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Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ISS Facility Services Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών ISS 
Integrated Facility Management Α.Ε. και ISS Human Resources A.E. (εφεξής Όμιλος ISS Ελλάδος) αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τις εταιρίες του Ομίλου 
και καλύπτει ολόκληρο το 2020 από 01.01.2020 έως και 31.12.2020. Για τη δημιουργία του Απολογισμού 
λάβαμε υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις των προτύπων Global Reporting Initiative (GRI) γεγονός που μας 
επιτρέπει να σχεδιάσουμε τους επόμενους Απολογισμούς ακολουθώντας πιστά σχετικά πρότυπα και Αρχές.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τα σχόλια σας μέσω της ειδική φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε ακολουθώ-
ντας το σύνδεσμο: https://www.issgr.com/contact

Για την έκδοση του Απολογισμού η εσωτερική ομάδα έργου του Ομίλου ISS Ελλάδος συνέλλεξε όλα τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες την αξιοπιστία των οποίων εγγυάται και στη συνέχεια αξιοποίησε τις συμβου-
λευτικές υπηρεσίες της Priority Quality Consultants. 

Μεθοδολογία Εκπόνησης Απολογισμού  
Εταιρικής Υπευθυνότητας
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας 2020 αποτυπώνει το όραμά μας να είμαστε ο σπουδαιότερος οργα-
νισμός παροχής υπηρεσιών, τον στόχο μας να δημιουργούμε το ιδανικό περιβάλλον εργασίας προσφέροντας 
κορυφαίες υπηρεσίες, και παρουσιάζει την προσέγγιση μας στα ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί κάτι νέο για εμάς, αντιθέτως μάλιστα είναι μια 
έννοια άμεσα συνυφασμένη με την κουλτούρα μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Είμαστε από 
τις λίγες εταιρίες στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα το πρότυπο εταιρικής υπευθυνότητας ISO 
26000, ενώ υλοποιούμε ειδική πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σηματοδοτεί τη στρατηγική μας.

Παρόλο που για χρόνια η συζήτηση για την εταιρική υπευθυνότητα εστίαζε σε οποιαδήποτε εταιρική δρα-
στηριότητα ξεκινά πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις, σε μια οικονομία που δοκιμάζεται και σε συνθήκες 
σκληρού ανταγωνισμού, οφείλουμε όλοι να τονίζουμε την προάσπιση των αυτονόητων όπως είναι η λει-
τουργία με απόλυτο σεβασμό στην ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον υγιή ανταγωνισμό, η έγκαι-
ρη καταβολή των μισθών, η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Για ακόμη μια χρονιά, το 2020, η 
έγκαιρη καταβολή 5,7Μ € εργοδοτικών εισφορών με συνολικό κόστος μισθοδοσίας που πλησιάζει τα 28Μ 
€ μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, ως εργοδότες που συμβάλουμε σημαντικά στην κοινωνία και την 
οικονομία του τόπου μας.

Η ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση, μας επιτρέπει να έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την Υγεία και 
Ασφάλεια των εργαζομένων μας και την ικανοποίηση των πελατών μας. Έτσι, για άλλη μια χρονιά, η έρευ-
να εργαζόμενων στην οποία συμμετείχαν παραπάνω από 8 στους 10 εργαζόμενους ανέδειξε πολύ υψηλό 
ποσοστό ευχαριστημένων υπαλλήλων σε ποσοστό που αγγίζει το 80%. Για εμάς η Υγεία και Ασφάλεια των 
υπαλλήλων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία του τρόπου με τον οποίο επιχειρούμε. Δίνουμε έμφαση 
στη συναδελφικότητα και αντιμετωπίζουμε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ως μέλος του ίδιου συνόλου. 
Δεν είναι τυχαίο πως τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο χώρο των επιχειρήσεων έγιναν από ομάδες και όχι 
από μεμονωμένα άτομα. Η φράση «αν κάτι δεν είναι ασφαλές, μην το κάνεις», αποτελεί απαράβατη οδηγία 
προς όλους και καθορίζει την εργασιακή μας συμπεριφορά. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το 
2020 δεν αντιμετωπίσαμε κανένα σοβαρό ατύχημα που να σχετίζεται με την εργασία, ενώ οι συντονισμέ-
νες μας προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό επιβραβεύτηκαν με τη λήψη του πιστοποιητικού 
«covidshield» και μάλιστα είμαστε η μοναδική εταιρία του κλάδου που βαθμολογήθηκε με την ανώτατη διά-

κριση «excellent». Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως η επίδοση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας είναι ενσωμα-
τωμένη στους ετήσιους στόχους των στελεχών μας και διαμορφώνει το ετήσιο μπόνους.

Για περισσότερα από 44 χρόνια νοιαζόμαστε για την επιχείρηση των πελατών μας σαν να είναι δική μας. Αυτό 
πιστοποιούν όχι μόνο οι δεκάδες ευχαριστήριες και συγχαρητήριες επιστολές που λαμβάνουμε αλλά και τα 
αποτελέσματα της έρευνας πελατών που διενεργούμε σύμφωνα με την οποία 8 στους 10 μεγαλύτερούς μας 
πελάτες είναι τόσο ευχαριστημένοι που θα σύστηναν με βεβαιότητα τις υπηρεσίες μας.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της υπεύθυνης λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι να ακούει τα ενδιαφε-
ρόμενα της μέρη. Για το λόγο αυτό, αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πρωτοβουλία μας «Μιλήστε 
ανοιχτά». Μέσω ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα μας οποιοσδήποτε πελάτης, προμηθευτής, υπεργολάβος 
ακόμη και ανταγωνιστής θέλει να μας υποβάλλει τις σκέψεις του ή ενδεχόμενα παράπονα μπορεί να το κάνει 
εύκολα και ελεύθερα συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που φτάνει απευθείας στην ανώτατη διοίκηση του 
Ομίλου. Στο ίδιο πλαίσιο, η πολιτική μας «speakup», ενθαρρύνει τους εργαζόμενούς μας να μιλήσουν ανοι-
χτά για οποιοδήποτε ευαίσθητο θέμα τους απασχολεί διασφαλίζοντας πως η φωνή τους θα ακουστεί και θα 
οδηγήσει σε διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος μόνο της ολιστικής μας επιχειρηματικής προσέγγισης που παραμερίζει 
το βραχυχρόνιο κέρδος και χαράζει τη μακροχρόνια στρατηγική μας με γνώμονα την κερδοφορία σε ένα 
πλαίσιο Βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας. Τα παραπάνω άυλα στοιχεία μας είναι εκείνα στα οποία 
βασιζόμαστε για να μπορούμε περήφανα να έχουμε συνεχιζόμενη ανάπτυξη παρά τη δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία, ανάπτυξη που έφτασε το 7% για το 2020. Και όλα αυτά στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, χωρίς 
μακροχρόνιες υποχρεώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Με αυτή τη βάση θα πορευτούμε και το 2021 ελπίζοντας στην επιστροφή στην κανονικότητα και την ομαλό-
τητα αφήνοντας πίσω τις αντιξοότητες που έφερε η πανδημία covid-19 και τις οικονομικές δυσκολίες που τη 
συνόδευσαν.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα Προέδρου
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Ο Όμιλος ISS Ελλάδος (εφεξής ISS) ξεκίνησε την πορεία του στην Ελλάδα το 1977, ως εταιρία πα-
ροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς. Σήμερα ηγείται και εξελίσσει 
τον κλάδο του Facility Management στη χώρα, έχοντας λάβει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και 
τις καινοτόμες πρακτικές από τη μητρική εταιρία, η οποία και δραστηριοποιείται ανελλιπώς στον 
χώρο παγκοσμίως από το 1901. Ο Όμιλος, αριθμεί κοντά στους 2.000 αφοσιωμένους εργαζόμε-
νους σε όλη την χώρα, ως Market Leader στον κλάδο του Facility Management που συνεχίζει να 
ηγείται και να εξελίσσει την τοπική αγορά.

Η ISS από τον Ιανουάριο του 2018 είναι πλέον ένας αμιγώς Ελληνικός Όμιλος, διατηρώντας 
όμως το πολυεθνικό υπόβαθρό της, το ισχυρό brand name, το διακεκριμένο πελατολόγιο και την 
υπεροχή όσον αφορά τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι, 
σήμερα, έχουμε διαμορφώσει μία νέα δυναμική, έχοντας γίνει περισσότερο ευέλικτοι και ανταγω-
νιστικοί με έντονη εστίαση στο να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Το 2020, τα συνολικά μας έσοδα ξεπέρασαν τα 41Μ € και συνεχίσαμε την ανάπτυξη μας, ανάπτυ-
ξη που ξεπέρασε το 7%. Είμαστε περήφανοι εργοδότες που καταβάλλαμε χωρίς καθυστερήσεις  
εργοδοτικές εισφορές 5.7Μ € και συνολικό κόστος μισθοδοσίας που πλησιάζει τα 28Μ €, συνει-
σφέροντας στην Εθνική οικονομία με άμεσο τρόπο αλλά και στις τοπικές κοινωνίες με έμμεσο.
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Ο Όμιλος ISS Ελλάδος με μια ματιά 



Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε 

Soft Services

» Καθαρισμοί
» Διαχείριση και προμήθεια Αναλωσίμων
» Υπηρεσίες Πρασίνου
» Απολυμάνσεις
» Απεντομώσεις  | Μυοκτονίες
» Waste Management

Catering Services

» Παροχή Γευμάτων
» Διαχείριση Εστιατορίων & Κυλικείων
» Αυτόματοι Πωλητές
» Catering Εκδηλώσεων

Technical Services

» Προληπτική Τεχνική Συντήρηση
» Διορθωτική Τεχνική Συντήρηση
» Κατασκευές - Ανακατασκευές
» Ανακαινίσεις
» Αναδιαμόρφωση
» Ενεργειακή Διαχείριση

Employment Services

» Εύρεση, Αξιολόγηση & πρόσληψη Προσωπικού
»  Παροχή Ανθρώπινου Δυναμικού  

Διαφόρων Ειδικοτήτων
»  Διαχείριση Μισθοδοσίας & θεμάτων εργατικής 

νομοθεσίας
»  Διαχείριση Βιογραφικών

Support Services

» Υποδοχή - Reception
» Τηλεφωνικό Κέντρο
» Διαχείριση Αλληλογραφίας
» Meeting Rooms Management
» Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση
» Μεταφορά Προσωπικού
» Διαχείριση Στόλου Αυτοκινήτων

Security Services

» Φύλαξη (Επανδρωμένη & μη)
» Patrol
» CCTV & Συστήματα Ασφαλείας
» Κέντρο Λήψης Σημάτων

Constuction & Renovation Services

»  Σχεδιασμός κατόψεων και νέων σχεδίων  
γραφειακών χώρων

»  Προμήθεια και εγκατάσταση  
νέων κουφωμάτων

»  Σχεδιασμός νέων ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων

»  Ανακατανομή εγκαταστάσεων
»  Αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων & 

τεχνολογικού εξοπλισμού
»  Αντικατάσταση κουφωμάτων
»  Χρήση λαμπτήρων LED
» Τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών

Anti-Covid Services

»  Συντήρηση Κλιματισμού
»  Αποστείρωση Ανελκυστήρων
» Γενικές Υπηρεσίες Υγιεινής
» Αναδιαμόρφωση Χώρων
»  Μέτρηση Θερμοκρασίας  

Ανθρώπινου Σώματος
» Απολύμανση | Μικροβιοκτονία
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Εκπαίδευσης και διοίκησης

Ενέργειας και βιομηχανικός

Τροφίμων και ποτών

Ξενοδοχείων και ψυχαγωγίαςΛιανικής

Φαρμακευτικός  
και παρόχων υγείας

Τηλεπικοινωνιών

Μεταφορών και  
εφοδιαστικής αλυσίδας

Άλλο

Δημόσιος τομέας

Χρηματοασφαλιστικός
7,2%

Ιδιωτικός τομέας
69,8%

5,7%

25,3%

6,6%

3,6%4,3%

13,3%

8,7%

24,5%

0,9%
30,2%

Οι κύριες κατηγορίες πελατών μας ανήκουν 
στους παρακάτω κλάδους δραστηριοποίησης

Επτά στους δέκα πελάτες μας το 2020 
ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα

Μακεδονία
11,2%
Θράκη 0,01
0,01%

Ήπειρος
0,1%

Στερεά Ελλάδα
78,7%

Θεσσαλία
2,6%

Πελοπόννησος
2,3%

Νησιωτική Ελλάδα
5,1%
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Οι Αρχές και οι Αξίες μας

«Να Γίνουμε ο Σπουδαιότερος 
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών 
στην Ελλάδα»

Οι βασικές πολιτικές μας 
(https://www.issgr.com/company/politikes)

Οι Αρχές Ηγεσίας απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της ηγεσίας εφαρμόζεται στην ISS. 
Λειτουργούν συνδυαστικά ως κατευθυντήρια γραμμή και ως σημείο αναφοράς για εμάς και συμβάλ-
λουν στο να αναδείξουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Μετατρέπουν τις αρχές 
μας σε πράξεις και περιγράφουν εκείνες τις συμπεριφορές που ξεχωρίζουν έναν επιτυχημένο ηγέτη 
μέσα στην ομάδα μας. Με λίγα λόγια οι Αρχές Ηγεσίας της ISS αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούμε ως Οργανισμός.

»  Πολιτική κατά της διαφθοράς
»  Κώδικας Δεοντολογίας της ISS
»  Πολιτική Ασφάλειας πληροφοριών
»  Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
»  Ενεργειακή πολιτική
»  Πολιτική Οδικής Ασφάλειας
»  Περιβαλλοντική πολιτική
»  Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
»  Πολιτική COVID SHIELD
»  Πολιτική ασφάλειας τροφίμων
»  Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας
»  Πολιτική διαχείρισης εγκαταστάσεων
»  Πολιτική SPEAK UP

01
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Προτεραιότητα μας  
ο πελάτης

Φερόμαστε στους  
ανθρώπους με σεβασμό

Αναπτύσσουμε  
τους εαυτούς μας  
και τους άλλους

Έχουμε πάθος για  
υψηλές αποδόσεις

Λειτουργούμε ως παράδειγμα 
προς μίμηση

Η ομαδικότητα  
είναι το κλειδί  
της επιτυχίας μας

Ενθαρρύνουμε  
την καινοτομία

Παρακινούμε  
και ενθαρρύνουμε

Η ISS είναι Μια Εταιρία  
με Κοινές Αξίες, Ισχυρό  
όνομα και Ενιαία στρατηγική
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Το όραμά μας:

Οι Εταιρικές Αξίες της ISS αποτελούν ένα 
από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας μας,  
καθότι καθορίζουν την εταιρική κουλτού-
ρα και καθοδηγούν την συμπεριφορά μας  
απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες 
και λοιπούς συνεργάτες.

Ειλικρίνεια
Επιχειρηματικό Πνεύμα

Υπευθυνότητα
Ποιότητα



Τα συστήματα Διοίκησης μας

Η διαχείριση των προμηθειών μας

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί τον πυρήνα της υπεύθυνης λειτουργίας μας. Θέλουμε να λειτουρ-
γούμε υπεύθυνα και με συστηματοποιημένο τρόπο καθημερινά σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότη-
τας μας. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη προτύπων ISO και θέλουμε να πρωτοπορούμε 
ως ηγέτιδα εταιρία του κλάδου. Έτσι, σε συνέχεια των προτύπων που είχαμε ήδη, το 2020 προσθέσαμε 
τα Πρότυπα κατά της Δωροδοκίας, της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, της Οδικής Ασφάλειας, της Ασφά-
λειας Πληροφοριών, της Covid Shield – μόνη εταιρία του κλάδου με αξιολόγηση επιπέδου excellent- 
της Επιχειρησιακής Συνέχειας καθώς και της Ηθικής Δεοντολογίας SMETA ενώ αναβαθμίσαμε και το 
πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια. 
 

V  ISO 9001:2015 για την Ποιότητα των Παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών

V  ISO 41000:2018 για τη Διαχείριση των Εγκαταστάσεων

V  ISO 37001:2016 για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

V  ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια Πληροφοριών

V  ISO 45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

V  Covid Shield επίπεδο excellent

V  ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση

V  ISO 50001:2018 για τη Διαχείριση Ενέργειας

V  ISO 22301:2012 για την Επιχειρησιακή Συνέχεια

V  SMETA 4 pillars για την Επιχειρησιακή Ηθική

V  ISO 39001:2012 για την Οδική Ασφάλεια

V  ISO 26000:2010 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

V  ISO 22000:2018 για την Ασφάλεια Τροφίμων

Η λειτουργία του τμήματος προμηθειών διέπεται από την επίσημη διαδικασία προμηθειών που περι-
γράφει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας με το χαμηλότερο κόστος, διασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο και ομαλό εφοδιασμό των τμημάτων 
του Ομίλου. Επιπλέον, η διαδικασία καθορίζει τη μέθοδο αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών και 
υπεργολάβων θέτοντας σαφή και συγκρίσιμα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν προϋπόθεση συ-
νεργασίας για όλους τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους οι οποίοι δεσμεύονται να ανταποκρί-
νονται πλήρως τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό τους. Ανάμεσα στα κριτήρια, συμπεριλαμβάνονται 
και στοιχεία σχετικά με την ποιότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση, την επίδοση σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας καθώς και της ασφάλειας πληροφοριών ενώ ζητείται η αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας 
μας. Δηλαδή, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας υπεργολάβος ή προμηθευτής στον κατάλογο των 
εγκεκριμένων συνεργατών για να μπορεί να διεκδικήσει τη συνεργασία με τον Όμιλο ISS Ελλάδος θα 
πρέπει να διαθέτει σύμφωνα και με τα πρότυπα του Ομίλου:

V   περιβαλλοντικές/ενεργειακές/οδικές προϋποθέσεις και να διασφαλίζει 
 την ασφάλεια των εμπιστευτικών δεδομένων,

V   χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών όπως χρήση υλικών κύκλου ζωής,

V   συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις σε σχέση με το περιβάλλον  
και τις δραστηριότητές τους,

V   πολιτικές περιβάλλοντος, 

V   πολιτικές ποιότητας,  

V   πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία,

V   περιβαλλοντικές δραστηριότητες,

V   νομοθετική συμμόρφωση. 

Την παραπάνω διαδικασία ακολούθησαν και όλοι οι νέοι προμηθευτές μας για το 2020 προκειμένου 
να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μαζί τους. 

Οι κυριότερες κατηγορίες προμηθειών μας περιλαμβάνουν είδη και εξοπλισμό καθαρισμού, είδη γρα-
φείου και κουζίνας, Μέσα Ατομικής Προστασίας, είδη σούπερ μάρκετ, ρουχισμό, είδη τεχνολογίας και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανήματα, εταιρικά οχήματα, είδη διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. 
Επιλέγουμε τα υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιούμε, από καταξιωμένους διεθνείς και εγχώριους 
οίκους, με τα μεγαλύτερα πάντα standards ποιότητας και με όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και 
πιστοποιήσεις.
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Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της υπεύθυνης λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι να ευνοεί το διάλογο 
με τα ενδιαφερόμενα της μέρη. Στον Όμιλο ISS Ελλάδος αναγνωρίζουμε τα ενδιαφερόμενα μας μέρη ως τα 
άτομα ή τις ομάδες εκείνες που επηρεάζονται από τη λειτουργία μας ή μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με 
τον οποίο επιχειρούμε. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε μαζί τους απρόσκοπτα γιατί η μακρόχρο-
νη πορεία μας, έχει δείξει πως μέσα από το διάλογο γινόμαστε καλύτεροι και μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ευνοϊκές συνθήκες τόσο για εμάς όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουμε τις 
παρακάτω κυριότερες ομάδες ενδιαφερομένων μερών με τις οποίες επικοινωνούμε όσο συχνά απαιτείται και 
το λιγότερο μία φορά το χρόνο μέσω ερευνών, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εσωτερικής εταιρικής επικοι-
νωνίας,  μηχανισμών παραπόνων και ανοιχτού διαλόγου, συμμετοχή σε κλαδικές ενώσεις, ετήσιων εκθέσε-
ων, εκδηλώσεων, εταιρικής ιστοσελίδας κ.α.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη

Τα πιο σημαντικά μας θέματα
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Στο πλαίσιο του διαλόγου συμμετέχουμε στις εξής πρωτοβουλίες και συλλόγους:
V  Εμπορικό Επιμελητήριο
V   Ελληνικός Σύνδεσμος για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων  

(HFMA- Hellenc Facility Management Association)
V  Εθνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΕΙΠ)
V  Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ)
V  Ένωση Ιδιωτικών Εταιριών Απασχόλησης 
V  Yours Directors Club
Μία ακόμη πρωτοβουλία μας που δείχνει τη σημασία που δίνουμε στον ανοιχτό διάλογο αποτελεί ο επίσημος 
μηχανισμός αναφορών που εφαρμόζουμε. Μέσω ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα μας οποιοσδήποτε πελά-
της, προμηθευτής, υπεργολάβος ακόμη και ανταγωνιστής θέλει να μας υποβάλλει τις σκέψεις του ή ενδεχόμενα 
παράπονα μπορεί να το κάνει εύκολα και ελεύθερα συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που φτάνει άμεσα στην 
ανώτατη διοίκηση του Ομίλου. Το περιστατικό αξιολογείται απευθείας από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού και στη συνέχεια υιοθετούνται άμεσα διορθωτικές ενέργειες σε συνεργασία με το εκάστοτε σχετικό τμήμα. 
Στην περίπτωση που η διορθωτική ενέργεια δεν προσφέρει ολοκληρωμένη λύση, συντάσσεται πρόγραμμα 
ενεργειών και παρακολουθείται μέχρι να ολοκληρωθεί και να πάψει να υφίσταται το όποιο πρόβλημα. Για 
ολόκληρο το 2020, λάβαμε λιγότερο από δέκα αιτήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν από τη Διοίκηση προσφέ-
ροντας άμεσα λύση. Ο μηχανισμός αναφοράς που ονομάζεται «Μιλήστε μας ανοιχτά», αφορά όλες τις εταιρίες 
του Ομίλου και είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο: https://www.issgr.com/miliste-anoixta

Στο ίδιο πλαίσιο, η πολιτική μας «speakup», ενθαρρύνει τους εργαζόμενούς μας να μιλήσουν ανοιχτά για 
οποιοδήποτε ευαίσθητο θέμα τους απασχολεί διασφαλίζοντας πως η φωνή τους θα ακουστεί και θα οδηγή-
σει σε διορθωτικές κινήσεις. Πρόκειται για μηχανισμό «whistleblowing» που έχει  ως στόχο να διασφαλίσει 
την ορθή διαχείριση καταγγελιών για σοβαρά και ευαίσθητα θέματα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές 
συνέπειες για τη λειτουργία και τις επιδόσεις της επιχείρησης της ISS, και τα οποία, λόγω της φύσης του 
θέματος, είναι δύσκολο ή δεν είναι δυνατό να αναφερθούν μέσω των συνηθισμένων τρόπων αναφοράς. Οι 
εργαζόμενοι που επιθυμούν να αναφέρουν κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά επικοινωνούν μέσω ειδικής 
τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω ειδικού λογαριασμού email που διαχειρίζεται αποκλειστικά η Διευθύντρια 
Ανθρωπίνου Δυναμικού με απόλυτη εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα.

Το 2020 δεν προχωρήσαμε σε ολοκληρωμένη άσκηση ανάλυσης ουσιαστικότητας προκειμένου να αναγνω-
ρίσουμε και να ιεραρχήσουμε τις επιδράσεις που επιφέρει η λειτουργία μας. Ωστόσο, η συνεχής διαβούλευ-
ση που επιδιώκουμε με τα ενδιαφερόμενα μας μέρη και η έμφαση που δίνουμε στην υπεύθυνη καθημερινή 
μας λειτουργία μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα που συνοδεύουν τη λειτουργία 
μας. Για να δούμε τι είναι για εμάς πιο σημαντικό, επισκοπήσαμε τις πολιτικές και τα συστήματα διοίκησης, 
μελετήσαμε τις αναφορές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον Όμιλο ISS, είδαμε τις προσεγγίσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού, τις κλαδικές εκδόσεις και τα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας και διερωτηθήκαμε 
τι ενδιαφέρει περισσότερο τα ενδιαφερόμενα μας μέρη σχετικά με την υπεύθυνη λειτουργία μας.Καταλήξαμε 
στην παρακάτω λίστα των πιο σημαντικών θεμάτων για κάθε ένα από τα οποία περιγράφουμε συνοπτικά την 
προσέγγιση μας εντός του Απολογισμού ενώ επιπλέον στοιχεία προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Ουσιαστικά θέματα Ομίλου ISS:
V  Αντιμετώπιση κορωνοϊού- covidshield
V  Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων και πελατών
V  Εργασιακές συνθήκες
V   Ορθή εταιρική διακυβέρνηση: αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικής  

συμπεριφοράς και καταπολέμηση διαφθοράς
V  Ιδιωτικότητα πελατών
V  Περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαχείριση
V  Προώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλη την αλυσίδα Αξίας

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Υπάλληλοι  / Εργαζόμενοι

Προμηθευτές / Υπεργολάβοι

Κράτος/ Κανονιστικοί φορείς

Ανταγωνιστές

Πελάτες

Ανώτατη Διοίκηση

Τοπικές κοινότητες

Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε τους εργαζόμενους μας 
και να γινόμαστε καλύτεροι εργοδότες. Η ικανοποίηση των ανθρώπων μας αγγίζει το 80%, γεγονός που μας 
ενθαρρύνει να προσφέρουμε λύσεις όπου μπορούμε προκειμένου να διατηρήσουμε τα επίπεδα ικανοποίη-
σης και να προβούμε σε όσες βελτιώσεις μπορούμε. Τα ίδια ποσοστά ικανοποίησης παρουσιάζει και η ετήσια 
έρευνα ικανοποίησης πελατών με 8 στους 10 πελάτες να μιλούν πολύ θετικά για εμάς, τις υπηρεσίες μας και 
τους ανθρώπους μας.



Όταν λειτουργούμε για λογαριασμό ενός πελάτη τον αντιμετωπίζουμε σαν κομμάτι της δικής μας οικογένειας γε-
γονός που πηγάζει από την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να χτίζουμε σχέσεις 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Για το λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εμπιστευτικότητα και την προστασία 
των ιδιωτικών δεδομένων του πελάτη. Για ακόμη μια χρονιά είμαστε περήφανοι που το 2020 δεν δεχθήκαμε 
κάποιο παράπονο για πιθανή παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών μας είτε από τους ίδιους τους πελάτες, 
τρίτα μέρη ή επίσημους Φορείς και Αρχές. Ομοίως, δεν υπήρχε περιστατικό διαρροών, απώλειας δεδομένων 
πελατών. 

Η σύννομη λειτουργία μας είναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση. Ως πρωτοπόροι της πολύ ιδιαίτερης ολιγο-
πωλιακής αγοράς στην οποία λειτουργούμε οφείλουμε να ηγούμαστε διά του παραδείγματος μας και να διαμορ-
φώνουμε αξίες και υψηλά πρότυπα. Για ακόμη μια χρονιά το 2020 δεν λάβαμε οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινή για 
μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ταυτόχρονα, δεν εκκρεμούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υποθέσεις ή καταγγελίες για αντιανταγωνιστική συ-
μπεριφορά και παραβιάσεις της ορθής λειτουργίας της αγοράς. 

Το 2020 διακριθήκαμε στα HR Awards λαμβάνοντας το βραβείο Bronze στην κατηγορία «Καλύτερης πρωτο-
βουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη συμμετοχή εργαζομένων» για την πρωτοβουλία  «Εγώ Θα Πάω. 
Εσύ;» που αφορά στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Με έμπνευση από τον 
αγώνα που δίνει το Άλμα Ζωής - Greece Act for the cure και με αφορμή το μήνα Οκτώβριο που είναι αφιερω-
μένος στον καρκίνο του μαστού, προσφέραμε 140 μαστογραφίες στις εργαζόμενες γυναίκες-συναδέλφους μας 
άνω των 35 ετών. Χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό από ιατρό ή αναμονή στο διαγνωστικό κέντρο, οι ενδια-
φερόμενες είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας και να εξεταστούν δωρεάν.
 
Η ίδια δράση τιμήθηκε και με το βραβείο Silver στα Health & Safety Awards στην κατηγορία «Κορυφαί-
ες πρακτικές, δράσεις και πολιτικές στην εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια». Επιπλέον, στον διαγωνισμό αυτό κα-
τακτήσαμε και τη διάκριση “Highly Commended”, για την πρωτοβουλία ενδυνάμωσης της κουλτούρας Υγείας 
& Ασφάλειας σε πελάτη μας με τίτλο “Dο The Work Safely or Don’t’ Do it αt All”.

Ιδιωτικότητα δεδομένων πελατών 
και σύννομη λειτουργία

Βραβεύσεις 2020
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Σύνολο εργαζομένων ανά φύλο

Μερικής

Αορίστου χρόνου

Ορισμένου χρόνου

Πλήρους

Σύνολο εργαζομένων ανά καθεστώς  
απασχόλησης και ανά φύλο

Σύνολο εργαζομένων ανά σχέση εργασίας  
και ανά φύλο

Οι άνθρωποι της ISS

1936 743

224

439

304

519

1193

893

713

480

300

1117

1152

784

819

Στον όμιλο ISS πιστεύουμε πως μια πετυχημένη εταιρική πορεία δεν απεικονίζεται μόνον σε αριθμούς και χρημα-
τοοικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους πελάτες 
και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Βάσει αυτού, ο Όμιλος ISS Ελλάδος αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι 
το πιο σημαντικό κεφάλαιο παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών. Στον Όμιλο γνωρίζουμε πως η σωστή 
διαχείριση και μεταχείριση του προσωπικού είναι πρωτεύουσας σημασίας για την άμεση και ουσιαστική παροχή 
των υπηρεσιών μας, προσφέρουμε ένα ιδανικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ανάλογη εκπαίδευση καθώς 
και παροχή κινήτρων. Τα παραπάνω αποτελούν τους κύριους παράγοντες που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε 
υπηρεσίες ποιότητας που κρατούν ευχαριστημένους τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την εταιρία.  

Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία μας, ευνοεί την υπεύθυνη λειτουργία μας και μας επιτρέπει να προσέχουμε 
τους ανθρώπους μας με ειλικρίνεια και αμοιβαία αφοσίωση. Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε αξιοπρεπείς ερ-
γασιακές συνθήκες με σεβασμό στον άνθρωπο και εξάλειψη ανισοτήτων και διακρίσεων κάτι που αποτυπώ-
νεται και στον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας. Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
στόχους για προώθηση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάμωση του προσωπικού, μέσω της προσφοράς δυνα-
τοτήτων κατάρτισης και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση μας 
βοηθούν να βελτιώνουμε το εργασιακό μας περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της προσφοράς των 
εργαζομένων μας έχουμε αναπτύξει το πρόγραμμα «Μήλο» προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να επιβρα-
βεύσουμε τους ανθρώπους που καθημερινά πραγματοποιούν ξεχωριστές πράξεις και ενέργειες που ξεπερ-
νούν τα στενά όρια του «κάνω απλώς καλά τη δουλειά μου». Κάθε εργαζόμενος που επιδεικνύει εξαιρετική 
συμπεριφορά σύμφωνα με τις Αξίες της ISS, που προτείνει μια καινοτόμα ιδέα ή κάποια βελτίωση η οποία 
προσθέτει αξία στην ISS και τον πελάτη ή δημιουργεί μια εξαιρετική εμπειρία υπηρεσιών προς τον πελάτη 
μπορεί να προταθεί για το βραβείο. Όλες οι υποψηφιότητες βραβεύονται ενώ συγχρόνως η διοίκηση αξιολο-
γεί τις προτάσεις και αποφασίζει τους νικητές κάθε μήνα οι οποίοι λαμβάνουν χρηματικά έπαθλα και πλακέτα 
αναγνώρισης ενώ στο τέλος της χρονιάς αναδεικνύεται και ο τελικός νικητής έτους.

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα καλό κλίμα συνεργασίας κάτι που αποτυπώνεται και στην ετήσια έρευνα 
ικανοποίησης εργαζομένων -our people survey. Για το 2020, είναι πολύ σημαντικό για εμάς που 8 στους 10 
εργαζόμενους μας δηλώνουν την ικανοποίηση τους και την αφοσίωση τους (eNPSscore) ενώ αξίζει να ση-
μειωθεί πως τα αποτελέσματα διαμορφώνονται από μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων που πλησίασε το 80%. 

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε πρέπει να αναφέρουμε πως αυξάνεται το προσωπικό 
μας περαιτέρω κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής, σε πελάτες του ξενοδοχειακού κλάδου και των αερο-
δρομίων λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης. 

Ο Όμιλος ISS Ελλάδος εφαρμόζει Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο σύνολο του προσωπικού 
του και πάντα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Ειδικά για τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω 
ΕΠΑ εφαρμόζεται  κάθε φορά η σύμβαση που ακολουθεί ό εκάστοτε πελάτης τηρώντας και σεβόμενοι έτσι 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Οι άνθρωποί μας
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1 0 0
Το 2020 δεν είχαμε θανατηφόρα και σοβαρά εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας μας ενώ ο 
δείκτης LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) ήταν 4,21 και οι απουσίες ανήλθαν σε 746 ημέρες. Για 
ολόκληρο το 2020 είχαμε 16 εργατικά, 4 παθολογικά και 5 τροχαία ατυχήματα. 

Προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας παρέχουμε όλα τα  απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και 
εφαρμόζουμε με ευλάβεια έναν απλό αλλά ουσιαστικό κανόνα: «αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι με ασφά-
λεια, μην το κάνεις». Ο κανόνας αυτός καθορίζει την εργασιακή μας συμπεριφορά και φροντίζουμε να τον 
διαχέουμε σε όλους τους εργαζόμενους μας μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων. Το 2020, οι άνθρωποί μας 
εκπαιδεύτηκαν σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας επιπλέον 1600 ώρες.  Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε 
πως υπάρχει ειδική ομάδα Υγείας και Ασφάλειας η οποία συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο καί εκτάκτως 
όποτε συντρέχουν έκτακτοι λόγοι  και απαρτίζεται από στελέχη της εταιρίας, τον ιατρό εργασίας και τον 
τεχνικό ασφαλείας.

να είμαστε Νο1 στο χώρο μας, 
αναγνωρισμένοι σαν πρωτοπό-
ροι σε ζητήματα Υγείας, Ασφά-
λειας και Περιβάλλοντος

να έχουμε μηδενικά  
σοβαρά εργατικά  
ατυχήματα στους χώρους  
εργασίας μας

να εργαζόμαστε  
με μηδενικά θανατηφόρα  
ατυχήματα στους χώρους  
εργασίας μας

Υγεία και Ασφάλεια



Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζόμενων και των πελατών μας αποτελούσε πάντοτε για εμάς ύψιστη 
προτεραιότητα που διέπει την επιχειρηματική μας λειτουργία. Το 2020 η έλευση της πανδημίας 
covid-19 τόνισε ακόμη περισσότερο τη σημαντικότητα της υγείας και ασφάλειας και έδειξε πως οι 
εταιρίες που έχουν ενσωματώσει στον πυρήνα της υπεύθυνης λειτουργίας τους μέτρα προστα-
σίας και πρόληψης μπορούν να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά και να βοηθήσουν στην 
παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού της νόσου. Οι συντονισμένες προσπάθειες μας προς αυτή 
την κατεύθυνση συνέβαλλαν στο να έχουμε λιγότερα από 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 
σύνολο 1936 εργαζομένων (1%) και να επιβραβευτούμε με την πιστοποίηση covid shield ως 
η μοναδική εταιρία του κλάδου με βαθμολόγηση «excellent». 

Όταν κληθήκαμε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που 
έφερε η πανδημία στη χώρα μας το Φεβρουάριο του 2020, δημιουργήσαμε Ομάδα 
Πανδημίας με κύριο στόχο τη διαχείριση της κρίσης και της κάθετης αποτελεσμα-
τικής επικοινωνίας. Θέσαμε σε εφαρμογή το Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
επεξεργαζόμασταν συνεχώς τη συνεχή ροή πληροφορίας των Οδηγιών του 
ΕΟΔΥ, πραγματοποιήσαμε τις πρώτες εκπαιδεύσεις για μέτρα πρόληψης σε 
άμεση συνεργασία με ιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας όπου 
εξηγήθηκε λεπτομερώς η σωστή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστα-
σίας και η σωστή απολύμανση επιφανειών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίσα-
με εντός της εταιρίας τις ομάδες υψηλού κινδύνου, περιορίσαμε τις 
συναθροίσεις και τα επαγγελματικά ταξίδια, καλύψαμε τα όποια κενά 
υποδομής τεχνολογίας και εφαρμόσαμε πιλοτικά την τηλεργασία.

Στη δεύτερη φάση της πανδημίας, από το Μάρτιο έως και το Μάιο 
του 2020, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του lockdown και πετύχαμε 
εφαρμογή της τηλεργασίας για παραπάνω από το μισό προσωπικό 
των γραφείων με άμεση παροχή οδηγιών ασφαλούς τηλεργασίας 
τόσο για την υγεία των εργαζομένων όσο και για την ασφάλεια και εμπι-
στευτικότητα των πληροφοριών. Παράλληλα, αναπτύξαμε διαδικασία 
χειρισμού πιθανών περιστατικών COVID-19 σύμφωνα με τη νομοθεσία 
και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, καλύψαμε το κόστος των τεστ COVID-19 μέσω 
του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, ενημερώσαμε το προσωπικό για την άυλη 
συνταγογράφηση και τη διαδικασία ηλεκτρονικών επισκέψεων στον ΕΦΚΑ. 

Covid Shield
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Συνεχίσαμε τη συνεχή ροή της πληροφορίας οδηγιών από τον ΕΟΔΥ και την παροχή και εκπαίδευση Μέσων 
Ατομικής Προστασίας, εφαρμόσαμε τις άδειες ειδικού σκοπού και τη σχετική νομοθεσία περί αναστολής ερ-
γασίας για 213 εργαζόμενους μας. Διατηρήσαμε τη συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας και η εφαρμογή 
του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας βοήθησε την ουσιαστική λειτουργία μας. Ταυτόχρονα, διαχειριστήκαμε 
τις ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες ΕΟΔΥ και διενεργήσαμε εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου προς την ασθένεια COVID-19.

Το επόμενο διάστημα, καθιερώσαμε την Ομάδα Πανδημίας που είχαμε δημιουργήσει στις αρχές της κρίσης, 
ως ομάδα Covid Shield. Αξιολογήσαμε την υποδομή των γραφείων σύμφωνα με την εγκύκλιο 17312/Δ9. 
506/4.5.2020 που όριζε μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους 
εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέ-
τρων. Επαναξιολογήσαμε την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου έναντι COVID-19, κοινοποιήσαμε σχετικές 
οδηγίες όπως οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που πιθανόν έχουν 
εκτεθεί στον ιό, την εγκύκλιο περί λήψης μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων, ειδικά προσαρμοσμένες οδηγίες για χώρους γραφείων 

και χρήση ανελκυστήρα, ενημερωτικές οδηγίες «BacktoWork» για τους πελάτες, προμηθευτές και 
υπεργολάβους της εταιρίας. Ταυτόχρονα, αναρτήσαμε οπτικό υλικό στα γραφεία με ειδικές 

οδηγίες χρήσης μάσκας, αντισηπτικού, κοινοχρήστων χώρων, προσέλευσης επισκεπτών 
& χρήσης αιθουσών. Σηματοδοτήσαμε αποστάσεις και δηλώσαμε την αυτοσυμμόρφω-
ση μας με τις οδηγίες και το νέο πλαίσιο λειτουργίας. Τέλος, εκκινήσαμε τη διαδικασία 
πιστοποίησης Covid Shield. 

Από την πρώτη στιγμή δώσαμε έμφαση στη συνεχή ενημέρωση των εργαζομέ-
νων με κάθε αποτελεσματικό τρόπο όπως η προφορική ενημέρωση, η αποστολή 
email, η διαδικτυακή ενημέρωση, η ανάρτηση οδηγιών. Ταυτόχρονα, τονίσαμε 
την ανάγκη ορθής εφαρμογής των πρακτικών ατομικής υγιεινής όπως η σωστή 
χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και το σωστό πλύσιμο των χεριών και 

της χρήσης αντισηπτικού διαλύματος. Τοποθετήσαμε σταθμό αντισηψίας σε ει-
σόδους, ειδικά plexi glass προστασίας στην υποδοχή και σε όλα τα γραφεία 

ανοιχτών χώρων όπως και ειδικό πατάκι απολύμανσης. Παρείχαμε αντιση-
πτικό διάλυμα σε κάθε εργαζόμενο και κάθε κατάλληλο μέσο ατομικής 

προστασίας όπως μάσκες και γάντια. Τηρήσαμε τον τακτικό αερισμό 
των χώρων και καθαρίσαμε τακτικά τις υποδομές και τις επιφά-

νειες των χώρων εργασίας και του εξοπλισμού εργασίας (πλη-
κτρολόγια, γραφεία, καρέκλες, ποντίκια, γραφική ύλη, τηλέφω-
να, οθόνες, εταιρικό αυτοκίνητο). Δώσαμε μεγάλη σημασία στο 
συστηματικό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων τουλάχι-
στον τέσσερις φορές την ημέρα, τον καθαρισμό κλιματιστικών 
μονάδων και την τακτική συντήρηση αυτών, την πρόβλεψη 
κάδων απόρριψης για χρησιμοποιημένα μάσκες και γάντια, το 
συχνό καθαρισμό ενδυμάτων εργασίας (γυαλιά, υποδήματα 
ασφαλείας, κράνη κτλ.).

Παράλληλα, συνεχίσαμε να παρακολουθούμε την υγεία των ερ-
γαζομένων μας. Παρείχαμε συμβουλές διαφύλαξης της ψυχικής 

υγείας και τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης με 24ωρη 
λειτουργία. Είχαμε συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία με τον ιατρό 

εργασίας και παρακολουθούσαμε διαρκώς τις ενημερώσεις του τμήματος Υγείας 
και Ασφάλειας ενώ ακολουθήσαμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση πιθανού κρού-

σματος στο χώρο εργασίας και τη διαχείριση ομάδων υψηλού κινδύνου.
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Περιβαλλοντική διαχείριση
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Ο Όμιλος δεν ανήκει στον επιχειρηματικό κλάδο που από την δραστηριότητα του μπορεί να δημιουργήσει σημα-
ντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή περιβαλλοντική διαχεί-
ριση των αποβλήτων είναι στις προτεραιότητες μας. Μέσω των δράσεων και των προγραμμάτων που υιοθετούμε 
και εφαρμόζουμε, μεριμνούμε έτσι ώστε να είμαστε ενήμεροι όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία και να 
βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική μας επίδοση και στον Όμιλο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον 
πελάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018 που εφαρμόζουμε. Η περιβαλλοντική 
μας ευαισθησία δεν φαίνεται μόνο από το γεγονός πως δεν έχουμε δεχθεί περιβαλλοντικό πρόστιμο αλλά και από 
το ότι δεν έχουμε λάβει σχετικό παράπονο από πελάτη μας.

 Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής αναπτύσσουμε τεχνικές οικολογικού σχεδιασμού, τεχνολογίες 
καθαρότερης παραγωγής και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, παρακολουθούμε τον κύκλο ζωής των προϊό-
ντων και των υλικών που κάνουμε χρήση, εφαρμόζουμε προγράμματα ανακύκλωσης εντός του ομίλου με πλήρη 
καθημερινή καταγραφή των παραγομένων ποσοτήτων και τη μετέπειτα νόμιμη διαχείριση αυτών, εκπονούμε προ-
γράμματα excellence cleaning, προωθούμε καθαριστικά φιλικότερα προς το περιβάλλον, επιλέγουμε και αξιολο-
γούμε σε ετήσια βάση τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση και 
ελέγχουμε την ύπαρξη αντίστοιχων πιστοποιητικών και πολιτικών.

Ευνοούμε σε κάθε περίσταση την κυκλική οικονομία αξιοποιώντας όλες τις ροές αποβλήτων προκειμένου να 
μετατραπούν σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης μέσα από τη συνεργασία μας με εξειδικευμένες εταιρίες 
του χώρου, οι οποίες είναι ελεγμένες και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και νομι-
μοποιητικά έγγραφα και οι οποίες διαχειρίζονται τα απόβλητα με τον νόμιμο αποδεκτό τρόπο. Μέσα από 
τις συνεργασίες μας, διαθέτουμε όλες τις απαιτούμενες βεβαιώσεις ανακύκλωσης ή άλλων τρόπων 
διαχείρισης. Πραγματοποιούμε εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων/πτυχών και λαμβάνουμε όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης τους μειώνοντας τις απειλές και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 
μέσω ΒΔΠ και εντός του ομίλου αλλά και από τη δραστηριότητα μας στον πελάτη και είμαστε 
σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και συμβουλευτι-
κές προτάσεις όταν αυτό μας ζητηθεί.

Ο όμιλος διαθέτει «Πράσινη Γωνιά» στην οποία έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για 
τα ΑΗΗΕ, καπάκια, Λαμπτήρες, Μπαταρίες, Κάψουλες NEspresso, χαρτί, πλαστικό 
και αλουμίνιο. Επιπλέον, συλλέγουμε προς ανακύκλωση τα UPS και τα μελάνια. Για 
όλα τα παραπάνω, ο όμιλος διαθέτει βεβαιώσεις συνεργασίας με τα αντίστοιχα συ-
στήματα εναλλακτικής διαχείρισης τα οποία εξασφαλίζουν την αειφόρο διαχείριση 
τους, ομοίως και για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις τεχνικές και 
κηποτεχνικές εργασίες και διαθέτουμε σύμβαση συνεργασίας με αδειοδοτημένη 

εταιρεία του χώρου. Επιπλέον, έχουμε υιοθετήσει πρόγραμμα διαχείρισης όλων των ληγμένων προϊόντων καθώς 
και των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στις εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας.

Για όλες τις ροές αποβλήτων που αναφέρθηκαν, πραγματοποιείται πλήρη καταγραφή ποσοτήτων η οποία ελέγ-
χεται σε ετήσια βάση και στο ετήσιο συμβούλιο διοίκησης θέτονται στόχοι μείωσης παραγωγής αποβλήτων και 
κατανάλωσης φυσικών πόρων με συγκρίσιμα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. Με αυτό τον τρόπο ο 
Όμιλος εξασφαλίσει την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του και την αειφόρο ανάπτυξη του. Όσον 
αφορά στην κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών μας, εφαρμόζουμε οδηγίες εξοικονόμησης νε-
ρού και ειδικότερα για το πότισμα κήπων ορθές πρακτικές ποτίσματος καθώς επίσης είμαστε εγγεγραμμένοι στο 
φυτό-υγειονομικό μητρώο.

Διαθέτουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Περιβαλλοντικής ευθύνης για εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών 
μη επικινδύνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Ν.4685/2020) και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) (Ν.50910/2019, Ν.4389/2016). Σύμφωνα με το πλαίσιο των υποχρεώσεων 
εγγραφής καταθέτουμε ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων όπως ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθε-
σία. Επίσης, είμαστε εγγεγραμμένοι στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης του Υ.ΠΕ.Κ.Α και στο ΣΕΔ Ε.Ε.Α.Α 
(Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Καταθέτουμε ετήσια αναλυτική έκθεση με τις παραγόμενες συ-

σκευασίες (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) που προκύπτουν από τις εισαγωγές σε προϊόντα 
που εκτελούμε για την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε πελάτη (ν. 4496/2017, Ν. 

2939/2001).

Σύμφωνα με τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης 
ενέργειας που εφαρμόζουμε θέτουμε σαφείς στόχους περιβαλλοντικής 

απόδοσης. Προκειμένου να επιτευχθούν αλλά και για να προάγουμε 
τη γενικότερη περιβαλλοντική συνείδηση του Ομίλου και να ενι-
σχύσουμε την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, αποστέλλουμε 
στους εργαζόμενους μας οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και νερού.

Πρόσφατα, ο Όμιλος προχώρησε σε αντικατάσταση του κεντρι-
κού συστήματος ψύξης θέρμανσης με νέο χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης και κεντρικής ρύθμισης της θερμοκρασίας με σκο-

πό την εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα ψύξης διαθέτει οικο-
λογικό Freon σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις στις οποίες 

έχουμε πλήρη συμμόρφωση.



28  |  Απολογισμός Eταιρικής Υπευθυνότητας 2020

Κοινωνική συνεισφορά
Ως ηγέτιδα εταιρία του κλάδου υπεύθυνη για 1936 εργαζόμενους θεωρούμε πως οφείλουμε να αντιλαμ-
βανόμαστε το ρόλο μας ευρύτερα από το στενό πλαίσιο λειτουργίας μας και να βοηθούμε στο βαθμό που 
μπορούμε στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων. Το 2020, ήταν μια 
ιδιαίτερη χρονιά λόγω της ασθένειας covid-19 και δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των προ-
γραμματισμένων δράσεων μας αλλά εστιάσαμε στο πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στον αγώνα κατά 
της covid-19. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά στο κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την 
Πόλη σου». Συνδυάζοντας την κοινωνική μας προσφορά με τη στρατηγική μας προσφέραμε εκεί που πραγ-
ματικά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και παρείχαμε δωρεάν τις καθημερινές υπηρεσίες καθαρισμού 
και απολύμανσης για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών στο νέο «Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων» που 
μπορεί να φιλοξενήσει έως και 400 άστεγους συνανθρώπους μας. Η ενέργεια μας αυτή είχε διττή ωφέλεια. 
Προστατεύσαμε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές μην έχοντας στέγη να 
ζήσουν αξιοπρεπώς και ταυτόχρονα συμβάλαμε στην αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας covid-19. Θεω-
ρούμε σημαντικό να βοηθούμε εκεί που πραγματικά έχει αξία και ουσιαστική επίδραση. Έτσι, τον Απρίλιο 
προχωρήσαμε σε δωρεάν εργασίες απολύμανσης και μικροβιοκτονίας στις εγκαταστάσεις των Παιδι-
κών Χωριών SOS Ελλάδος στο Μαρούσι και στη Βάρη προστατεύοντας παιδιά και προσωπικό των 
εγκαταστάσεων.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να προσφέρουμε όλοι μαζί, εταιρία και εργαζόμενοι στις δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε εσωτερική καμπάνια ενημέ-
ρωσης και τοποθετήσαμε ειδικό κάδο συλλογής πλαστικών καπακιών στις εγκαταστάσεις 
μας προκειμένου να τα συλλέξουμε και να τα δωρίσουμε στην κοινωνική συνεταιριστική 
επιχείρηση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Η ανταπόκριση των εργαζομένων μας ήταν 
εντυπωσιακή και χάρη στη συνεισφορά μας, η ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ μπόρεσε να ανταποκριθεί ακό-
μη καλύτερα στο σκοπό της που εστιάζει στην προσφορά αμαξίδιων ή άλλων ιατρικών 
βοηθημάτων σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.

Ταυτόχρονα, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στηρίξαμε για άλλη μια χρο-
νιά το έργο της ΜΚΟ «Make a Wish» προκειμένου να τη βοηθήσουμε να εκπληρώσει 
ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών που  πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, ενισχύο-
ντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, ελπίδα και δύναμη. Η εταιρία προμηθεύτηκε 
από τον Οργανισμό Αστέρια της Ευχής και επιπλέον κάλεσε όλους τους εργαζόμε-
νους να προβούν στη δική τους συμβολική δωρεά των 2 Ευρώ προκειμένου να αγο-
ραστούν επιπλέον Αστέρια.



GRI 102-1 Όνομα Οργανισμού  p. 3 
GRI 102-2 Κύριες δραστηριότητες και υπηρεσίες  p.  9 
GRI 102-3 Τοποθεσία κεντρικών γραφείων  Λ. Συγγρού 194, Καλλιθέα, T.K. 17671  
GRI 102-4 Τοποθεσία παροχής υπηρεσιών  p.  6 
GRI 102-5 Ιδιοκτησία και νομική μορφή  p. 3 
GRI 102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται  p. 11 
GRI 102-7 Μέγεθος Οργανισμού  pp. 10-11 
GRI 102-8 Ανθρώπινο Δυναμικό 6.4 Εργασιακές πρακτικές 
  6.4.3 Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις  pp.  20-21 
GRI 102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση 
  6.6 Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας  
  στην αλυσίδα αξίας 
  6.8 Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας p.  15 
GRI 102-10 Σημαντικές αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  15 
GRI 102-11 Αρχή της περιβαλλοντικής προφύλαξης 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 26-27 
GRI 102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  17 
GRI 102-13 Μέλος σε Οργανισμούς 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  17 
GRI 102-14 Δήλωση Προέδρου 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp.  4-5 
GRI 102-16 Αξίες, Αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  12 
GRI 102-18 Δομή διακυβέρνησης 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp.  12-14 
GRI 102-40 Λίστα ενδιαφερομένων μερών 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp.  16-17 
GRI 102-41 Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων 6.3 Ανθρώπινα δικαιώματα 
  6.3.10 Θεμελιώδεις αρχές  
  και δικαιώματα στην εργασία 
  6.4 Εργασιακές πρακτικές 
  6.4.3 Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις 
  6.4.4 Συνθήκες εργασίας  
  και κοινωνική προστασία 
  6.4.5 Κοινωνικός διάλογος pp. 20-21 
GRI 102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερομένων μερών 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 16-17 
GRI 102-43 Προσέγγιση διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 16-17 
GRI 102-44 Κύρια θέματα διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 16-17 
GRI 102-45 Οικονομικές οντότητες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p. 3 
GRI 102-46 Τρόπος καθορισμού θεμάτων Απολογισμού και όρια αυτών   p. 17 
GRI 102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων   p. 17 
GRI 102-48 Πιθανές επαναδιατυπώσεις  N/A 
GRI 102-49 Αλλαγές στη δημοσιοποίηση πληροφορίας  N/A 
GRI 102-50 Περίοδος κάλυψης Απολογισμού  p. 3 
GRI 102-51 Ημερομηνία πλέον πρόσφατου Απολογισμού  p. 3 
GRI 102-52 Χρονικός κύκλος δημοσιοποίησης Απολογισμού  p. 3 
GRI 102-53 Σημείο επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με τον Απολογισμό  p. 3  
GRI 102-54 Δήλωση συμφωνίας με τα πρότυπα GRI  p. 3 
GRI 102-55 Πίνακας περιεχομένων  GRI  p. 30 
GRI 102-56 Εξωτερική διασφάλιση  Ν/Α 

ISS Δείκτης Αντιμετώπιση κορωνοϊού- covid shield  pp. 24-25 
GRI 403-2  Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων και πελατών 6.4 Εργασιακές πρακτικές 
  6.4.6 Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία pp. 22-25 
GRI 406-1 Εργασιακές συνθήκες 6.3.6 Επίλυση παραπόνων 
  6.3.7 Διακρίσεις και ευάλωτες ομάδες 
  6.3.10 Αρχές και Δικαιώματα στην εργασία 
  6.4.3 Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις p. 17 
GRI 206-1 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση: αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικής 6.6 Δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές 
 συμπεριφοράς και καταπολέμηση διαφθοράς 6.6.5 Δίκαιος ανταγωνισμός pp. 12-18 
GRI 418-1 Ιδιωτικότητα πελατών 6.7.1-6.7.2 Θέματα καταναλωτών 
  6.7.7 Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα  
  πελατών καταναλωτών p. 18 
GRI 307-1 Περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαχείριση  pp. 26-27 
GRI 414-1 Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας  p. 15 

Όμιλος ISS Ελλάδος
Πίνακας περιεχομένων κατά GRI & ISO26000

Γενικές δημοσιοποιήσεις: Προφίλ, Στρατηγική, Ηθική & Ακεραιότητα,  
Διακυβέρνηση, Ενδιαφερόμενα μέρη, Τεχνική Απολογισμού

Global Reporting Initiative Απάντηση ή εύρεση στο κείμενοISO 26000

Ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
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