, τους συναδέλφους, τους προ-
ϊσταμένους και τους πελάτες. 

Η τηλεργασία δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας
για όλα τα επαγγέλματα, όπως αυτά στα οποία είναι
απαραίτητη η προσωπική επαφή ή η χειρωνακτική ερ-
γασία. Ωστόσο είναι αρκετές οι κατηγορίες των επαγ-
γελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μέσω της
τηλεργασίας. Το βλέπουμε αυτό και στο δικό μας χώρο
εργασίας. Άλλοι μπορούμε και άλλοι όχι να εφαρμό-
σουμε την τηλεργασία. Είτε το είδος της εργασίας, είτε
τα καθήκοντα και οι ευθύνες επιβάλλουν για αρκετούς
από εμάς την παραμονή στον εργασιακό χώρο.

Τα θετικά
Ας δούμε τώρα τα θετικά της τηλεργασίας:
Η αυτονομία ως προς τα ωράρια και το χώρο εργασίας
επηρεάζει θετικά τον εργαζόμενο, μέχρι σημείου να του
δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας, γεγονός που του
προσφέρει τη δυνατότητα να παίρνει περισσότερες
πρωτοβουλίες όσον αφορά στον έλεγχο της εργασίας
και την κατανομή του χρόνου του. 

Πάρα πέρα, αυξάνεται ο ωφέλιμος χρόνος εργασίας
του, αφού κερδίζει το χρόνο που απαιτείται για τη με-
τακίνηση από και προς την εργασία του, με το άγχος και
την πυκνή κίνηση στους δρόμους, αλλά, ακόμη, και το
χρόνο που χρειάζεται να προσαρμοστεί φθάνοντας στην
εργασία του και να αρχίσει να γίνεται παραγωγικός. 

Δέστε το αυτό και από την πλευρά ενός εργαζομένου
που θεωρεί ως βαριά την τυποποίηση της παραγωγι-
κής διαδικασίας και πιστεύει ότι μένοντας στο σπίτι του
μπορεί να εργαστεί πιο παραγωγικά από ό,τι σε ένα πε-
ριβάλλον γραφείου.

l Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η τηλερ-
γασία αποτελεί μέσο για τη συμφιλίωση της επαγ-
γελματικής με την οικογενειακή ζωή. 

Αναβαθμίζεται, έτσι, ο ρόλος των γυναικών που είναι
μητέρες μικρών παιδιών, καθώς μπορούν να προσφέ-
ρουν από επιτελικές θέσεις περισσότερα από άλλες γυ-
ναίκες οι οποίες εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν
εφαρμόζουν παρόμοιες πρακτικές.

Μειώνει την ανεργία- Προσφέρει ευκαιρίες
Σημαντικό είναι επίσης ότι με την τηλεργασία δίνονται
ευκαιρίες απασχόλησης σε ομάδες μειονεκτούντων
συνανθρώπων μας, όπως ατόμων με κινητικές δυσκο-
λίες, καθώς και σε ηλικιωμένους που έχουν δυσκολία
πρόσβασης στο χώρο εργασίας, αλλά έχουν μακρά και
πλούσια εμπειρία στον τομέα τους. Ειδικά για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες, η τηλεργασία προσφέρει δυνατό-
τητες επαγγελματικής ένταξης και όχι περιθωριοποί-
ησης, αξιοποίησης των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους και
οικονομικής χειραφέτησης. Κατά συνέπεια, οι συνάν-
θρωποι μας αυτοί γεύονται τη χαρά της δημιουργίας,
νιώθουν χρήσιμοι, γνωρίζουν την αποδοχή και την ανα-
γνώριση.

Επίσης, με την τηλεργασία επιτυγχάνεται η ευκαιρία
απασχόλησης επιστημόνων που διαμένουν σε άλλες
χώρες και μπορούν με τις γνώσεις και την κατάρτιση
τους να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε μια επι-
χείρηση. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούμε να συμπεριλά-
βουμε και την περίπτωση αξιοποίησης ατόμων που δεν
διαμένουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και η απασχό-
ληση τους μπορεί να επενεργήσει θετικά στην ανάπτυξη
της περιφέρειας. >>>
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Οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις
Η τηλεργασία προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στις επι-
χειρήσεις να εντάξουν στο επαγγελματικό τους δυνα-
μικό και αξιόλογα στελέχη που δραστηριοποιούνται ως
ελεύθεροι επαγγελματίες, πράγμα που συνιστά πλεο-
νέκτημα από άποψη οικονομικού οφέλους σε σχέση με
τη συμβατή εργασία, καθώς μειώνει το κόστος και ενι-
σχύει την ανταγωνιστικότητα τους.

Στα ανωτέρω, ας υπολογίσουμε και τη βελτίωση των
συνθηκών της καθημερινότητας με τη μείωση των με-
τακινήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος από
την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα. Είναι και αυτό
κάτι που μπορούμε να προσμετρήσουμε στα υπέρ.

Τα αρνητικά της τηλεργασίας
Ας δούμε τώρα και τα αρνητικά της τηλεργασίας:
Η τηλεργασία, ανάλογα με το φόρτο εργασίας, δεν υπο-
βοηθά πολλές φορές τον τηλεργαζόμενο να διαχωρίσει
το χρόνο εργασίας του από τον ελεύθερο χρόνο του ή
τον χρόνο που θέλει να αφιερώσει στην οικογένεια του.
Σημειώνοντας το αυτό, δύσκολα μπορούμε να παρα-
βλέψουμε το σύνηθες, ότι τα άτομα του στενού οικο-
γενειακού του περιβάλλοντος δεν βλέπουν ποτέ «με
καλό μάτι» την απώλεια αργιών ή άλλων μη εργάσιμων
χρονικών περιόδων εξαιτίας της «εργασιομανίας» που
συνεπάγεται η άσκηση της τηλεργασίας. 

Προκαλείται, έτσι, μια αστάθεια στην προσωπική ζωή
του τηλεργαζόμενου με αρνητικές παρενέργειες στα

άλλα μέλη της οικογένειας. Υπάρχει δε και η πλευρά
που θέλει πολλές φορές τα μέλη του στενού οικογενει-
ακού περιβάλλοντος να μην διευκολύνουν πάντα  το
έργο του και να τον αφαιρούν από τα καθήκοντα και τις
ευθύνες του. 

Δυσκολίες στην ανέλιξη
Εξάλλου, δεν υπάρχει ο επιβαλλόμενος βαθμός επο-
πτείας στην εργασία του, ενώ του δημιουργείται αί-
σθημα απομόνωσης εφόσον στερείται της δυνατότητας
να αναπτύξει συναδελφικές σχέσεις και να επιδείξει και
άλλες πτυχές των ικανοτήτων και της προσωπικότητας
του, πέραν εκείνης του συγκεκριμένου αποτελέσματος
με τη χρήση του υπολογιστή του. Αυτό έχει ιδιαίτερη
σημασία για τους νέους, καθώς ένα άτομο αυτής της
ηλικιακής κατηγορίας που θέτει ψηλά στις προτεραι-
ότητες του την προοπτική της ανέλιξης τους, δεν μπορεί
να αξιολογηθεί όπως άλλοι εργαζόμενοι και να έχει με
την τηλεργασία την προοπτική που επιθυμεί. 

Να αναφέρουμε και το εξής άλλο: Το άτομο που σε
μόνιμη βάση ασκεί τηλεργασία συμβαίνει σε αρκετές
περιπτώσεις επιχειρήσεων να στερείται της απόλαυσης
κοινωνικών-εργασιακών δικαιωμάτων όπως η γονική
άδεια, οι άδειες διακοπών και ασθενείας, οι υπερωρίες
κτλ, ενώ δεν επωφελείται όσο άλλοι εργαζόμενοι από
τα διάφορα εταιρικά προγράμματα βελτίωσης και ενί-
σχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπι-
κού.

Οι προϋποθέσεις
Όλα αυτά, βέβαια, στον κόσμο γενικά των επιχειρή-
σεων, όπως παρατηρούνται και καταγράφονται από ει-
δικούς, οι οποίοι, χωρίς να απορρίπτουν σε καμία
περίπτωση την τηλεργασία, θέτουν ως προϋποθέσεις:

l Την ύπαρξη υγιών σχέσεων μεταξύ του τηλεργαζό-
μενου και του επιβλέποντα.

l Την οργάνωση άνετου και λειτουργικού χώρου ερ-
γασίας.

l Τον ορθό σχεδιασμό του τρόπου εργασίας, και
l Την επιτυχή ανταπόκριση στους χρονικούς περιορι-

σμούς σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται και
τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. 

Παραθέσαμε τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές
της τηλεργασίας. Συμπερασματικά, αυτή αποτελεί μια
μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Όχι απλώς μια
επιλογή ανάλογα με τις  επικρατούσες συνθήκες. Η τη-
λεργασία μπορεί να είναι και ένα όπλο για τις επιχειρή-
σεις, μπορεί, όμως, να αποδειχθεί και ως μειονέκτημα
αν δεν γίνει προσεκτική επιλογή όσον αφορά τις γνώ-
σεις, τις ικανότητες, τη δυνατότητα εποπτείας και την
επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και το
κατάλληλο κλίμα στο σπίτι, ώστε η τηλεργασία να απο-
βεί παραγωγική και αποδοτική. n

Υπάρχουν 
πλεονεκτήματα
αλλά και 
μειονεκτήματα 
που οφείλουμε 
να αξιολογούμε

METAXI MAS 2022 NEW GRID APRIL 28-65.qxp_Layout 1  26/07/2022  12:58 PM  Page 36



METAXI MAS 2022 NEW GRID APRIL 28-65.qxp_Layout 1  26/07/2022  12:58 PM  Page 37



ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ uuu

38 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 17

Hαγάπη προς τη φύση και η πεζοπορία σε
περιοχές ιδιαίτερα ελκυστικές είναι κάτι

που εκτιμάται πολύ ευρύτερα. Είκοσι μέλη του
προσωπικού μας που εργάζονται στη Pharma-
cyline το απέδειξαν στην πράξη. Την Κυριακή 26
Μαίου εξέδραμαν προς την περιοχή της Μονής
Μαχαιρά, όπου πέραν από το μοναστήρι επισκέ-
φθηκαν και το σημείο του κρησφύγετου του
ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου.

Το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι οι συνά-
δελφοι επισκέφθηκαν το μοναστήρι μετά από
πεζοπορία κάπου δυόμιση ωρών αρχίζοντας
από την περιοχή των ερειπίων Φιλανίου και
προχωρώντας μέσω της πανέμορφης διαδρο-
μής της κοίτης του Πεδιαίου ποταμού. 

Όλα, τόνισε εκ μέρους τους ο συνάδελφος
Κώστας, πήγαν καλά παρά την τελευταία μεγάλη
και απότομη ανηφόρα της διαδρομής!

Εκδρομή 
συναδέλφων
με πεζοπορία
δυόμισι
ωρών!
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4Ο MITSERO MINE RUN
Συνάδελφοι έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν 

Mέλη του προσωπικού μας έλαβαν
μέρος σε μια πολύ ωραία εκδή-
λωση στο Μιτσερό με την ονομα-

σία “Mitsero Mine Run”. H εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Φεβρουα-
ρίου και ήταν η τέταρτη της σειράς που πραγ-
ματοποιείται με διοργανωτές το Κοινοτικό
Συμβούλιο Μιτσερού, το Κέντρο Νεότητας Μι-
τσερού και την S.A.S. Sports.

Στόχος του θεσμοθετημένου αγώνα είναι η
ανάδειξη της πανέμορφης περιοχής και η προ-
βολή του φυσικού τοπίου της ευρύτερης περιο-
χής. Η εκδήλωση περιλάμβανε τρεις διαδρομές.
Μια των 21 χιλιομέτρων που προσφέρεται για
προετοιμασία δρομέων μαραθωνίου, μια των
12 χιλιομέτρων για όλους τους αθλητές και μια
τρίτη διαδρομή των 5,5 χιλιομέτρων που απευ-

θύνεται στο ευρύτερο κοινό.
Πέραν της φυσικής ομορφιάς, η διαδρομή

συνέδεσε τα τρία ιστορικά μεταλλεία της περιο-
χής που έχουν τα ονόματα Κοκκινοπεζούλα,
Κοκκινόγια και Παλιό Μεταλλείο.

Οι οργανωτές έλαβαν όλα τα μέτρα τόσο για
την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όσο και για
τις παροχές προς τους δρομείς, όπως η ηλε-
κτρονική χρονομέτρηση με άμεση ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων, εξατομικευμένα τρισδιά-
στατα μετάλλια, αναμνηστικό φανελάκι τερμα-
τισμού, σταθμοί ενυδάτωσης επί της διαδρομής
και παρουσία ασθενοφόρου με διασώστες.

Οι συνάδελφοί έλαβαν μέρος στη διαδρομή
των 5,5 χιλιομέτρων τρέχοντας κατά μήκος του
μεταλλείου της Κοκκινποπεζούλας με τελικό
προορισμό την περιοχή του Ροδανού. Όλοι εν-

τυπωσιάστηκαν από τις μαγευτικές εικόνες της
φύσης. Μάλιστα,  η ομάδα της LUCOZADE πήρε
την πρώτη θέση στην εταιρική κατάταξη!

Συγχαρητήρια σε όλους. n

Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στον αγώνα:
l   Ανδρέας Βλάχος
l   Άντρεα Χαραλάμπους
l   Άντρη Κούκου
l   Δήμητρα Παναγή
l   Θεοδόσης Χαραλάμπους
l   Λάζαρος Λαζάρου
l   Ρεβέκα Σιδερά
l   Σταύρος Κόκκινος
l   Σωτήρης Κωνσταντίνου
l   Φρόσω Παναγιώτου
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RUNNING UNDER THE MOON

Υπό το φως του φεγγαριού δεκάδες δρο-
μείς δώσανε ραντεβού στον πρώτο όροφο
του Mall of Cyprus και τρέξανε με ένταση.
Μεταξύ τους και αρκετοί δρομείς του Ομί-
λου μας που συμμετείχαν στον ομαδικό
εταιρικό αγώνα 5 χιλιομέτρων.

Γεμάτοι χαμόγελα και ενέργεια οι δρομείς
διέσχισαν τη διαδρομή από το ισόγειο
του Mall, μέχρι τη λεωφόρο Αθαλάσσης, με
τελικό προορισμό τον πρώτο όροφο
του The Mall of Cyprus.

Το βραδινό δρομικό γεγονός ανάδειξε για
άλλη μια φορά την αξία του μαζικού αθλη-
τισμού για την εθελοντική στήριξη και την
κοινωνική προσφορά.

Θερμά συγχαρητήρια στους συνάδελ-
φους που έτρεξαν, στηρίζοντας το Ίδρυμα
Σοφία. n

Ο Όμιλος μας για 5η συνεχή χρονιά στήριξε τον αγώνα δρόμου «Running Under The Moon» ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 17 Ιουλίου
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Διαδρομή Αγάπης 
Μοτοσικλετιστών

H ομάδα μοτοσικλετιστών της Διαδρομής Αγάπης πέρασε από τα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας μας στις 17 Μαρτίου. Δεκάδες συνάδελφοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και
στήριξαν την προσπάθεια του Παγκύπριου Συνδέσμου με αγορά ειδικών κουπονιών.

Ως θεσμός, η Διαδρομή Αγάπης Μοτοσικλετιστών αποσκοπεί στην ενίσχυση του συν-
δέσμου και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τον παιδικό καρκίνο.
O Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο μια
Ευχή» συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια φιλανθρωπικής δράσης στο νησί μας, εκτελώντας
ένα πολύ σημαντικό έργο.

Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων του Συν-
δέσμου είναι τρεις:  
l Η εκπλήρωση ευχών των καρκινοπαθών

παιδιών, η οικονομική υποστήριξη των οικο-
γενειών τους και η παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης τόσο στα παιδιά όσο και στο οι-
κογενειακό τους περιβάλλον.

l Η οικονομική υποστήριξη των οικογενειών
των παιδιών που υποφέρουν από καρκίνο
στοχεύει στη μερική ανακούφιση από τα υπέ-
ρογκα έξοδα και χρέη που υποχρεούνται οι
γονείς να υποστούν, κυρίως όταν πρόκειται
για θεραπείες στο εξωτερικό. Δεν είναι λίγες
οι περιπτώσεις που οικογένειες με καρκινο-
παθή παιδιά καταρρέουν οικονομικά, ξεπου-
λώντας ακόμα και το σπίτι τους.

l Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται από
εισφορές των μελών, εκτιμητών και χορη-
γών και από διάφορες φιλανθρωπικές εκδη-
λώσεις που οργανώνει συχνά ο Σύνδεσμος
πάνω σε εντελώς εθελοντική βάση.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για τη
θερμή τους ανταπόκριση. n

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»
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Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογενούς
Υπερχοληστερολαιμίας (24η Σεπτεμβρίου), ο
Όμιλός μας, εμπορικός αντιπρόσωπος της

Amgen στην Κύπρο, (μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες
βιοτεχνολογίας στον κόσμο), διοργάνωσε υπό την αιγίδα
της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Κυπριακής
Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, μια ειδική ημερίδα με
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέ-
ρωση των ιατρών για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα.

Παρόλο που η FH μπορεί εύκολα να διαγνωστεί και
να αντιμετωπιστεί με συνδυασμό φαρμάκων και αλλα-
γών στον τρόπο ζωής, εν τούτοις από τα 13 εκατομμύρια
ανθρώπων που υπολογίζονται ότι πάσχουν από FH παγ-

κοσμίως, μόνο το 25% είναι διαγνωσμένοι ενώ οι περισ-
σότεροι υποθεραπεύονται. Σύμφωνα με διεθνείς φορείς
υγείας, ένας σημαντικός παράγοντας για την υποδιά-
γνωση και υποθεραπεία της νόσου, είναι η ελλειπής ενη-
μέρωση του κοινού.

Η Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία αποτελεί ένα παγ-
κόσμιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό λοιπόν να ενταθούν οι προσπάθειες ευαισθη-
τοποίησης του κοινού.

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία, μπο-
ρούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στα άτομα
με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Πολύ απλά, έτσι σώ-
ζονται ζωές.

Η ημερίδα η οποία διοργανώθηκε από τον Όμιλο
Χ.Α.Παπαέλληνα περιλάμβανε:
• Δημοσιογραφική διάσκεψη με ομιλίες των προέδρων

της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Κυπρια-
κής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

• Φιλοξενία και συνεντεύξεις ιατρών μελών των δυο
επιστημονικών εταιρειών σε εκπομπές στα ΜΜΕ.

• Τηλεδιάσκεψη (webinar) με διακεκριμένο ομιλητή για
θέματα σχετικά με την Οικογενή Υπερχοληστερολαι-
μία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τα-

κτικών ενεργειών ενημέρωσης, κοινού και ειδικών,
πάνω σε θέματα Υγείας, που αναλαμβάνει ο Όμιλός μας.
Άλλωστε, μέρος της αποστολής μας, είναι να διαθέτουμε
προϊόντα που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες των αν-
θρώπων για ποιότητα ζωής και φροντίδα της υγείας. n

Ημερίδα για την Οικογενή 
Υπερχοληστερολαιμία 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Η ΕΛΛΕΙΠΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΜΕΓΕΘΥΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Του Ανδρέα 
Πυλαρέζη

Medical Advisor

Oαγώνας της Europa Donna Κύπρου για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού και την
υποστήριξη γυναικών, αλλά και ανδρών, που

πάσχουν από την ασθένεια ή έχουν την εμπειρία της,
είναι γνωστός και παγκύπρια αναγνωρισμένος.

Σε μια ξεχωριστή στιγμή χαράς και συγκίνησης, τα
Beauty Line παρέδωσαν στον Εκτελεστικό Διευθυντή
της Europa Donna Κύπρου κ. Μάριο Χαραλαμπίδη, επι-
ταγή ύψους €5,866, ποσό που συγκεντρώθηκε από τις
πωλήσεις του Beauty Line Magazine. Η οικονομική
ενίσχυση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Επι-
στήθιες φίλες».

Είναι η αγάπη όλων εσάς που επισκέπτονται τα κα-
ταστήματα Beauty Line, που μετατρέπεται σε στήριγμα
ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Είμαστε σταθερά
μαζί στη δράση για υλοποίηση του έργου της Europa
Donna Κύπρου. Για να δώσουμε δύναμη και ελπίδα
στα άτομα που η υγεία τους δοκιμάζεται. Σε μια μάχη
που όλοι θέλουμε νικητής να είναι η ζωή.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συμβολή
όλων στην προσπάθεια των καταστημάτων Beauty
Line και του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας να κάνουμε κάθε
γυναίκα να ζει και να αισθάνεται όμορφα.n

Τα Beauty Line δίπλα 
στη Europa Donna Κύπρου
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Ανοικτή η αγκαλιά του για όλους 
τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειες τους

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου
2021 η φιλανθρωπική εκδήλωση

«Καφές με αγάπη», η οποία διοργανώθηκε από
τον Όμιλο μας.

Δεκάδες μέλη του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας
ήταν εκεί για να στηρίξουν το έργο του ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ με την παρουσία τους, αλλά και με την οι-
κονομική τους ενίσχυση προς το σύνδεσμο. 

Η εν λόγω εκδήλωση στόχο είχε την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του
προσωπικού μας για θέματα που αφορούν τον
καρκίνο και τη σημαντικότητα της πρόληψης.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών
και Φίλων είναι ένας εθελοντικός, μη κερδο-
σκοπικός, φιλανθρωπικός οργανισμός που
συγκεντρώνει σήμερα τη μεγάλη εκτίμηση
όλου του πληθυσμού.

Από την ίδρυση του το 1986, ο ΠΑΣΥΚΑΦ
διεκδικεί τη βελτίωση και την εξασφάλιση της
ποιότητας της ζωής των ατόμων που βίωσαν ή
βιώνουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους
σε όλα τα στάδια της ασθένειας, από τη διά-
γνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και το
πένθος.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΦ
Τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση του, το 1990,
ο ΠΑΣΥΚΑΦ δημιούργησε την Υπηρεσία Ψυχο-
κοινωνικής Υποστήριξης, το 1992 την Υπηρεσία
Κατ’ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας ενώ το
1993 άρχισε τη συνεργασία του με διεθνείς ορ-
γανισμούς που δραστηριοποιούνται στην αντι-
μετώπιση και διαχείριση της νόσου. Στη
συνέχεια, το 1995, δημιούργησε την Υπηρεσία
Φυσικοθεραπείας, το 1996 την Υπηρεσία Μετα-
φοράς Ασθενών, το 1998 τα Κέντρα Ημέρας,
Δραστηριοποίησης και Επικοινωνίας Ασθενών,
καθώς και την Κίνηση Αντιμετώπισης του 
Europa Donna. 

Ακολούθησε το 1999 η δημιουργία Κλινικών
Λεμφοιδήματος και το 2003 η ένταξη των εκ-
στρατειών διαφώτισης σε ολοκληρωμένο επι-
κοινωνιακό πλαίσιο. Επόμενος σταθμός ήταν η
έναρξη το 2015 της παροχής 24ωρης  Κατ’
Οίκον Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντί-
δας, ενώ το 2016 ο ΠΑΣΥΚΑΦ δημιούργησε την
Ομάδα Γαστρεντερικών Καρκίνων «Αλθέα». 

Μετά, το 2017 άρχισε τη λειτουργία του το
Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης «Αφετη-
ρία» και τον επόμενο χρόνο την Ομάδα Ασθε-
νών με Λαρυγκετομή. Τον ίδιο χρόνο, το 2018,
λειτούργησε  η Διεύθυνση Έρευνας και Ανά-
πτυξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενώ το
2019 και το 2020 δημιουργήθηκαν αντίστοιχα
οι Ομάδες Ατόμων με εμπειρία Καρκίνου της
Ουροδόχου Κύστης και Ατόμων με εμπειρία
Θυροειδούς Καρκίνου. 

Η οικονομική ενίσχυση του ΠΑΣΥΚΑΦ είναι
η κινητήριος δύναμη για τη συνέχιση και διεύ-
ρυνση των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων του,
ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανό-
μενες ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και
των οικογενειών τους.

Όραμα του Συνδέσμου είναι μια κοινωνία
απαλλαγμένη από τον καρκίνο στην οποία να
διασφαλίζονται η ποιότητα και το δικαίωμα στη
ζωή. Και αποστολή του  είναι η διασφάλιση και
η βελτίωση  της ποιότητα ζωής των ατόμων με
καρκίνο και των οικογενειών τους σε όλα τα
στάδια της ασθένειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταφέρει και κάτι
άλλο πολύ σημαντικό, να αλλάξουν εν πολλοίς
οι αντιλήψεις στους κόλπους της κοινωνίας για
τον καρκίνο. Συνεχίζει να είναι πάντα μια σο-
βαρή ασθένεια, αλλά έχουν επέλθει αλλαγές όχι
μόνο στην ιατρική φροντίδα και τα επίπεδα της,
αλλά και στην νοοτροπία που γενικά επικρα-
τούσε πριν.  Οι ασθενείς δεν παραδίδονται πια
στο φόβο της ασθένειας, αλλά έχουν πια συμ-
μάχους στους οποίους μπορούν να στηριχθούν
για να δώσουν μαζί τη μάχη για τη ζωή.  

Και ο ΠΑΣΥΚΑΦ έχει διαδραματίσει βασικό
ρόλο σε αυτό. Η αγκαλιά του είναι ανοικτή για
τους καρκινοπαθείς, τους στηρίζει, τους ενθαρ-
ρύνει και πορεύεται μαζί τους, διεκδικώντας
αλλαγές και στη σφαιρική αντιμετώπιση της
ασθένειας. n 

ΟΡΑΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ

Η συνάδελφος Θέκλα Αγγελή του Τμήματος Κα-
ταναλωτικών (στο κέντρο της φωτογραφίας)
πρωτοστατεί πάντα εθελοντικά στις εκδηλώσεις
για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.  
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Προσφορά στον συνάνθρωπο
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Προσφέρουμε έμπρακτα στο συνάνθρωπο. Την Τρίτη 15 Μαρ-
τίου, σε συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, o Όμιλός μας
διοργάνωσε δειγματοληψία στα κεντρικά μας γραφεία για την

εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 
Δείχνοντας την ευαισθησία τους, οι συνάδελφοι προσήλθαν μαζικά και

33 από αυτούς εγγράφηκαν στους καταλόγους του Καραισκάκειου για
εθελοντές δότες

Σημειώνουμε ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι
στον κόσμο διαγιγνώσκονται από καρκίνο του αίματος, όπως είναι η λευ-
χαιμία (η πιο συνήθης μορφή καρκίνου στα παιδιά) ή τα λεμφώματα. Για
πολλούς η μόνη ελπίδα ζωής είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών
από έναν εθελοντή δότη με συμβατό ιστικό τύπο.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το οποίο έχει καταξιωθεί για τα επιτεύγματά
του, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός που αρχικά συστάθηκε με κύριο στόχο την οργάνωση
και διαχείριση ενός Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών. Σήμερα, θέτον-
τας ένα δυναμικό όραμα «για ένα κόσμο χωρίς  λευχαιμία», συνδυάζει
τον εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, 
εξυπηρετώντας αποτελεσματικά και άμεσα, τις ανάγκες των ασθενών με
αιματολογικές κακοήθειες.

Αφορμή της ίδρυσης του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος στάθηκε η μάχη
που έδωσαν κατά της λευχαιμίας ο Γιάννης Τριταίος, η Άννα Γεωργίου
από το Λονδίνο και ο πεντάχρονος Ανδρέας Καραϊσκάκης από την
Κύπρο, οι οποίοι ύστερα από απεγνωσμένες προσπάθειες για εξεύρεση
ιστοσυμβατού δότη, έχασαν τελικά τη μάχη για τη ζωή.

Ονομάστηκε «Καραϊσκάκειο Ίδρυμα» στη μνήμη του Ανδρέα Καραϊ-
σκάκη, αφού μετά το θάνατό του, η οικογένειά του δώρισε στο Υπουργείο
Υγείας το ποσό που είχε μαζέψει μετά από έρανο για τη μεταμόσχευση
μυελού των οστών του παιδιού τους με την υπόσχεση να δημιουργηθεί
στην Κύπρο ένα Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Η οργάνωση και λειτουργία του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος διευθύνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) τα μέλη του οποίου διορίζονται από

τους συνιδρυτές του που είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Σύνδεσμος Φίλοι
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, η Οικογένεια Ανδρέα Καραϊσκάκη και ο
Σύνδεσμος  Λευχαιμίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Δρ Πόπη Νικολαΐδου Κανάρη επισημαίνει
πως το μεγαλεπήβολο έργο του Ιδρύματος δεν θα γινόταν πραγματικό-
τητα αν δεν υπήρχε η διαχρονική στήριξη τόσο της Κυβέρνησης όσο και
των μεγάλων χορηγών και ευεργετών του ιδρύματος, καθώς και η ανι-
διοτελής συμμετοχή των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

«Μέσα από το πρόγραμμα «Συμμαχία Ζωής» το Ίδρυμα καλεί τόσο τον
επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, όσο και άλλα οργανωμένα κοινω-
νικά σύνολα, να συμβάλλουν ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο, στην
ενίσχυση των στόχων και του κοινωνικού του έργου, υιοθετώντας τις
αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική και τη δράση
τους.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, με τη σειρά του, δίνει την υπόσχεση ότι η
αγκαλιά του θα είναι πάντα ανοικτή, ζεστή και αποτελεσματική, προσφέ-
ροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αντάξιες των προσδοκιών αυτών
που τις έχουν ανάγκη, προωθώντας δυναμικά το όραμα του …«για ένα
κόσμο χωρίς λευχαιμία». n

EΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΖΩΗΣ» 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ήταν η 8η Μαρτίου, μια επέ-
τειος που όλοι ανεξαίρετα στον Όμιλο μας τιμούμε εκφρά-
ζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση μας προς την κάθε

γυναίκα του τόπου μας.
Οι θερμές ευχές, τα λουλούδια, τα χαμόγελα και τα χαρούμενα

πρόσωπα έκαναν ακόμα πιο όμορφο το εργασιακό μας περιβάλλον,
καθώς η συμβολή των εργαζομένων γυναικών στην προώθηση των
στόχων των εταιρειών του Ομίλου μας αναγνωρίζεται και τιμάται ιδι-
αίτερα.
Μητέρα, εργαζόμενη, κόρη, αδελφή, σύζυγος, σύντροφος, είναι μόνο
μερικοί από τους ρόλους που συγκεντρώνει πάνω της η σύγχρονη
γυναίκα.

Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
υπενθύμισε  τη θέση του στον αγώνα υπέρ της ισότητας και της εξά-
λειψης των στερεοτύπων με βάση το φύλο ή οποιασδήποτε άλλης
μορφής διάκριση.  Αναγνώρισε  επίσης ,στην πράξη, τον πολυδιά-
στατο ρόλο της γυναίκας και την αξία της, τόσο για την κοινωνία όσο
και για τον ίδιο τον Όμιλο.

Συγκεκριμένα, στον Όμιλο μας:

Το 70% του συνολικού προσωπικού και το 80% των διευθυντικών
θέσεων στελεχώνεται από γυναίκες, για τις οποίες εξασφαλίζεται ισό-
τητα αμοιβής και ευκαιριών ανέλιξης.
Αναγνωρίζεται και προωθείται η υγιής ισορροπία μεταξύ εργασιακής
και προσωπικής ζωής με παροχές, όπως η επεκταμένη πολιτική γο-
νικής άδειας, με σκοπό οι νέες μητέρες να μοιράζονται περισσότερο
χρόνο με τα νέα μέλη της οικογένειάς τους.

Σεβασμός και εκτίμηση προς 
την κάθε γυναίκα

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ uuu
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ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
«Μια γυναίκα μπορεί να πρωτοπορήσει, να κλάψει,
να επαναστατήσει, να κουραστεί, να διαπρέψει, να
φοβηθεί, να τολμήσει, να απογοητευτεί, να λάμψει!
Μια γυναίκα μπορεί να κάνει τα ΠΑΝΤΑ! 
Χρόνια πολλά για την ημέρα που γιορτάζεις ΕΣΥ!»
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ΓΥΝΑIΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ
EΧΟΥΝ ΤΟ ΛOΓΟ:
ΕΡ:Ποια είναι η γνώμη σου για
τον ρόλο των γυναικών στον
Όμιλο;

Δήμητρα Παναγή 
Chief Business Development Officer

«Η εμπιστοσύνη του Ομίλου προς
τις γυναίκες υπήρχε ανέκαθεν. Το
ένιωσα από την πρώτη στιγμή που
ήρθα στην εταιρεία πριν 23 χρόνια.
Υπήρχε η εμπιστοσύνη πως μια
γυναίκα μπορεί να διεκπεραιώσει
με επάρκεια τη δουλειά της
καθώς είναι ίση με τον άντρα. Δεν
ένιωσα ποτέ αμφισβήτηση.»

Αλεξία Νικολαΐδου 
Senior Commercial Manager
Pharma

«Από την πρώτη στιγμή που ήρθα
στην εταιρεία, πριν από ένα χρόνο,
μου ήταν ξεκάθαρο ότι όντως
πρόκειται για έναν Όμιλο που δίνει
ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους
του, ανεξαρτήτως φύλου αλλά και
οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.
Ένας Όμιλος που βασίζεται απο-

κλειστικά και μόνο στη δυναμική
του κάθε ανθρώπου διασφαλίζον-
τας τις ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη
μέσα από μια καθαρά ανθρωπο-
κεντρική προσέγγιση.»

ΕΡ: Πώς σε έχει βοηθήσει ο
Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
να πετύχεις την ισορροπία με-
ταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής;

Χρυστάλα Κουρή
Chief Marketing Officer

«Υπάρχει κατανόηση και στήριξη
ιδιαίτερα προς τις εργαζόμενες
μητέρες, χωρίς όμως να υποβαθ-
μίζονται οι επαγγελματικοί ρόλοι,
τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις
των αποτελεσμάτων.»

Δήμητρα Παναγή  
Chief Business Development Officer

«Με σεβασμό και κατανόηση, και
πίστη στις δυνατότητες μου ότι
μπορώ να ανταπεξέλθω στον
ρόλο που μου έχει ανατεθεί. Η
εταιρεία σε βοηθά να αναπτυχθείς
επαγγελματικά, αλλά και σαν άν-
θρωπος.»

ΕΡ:Τι σε εμπνέει σε όλη την
μέχρι τώρα επαγγελματική σου
πορεία;

Αλεξία Νικολαΐδου 
Senior Commercial Manager Pharma

«Πιστεύω βαθιά στην έννοια της
ομάδας και νιώθω πολύ τυχερή
που σε όλα αυτά τα χρόνια είχα και
έχω την τύχη να συνεργάζομαι με
ανθρώπους που η νέα γνώση μοι-

uuuΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
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ράζεται απλόχερα. Αυτό είναι και
κάτι που με ενέπνευσε στον Όμιλο
από την πρώτη στιγμή που ήρθα.»

Χρυστάλα Κουρή 
Chief Marketing Officer

«Εμπνέομαι από την ομάδα με την
οποία έρχομαι σε επαφή κάθε
μέρα. Όντας η πλειοψηφία στον
Όμιλο, κάθε μια από εμάς έχει τη
δική της πορεία, συμβολή και εμ-
πειρία, στοιχεία τα οποία προσθέ-
τουν σε ένα επιτυχημένο τελικό
αποτέλεσμα. Έχουμε, επίσης την
τύχη να έχουμε CEO τον Χρήστο
Παπαέλληνα που δεν σταματά να
οραματίζεται και να επενδύει
στους ανθρώπους του, δίνοντας
έτσι σε εμάς το χώρο που χρειάζε-
ται για να δημιουργούμε πλάνα και
στρατηγικές για το μέλλον.» n
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Ακόμη ένα Φιλανθρωπικό μας Παζαράκι

Tην Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, ο
Όμιλος μας διοργάνωσε φιλανθρω-
πικό παζαράκι στο αίθριο των κεντρι-

κών μας γραφείων στα Λατσιά.  
Τα μέλη της οικογένειας του Ομίλου μας

είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν hot dogs
με ζεστά ροφήματα και να προμηθευτούν διά-
φορα προϊόντα μας, ενισχύοντας έτσι οικονο-
μικά το έργο του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια
Ευχή» και του Ταμείου Υποστήριξης του προ-
σωπικού μας.

Με την τακτική διοργάνωση εκδηλώσεων
όπως το Φιλανθρωπικό Παζαράκι, ο Όμιλος
μας προάγει τις μεγάλες αξίες του εθελοντι-
σμού και της αλληλεγγύης προς τους πάσχον-
τες και τους πιο αδυνάτους από τους
συνανθρώπους μας. 

Παράλληλα, ενισχύεται οικονομικά το Τα-
μείο Υποστήριξης του προσωπικού μας, για
βοήθεια συναδέλφων και εξαρτωμένων τους
που αντιμετωπίζουν ιατρικά θέματα. Το Ταμείο
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μελών του προ-
σωπικού, ο Όμιλος δε συμβάλλει σημαντικά
στη διατήρηση του, στη βάση της έμφασης

που δίνει στους ανθρώπους του και της αν-
θρωποκεντρικής του φιλοσοφίας. 

Σε ό,τι αφορά στο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο
Μια Ευχή», είναι γνωστή η μεγάλη του προσ-
φορά προς τα παιδιά με καρκίνο και συναφείς
παθήσεις. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997
από μια ομάδα γονιών και φίλων παιδιών που
υποφέρουν από καρκίνο, λευχαιμία και άλλες
αιματολογικές παθήσεις.

Βασικοί άξονες της δράσης του Συνδέσμου
είναι η εκπλήρωση ευχών των παιδιών, η οι-
κονομική ενίσχυση των οικογενειών τους και
η ψυχολογική στήριξη τόσο των παιδιών όσο
και τους οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Προσφέροντας λοιπόν για τους σκοπούς
του Συνδέσμου, παρέχουμε στήριξη στα παι-
διά και τις οικογένειες τους προκειμένου να
αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία τη μεγάλη τους
δοκιμασία. Και πάντα να θυμόμαστε πως ο
πόνος δεν κάνει διακρίσεις, όπως δεν κάνει
διακρίσεις και ο καρκίνος που προσβάλλει τον
κάθε άνθρωπο, οποιασδήποτε ηλικίας και αν
είναι, ακόμα και μικρά παιδιά. 

Είναι μια ασθένεια που μας αφορά όλους,

όχι μόνο τους ανθρώπους της διπλανής πόρ-
τας. Και η στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο
εκείνων που έχουν προσωπική εμπειρία του
καρκίνου, είναι το λιγότερο που μπορεί να
προσφέρει ο καθένας μας n 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 
ΜΙΑ ΕΥΧΗ»
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Με ιστορία πέραν των 148 χρόνων στον χώρο
της ομορφιάς και καινοτομίας, εννέα ερευνη-
τικά κέντρα παγκοσμίως και πάνω από 2,500

κατοχυρωμένες πατέντες, η SHISEIDO πρωτοπορεί
στον τομέα των καλλυντικών και περιποίησης της επι-
δερμίδας. 

H συνεργασία της SHISEIDO με το Cyprus College
από το 2018 μέχρι και σήμερα, αποδεικνύει την αρμο-
νική συνύπαρξη και εξέλιξη μεταξύ της εκπαίδευσης
και καινοτομίας.

Στα πλήρως αναβαθμισμένα εργαστήρια του κολλε-
γίου Cyprus College SHISEIDO Beauty Labs, οι φοιτή-
τριες Αισθητικής έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την
φιλοσοφία της SHISEIDO, να εκπαιδευτούν και να εξε-
λιχθούν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα βραβευ-
μένα προϊόντα της SHISEIDO.

Η συνεργασία μεταξύ των παγκοσμίου φήμης καλ-
λυντικών SHISEIDO και του Cyprus College, δημιουργεί
προστιθέμενη αξία για τις φοιτήτριες του προγράμμα-
τος, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες τους που αποκτών-
ται στα εξειδικευμένα εργαστήρια ομορφιάς μέσα από
την τεχνογνωσία και εμπειρία της SHISEIDO.

Επιπρόσθετα η SHISEIDO παρέχει στις φοιτήτριες
όλη την γκάμα προϊόντων / δοκιμαστικών (testers) για
τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως

επίσης και το βαλιτσάκι μακιγιάζ στην προσυμφωνη-
μένη τιμή των 350 ευρώ ανά τεμάχιο, σε όλες τις νέες
σπουδάστριες.

Το Cyprus College ανάπτυξε μια ολόκληρη γενιά
Συμβούλων Ομορφιάς, όπου κάθε χρόνο αποφοιτούν
περίπου 120 ειδικοί, εκπαιδευμένοι στη φιλοσοφία και
τα προϊόντα της SHISEIDO.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έφερε ως επακό-
λουθο και την αύξηση των πωλήσεων των προϊόν-
των περιποίησης προσώπου και μακιγιάζ της μάρκας
SHISEIDO n

H                                              πρωτοπορεί

ΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Της Αθηνάς 
Νικολαΐδου

Senior Marketing 
Manager
Shiseido Group
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Διαχείριση Εργασιακού Στρες: 
Εργασία χωρίς Στρες!

“Give your
stress wings
and let it fly
away.”

- Terri Guillemets

Της Ελευθερία 
Νικολάου 

Σύμβουλος Ευεξίας 
Holland & Barrett

Hεργασία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου.
Όχι μόνο γιατί είναι το μέσο για την εξασφάλιση

των αναγκαίων πόρων διαβίωσης, αλλά κυρίως γιατί
συνδέεται με το αίσθημα της παραγωγικότητας, της δη-
μιουργικότητας, της προσωπικής αξίας, της κοινωνικής
ταυτότητας και της ευεξίας. Η ικανοποίηση που λαμβά-
νει το άτομο από το εργασιακό του περιβάλλον έχει με-
γάλη επίδραση στην ψυχική και σωματική του υγεία
αλλά και στην συνολική ποιότητα της ζωής του.

Ως «Υγιής» εργασία θεωρείται η εργασία στην οποία
οι πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόμενους είναι αν-
τίστοιχες των δυνατοτήτων τους και των ικανοτήτων
τους, μπορούν να έχουν τον έλεγχο αυτής και ταυτό-
χρονα την υποστήριξη από το εργασιακό περιβάλλον
τους.

Το Εργασιακό Στρες χαρακτηρίζεται από υψηλά,
πέραν του φυσιολογικού, επίπεδα δυσφορίας, εγρή-
γορσης και αδυναμίας του ατόμου να ανταπεξέλθει στις
απαιτήσεις και πιέσεις που προκύπτουν από την φύση
της εργασίας του σε αντιστοιχία με τις γνώσεις, ικανό-
τητες και δεξιότητες που το ίδιο διαθέτει είτε αυτό είναι
πραγματικό, είτε έτσι το αντιλαμβάνεται.

Το μακροχρόνιο στρες που βιώνει ένα άτομο στο ερ-
γασιακό του περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε κακή
υγεία, σε ανθυγιεινές συμπεριφορές όπως κάπνισμα,
κατανάλωση αλκοόλ, σε συναισθηματικές διακυμάν-
σεις (θυμός, θλίψη, ανησυχία, κατάθλιψη) σε αδυναμία
συγκέντρωσης, προσοχής, σε σωματικούς πόνους, πο-
νοκεφάλους, αϋπνίες και τελικά σε ασθένειες, διαταρα-
χές ή ακόμα και ατυχήματα. Μπορεί επίσης να
επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις σε προσωπικό και
εργασιακό επίπεδο.

Από την άλλη πολλές φορές η πίεση και οι προκλή-
σεις λανθασμένα συγχέονται με την έννοια του εργα-
σιακού στρες, δύο έννοιες αναπόφευκτες και
αποδεκτές στον χώρο εργασίας εφόσον συμβάλλουν
στην ψυχολογική και σωματική εγρήγορση και προ-
σφέρουν κίνητρα για να αποκτηθούν νέες δεξιότητες
και ικανότητες.

Όταν ο εργαζόμενος ανταποκρίνεται θετικά και με
επιτυχία στις νέες προκλήσεις τότε δημιουργείται ένα
αίσθημα ικανοποίησης, ευχαρίστησης και χαλάρωσης.

Ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το εργασιακό
στρες το οποίο διαταράσσει την δημιουργικότητα, την
παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό και την συνολική
υγεία και παράλληλα τη λειτουργία της επιχείρησης
επηρεάζοντας έτσι εργαζόμενους και εργοδότες ταυ-
τόχρονα.

Οι τρόποι «διαχείρισης του στρες» πρέπει να διαχω-
ρίζονται αφού υπάρχουν υγιείς και μη υγιείς. Η υπερ-
βολική κατανάλωση αλκοόλ, οι καταχρήσεις και το
κάπνισμα είναι επιβλαβείς τρόποι διαχείρισης. Ενώ η
γυμναστική, ο διαλογισμός και η εκμάθηση σε τεχνικές
χαλάρωσης αποτελούν πιο υγιείς επιλογές.

Μιλώντας για τη διαχείριση του στρες δεν εννοούμε
την εξάλειψη του, γιατί μια ορισμένη φυσιολογική πο-
σότητα στρες είναι καλή και απαραίτητη για τη ζωή.
Εκείνο που βλάπτει είναι το υπερβολικό και παρατετα-
μένο στρες.

Τι μπορεί να βοηθήσει; 
H αύξηση των επιπέδων αυτοεκτίμησης του εργα-

ζόμενου.
Αναγνώριση και διαχωρισμός του στρες που προέρ-

χεται από πραγματικά στρεσογόνα συμβάντα και μεί-
ωση των επιπέδων του αντιλαμβανόμενου στρες του
ατόμου.

Συμμετοχή σε προγράμματα εκμάθησης σε τεχνικές
διαχείρισης( Χρόνου, Εαυτού, Στρες ) ενδυνάμωση και
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργαζομένου για αντιμε-
τώπιση των στρεσογόνων καταστάσεων. Καθορισμός
στόχων, προτεραιοτήτων, προγραμματισμός και πολλά
άλλα.

Αναγνώριση των ανθυγιεινών συμπεριφορών και η
τροποποίηση τους σε πιο υγιεινές επιλογές (π.χ. αύξηση
της  σωματικής δραστηριότητας με γυμναστική, πιο υγι-
είς επιλογές διατροφής, επαρκής ύπνος κτλ).

Ενώ η αντιμετώπιση του άγχους είναι πραγματικό
πρόβλημα στον χώρο εργασίας, είναι σίγουρα επιλύ-
σιμο. Ακολουθώντας τις τακτικές που περιγράφονται
εδώ για να επαναφέρετε τα επίπεδα άγχους σας σε πιο
υγιή όρια, θα είστε σε θέση να συνεχίσετε να αντιμετω-
πίζετε καινοτομίες και να δημιουργήσετε την καλύτερη
ποιότητα ζωής για τον εαυτό σας και τους συνανθρώ-
πους σας. n
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H ανανεωμένη εφαρμογή Beauty Line είναι εδώ και είμαστε σίγουροι πως είστε έτοιμοι
να την ανακαλύψετε!
Η πρωτοποριακή και λειτουργική εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
κάθε καταναλωτή. Ανακαλύψτε και αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα με μόλις λίγα κλικς και
επωφεληθείτε αποκλειστικές προσφορές. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα My Benefits.  Η παρά-
δοση στο σπίτι είναι εντελώς δωρεάν. Μέσω της εφαρμογής, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις νέες
τάσεις στο μακιγιάζ, τη σωστή χρήση των προϊόντων και να ενισχύσετε αποτελεσματικά τη ρουτίνα περιποίησης
προσώπου σας. Όλα αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο νέο app μέσα από τη στήλη των Beauty Diaries
όπου η εξειδικευμένη ομάδα του Beauty Line παρέχει μοναδικές συμβουλές και ενημέρωση γύρω από τον 
μαγευτικό κόσμο των καλλυντικών.

Αφεθείτε σε μια εμπειρία ομορφιάς μέσα από την περιήγηση σας στην εφαρμογή. Η νέα must have εφαρμογή
διατίθεται δωρεάν στο APP Store και Play Store. Κατεβάζοντας την εφαρμογή επωφεληθείτε 15% έκπτωση στην
πρώτη σας αγορά.

Κατεβάστε την τώρα στο Apple Store και Google Play. n

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
BEAUTY LINE ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ APP!

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Tης Ινώς Σανταμά

Digital Marketing
Manager
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Oρόλος ενός HR Manager οφείλει να μεταλλάσ-
σεται και να εξελίσσεται μέσα στα χρόνια αφού
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διοίκησης ενός

οργανισμού και της επίτευξης των στόχων του. Πέρα
από τις αλλαγές που έχει επιφέρει σε όλους τους 
οργανισμούς η συνεχής και ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, η χρονιά που διανύουμε δικαίως χαρα-
κτηρίζεται ως μια χρονιά μεγάλων αλλαγών τόσο σε
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε επαγ-
γελματικό. 

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως κλήθηκαν να προσαρ-
μοστούν άμεσα με πρωτόγνωρα δεδομένα για να δια-
σφαλίσουν την συνέχιση των εργασιών τους καθώς
και την ανάπτυξη των πωλήσεων τους.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις εργασιακές τάσεις
των τελευταίων χρόνων, έχουν αναπτυχθεί πολλές
σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές που μπορούν να
εφαρμοστούν σε διάφορες διαδικασίες διοίκησης αν-
θρωπίνου δυναμικού. Μια από αυτές είναι η πρακτική
«Agile». Δεν είναι τυχαίο που η ακριβής μετάφραση της
λέξης «agile» στα ελληνικά είναι ευκίνητος, αυτός δη-
λαδή που μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να προσαρ-
μοστεί σε μια καινούρια συνθήκη.

Ο ρόλος ενός σύγχρονου HR 
στην ανάπτυξη των πωλήσεων

«ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ 
Η ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Της Άντιας 
Παστελλίδου

HR Manager 
C.A.Papaellinas 
Logistics Services

Μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές η οποία πρέ-
πει να υιοθετείται, είναι αυτή της συνεχούς εκπαίδευ-
σης. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, διανύουμε μια
περίοδο συνεχούς εξέλιξης και για αυτό απαιτείται η
συνεχής ανάπτυξη, όχι μόνο των διοικητικών στελεχών
μιας εταιρίας, αλλά και όλου του υπόλοιπου προσωπι-
κού. Οι εταιρείες μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων
μπορούν να επενδύσουν στις δεξιότητες του ανθρώ-
πινου δυναμικού τους και να συμβάλουν στην ανά-
πτυξη και βελτίωση τους τόσο σε επίπεδο οργανισμού,
όσο και σε επίπεδο προσωπικό. 

Η επένδυση αυτή αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη
των πωλήσεων μιας εταιρίας αφού κάποιος μπορεί να
ανακαλύψει ένα ταλέντο ή μια δεξιότητα την οποία δεν
είχε εκδηλώσει πιο πριν. 

Πρέπει ως άνθρωποι, αλλά και ως επαγγελματίες,
να σκεφτόμαστε «έξω από το κουτί» και να συνειδη-
τοποιήσουμε πως ο μεγαλύτερος μας ανταγωνιστής
είναι ο εαυτός μας και πως η γνώση δεν έχει τέλος,
έτσι ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και να διευρύνουμε
το εργασιακό μας μέλλον.

Επιπρόσθετα, η πρακτική «Agile» μπορεί να εφαρ-
μοστεί και στον τρόπο πρόσληψης προσωπικού αφού
δεν εστιάζει μόνο στις τεχνικές δεξιότητες, αλλά και
στις προσωπικές δεξιότητες του καθενός, όπως για
παράδειγμα η οργανωτική και ομαδική συμπεριφορά,
αλλά και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Μέσω αυτής
της πρακτικής γίνεται μια πιο ακριβής επιλογή για την
θέση εργασίας και μειώνονται οι πιθανότητες πρόσλη-
ψης ενός ατόμου το οποίο δεν θα έχει την επιθυμητή
απόδοση.

Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο ενός σύγχρονου HR
Manager είναι η χρήση HR Metrics. Αναλύοντας διά-
φορους δείκτες η κάθε εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει
κατά πόσο οι μέθοδοί που χρησιμοποιεί λειτουργούν
σωστά ή χρήζουν βελτίωσης. Μέσω των αποτελεσμά-
των, ένας HR Manager μπορεί έμπρακτα να αποδείξει
στη διοίκηση της εταιρείας την αποτελεσματικότητα
διάφορων μεθόδων, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να
αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται
γρήγορα και αποτελεσματικά.

Κλείνοντας, σημειώνω ότι οι μέθοδοι που παρέθεσα
είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους που το σύγχρονο
ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να συμβάλει θετικά στην
ανάπτυξη των πωλήσεων, αλλά είναι επίσης σημαντικό
να μείνουμε ανοιχτοί σε νέους τρόπους βελτίωσης και
ανάπτυξης του εργασιακού περιβάλλοντος έτσι ώστε
να συμβαδίζουμε με τα δεδομένα της εποχής. n
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Σε ένα περιβάλλον ραγδαίων αλλαγών, το σύγ-
χρονο φαρμακείο αντιμετωπίζει μεγάλες προ-
κλήσεις. Ειδικά μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, έχει

αυξηθεί η πίεση στοv χρόνο που απαιτείται για τη διεκ-
περαίωση σημαντικών εργασιών όπως, παραγγελίες
προϊόντων, εκπαίδευση σε νέα προϊόντα κ.λ.π. Με 
δεδομένη την πραγματικότητα αυτή, η ομάδα Εξυπη-
ρέτησης Φαρμακείου έχει δημιουργήσει μία πρωτο-
ποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα χονδρικού εμπορίου
B2B (Business to Business) της PHARMACYLINE!

Η πλατφόρμα αυτή παρέχει στο δίκτυο πελατών της
PHARMACYLINE, μεταξύ άλλων, πλήρη προϊοντική και
εμπορική  ενημέρωση,  γρήγορη διεκπεραίωση  online
παραγγελιών και νέες δυνατότητες  που προσφέρουν
αξία, εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και διευκολύνουν
την ολοκλήρωση εμπορικών συναλλαγών.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της PHARMACYLINE
στηρίζεται σε (3) άξονες  που υπηρετούν τους παρα-
γωγικούς στόχους του σύγχρονου φαρμακείου. Οι
άξονες αυτοί είναι:

Αμεσότητα: ταχύτατη  πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα
του κέντρου διανομής  και ευέλικτη Online παραγγε-

λιοληψία που δίνει τη δυνατότητα στοv συνεργάτη να
επιλέξει εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα που χρειάζε-
ται, ακόμα και από το κινητό του.

Γνώση: άμεση πληροφόρηση για όλες τις εμπορικές
προσφορές, εμπορικά σχήματα, αγορές με επιπλέον
πιστώσεις, νέες αφίξεις προϊόντων που ήταν σε έλ-
λειψη, συνοπτικοί  τιμοκατάλογοι προϊόντων.

Ενημέρωση: Ανακοινώσεις, κατάλογοι προϊόντων και
συνεργαζόμενων προμηθευτών, νέα προϊόντα, πληρο-
φορίες λογαριασμού (όπως π.χ. ανοιχτά τιμολόγια, μη-
νιαία κατάσταση αγορών, κατάσταση παραγγελιών, κ.α.)

Η Πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει ήδη
τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Σεπτέμβριου και
σε αυτήν έχουν προσκληθεί όλα τα φαρμακεία συνερ-
γάτες της εταιρείας μας.

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας B2B της
PHARMACYLINE, εκφράζει τη διαρκή επένδυση του
Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ στην αξία της καινοτο-
μίας. Είναι ένας ακόμη τρόπος για τον όμιλο να είναι
κοντά στους συνεργάτες  – φαρμακείων και να τους
παρέχει υποστήριξη έτσι ώστε να κάνουν τη διαφορά
στον επαγγελματικό τους χώρο. n

ΝΕΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα B2B 
της PHARMACYLINE

Ευκολία 
καταχώρησης 
παραγγελιών και
ολοκληρωμένη 
ενημέρωση για τα
προϊόντα της

Του Άγι 
Πραστίτη

Διευθυντής 
Ανάπτυξης Πωλήσεων
Φαρμακείων
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Mια εικόνα χίλιες λέξεις… 
Ένας βασικός στόχος των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στο λιανεμπόριο, και όχι μόνο, είναι η 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για τα προϊόντα που διαχειρίζονται 
με απώτερο σκοπό την δημιουργία νέων αναγκών ή
εκπλήρωσης των υπαρχόντων αναγκών των κατανα-
λωτών. 

Πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος
και την τιμή πώλησης του στο ράφι, σημαντικό παρά-
γοντα στην επιλογή του προϊόντος από τον πελάτη
αποτελεί το Merchandising, δηλαδή η επιλογή κατάλ-
ληλων τεχνικών και μεθόδων πώλησης στα σημεία
που προσδίδουν αξία στο προϊόν. 

Παραθέτω έναν ορισμό που θεωρώ αρκετά περιε-
κτικό για να αντιληφθεί κανείς τη σημαντικότητα
αυτού του «εργαλείου»: 

Το Merchandising μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο
ενεργειών/πρακτικών στο σημείο πώλησης που έχει
ως απώτερο σκοπό την αλλαγή της αγοραστικής
συμπεριφοράς και φυσικά την αύξηση των πωλή-
σεων. Αφορά όλες εκείνες τις ενέργειες που γίνονται
στα σημεία πώλησης με συνέπεια και μεθοδικότητα
για την καλύτερη προβολή των προϊόντων τόσο 
στα ράφια, όσο και στα υπόλοιπα σημεία του κατα-
στήματος. 

Οι σύγχρονοι καταναλωτές κάνουν τόσο προγραμ-
ματισμένες όσο και παρορμητικές αγορές. Συνεπώς

Η σημασία του Merchandising 

Της Χριστιάνας
Χ’Κωνσταντίνου

Customer 
Excellence Manager

είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταφέρει μια εταιρεία
να τοποθετήσει το προϊόν σε σωστή θέση, με επαρκείς
ποσότητες και να εκμεταλλευθεί τόσο τις προβολές
όσο και τα πιθανά δεύτερα σημεία πώλησης ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από την πώ-
ληση του προϊόντος. 

Θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό πριν προχω-
ρήσουμε στον οποιοδήποτε σχεδιασμό, ότι η παρου-
σίαση των προϊόντων γίνεται για τους πιθανούς
καταναλωτές, το ευρύ κοινό, και όχι για τους γνώστες
του λιανεμπορίου, οπότε μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. 

Κάθε κατηγορία και υποκατηγορία πρέπει να είναι
ξεκάθαρη και τα προϊόντα ευδιάκριτα, ώστε ο πελάτης
να μπορεί να κάνει την επιλογή του γρήγορα και χωρίς
να μπερδεύεται. Με το να καθιστούμε εύκολη και 
γρήγορη την απόφαση αγοράς για τον πελάτη, έχουμε
ως επακόλουθο και την αύξηση της όλης διαδικασίας
των πωλήσεων. 

Με την ένταξη μου στο δυναμικό της εταιρείας στη
θέση Customer Excellence Manager, πρωταρχικός
μου στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα η
οποία με την άριστη κατάρτισή της, να είναι πρότυπο
στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε και τα άτομά
μας να εφαρμόζουν και να μεταλαμπαδεύουν την εμ-
πειρογνωμοσύνη τους στα σημεία εξυπηρέτησης μας. 

Γι αυτό θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να αξιοποι-
ηθούν τα ταλέντα της ομάδας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο ούτως ώστε η εικόνα μας στην αγορά να αντα-
νακλά τις βασικές αξίες του ομίλου μας. n

“Building a good customer 
experience does not happen by 

accident. It happens by design.”
Clare Muscutt
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Ενεργειακή Πολιτική και Βιωσιμότητα 

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΕΙΡΑ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο‘Ομιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ως αρωγός σε
θέματα κοινωνικής ευαισθησίας, δεν θα
μπορούσε να μην είναι έντονα ενεργός και

σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Ο όμιλος
μας μέσα από την ενεργειακή πολιτική που ακολου-
θεί τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη περι-
βαλλοντική δράση που εξυπηρετεί διπλό σκοπό.
Αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφε-
τέρου τη βιωσιμότητα της εταιρείας. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα από τα πιο σημαντικά
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος, είναι η ενεργειακή αυ-
τονομία των κτιριακών εγκαταστάσεων, που προσφέ-
ρεται κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. 

Γι’ αυτό το λόγο προβήκαμε στην εγκατάσταση συ-
στήματος Φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας
100 kW, τα οποία καλύπτουν τόσο τα Κεντρικά μας
γραφεία, όσο και το κέντρο διανομής Pharmacyline,
προσφέροντας αυτονομία με μέσο όρο 22 % ή
157,000 kWh ανά έτος, που αντιστοιχούν σε μείωση
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα της τάξεως
των 83 τόνων ανά έτος . 

ΔΡΩΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ

Εξίσου σημαντική για έναν οργανισμό είναι και η
εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση η απο-
φυγή σπατάλης φυσικών πόρων. Έτσι λοιπόν ένα από
τα πρώτα βήματα ήταν να προχωρήσουμε σε αντικα-
τάσταση των υφιστάμενων συσκευών υψηλής ενερ-
γειακής κατανάλωσης, όπως φωτιστικά σώματα,
κλιματιστικά και ψυγεία, με καινούργια χαμηλότερης
ενεργειακής κατανάλωσης. Μόνο από την αντικατά-
σταση των φωτιστικών στα Κεντρικά μας Γραφεία με
τεχνολογία LED, επιτεύχθηκε μείωση ηλεκτρικής
ενέργειας της τάξεως του 75% σε σχέση με τα παλαι-
ότερου τύπου φωτιστικά, όπως επίσης βελτιώθηκε
αισθητά η ποιότητα φωτισμού σε όλους τους χώρους. 

Μέσω της εγκατάστασης των καινούργιων Pack-
aged Units, θα πετύχουμε βελτίωση του κλιματισμού,
αερισμού και εξαερισμού της αποθήκης Pharmacy-
line και κατ΄ επέκταση, σημαντική μείωση στην κα-
τανάλωση ενέργειας λειτουργίας. 

Επίσης, μέσω της επερχόμενης εγκατάστασης των
αφυγραντήρων στην αποθήκη Pharmacy Line, θα
συλλέγεται η υγρασία που θα αποβάλλεται από τους
αφυγραντήρες και θα την εκμεταλλευόμαστε για σκο-
πούς άρδευσης. 

Του Σάββα 
Χ’Γιάγκου

Sustainability 
Manager
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Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μας πολιτική ας ση-
μειωθεί επίσης ότι προχωρήσαμε στην πρώτη αγορά
υβριδικού φορτηγού για το στόλο μας, με μελλοντικό
στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση και των υπόλοιπων
φορτηγών, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι ρύποι
που εκπέμπονται από τις μεταφορές. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι αποθήκες μας
ανακυκλώνουν κάθε χρόνο 35 τόνους χαρτόνι, 4 τό-
νους νάιλον, 300 m3 πολυστερίνη και 500 ξύλινες πα-
λέτες, ενώ το εργοστάσιο της Kleenex ανακυκλώνει
13 τόνους χαρτί προσώπου ανά έτος. Τα γραφεία μας
ανακυκλώνουν PMD, χαρτί, γυαλί, μελάνι και μπατα-
ρίες εδώ και πάνω από 10 χρόνια, ενώ καταργήσαμε
τα ποτήρια μίας χρήσης και τα αντικαταστήσαμε με
ατομικά, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση πλαστικού
και βοηθώντας στην αφύπνιση της περιβαλλοντικής
συνείδησης του προσωπικού. 

ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΜΑΣΤΕ
Παρόλες τις πιο πάνω ενέργειες δεν επαναπαυόμα-
στε και συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να μελετούμε
δράσεις για να εμπλουτίσουμε την ενεργειακή μας
πολιτική. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το σύ-
στημα Φωτοβολταϊκών πλαισίων και στο Νέο Κέντρο
Διανομής με δυναμικότητα 240 kW, με υπολογιζό-
μενη αυτονομία της τάξεως του 70%, που θα αντι-
στοιχεί σε μείωση εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα της τάξεως των 100 τόνων ανά έτος. 

Επίσης, στοχεύουμε στην αντικατάσταση όλων των
λαμπτήρων του Νέου Κέντρου Διανομής με φωτι-
στικά τεχνολογίας τύπου LED, με υπολογιζόμενη
εξοικονόμηση συνολικής ενέργειας της τάξεως του
30%, όπου σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας από τα Φωτοβολταϊκά, εξασφαλίζουμε 100%
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στο Νέο Κέντρο
Διανομής. 

Εξετάζουμε λύσεις θερμομόνωσης  στο κέλυφος
των κτιρίων, που θα βοηθήσουν περεταίρω στη μεί-
ωση κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, εξετάζεται η

συγκέντρωση και αποθήκευση όμβριων υδάτων
από τις υπόγειες αντλίες του Νέο Κέντρο Διανομής
για παραχώρηση στην τοπική κοινότητα. 

Πρόκειται να προχωρήσουμε σε Ενεργειακό
έλεγχο σε όλο το στόλο, τα κτίρια, συμπεριλαμβα-
νομένων των καταστημάτων και τις διεργασίες της
εταιρείας, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα του
ενεργειακού μας αποτυπώματος και της ενεργει-
ακής απόδοσης της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο
θα ανιχνευτούν οι κύριες ενεργειακές χρήσεις και
θα στοχεύσουμε σε λύσεις εξοικονόμησης και μεί-
ωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που πα-
ράγει η εταιρεία. 

Επιπλέον θα εξασφαλίσουμε βελτίωση της ποι-
ότητας του αέρα, της θερμικής άνεσης και οπτικής
άνεσης στους χώρους και στα καταστήματα. 

Τέλος, ως στόχο θέσαμε την εφαρμογή των Συ-
στημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001-
2015 και EMAS, που θα μας κατατάξουν και
πιστοποιημένα στις εταιρείες που μέσω του πλαι-
σίου plan-do-check-act θα βελτιώνονται συνεχώς
στον περιβαλλοντικό τομέα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η περιβαλλοντική πολιτική
μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
βιωσιμότητα της. Το ορθό ενεργειακό πλάνο, μει-
ώνει στο ελάχιστο το ενεργειακό της αποτύπωμα,
προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους ερ-
γαζομένους της και κατ’ επέκταση στην κοινωνία,
καθώς βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ως ένας από τους
μεγαλύτερους ομίλους εταιριών στην Κύπρο με

μεγάλη ιστορία, γνωρίζει το καθήκον της και προ-
σπαθεί να διασφαλίσει ένα υγειές μέλλον για το
σύγχρονο άνθρωπο και για τις επερχόμενες γενεές.
Άλλωστε τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι άμεσα
συνυφασμένα με την αποστολή της εταιρείας μας,
που δεν είναι άλλη από το να κάνουμε όλο και πε-
ρισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νοιώθουν
καλύτερα! n
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T ον τελευταίο χρόνο είμαστε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις συνεπεία των
οποίων καλούμαστε να διαχειριστούμε διάφορες αλλαγές, τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος μας διοργάνωσε δύο δίωρες διαλέξεις στις 16 και 18 Φεβρουαρίου,
ειδικά για τους συναδέλφους που εργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό από το σπίτι, έχοντας ως στόχο
την καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων μας ώστε να νιώθουμε όσο το δυνατό καλύτερα. 

Το θέμα ήταν “Προσωπική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση” από την διακεκριμένη ψυχολόγο Ελισ-
σάβετ Κάλμπαρη.  

Στόχος του προγράμματος ήταν να ανακαλύψουμε τις «ανθρώπινες» δεξιότητες που καλού-
μαστε ο καθένας ξεχωριστά να ενεργοποιήσουμε τις ημέρες αυτές της πανδημίας και της εργασίας
από το σπίτι.  

Με την εκμάθηση ειδικών τεχνικών ο καθένας μας να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά
τις οποιεσδήποτε προκλήσεις και δυσκολίες της καθημερινότητας, όπως αυτής της περιόδου που
διανύουμε και να αναπτύξει ανάλογες συμπεριφορές και προσωπικές δεξιότητες οι οποίες πέραν
της ευρείας εφαρμογής στην εργασιακή ζωή, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και στην ισορροπία
της προσωπικής ζωή όλων μας.

Σημαντική ασπίδα στην αντιμετώπιση μιας κρίσης, μιας δυσκολίας είναι η αποτελεσματική επι-
κοινωνία με τους γύρω μας, η έκφραση των συναισθημάτων μας και η αντιμετώπιση τους. 

Στη διάρκεια του προγράμματος έγινε αναφορά σε πολλά θέματα που αφορούν την προσωπική
μας  ανάπτυξη και ενδυνάμωση ώστε να παραμείνουμε ανθεκτικοί και συναισθηματικά υγιείς. n

Προσωπική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση
ΔΥΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ
ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ

Elisabeth Calbari
Neuropsychologist,
Executive Trainer
Founder, 
Self Balance 
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Hαπονομή στον Όμιλο μας του Silver 
βραβείου στην κατηγορία «Καινοτομία στη
Μεταφορά-Διανομή» δείχνει κατ’ αρχάς τον

σοβαρό προγραμματισμό και την επιμέλεια του Ομίλου
Χ.Α.Παπαέλληνας όσον αφορά στο στόχο της βιώσιμης
ανάπτυξης του. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος μας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
πολύ ψηλά στις προτεραιότητες  του Ομίλου μας. 

Η διάκριση που πήραμε αφορά στη σταδιακή αντι-
κατάσταση των παλαιών φορτηγών μεταφοράς με
υβριδικά / ηλεκτρικά/ υδρογόνου οχήματα.  Το 2019
ο Όμιλος μας προμηθεύτηκε το πρώτο Hybrid φορ-
τηγό που προστέθηκε στο στόλο της CAP Logistics
για διανομή των καταναλωτικών προϊόντων.

Και έπονται και άλλα. Ήδη, προβήκαμε στην αγορά
του πρώτου εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος που
είναι το Peugeot e208.  Στόχος μας είναι να εμπλου-
τίσουμε τον στόλο μας και με άλλα ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα.  Στο 2023 θα έχουμε στο σύνολο 3 ηλεκτρικά
αυτοκίνητα τα οποία θα φορτίζονται σε ειδκό χώρο

Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα 

ΠΟΛΥ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΣΤΗΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Του Μάρκου
Μάρκου

Υπεύθυνος Στόλου

που θα συμπεριλαμβάνει και φωτοβολταικό σύστημα.
Η πρώτη εγκατάσταση φόρτισης των ηλεκτρικών
οχημάτων μας, έχει ήδη γίνει στα κεντρικά μας γρα-
φεία.

Το πρώτο Hybrid φορτηγό όχημα που έχουμε συμ-
περιλάβει στο στόλο μας τον Ιανουάριο του 2019 είναι
ένα φορτηγό Fuso Canter Eco Hybrid. 

Το Fuso Canter Eco Hybrid χρησιμοποιεί πετρελαι-
οκινητήρα κινητήρα 150 PS συμβατό με Euro VΙ ο
οποίος λειτουργεί παράλληλα με έναν ηλεκτροκινη-
τήρα 54 PS. Είναι επίσης εξοπλισμένο με την τελευ-
ταία μετάδοση DUONIC, μια αυτοματοποιημένη
έκδοση χειροκίνητου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη για
ελαφρά φορτηγά, καθώς και ένα σύστημα Start-Stop
εξοικονόμησης καυσίμου. 

Το όχημα σε χαμηλές ταχύτητες και μέχρι τα 10 χι-
λιόμετρα την ώρα χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρική ισχύ. 
Στη συνέχεια μεταβαίνει σε συνδυασμό ντίζελ και ηλε-
κτρικής λειτουργίας. Ανάλογα με τη ζήτηση ισχύος,
τον ηλεκτροκινητήρα υποστηρίζει επίσης ο ντίζελ σε
υψηλότερες ταχύτητες. 

Η εναλλαγή τρόπου λειτουργίας είναι απρόσκοπτη,
χωρίς να απαιτείται εισαγωγή από τον οδηγό. Το
όχημα είναι επίσης εξοπλισμένο σαν στάνταρντ με σύ-
στημα αδράνειας Start-Stop το οποίο συμβάλλει στην
εξοικονόμηση καυσίμου έως και 23% σε σύγκριση με
το στάνταρ, κινητήρα diesel. 

Η χαμηλή θέση καθισμάτων του Fuso, σε σύγκριση
με ένα συμβατικό φορτηγό, βάζει τους οδηγούς σε
καλύτερη θέση για επαφή με τους ποδηλάτες και τους
πεζούς, ενώ η υβριδική μονάδα μετάδοσης και η αυ-
τόματη μετάδοση τους επιτρέπουν να εστιάσουν όλη
τους την προσοχή στο δρόμο μπροστά και να ενθαρ-
ρύνουν ένα πιο χαλαρό στυλ οδήγησης. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του Eco Hybrid είναι το διά-
στημα συντήρησης το οποίο χρειάζεται κάθε 30.000
χιλιόμετρα, οι δε μπαταρίες του έχουν διάρκεια ζωής
10 ετών, ενώ το υπόλοιπο όχημα έχει ολοκληρωμένη
εγγύηση διάρκειας τριών ετών. 

Το Fuso Canter Eco Hybrid πωλείται και υποστηρί-
ζεται από το δίκτυο πωλήσεων και συνεργείων των
εμπορικών οχημάτων της Cyprus Import Corp. Ltd,
αντιπροσώπων των οχημάτων στην Κύπρο.n

ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Στη φωτογραφία η
πρώτη εγκατάσταση

φορτιστή για 
ηλεκτρικά οχήματα

στα κεντρικά μας
γραφεία.
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Mετά από 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά με το γνωστό πλέον
έλαιο για ραγάδες, ουλές, δυσχρωμίες, σημάδια γήρανσης και
ενυδάτωση, το Bio-Oil®  λανσάρει ένα νέο, καινοτόμο προϊόν,

ειδικά σχεδιασμένο για την ξηρή επιδερμίδα. Το όνομα του, Bio-Oil®
Dry Skin Gel,  με φόρμουλα διαφορετική από το κλασσικό έλαιο και
ειδικά σχεδιασμένη για την ενυδάτωση της πολύ ξηρής επιδερμίδας.  

Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης του προϊόντος, οι επιστήμονες
παρατήρησαν ότι τα υφιστάμενα προϊόντα για ξηρό δέρμα που υπάρ-
χουν στην αγορά, είναι κυρίως κρέμες και λοσιόν των οποίων η σύν-
θεση συνήθως απαιτεί τη χρήση 60% -70%  νερού. Το πρόβλημα που
προκύπτει, είναι ότι το νερό αποτελεί μη-ενεργό συστατικό και σαν
αποτέλεσμα πολλές  κρέμες και  λοσιόν είναι μόνο κατά 30%-40%
ενεργές.   Με το γεγονός αυτό κατά νου, οι δημιουργοί του Bio-Oil®
Dry Skin Gel, έθεσαν ως στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου προ-
ϊόντος που να είναι όσο το δυνατό πιο ενεργό.

Και τα κατάφεραν!  Το  Bio-Oil® Dry Skin Gel αποτελεί την επόμενη
γενιά προϊόντων για την αντιμετώπιση του ξηρού δέρματος. Βελτιώνει
την τεχνολογία που υπάρχει μέχρι σήμερα με το να αντικαθιστά το νερό
που υπάρχει στην πλειοψηφία των συνθέσεων με έλαιο, δημιουργών-
τας έτσι ένα 100% ενεργό προϊόν. Η καινοτομική του σύνθεση, περιέχει
πολλά συστατικά που δουλεύουν στο ξηρό δέρμα όπως ουρία, νιασι-
ναμίδη,  υαλουρονικό οξύ, shea butter, γλυκερίνη, καθώς και επιπρό-
σθετα συστατικά που συγκρατούν την υγρασία στην επιδερμίδα και
βοηθούν το προϊόν να εισχωρήσει βαθύτερα στο δέρμα.

Το Bio-Oil® Dry Skin Gel, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σώμα και
πρόσωπο. Είναι διαθέσιμο στις συσκευασίες των 50ml και 100ml. n

ΝEΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ ΑΠO ΤΟ BIO-OIL®

Όλες οι συσκευασίες του Bio-Oil Dry Skin Gel είναι ανακυκλώσιμες
και όλα τα υλικά από χαρτί  ακολουθούν πιστοποιημένα τις πρακτικές για
τη βιώσιμη διαχείριση των δασών.   

Κατά την παρασκευή του Bio-Oil Dry Skin Gel δεν παράγονται επιβλα-
βείς εκπομπές, επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή λύματα.

Κλινικές Μελέτες
Σε δοκιμή χρηστών με ξηροδερμία σώματος (2017):
• 92% των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι «το προϊόν αφήνει μια 

αίσθηση άμεσης ενυδάτωσης στο δέρμα»
• 80% των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι «αισθάνονταν το δέρμα

τους ενυδατωμένο καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας»
• 86% των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι «η ξηροδερμία τους 

σημείωσε βελτίωση κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων θεραπείας» 
• 85% των συμμετεχόντων  συμφώνησαν ότι «η εμφάνιση του δέρματός

τους είναι καλύτερη σε σύγκριση με την αρχή της περιόδου δύο 
εβδομάδων θεραπείας»
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Στο εργασιακό περιβάλλον πάντα κυκλο-
φορούσαν διαφορετικές απόψεις και
αντιλήψεις και συχνά αναπτύσσονταν

αντιμαχόμενες συνήθειες και συμπεριφορές για
το ποιος εργαζόμενος μπορεί να θεωρείται πιο
επιτυχημένος από τους υπόλοιπους συναδέλ-
φους του. Εκείνος που είναι απλά Ικανός ή εκεί-
νος που είναι και Αποτελεσματικός; 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που διαχρονικά αναζη-
τούν τις σωστές απαντήσεις είναι: 

l  Τι θεωρείται ικανότητα και τι αποτελεσματικό-
τητα; 

l  Ποια είναι η διάκριση μεταξύ τους; 

l  Φθάνει κάποιος εργαζόμενος να είναι απλά
ικανός; 

l  Και αν όχι σε τί διαφέρει ο ικανός από τον
αποτελεσματικό; 

l  Πόση πλάνη και πόσοι μύθοι μπορεί να κρύ-
βονται πίσω από αυτό το ερώτημα; 

Ανέκαθεν, λοιπόν, αρκετοί ήταν εκείνοι που 
θεωρούσαν και εξακολουθούν να υποστηρίζουν
ότι αυτές οι δύο έννοιες ταυτίζονται και ισχυρί-
ζονται ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές
ανάμεσα τους. Ίσως, μάλιστα, κυκλοφορεί ακόμα
η παλιά παραδοσιακή αντίληψη, ότι η έννοια 
«είμαι ικανός» μπορεί να είναι αρκετή για ένα
εργαζόμενο για να θεωρείται επαρκής και επι-
τυχημένος στα καθήκοντά του. Ίσως παλιότερα,
τότε που οι εργασιακές δομές δεν ήταν τόσο 
οργανωμένες και οι εργασιακές επιδόσεις δεν
αξιολογούνταν με τον ίδιο πιο αυστηρό και 
τεκμηριωμένο τρόπο όπως τώρα, αυτή η αντί-
ληψη μπορεί να ήταν υπεραρκετή για την θετική
αξιολόγηση στην εργασιακή συμπεριφορά ενός
εργαζόμενου. 

Στο σημερινό, όμως, πιο απαιτητικό, σύνθετο
και πολύπλοκο εργασιακό περιβάλλον η απάν-
τηση είναι ότι, όχι μόνο είναι δύο διαφορετικές
έννοιες μεταξύ τους, αλλά η διάκρισή τους είναι

ζωτικής σημασίας και για την εργασιακή ένταξη
αλλά και για την εξέλιξη του κάθε εργαζομένου
στην δουλειά του. 

Πρώτα, λοιπόν, ας αποσαφηνίσουμε την υπάρ-
χουσα διχογνωμία, δίνοντας ένα απλό αλλά δια-
φωτιστικό ορισμό για την κάθε μία έννοια ξεχω-
ριστά, και στη συνέχεια θα δώσουμε καθημερινά
παραδείγματα στους εργασιακούς χώρους, που
δείχνουν ξεκάθαρα τις πρακτικές διαφορές 
μεταξύ τους. Ότι, δηλαδή, ο ικανός δεν είναι
οπωσδήποτε και αποτελεσματικός, αλλά ο απο-
τελεσματικός είναι σίγουρα και ικανός! 

Ποιός είναι πιο επιτυχημένος; Ο Ικανός ή ο
Αποτελεσματικός; Διαπιστώνουμε, λοιπόν, κα-
ταρχήν ότι δεν είναι μία ρητορική διατύπωση ή
ένα σχήμα λόγου. Είναι ένα θέμα ουσίας, είναι
μία άλλη κατάσταση που ερμηνεύεται και αξιο-
λογείται διαφορετικά στην σημερινή εργασιακή
καθημερινότητα. 

Στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον ένας
εργαζόμενος μπορεί κάλλιστα να θεωρείται ικα-
νός, όταν δεν κάνει συνήθως λάθη και γενικά με

Ποιος εργαζόμενος 
είναι πιο επιτυχημένος;

Ο Ικανός ή 
ο Αποτελεσματικός;Του Μανώλη 

Καλογεράκη 

Εκπαιδευτής – 
Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων 

ΕΝΑ 
ΚΡΙΣΙΜΟ 

ΔΙΛΗΜΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι νακάνεις τα ΣΩΣΤΑ πράγματα!
IKANOTHTA είναι να κάνειςτα πράγματα ΣΩΣΤΑ! 
Ο ικανός εργαζόμενος: 
Πάντα απασχολημένος!  Τι επιτυγχάνει όμως;
Ο αποτελεσματικός εργαζόμενος: 
Κατευθύνει πάντα τον χρόνο του  για την επίτευξη των ιεραρχημένων  στόχων του! 
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ότι ασχολείται, είναι σε θέση να το κάνει σωστά.
Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι αυτό από μόνο του
αρκεί για να θεωρείται απαραίτητα και επιτυχη-
μένος στην δουλειά του. Γιατί, ίσως, υποκύπτει
στην παγίδα να κάνει πράγματα που δεν χρει-
άζεται να κάνει ή δεν έχουν μεγάλη σημασία.
Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, εκτός από ικανός, είναι
ταυτόχρονα και αποτελεσματικός! 

Αντίθετα, ο αποτελεσματικός εργαζόμενος 
είναι σίγουρα και ικανός! Γιατί ο αποτελεσματικός
εργαζόμενος είναι εκείνος που, ενώ μπορεί να
τα κάνει όλα, ξεχωρίζει και υλοποιεί μόνο αυτά
που χρειάζεται να κάνει. 

Η κρίσιμη διαφορά μεταξύ τους βρίσκεται στο
γεγονός ότι ο αποτελεσματικός εργαζόμενος ερ-
γάζεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων προτεραι-
οτήτων, που με βάση αυτές ιεραρχεί πρώτα και
κατόπιν διεκπεραιώνει έγκαιρα τους ανατεθει-
μένους σε αυτόν επαγγελματικούς του στόχους. 

Κατά συνέπεια, θεωρείται επιτυχημένος, γιατί
δεν θα δώσει ποτέ δικαιώματα στον οποιοδήποτε
προϊστάμενό του να του κάνει δικαιολογημένα
παράπονα ή παρατηρήσεις. Και ίσως, μάλιστα,
όχι μόνο να τυγχάνει της εμπιστοσύνης των 
προϊσταμένων του και ενδεχομένως των πελα-
τών του, αλλά να εργάζεται λιγότερο σκληρά από
τον ικανό και να αφιερώνει μάλιστα περισσότερες
ελεύθερες ώρες στον εαυτό του! 

Ικανότητα ή Αποτελεσματικότητα;

Στον σκληρό κόσμο των business δύσκολα 
ανταμείβεται μόνο η προσπάθεια καθεαυτή.

Οι ανταμοιβές δίνονται συνήθως για την
επίτευξη στόχων ή συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων !

Η ικανότητα μπορεί αρχικά να δίνει κουράγιο και
αυτοπεποίθηση, αλλά η επιτυχία και το μέλλον
του κάθε εργαζόμενου με υγιείς φιλοδοξίες στην
δουλειά του, να εξαρτάται και να αξιολογείται 
αυστηρά κυρίως από την αποτελεσματικότητά
του και όχι τόσο από την ικανότητά του. 

Ο γνωστός Αμερικάνος γκουρού του μάνα-
τζμεντ Peter Drucker μας προτρέπει: 

«Το να κάνεις τα πράγματα σωστά είναι καλό,
αλλά πιο σημαντικό είναι να κάνεις το σωστό
πράγμα κάθε φορά!» 

Συμπερασματικά, λοιπόν, στις σημερινές 
σύγχρονες και πολύ περισσότερο απαιτητικές
επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες και οι προϊστάμενοι
είναι πολύ πιθανό να μην αρκούνται πλέον στο
να επιζητούν μόνο τις ικανότητες, τα πτυχία, τις
τεχνικές γνώσεις ή τις εμπειρίες των εργαζομέ-
νων τους. Αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως

2.Αν είμαι υπάλληλος, πρέπει π.χ. να απαντάω
αμέσως σε όλα ανεξαίρετα τα εισερχόμενα
emails των πελατών και συνεργατών μου
(=ικανότητα) ή μόνο σε εκείνα που είναι επεί-
γοντα & κυρίως σημαντικά (=αποτελεσματικό-
τητα); 

3.Αν είμαι προϊστάμενος (ή ιδιοκτήτης μιας 
μικρής ή και μεγάλης ακόμα επιχείρησης),
πρέπει να κάνω οπωσδήποτε όλες τις 
δουλειές μόνος μου (=ικανότητα) ή μήπως θα
μπορούσα να εκπαιδεύσω κάποιους υφιστα-
μένους μου να μάθουν κάποιες από τις δου-
λειές μου και  να τις εκχωρώ μετά σε αυτούς, 
βρίσκοντας έτσι χρόνο για πιο σημαντικά
πράγματα (=αποτελεσματικότητα); 

4.Αν είμαι επιχειρηματίας είναι ικανότητα να
προσελκύω και να προσλαμβάνω 10 και 20
υποψηφίους σε μία ημέρα; Αποτελεσματικό-
τητα, όμως, είναι να προσλαμβάνω τους κα-
τάλληλους! 

5.Αν είμαι γιατρός, πρέπει να τρέχω σε συνέ-
δρια, να συγγράφω και να παρουσιάζω επιστη-
μονικές μελέτες, αποδεικνύοντας έτσι την
εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου μου
(=ικανότητα) ή να θεραπεύω όλους τους ασθε-
νείς μου και να μην μου παθαίνει κανείς τίποτα
(=αποτελεσματικότητα); 

είναι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, βάσει
των συμπεριφορών που αναπτύσσουν στο χώρο
τους. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Ας το κάνουμε απολύτως ξεκάθαρο δίνοντας 
κάποια ενδεικτικά παραδείγματα από τις διάφο-
ρες δουλειές και τους εργασιακούς ρόλους του
εργαζομένου: 

1.Αν είμαι πωλητής, τι είναι καλύτερο για μένα;
Να επιδιώκω να κλείνω ραντεβού από το
πρωί μέχρι το βράδυ τρέχοντας ασταμάτητα σε
όσο το δυνατό περισσότερους πελάτες (=ικα-
νότητα) ή να καταφέρνω να κλείνω περισσό-
τερες πωλήσεις, βλέποντας το κατάλληλα
επιλεγμένο target group των πελατών μου
(=αποτελεσματικότητα); 

l  Τεκμηριωμένη απάντηση δίνει και ο Αμερικα-
νός συγγραφέας Parreto, που στο βιβλίο του
«Ο νόμος 80/20», υποστηρίζει ότι το 80% του
τζίρου των περισσότερων επιχειρήσεων, το
φέρνει το 20% των πελατών της! 

l  Σε πόσους, λοιπόν, αλλά, κυρίως, σε ποιούς
πελάτες του, πρέπει να αφιερώνει τον χρόνο
του ένας επιτυχημένος πωλητής; 

l  Κατ’ επέκταση: Ποιά είναι η επιχείρηση που
κάνει τα περισσότερα κέρδη; Αυτή που έχει
πάντα τους περισσότερους πελάτες (=ικανό-
τητα) ή μήπως όσους πελάτες της εξασφαλί-
ζουν τα περισσότερα κέρδη, που μπορεί να
είναι και λιγότεροι ποσοτικά (=αποτελεσματι-
κότητα); 
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πιο αφοσιωμένος από τους άλλους συναδέλ-
φους μου; 

l  Μήπως αν συμβαίνει αυτό, ελλοχεύει, ο κίν-
δυνος κάποιοι σύγχρονοι εργοδότες-προϊστά-
μενοί μου, να με θεωρήσουν ως ανεπαρκή, αν
συνεχίζω να δουλεύω πάντα περισσότερο από
τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, αλλά
αυτοί να τελειώνουν τις αντίστοιχες δουλειές
τους πιο γρήγορα; 

l  Μήπως, επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν χρειάζε-
ται να είμαι πάντα πιο απασχολημένος, πιο
πρόθυμος και πιο δραστήριος από όλους τους
άλλους; 

l  Μήπως ισχυρίζομαι ότι είμαι τελειομανής ενώ
είμαι κυρίως σχολαστικός; 

l  Μήπως είμαι αιωνίως το «καλό παιδί», που δεν
λέει ποτέ όχι σε κανένα; 

6.Αν είμαι επιχειρηματίας, επίσης, είναι αρ-
κετό να αγοράζω τα ακριβότερα κομπιούτερ
με τα καλύτερα software προγράμματα στους
εργαζόμενους της επιχείρησής μου (=ικανό-
τητα) ή είναι πιο κρίσιμο πρώτα να τους 
εκπαιδεύω κατάλληλα, ώστε να εξαντλούν τις
δυνατότητές του εξοπλισμού; (=αποτελεσμα-
τικότητα); 

Τέλος και γενικότερα: 

-   Αν ψάχνω για δουλειά, είναι καλό να φτιάχνω
ένα όσο γίνεται πιο λεπτομερειακό βιογραφικό,
που να αρέσει σε εμένα πάρα πολύ (=ικανό-
τητα) ή να περιορίζομαι στις 2 σελίδες, που 
θέλει η αγορά (=αποτελεσματικότητα); 

-   Αν είμαι φοιτητής, πρέπει κυρίως να αφιερώνω
τον χρόνο μου σε όσα μαθήματα μου αρέσουν
περισσότερο (=ικανότητα) ή να τον κατανέμω
κατάλληλα και σε εκείνα που δεν μου είναι
αρεστά, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πάρω
ποτέ πτυχίο (=αποτελεσματικότητα); 

l  Αν, δηλαδή, είμαι φοιτητής στη Γεωπονική
σχολή, που έχει συνήθως περισσότερα από
130 μαθήματα για να πάρω πτυχίο και εγώ έχει
περάσει τα 129 (=ικανότητα), αλλά χρωστάω
μόνιμα ένα μόνο μάθημα, μπορώ να θεωρώ
τον εαυτό μου ως αποτελεσματικό; 

-  Αν είμαι πρόεδρος μίας αθλητικής ομάδας και
θέλω τα χρήματα που ξοδεύω να κάνουν την
ομάδα μου πρωταθλήτρια, τι είναι προτιμότερο:
να αγοράζω τους ακριβότερους παίκτες 
(=ικανότητα) ή εκείνους με το χαμηλότερο
«εγώ», που όμως συνεργάζονται καλύτερα
(=αποτελεσματικότητα); 

- Αν θέλω να κάνω δίαιτα, διαβάζω όλα τα σχε-
τικά βιβλία & πηγαίνω σε όσους περισσότε-
ρους διατροφολόγους μπορώ, μαθαίνω όλες
τις λεπτομέρειες για το αδυνάτισμα (=ικανό-
τητα) ή τελικά καταφέρνω να αδυνατίσω,
εφαρμόζοντας όσα έμαθα (=αποτελεσματικό-
τητα); 

u Είναι ικανότητα αναντίρρητα για μία κυβέρνηση
να ψηφίζει νόμους αλλά πόσο   αποτελεσματική
είναι, όταν δεν φροντίζει για την εφαρμογή
τους; 

Και αν θέλουμε να γενικεύσουμε το ερώτημα
περί της αποτελεσματικότητάς μας και να προ-
βληματιστούμε ακόμα περισσότερο για την
επάρκειά μας γενικότερα, μήπως χρειάζεται
κάποιοι από εμάς να ξανασκεφτούμε και να
αναθεωρήσουμε ενδεχομένως κάποιες θεω-
ρητικά καλές μας συνήθειες και συμπεριφορές,
που συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματι-
κότητά μας σαν εργαζόμενοι, όπως; 

l  Μήπως, δεν είναι πάντα θετικό το αποτέλεσμα
αν είμαι πιο εργατικός, πιο ευσυνείδητος και

l  Μήπως δεν εμπιστεύομαι κανένα & επιμένω
να είμαι συγκεντρωτικός; 

Σχετικές λαϊκές ρήσεις στο διαδίκτυο: 

«Μήπως εμείς στραβά αρμενίζουμε, χωρίς να
είναι στραβός ο γιαλός;» «Μήπως τα βάζουμε
συνήθως με τους άλλους οδηγούς στους δρό-
μους, όταν τα φώτα τους μας στραβώνουν, ενώ
εμείς δεν βλέπουμε ποτέ τα δικά μας;» 

Για όσους έχουν την διάθεση και τον χρόνο
για παραπάνω ενδοσκόπηση, επιτρέψτε μου να
σας συστήσω το καλό βιβλίο (best seller) 
του γνωστού Αμερικανού συγγραφέα και 
μάνατζερ Steven Covey σχετικά για την αποτε-
λεσματικότητα!  n

Ο Αριστοτέλη
ς πάντα ε

πίκαιρος 

έχει υποσ
τηρίξει:

Είμαστε αυ
τό που κα

τ’ 

επανάληψ
η κάνουμ

ε! 

Όταν διαλέ
γεις μία 

 συνήθεια
, 

διαλέγεις
 μαζί και

 τις 

συνέπειέ
ς της!

Αριστοτέλης
Η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι κάτι

που αν το θέλουμε μπορεί να γίνει. 
Το δύσκολο είναι να αναγνωρισθεί 

σαν πρόβλημα! 
Είμαστε αυτό που κατ’ επανάληψη 

κάνουμε! Όταν διαλέγεις μία 
συνήθεια, διαλέγεις μαζί και 

τις συνέπειές της!

7 Συνήθειες 
των Αποτελεσματικών Ανθρώπων 
1.  Πιστεύουν στην Προ-δράση 
2.  Έχουν σαφή εικόνα του στόχου τους 
3.  Κάνουν τα σημαντικά πράγματα πρώτα 
4.  Έχουν φιλοσοφία Win – Win 
5.  Πιστεύουν στη συνέργια 
6.  Πρώτα κατανοούν και μετά ζητούν να τους 

καταλάβουν 
7.  Φροντίζουν την προσωπική ανάπτυξη και 

 βελτίωση 

Steven Covey “Seven habits of highly effective people” .
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Όσον αφορά την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
μπορούμε με πολύ απλές πρακτικές να πετύχουμε 
σημαντικές μειώσεις. Ξεκινώντας από την αύξηση του
setpoint της θερμοκρασίας των κλιματιστικών μονά-
δων το καλοκαίρι και τη μείωση το χειμώνα. Ένας βαθ-
μός Κελσίου διαφορά στο setpoint της θερμοκρασίας
αντιστοιχεί με μέχρι 6% μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας. 

Μπορούμε επίσης πολύ απλά να σβήνουμε τα φώτα
και τα κλιματιστικά όταν αποχωρούμε από κάποιο
χώρο. Η έξυπνη χρήση των σκιάστρων είναι άλλη μια
πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Διατηρών-
τας τα κλειστά τις ώρες που υπάρχει ηλιοφάνεια κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν επιτρέπουμε στα θερ-
μικά φορτία να εισέρχονται στο χώρο, αντιθέτως ανοί-
γοντας τα το χειμώνα, έχουμε θερμικά κέρδη. Με αυτό
τον τρόπο επιτρέπουμε στις μονάδες ψύξης/θέρμαν-
σης να δουλεύουν σε πιο χαμηλά φορτία. 

Tα σημερινά δεδομένα αποδεικνύουν περί-
τρανα ότι διανύουμε ίσως τη χειρότερη 
περίοδο στην παγκόσμια ιστορία σε θέματα

ενέργειας. Η τεράστια ζήτηση ενέργειας έχει ως 
επακόλουθο τη μείωση των αποθεμάτων ορυκτών
καυσίμων, αλλά και τη συνεχή έκλυση ρύπων στην
ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει επι-
δεινωθεί και η βιοποικιλότητα απειλείται καθημερινά.  

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τους τελευταίους
μήνες οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανιούσα
με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση στην τιμή τόσο της
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των αγαθών γενικότερα.
Η ανάγκη για να λάβουμε άμεσα μέτρα προς μια πιο
βιώσιμη κοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ, και
αυτό μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι μας, το χώρο ερ-
γασίας μας και τις συνήθειες της καθημερινότητας μας
γενικότερα.

Απλές πρακτικές για 
μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας

ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Του Σάββα 
Χ’Γιάγκου

Sustainability 
Manager
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Τέλος, οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απενερ-
γοποιούνται όταν δεν τις χρησιμοποιούμε, αφού χωρίς
να γίνεται αντιληπτό στο standby mode μια συσκευή
μπορεί να καταναλώσει επιπλέον 10% ενέργεια κατά
το συνολικό χρόνο λειτουργίας της.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Η σωστή χρήση οχημάτων παίζει επίσης πολύ σημαν-
τικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Πρωτίστως, μπορούμε να τα πέτυχουμε με αποφυγή
των άσκοπων μετακινήσεων και γενικότερα με πιο 
ορθολογική χρήση των οχημάτων. 

Ο σωστός προγραμματισμός των δρομολογίων, με
τρόπο ώστε να αποφεύγεται το μποτιλιάρισμα και η
χρήση του GPS για εξεύρεση της πιο βέλτιστης διαδρο-
μής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε θέματα εξοι-
κονόμησης καυσίμου. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει η
χρήση οχήματος να γίνεται από περισσότερο από ένα
άτομα (Car pooling). Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε
λιγότερη κίνηση στους δρόμους, ελαχιστοποιούμε τις
διαδρομές και κερδίζουμε περισσότερους ελεύθερους
χώρους στάθμευσης. 

Η αμυντική και ομαλή οδήγηση, βοηθά στην απο-
φυγή απότομων επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων,
που ως γνωστόν έχουν αρνητική συνεισφορά στην οι-
κονομία καυσίμου. Αυτό έχει επίσης θετικό αντίκτυπο,
τόσο στην Οδική Ασφάλεια, όσο και στη φθορά των ελα-
στικών και των φρένων του οχήματος. Ο περιοδικός
έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, μπορεί να μειώσει
την κατανάλωση καυσίμου έως και 4%. Τέλος, η τή-
ρηση των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αυξάνει
την απόδοση των οχημάτων και έχει ως συνεπακό-
λουθο την εξοικονόμηση καυσίμου.

Τα θέματα ενέργειας δεν είναι πλέον κάτι που αφορά
μόνο τις κυβερνήσεις, τους επιστήμονες και γενικά
«τους άλλους». Είναι ένα μείζον ζήτημα που αφορά τον
καθένα από μας. Ήρθε η ώρα να δράσουμε άμεσα και
να συνεισφέρουμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του,
στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εμφανής και το κόστος
ενέργειας είναι από μόνο του ένας αποτρεπτικός πα-
ράγοντας που πρέπει να μας ωθήσει ώστε να κατανα-
λώνουμε με υπευθυνότητα. n
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις 8 Ιουνίου η εκδήλωση δεν-
δροφύτευσης που διοργάνωσαν

τα καταστήματα Holland & Barrett Κύπρου
στον Δήμο Λατσιών, με την ευκαιρία της Παγ-
κόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 

Με σύνθημα «Κάνε τη διαφορά! Αγάπησε τον
πλανήτη! Γίνε μέρος της αλλαγής, σήμερα!» δε-
κάδες εργαζόμενοι του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛ-
ΛΗΝΑΣ, καθώς και αρκετοί εθελοντές
συμμετείχαν στη φύτευση δέντρων, όπως
ελιών, χαρουπιών και μουριών. 

Η δράση διοργανώθηκε από το Holland &
Barrett Κύπρου, σε μια προσπάθεια  διάδοσης
του μηνύματος για προστασία του περιβάλλον-
τος, με την ελπίδα για ένα πιο βιώσιμο και πρά-
σινο μέλλον. 

Είναι στο πλαίσιο αυτό που το Holland & Bar-
rett Κύπρου συμβάλλει στις προσπάθειες για
δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.  

Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί ακρογω-
νιαίο λίθο της φιλοσοφίας των Holland & Bar-
rett Κύπρου και αναπόσπαστο μέρος της
κουλτούρας του. Και αυτό έμπρακτα αφού η
αλυσίδα των 14 καταστημάτων H&Β σε όλη την
Κύπρο, έχει αντικαταστήσει τα τελευταία 10
χρόνια τις σακούλες, σε χάρτινες, καθώς και

Holland & Barret:

Εκδήλωση δενδροφύτευσης στα Λατσιά

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ 

ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

άλλες συσκευασίες με υλικά πιο φιλικά προς το
περιβάλλον. Παράλληλα, υλοποιεί πρόγραμμα
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και δια-
θέτει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων φιλικών
προς το περιβάλλον. 

Τα καταστήματα Holland & Barrett  κατέχουν
εξέχουσα θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις
προϊόντων υγείας και ευεξίας. Είναι, μάλιστα,
τα πρώτα στην Ευρώπη, προμηθεύοντας τους
πελάτες τους  με ένα ευρύ φάσμα βιταμινών,
μετάλλων, συμπληρωμάτων διατροφής, εξει-
δικευμένων τροφίμων και φυσικών προϊόντων
ομορφιάς. n
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Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής
για στοχευμένη διεύρυνηση των δρα-
στηριοτήτων και συνεχή εμπλουτισμό

των προϊόντων του, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας
ενισχύει τη συνεργασία του με τη φαρμακευ-
τική εταιρεία Teva, αναλαμβάνοντας τη διανομή
της κορυφαίας φαρμακευτικής κρέμας Su-
docrem. 

H Sudocrem για πάνω από 80 χρόνια, είναι
δίπλα στην κυπριακή οικογένεια και έχει κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη της σαν ο αξιόπιστος κα-
θημερινός σύμμαχος φροντίδας και υγείας. 

Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι η Sudocrem, με
τη σύνθεση της τριπλής δράσης της, όχι μόνο
καταπραΰνει και προστατεύει την ευαίσθητη
επιδερμίδα του μωρού, αλλά είναι ιδανική για
να αντιμετωπίσει μελανιές, εκδορές, εγκαύ-
ματα και μικρούς ερεθισμούς. n

SUDOCREM 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ 80 ΧΡΟΝΙΑ 

Eξήντα χρόνια Βοτανικής ομορφιάς γιόρ-
τασε η γνωστή αλυσίδα προϊόντων βο-
τανικής ομορφιάς Yves Rocher. 

Σε ένα καλοκαιρινό πάρτι, στο AELIA WELL-
NESS RETREAT, ο YVES ROCHER παρουσίασε
την ιστορία των 60 χρόνων παρουσίας του σε
περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως και
έδωσε την υπόσχεση να συνεχίσει να προσφέ-
ρει περισσότερες στιγμές φυσικής ομορφιάς,
φροντίδας και περιποίησης, μέσα από αγαπη-
μένες σειρές προϊόντων εμπνευσμένες από τη
φύση, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε τα τε-
λευταία χρόνια σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Το όραμα της Υves Rocher που ξεκίνησε από
τη Γαλλία, είναι προσηλωμένο στην ανάδειξη
της φυσικής ομορφιάς, πάντοτε σε αρμονία με
το περιβάλλον και τη φύση. 

60 χρόνια Βοτανικής
ομορφιάς Yves Rocher  

O Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, υλοποιώντας τη
στρατηγική της στοχευμένης επέκτασής του
στους τομείς που πρωταγωνιστεί, ανέλαβε από
το 2013 τη διανομή στην Κύπρο των Νο. 1 καλ-

λυντικών στη Γαλλία, Υves Rocher. Σήμερα, με
επτά καταστήματα σε όλη την Κύπρο ανοίγει
καθημερινά μια ξεχωριστή πόρτα ομορφιάς για
τους καταναλωτές. n
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Διατροφικές 
συμβουλές για ήπιες 
περιπτώσεις άγχους
και κατάθλιψης 

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΩΝ

T ο άγχος είναι μια αντίδραση του οργανισμού,
η οποία μπορεί να προκαλέσει  νευρικότητα,
ανησυχία και φόβο.  Η κατάθλιψη είναι μια

κοινή ψυχική διαταραχή, η οποία χωρίζεται σε αρκετά
είδη, και είναι αλληλένδετη με το άγχος, αφού πολλοί
άνθρωποι με άγχος εμφανίζουν και κατάθλιψη ή το
αντίθετο.  Τόσο το άγχος όσο και η κατάθλιψη, προ-
καλούν αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό, ψυχι-
κές αλλά και σωματικές.  

Κάποιοι πιθανοί παράγοντες που μπορεί να τα προ-
καλέσουν είναι οι δυσκολίες στην καθημερινότητα
των ατόμων , κάποια αρνητικά γεγονότα που μπορεί
να έχουν συμβεί, ακόμα και μια πτωχή σε θρεπτικά
συστατικά διατροφή.  Αυτή την περίοδο με τον εγκλει-
σμό μας στο σπίτι, μπορεί να υπάρξει επιδείνωση τον
συμπτωμάτων και των επιπτώσεων αυτών των δύο
καταστάσεων.  

Ας δούμε λοιπόν ποια θρεπτικά συστατικά και τις
πλούσιες φυσικές πηγές τους, μπορεί να βοηθήσουν
σε ήπιες περιπτώσεις άγχους και κατάθλιψης.  

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: 
Ένα πολύ σημαντικό σύμπλεγμα βιταμινών που εμ-
πλέκεται στη σωστή λειτουργία αρκετών λειτουργιών
του οργανισμού.  Συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία
του νευρικού συστήματος, στην ομαλή ψυχολογική
λειτουργία, στην καλή διάθεση, στην καλή συναισθη-
ματική υγεία, στο άγχος και στην ανησυχία.  Πλούσιες
πηγές βιταμινών του συμπλέγματος Β είναι το μοσχα-
ρίσιο κρέας, τα δημητριακά, η πέστροφα, τα μύδια, ο
σολομός, το γάλα και το γιαούρτι.  

DL – PHENYLALANINE:
Η φαινυλαλανίνη είναι ένα από τα σημαντικά αμινο-
ξέα, αυτά δηλαδή που δεν παράγει το σώμα από μόνο
του και πρέπει να προσλαμβάνεται από τη διατροφή
μας.  Υπάρχουν δυο μορφές, η L – phenylalanine και
η D – phenylalanine.  H D – phenylalanine φαίνεται

Της Μαρίας 
Πιερίδου

Υπέυθυνη Καταστήματος
Holland & Barrett
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
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πως βοηθά σε ορισμένες μορφές κατάθλιψης, κάτι
που όμως χρειάζεται περεταίρω έρευνες.  Πλούσιες
πηγές λοιπόν, είναι τα αυγά, τα θαλασσινά, τα σπόρια
(κυρίως οι κολοκυθόσποροι), και η σόγια.  Αν κατα-
ναλώνετε ποικιλία τροφών που είναι ψηλές σε πρω-
τεΐνες θα προσλάβετε την ιδανική ποσότητα
φαινυλαλανίνης. 

5 – HTTP:
To 5 – HTP είναι μια ουσία που προέρχεται από τους
σπόρους του φυτού Griffonia Simplicifolia. Παράγεται
μέσα στο σώμα μας από το αμινοξύ L – tryptophan.
Έχει την ιδιότητα να προάγει την ορμόνη της καλής
διάθεσης σεροτονίνη.  Βοηθά λοιπόν στην καλή διά-
θεση, στην ανησυχία και στο άγχος.  Πλούσιες πηγές
τρυπτοφάνης είναι η γαλοπούλα, τα ασπράδια αυγού,
το κοτόπουλο, το ψάρι, το γάλα, το τυρί, τα σπόρια,
και η σόγια.  

Ωμέγα – 3 λιπαρά οξέα: 
Μια από τις πολλές ιδιότητες των ενεργών συστατι-
κών, των Ω3 λιπαρών οξέων (ΕPA),  είναι να βοηθούν
την εγκεφαλική λειτουργία, την καλή διάθεση, την
ανησυχία και ήπιες μορφές κατάθλιψης.  Πλούσιες
πηγές είναι τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί και τα
σπόρια.

Μαγνήσιο: 
Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε κατά-
θλιψη. Ονομάζεται το αντι – stress mineral έχοντας
την ιδιότητα να χαλαρώνει τους μύες στο σώμα.
Βοηθά λοιπόν στο άγχος, στην ανησυχία και στην
καλή διάθεση, στην ομαλή λειτουργία του νευρικού
συστήματος και ψυχολογικής λειτουργίας.  Πλούσιες
πηγές μαγνησίου είναι οι μπανάνες, τα σύκα,  τα πρά-
σινα λαχανικά, οι ξηροί καρποί και τα σπόρια.  

Προβιοτικά: 
Είναι ευεργετικά βακτήρια που βοηθούν στην ομαλή
λειτουργία του εντέρου, συμβάλλοντας στη διατή-
ρηση της ισορροπίας της μικροχλωρίδας. Οι ερευνη-
τές συνδέουν τα προβιοτικά με την καλή διάθεση,
ανησυχία και κατάθλιψη, αφού βοηθούν την αύξηση
τρυπτοφάνης στο αίμα.  Πλούσιες πηγές είναι το γνή-
σιο γιαούρτι, ζυμωμένα λαχανικά και άλλα τρόφιμα,
και προϊόντα σόγιας.  

Είναι σημαντικό λοιπόν να ακολουθείτε μια ισορ-
ροπημένη διατροφή, που να περιέχει ποικιλία συμ-
περιλαμβάνοντας όλες τις ομάδες τροφών, έτσι ώστε
το σώμα να παίρνει όλα τα απαιτούμενα θρεπτικά συ-
στατικά για να διεκπεραιώνονται ομαλά όλες οι λει-
τουργίες. n
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Γνωριμία με το χώρο εργασίας της μαμάς ή του μπαμπά

Mια εντελώς πρωτότυπη εκδήλωση διοργανώθηκε από
τον Όμιλο μας την Πέμπτη 30 Ιουνίου το απόγευμα. 

Κοινοποιήσαμε στους γονείς πρόσκληση για επί-
σκεψη των παιδιών τους στα κεντρικά μας γραφεία!

Η γνωριμία με το χώρο της εργασίας της μαμάς ή του
μπαμπά άρχισε στις 3 το απόγευμα. Κατενθουσιασμένα
τα παιδιά περιήλθαν τους χώρους των κεντρικών μας
γραφείων, κάθησαν στα γραφεία της μαμάς ή του
μπαμπά, έλυσαν απορίες που είχαν, ζωγράφισαν, γνω-
ρίστηκαν με άλλα παιδιά και χάρηκαν μαζί και το κέρα-
σμα που τους έγινε. 

Όλα αυτά στην πράξη για συμφιλίωση της επαγγελ-
ματικής με την οικογενειακή ζωή και τη στήριξη του θε-
σμού της οικογένειας.

Γέμισαν τα γραφεία μας 
χαρούμενες φωνές
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T ο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρω-
πος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
υγεία του. Η ανθρώπινη υγεία εξαρτάται από

τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της τροφής, του
νερού, του αέρα και της στέγης. Η σύνθετη, μακροχρό-
νια και αθροιστική έκθεση σε φυσικούς, μικροβιακούς
και χημικούς ρυπαντές στο νερό, στον αέρα, στα από-
βλητα, στο έδαφος, στα διάφορα καταναλωτικά προ-
ϊόντα καθώς και στα κτήρια, μπορεί να έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία.

Η βιομηχανοποίηση, η αστικοποίηση, η υπερεκμε-
τάλλευση των φυσικών πόρων και πολλά άλλα, έχουν
συμβάλει στη συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
σε κλιματικές αλλαγές και σε οικολογικές καταστροφές.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν δραματικά οι
αρνητικές συνέπειες που ασκεί το σύγχρονο φυσικό
περιβάλλον στην υγεία των ανθρώπων.

Κάθε χρόνο, σχεδόν 12,6 εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με περιβαλ-
λοντικούς κινδύνους. Η αναλογία που ισχύει είναι ένας
στους τέσσερις θανάτους παγκοσμίως.

Οι καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων σε
οποιοδήποτε μέρος της γης επηρεάζουν την κατάσταση
του περιβάλλοντος τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο
επίπεδο. Η υπερκατανάλωση, η οποία εκδηλώνεται στις
περισσότερες περιοχές του δυτικού κόσμου ως τάση
του σύγχρονου τρόπου ζωής, επιδρά αρνητικά στο φυ-
σικό περιβάλλον. 

Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των θεμάτων
αυτών είναι η βιώσιμη κατανάλωση, η οποία θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την αειφόρο
ανάπτυξη και μπορεί να υλοποιηθεί ως συνειδητή επι-
λογή του κάθε ατόμου και σταδιακά να αναδειχθεί ως
μία συντονισμένη και ευρύτερη στάση.

Γίνομαι Πράσινος
καταναλωτής…

Της Σύλιας 
Λουκαϊδου

Καθηγήτριας Οικιακής
Οικονομίας

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

reduce, 
reuse, 
recycle
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Η βιώσιμη κατανάλωση ορίζεται ως η χρήση των αγα-
θών και των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις βα-
σικές ανάγκες και δημιουργούν έναν καλύτερο τρόπο
ζωής, ελαχιστοποιώντας την χρήση των φυσικών
πόρων και των τοξικών υλικών, τη διάθεση των απο-
βλήτων κα την εκπομπή ρύπων κατά τον κύκλο ζωής
των προϊόντων, έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποι-
ηθούν οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Η βιώσιμη κατανάλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί
με τη συμμετοχή κάθε ατόμου σε τρείς συγκεκριμένες
διαδικασίες: τη μείωση (της κατανάλωσης), την επανα-
χρησιμοποίηση και την ανακύκλωση (3R: reduce,
reuse, recycle).

l    Μείωση (reduce), εννοώντας κάθε καταναλωτική
προσπάθεια που στοχεύει στη μείωση της ποσότη-
τας των παραγόμενων απορριμμάτων με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο.

l    Επαναχρησιμοποίηση (reuse), με την έννοια της
επαναλαμβανόμενης χρήσης των υλικών αντικειμέ-
νων επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

l    Ανακύκλωση (recycle), υποδεικνύοντας τη μετα-
τροπή των απορριμμάτων που προκύπτουν μετά
την κατανάλωση, σε υλικούς πόρους ή ενέργεια.

Πράσινος καταναλωτής
Μέσω των επιλογών που κάνει ο καταναλωτής, μπορεί
να θεωρηθεί ότι λειτουργεί με τρόπο φιλικό προς το πε-
ριβάλλον, δρα δηλαδή ως ένας «πράσινος» καταναλω-
τής.

Πράσινος καταναλωτής είναι ένα άτομο που εκδη-
λώνει έντονο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και για
αυτόν τον λόγο αγοράζει προϊόντα που είναι περιβαλ-
λοντικά φιλικά, όπως προϊόντα με μικρή ή καθόλου συ-
σκευασία, προϊόντα που παρασκευάζονται από φυσικά
υλικά και προϊόντα που παρασκευάζονται χωρίς την
πρόκληση ρύπανσης. Είναι, δηλαδή, αυτός που διαθέτει
περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά και η στάση ζωής
του δεν προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Τα προϊόντα αυτά είναι συνήθως πιστοποιημένα από
διεθνείς οργανισμούς και φέρουν περιβαλλοντική σή-
μανση. Ενδεικτικά αναφέρεται το πιο γνωστό Ευρω-
παϊκό Οικολογικό Σύμβολο (European Ecolabel)
γνωστό και ως «λουλούδι», το οποίο αναγνωρίζεται σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργαζόμενες
χώρες. n

Πηγή: Καζέλα, Α., Λοϊζου, Δ., Λουκαΐδου, Β. &amp; Χριστοφόρου,
Ε. (2020). Οικιακή Οικονομία Γ΄ Λυκείου. Υπουργείο Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπη-
ρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Καταναλώνω όσα πραγματικά χρειάζομαι.
Καλύπτω τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου
χωρίς υπερβολές.

2. Κάνω έρευνα αγοράς, έχοντας πάντα στο
μυαλό μου τους άξονες της βιώσιμης κατανά-
λωσης.

3. Καταναλώνω σήμερα, αλλά σκέφτομαι και
το μέλλον.

4. Σκέφτομαι τους τρόπους με τους οποίους
μπορώ να αξιοποιήσω ό,τι μου περισσεύει για
δική μου χρήση ή για κάποιους άλλους.

5. Εξοικονομώ ενέργεια. Θυμάμαι πάντα ότι το
ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό είναι πολύτιμα
αγαθά για όλη την ανθρωπότητα.

6. Σέβομαι το φυσικό περιβάλλον και απο-
φεύγω υπηρεσίες και προϊόντα που το επιβα-
ρύνουν.

7. Παράγω όσο λιγότερα σκουπίδια μπορώ.

8. Κάνω καθημερινά ανακύκλωση.

9. Επιβαρύνω όσο λιγότερο γίνεται το περιβάλ-
λον στις καθημερινές μετακινήσεις μου.

10. Διαμορφώνω πράσινη στάση ζωής και
είμαι κοινωνικά υπεύθυνος καταναλωτής γιατί
σέβομαι τον εαυτό μου, τους γύρω μου και το
περιβάλλον.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Mια νέα πολύ πιο ελκυστική, αλλά
και οικολογική, οδοντόβουρτσα
βραβευμένη διεθνώς αντιπρο-

σωπεύει ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας. Πρόκειται
για την Jordan Green Clean που χαρακτηρίζεται
ως η πιο «πράσινη» οδοντόβουρτσα που κατα-
σκευάστηκε ποτέ. 

Βραβεύτηκε το 2019 από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Ανακύκλωσης Πλαστικών, τον
EPRO, του οποίου ο Διευθύνων Σύμβουλος
Peter Sundt δήλωσε πως η Jordan Green
Clean είναι πολύ καινοτόμος και εξαιρετικός
πρεσβευτής της ανακύκλωσης πλαστικού.

Η Jordan είναι ο ηγέτης στην αγορά των
Σκανδιναβικών χωρών και όχι μόνον. Πρόκει-
ται για μάρκα προϊόντων στοματικής φροντίδας
που αντιπροσωπεύεται σε πολλές χώρες παγ-
κοσμίως. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1837 και άρχισε να
παράγει οδοντόβουρτσες από το 1927. Τα προϊ -
όντα της εταιρείας έχουν πάει ειδική διάκριση
από τα διεθνή βραβεία Reddot που αφορούν
την καλύτερη σχεδίαση προϊόντος.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οδοντό-
βουρτσας Jordan Green Clean είναι:

JORDAN 
GREEN CLEAN
Η πιο «πράσινη» 
οδοντόβουρτσα 

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

l    Το κουτί συσκευασίας είναι κατασκευα-
σμένο από ανακυκλώσιμες ίνες χαρτιού από
προϊόν με βάση το χαρτί H Jordan Green
Clean είναι η πρώτη ανακυκλώσιμη οδον-
τόβουρτσα στον κόσμο.

l    Η  χειρολαβή είναι κατασκευασμένη από
100% ανακυκλωμένο και εγκεκριμένο από
την FDA (Food & Drug Association) πλα-
στικό που προέρχεται από δοχεία τροφίμων,
όπως κύπελλα γιαουρτιού.

l    Οι τρίχες (bristles) είναι κατασκευασμένες
από βιολογικό νάιλον που προέρχεται από
φυτά καστορέλαιο - μια ανανεώσιμη πηγή.

l    Το κουτί συσκευασίας είναι κατασκευα-
σμένο από ανακυκλωμένες ίνες χαρτιού
από προϊόν με βάση το χαρτί.

l    Η ετικέτα συσκευασίας είναι κατασκευα-
σμένη από χαρτί πιστοποιημένο με FSC*,
εξασφαλίζοντας ότι προέρχεται από δάση με
βιώσιμη διαχείριση.

Η νέα οδοντόβουρτσα της Jordan είναι δια-
θέσιμη σε sost και medium και σε τέσσερα δια-
φορετικά χρώματα. n
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Hψυχική υγεία και ευεξία, η φροντίδα του εαυτού μας και η διαχείριση του άγχους, αφορά τον
κάθε ένα μας προσωπικά. Η εξωτερίκευση και η έκφραση της σκέψης ή ενός προβλήματος μας
σε κάποιον ειδικό μπορεί να είναι καταλυτική για τον κατευνασμό και την αντιμετώπιση του.

Με αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης και συναδελφικής αλληλεγγύης, προχωρήσαμε με την εισαγωγή
και παροχή Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης από έμπειρους ψυχολόγους, για ενίσχυση της ψυχικής
υγείας των συναδέλφων μας. 

Η Γραμμή αυτή, η οποία είναι απόρροια συνεργασίας του Ομίλου μας με την εταιρεία Gradis Wellness
at Work του Ιατρικού Κέντρου «Απόστολος Λουκάς» προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης
σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής των εργαζομένων εντός, αλλά και εκτός του εργασιακού χώρου.  

Το κόστος καλύπτεται πλήρως από την Εταιρεία, ενώ οι πληροφορίες των συναδέλφων παραμένουν
εμπιστευτικές για λόγους δεοντολογίας και σεβασμού του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων. 

Αφυπηρέτηση τριών συναδέλφων
Κάθε συνάδελφος που αφυπηρετεί και είχε αξιόλογη προσφορά στις εταιρείες του Ομίλου μας, τυγχάνει ασφαλώς της
μεγάλης εκτίμησης  και τους σεβασμού όλων μας. Εξάλλου, μας συνδέουν τόσα πολλά που όχι μόνο δεν μπορούν να
ξεχαστούν, αλλά είναι ριζωμένα στη μνήμη μας  μαζί με εικόνες από την κοινή υπηρεσία και τη συνεργασία μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗΣ
Ένας τέτοιος συνάδελφος  με μεγάλη συνεισφορά ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμάκων, είναι και ο
Κώστας Καστελλανής. Η εργοδότηση άρχισε το 1986, όταν εργαζόταν στην φαρμακευτική εταιρεία
Smythkline Bitcham και μετέπειτα GSK. Από το 1999 μέχρι και την αφυπηρέτησή του εργαζόταν ως
Ιατρικός Επισκέπτης για διάφορες εταιρείες όπως την IPSEN και την Organon, ενώ τα τελευταία 12
χρόνια ήταν στην ομάδα της Servier.

Ο Κώστας αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση για την υπευθυνότητα και το πάθος του. Τον διέ-
κρινε η εργατικότητα, η συνέπεια, το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας και η συνεχής προσπάθεια
του για βελτίωση της απόδοσης. Όσοι τον ξέρουν καλά, λένε ότι ο Κώστας είναι ένας μεγάλος με καρδιά
μικρού παιδιού. 

ΜΑΡΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ
Η Μαρίνα Ζορπά αφιέρωσε την επαγγελματική της καριέρα στον Όμιλο Χ.Α. Παπαέλληνας. Η ίδια τονίζει
ότι η απόφαση της ήτανε εύκολη και συνειδητή με τον Όμιλο μας να είναι η δεύτερη της οικογένεια. 

Από το 1977, μέχρι και τη συνταξιοδότησή της, εργάστηκε σε διάφορα τμήματα με ζήλο και υπερη-
φάνεια και πρόσφερε τα μέγιστα στην πορεία του Ομίλου.  Άνθρωπος ακέραιος και ευσυνείδητος,
έβγαζε καθημερινά απέραντο πάθος για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της με υπευθυνότητα,
ακρίβεια και στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Η Μαρίνα, μέχρι και την τελευταία μέρα εργο-
δότησής της, φρόντισε να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους συναδέλφους της. 

ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ
Ο Λουκάς Κλαγγίδης προσλήφθηκε στις 18 Μαρτίου 1998 ως πωλητής στη Linette. Τον 
Ιανουάριο του 2009 μετατέθηκε στο τμήμα Καταναλωτικών ως πωλητής, θέση την οποία διατήρησε για
τρία χρόνια με δραστηριότητα σε όλες τις ελεύθερες περιοχές του νησιού μας. Την 1 Απριλίου 2012 με-
ταφέρθηκε στο Credit Control ως εισπράκτορας στο  FMCB. Στη θέση αυτή έμεινε συνολικά 10 χρόνια
μέχρι και την αφυπηρέτηση του στις 30/04/22.

Η συναναστροφή του με πελάτες και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιούργησε μαζί τους στα 13
χρόνια που ήταν πωλητής, τον βοήθησαν να προσαρμοστεί εύκολα και με επιτυχία στο ρόλο του ει-
σπράκτορας. Ο κ Λούκας ήταν συνολικά υπάλληλος στον ‘Ομιλο μας για 24 χρόνια.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που αφυπηρέτησαν για όσα καλά έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Ένας κύκλος κλείνει,
ένας άλλος ανοίγει. Τους ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και όμορφες στιγμές.

Τηλεφωνική
Γραμμή
Στήριξης
Υπηρεσίες ψυχολογικής
υποστήριξης συναδέλφων
σε κάθε τομέα της ζωής
τους
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Mια διαφορετική ημέρα ήταν η 
Πέμπτη, 16 Ιουνίου. Είχαμε από
κοινού καθορίσει με την Χ.Α Πα-

παέλληνας Εμπορική Λτδ (‘Αλφα Μέγα) να διε-
ξαχθεί αγώνας μπάσκετ μεταξύ γυναικών των
δυο εταιρειών, μια και στο παρελθόν διοργα-
νώσαμε αγώνα μεταξύ ανδρών.

Ήρθε λοιπόν η μέρα αυτή, αλλά δεν ήταν
μόνο μπάσκετ! Ήταν και πανηγύρι χαράς για τα
παιδιά των συναδέλφων με Ξυλοπόδαρο και
μάγο! Ήταν ακόμη και μέρα γεύσεων, ναι, γιατί
σε όλους που ήθελαν προσφέρθηκαν περιποι-
ημένα hotdogs και ακόμη φρουτοσαλάτες και
άλλα που άρεσαν σε παιδιά και μεγάλους,
καθώς και διάφορα ποτά. Ειδικά για τα hotdogs
υπήρξαν συμβολικά εισπράξεις που διατέθη-
καν για την οργάνωση «Παιδιά Θαύματα».

Όσο για τον αγώνα, εκεί τα έδωσαν όλα οι
παίκτριες και των δυο ομάδων! Τις προσπά-
θειες τους επιβράβευαν συνεχώς οι συνάδελ-
φοι τους και στις δυο εταιρείες, καθώς ακόμη
και τα παιδιά τους και οι σύζυγοι! Παρά την
κούραση τους έτρεχαν από την μια άκρη στην
άλλη κυνηγώντας το καλάθι! Απ’ έξω οι προ-
πονητές  ενθάρρυναν την μια παίκτρια μετά την
άλλη, έκαναν τις αλλαγές τους και κυνηγούσαν
και αυτοί το σκορ, μια και υπήρχε τόση θέληση
και πάθος από όλους!

Στο τέλος αναδείχθηκε νικήτρια η ομάδα του
Ομίλου μας. Περισσότερη σημασία είχε όμως η

Αγώνας μπάσκετ σε κλίμα γιορτής!
ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ

συμμετοχή, η άθληση, οι σχέσεις των δυο εται-
ρειών και η ευχάριστη νότα που δόθηκε στην
εκδήλωση. 

Από τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας συμμετεί-
χαν στον αγώνα οι ακόλουθες:

l Αθηνά Γρουτίδου, Άντρη Πέτσα, Εύη Ολυμ-
πίου, Ιασωνία Τσελεπή, Ινώ Σανταμά, Κυ-
προύλα Κύπρου, Μαρία Αναστασίου, Μαρία
Γερμανού, Μαρία Λάμπρου, Μαριτίνα Ψαρά,
Ξένια Χριστοφορίδου, Στέλλα Στυλιανού και
Χαρίκλεια Χριστοφόρου

Προπονητής της ομάδας ήταν ο συνάδελφος,
Παναγιώτης Διονυσίου.

Με την ομάδα της Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική
Λτδ αγωνίστηκαν: 
l Ιωάννα X”Στυλλή, Αγνή Τριανταφύλλου, Κα-

τερίνα Ξυδού, Σόλια Κυπριανού, Λουίζα Κυ-
ριάκου, Δανάη Δερμάτης,Έλενα Χ”ιωάννου,
Δέσπω Μιχαηλίδου, Έλενα Μιχαηλίδου και
Γιούλα Στυλιανού. Προπονητής ο Γιώργος
Κοσμά.

Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο της
Ολυμπιάδας «Νεάπολη Επιστροφή», την οποία
ευχαριστούν και οι δυο εταιρείες. . n

METAXI MAS 2022 NEW GRID APRIL 66-96.qxp_Layout 1  26/07/2022  12:06 PM  Page 94



Τα Holland & Barrett 
μαζί με την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως 

Για ακόμη μια χρονιά τα Holland & Bar-
rett προάγουν τον αθλητισμό, αυτή τη
φορά μέσα από την οικονομική υποστή-

ριξη της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως. 
Στόχος είναι η ενίσχυση της Ολυμπιάδας Νε-

απόλεως, αλλά και η περαιτέρω εδραίωση της
αθλητικής παιδείας στην κυπριακή κοινωνία. Τα
Holland & Barrett επιδιώκουν να αποτελούν
παράγοντα ανάπτυξης της πολιτιστικής κουλ-
τούρας της χώρας μας, στηρίζοντας το πολύτιμο
κοινωνικό έργο του προσφυγικού σωματείου
της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως. Με τον τρόπο
αυτό τα Holland & Barrett μετατρέπουν μια
απλή οικονομική ενίσχυση σε ουσιαστική βοή-
θεια για την καλλιέργεια μιας νέας νοοτροπίας
που προάγει την αθλητική παιδεία. 

Με σταθερή επιδίωξη να στηρίζει τον αθλη-
τισμό, τις αξίες και τα οφέλη του, τα Holland &
Barrett κάνουν πράξη τη δέσμευση του Ομίλου
μας για την ευημερία της κοινωνίας και των
νέων μας. 

Με αφορμή αυτή τη χειρονομία των Holland
& Barrett, είναι σημαντικό να στρέψουμε την
προσοχή μας στη βασική έννοια του αθλητι-
σμού. Ο αθλητισμός αποτελεί ένα κοινωνικό

έργο εξέλιξης του πολιτισμού μας καθώς
βοηθά τις νέες γενιές να κοινωνικοποιηθούν,
υιοθετώντας ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλ-
ληλα, καλλιεργεί τις αναλλοίωτες αξίες της ομα-
δικότητας και του σεβασμού, ενώ συμβάλλει
στην απάμβλυνση διαφόρων κοινωνικών προ-
βλημάτων. Τέλος, χαράζει μια ταυτόσημη πο-
ρεία με τα καταστήματα Holland & Barrett που
είναι άρρηκτά συνδεδεμένη με το πάθος για
υγεία και την ευεξία των ανθρώπων.

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ιδρύθηκε το 1951
και έκτοτε συνεχίζεται η αθλητική και κοινωνική
της δράση παρά τα προβλήματα που επισώ-
ρευσε η τουρκική εισβολή με την κατοχή του
37,5% των εδαφών μας και τον εκτοπισμό του
ενός τρίτου του πληθυσμού μας. 

Σήμερα η Ολυμπιάδα πρωταγωνιστεί στο
άθλημα της πετοσφαίρισης γυναικών (Α’ Κατη-
γορία) έχοντας και ομάδες νεανίδων, κορασί-
δων και παγκορασίδων. Διατηρεί επίσης ομάδα
ανδρών που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Β’
Κατηγορίας, καθώς και ακαδημία για την
άθληση παιδιών μικρότερης ηλικίας, από 7 χρό-
νων. Οι ομάδες πετόσφαιρας της Ολυμπιάδας
έχουν ως έδρα τους την αίθουσα του Γυμνα-

σίου Ακροπόλεως, η οποία έχει ανεγέρθηκε
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για
την κάλυψη και των αναγκών του προσφυγικού
σωματείου. Σε αναγνώριση του γεγονότος
αυτού, η αίθουσα πήρε την ονομασία ΝΕΑ-
ΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. 

Επίσης η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως συμμετέχει
στο άθλημα της ποδηλασίας έχοντας ακαδημία
που αριθμεί πέραν των 40 παιδιών, καθώς και
στην επιτραπέζια αντισφαίριση. n

1951
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l  320 γρ. Farfalle Rigate Integrali La Molisana 

l  12 γαρίδες ξεφλουδισμένες

l  1 ώριμο αβοκάντο

l  120 γρ. ντοματίνια

l  ½ μη επεξεργασμένο λεμόνι

l  Ψιλοκομμένο μαϊντανό

l  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

l  Αλάτι 

l  Πιπέρι

Πεταλουδίσια Σαλάτα
με Farfalle Rigate Integrali La Molisana, 
αβοκάντο, λεμόνι και γαρίδες. 

Μια υπέροχη σαλάτα ζυμαρικών, ζεστή ή κρύα.

Εκτέλεση
1. Αδειάστε το κουτί με τα ζυμαρικά σε ζεστό αλατι-

σμένο νερό, αφήστε τα να ζεσταθούν και έπειτα
στραγγίξτε. 

2. Αμέσως μετά, απλώστε τα ζυμαρικά σε ένα ταψί για
να κρυώσουν. 

3. Στην συνέχεια, κόψτε την φλούδα λεμονιού σε λεπτά
τρίγωνα. 

4. Ξεφλουδίστε το αβοκάντο, αφαιρέστε το κουκούτσι
και κόψτε το σε μικρά κομμάτια. 

5. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αβοκάντο με τα
τρίγωνα λεμονιού. 

6. Προσθέστε στο μπολ τα ντοματίνια, αφού τα έχετε
κόψει στην μέση, μαζί με αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. 

7. Αδειάστε τις γαρίδες σε ζεστό νερό για 1 λεπτό,
στραγγίξτε και αφήστε τις στην άκρη για να κρυώ-
σουν. 

8. Προσθέστε στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά τα ζυμα-
ρικά που έχουν ήδη κρυώσει, τις γαρίδες αλλά και
τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. 

9. Ανακατέψτε απαλά και αφήστε το μείγμα να ξεκου-
ραστεί για περίπου 10 λεπτά πριν το σερβίρισμα. 

*Αυτή η σαλάτα ζυμαρικών είναι υπέροχη τόσο ζεστή
όσο και κρύα. n

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
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