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«Το 2019 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τη Synergy,
καθώς προχωρήσαμε σε διαρθρωτικές αλλαγές
σε βασικούς τομείς της Εταιρίας και παράλληλα

αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να καλύπτουν
στο μέγιστο τις ανάγκες των πελατών

και των συνεργατών μας».

Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για εμάς. Καθ’ όλη τη διάρκεια, εργαστήκαμε
με συνέπεια για την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων που θέσαμε το προηγούμενο
έτος. Συνεχίζουμε με επιτυχία τη χάραξη και ενσωμάτωση της στρατηγικής Βιώσιμης
Ανάπτυξης στη λειτουργία της Εταιρίας, στοχεύοντας στην ανάληψη ηγετικού ρόλου
στον κλάδο των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η σημαντικότητα των Logistics έχει διαφανεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο,
ότι στελέχη των Logistics συμμετέχουν σε Διοικητικές θέσεις (Διοικητικό Συμβούλιο,
Διοικητική Ομάδα κ.α.) κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (βιομηχανία, 
εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κ.α). Σχεδόν σε κάθε χώρα, αποτελούν το συνδετικό κρίκο
για την ανάπτυξη της οικονομίας και του εμπορίου. Το επίπεδο ποιότητας και αποτελε-
σματικότητας των Logistics επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική κατάσταση της
αγοράς, αφού άλλωστε είναι ο κλάδος, που σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί το 9,62% του
ΑΕΠ της χώρας.

Τα Logistics αποτελούν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς η ίδια η
βιομηχανία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα
μεταβατικό στάδιο, όπου ενσωματώνει και υιοθετεί νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. 

Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, είναι η καθολική μεταμόρφωση
των Logistics μέσα από τεχνολογίες αιχμής, όπως ο αυτοματισμός, η ρομποτική, η τε-
χνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI) και οι τεχνολογίες IoT (Internet of Things). 

Η κουλτούρα της Synergy είναι συνδεδεμένη με τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα
από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Τμήμα
Engineering της Εταιρίας εξειδικεύεται στην αναζήτηση εκείνων των τεχνολογιών που
θα υποστηρίξουν τους πελάτες και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών.

Μήνυμα Διοίκησης2



07

Με οδηγό το όραμά μας, το σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία στο σύνολό
της, προσπαθούμε κάθε χρόνο να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, βρί-
σκοντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευρωστία, την προστασία
του περιβάλλοντος και τη συμβολή μας προς την κοινωνία.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της Synergy. Η Εταιρία
ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και εξελίξεις, βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή της, θέ-
τοντας σε ετήσια βάση δείκτες μέτρησης και παρακολούθησης των επιδόσεών της.
Κύριο μέλημά μας αποτελεί η αναγνώριση και η ανταπόκριση στις νέες συνθήκες που
επιτάσσουν την καθολική στροφή στη βιώσιμη προοπτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία του Covid 19, κύριος στόχος μας, είναι η επιχειρη-
σιακή συνέχεια της δραστηριότητάς μας, υλοποιώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες
που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εταιρίας. Μπροστά σε αυτές τις πρωτόγνωρες
συνθήκες, η Synergy λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών που κάνουν χρήση των υπηρε-
σιών μας. Το 2020, αποτελεί μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη χρονιά για όλους μας. Μέσα
από την πανδημία έχουν ανακύψει προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε και να ανακαλύψουμε τις προοπτικές για το μέλλον. Είναι ευκαιρία για όλες τις
επιχειρήσεις να χαράξουν μια καινούρια στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

                                                                                       Καλή Ανάγνωση!

                                                                              Παναγιώτης E. Κορωναίος,
                                                                                  Διευθύνων Σύμβουλος
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2.1 Σχετική αναφορά για τον Covid 19

Η συγγραφή της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης
της Synergy, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19).

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί την εξέ-
λιξη της πανδημίας και προετοιμάζεται για να
επέμβει όπου χρειαστεί, ώστε να μην επηρεαστεί
η εύρυθμη λειτουργία της.

Καθώς η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς
ακόμη ξεκάθαρα αποτυπωμένες τις οικονομικές
επιπτώσεις, η Εταιρία βρίσκεται σε διαρκή επα-
γρύπνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία
των εργαζομένων και των συνεργατών της.

H Synergy ανταποκρίθηκε άμεσα στις πρόσφατες
εξελίξεις και έλαβε προληπτικά μέτρα λόγω της
εξάπλωσης του ιού Covid-19, συμβάλλοντας στην
προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του.

Ενισχύθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες και οι κα-
νονισμοί, καθώς επίσης προστέθηκαν τα απαραί-
τητα μέτρα υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

Έως την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των
στοιχείων της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, δεν
έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα στους εργαζό-
μενους της Εταιρίας. 

Παράλληλα, η Synergy θέτει σε εφαρμογή εκεί-
να τα εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην
επιχειρηματική της συνέχεια και θα μειώσουν
τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στη λει-
τουργία της. 

Σκοπός των προληπτικών μέτρων της Εταιρίας,
είναι όχι μόνο η προστασία των εργαζομένων
και του κοινωνικού συνόλου, αλλά και η άρρηκτη
λειτουργία της για την εξυπηρέτηση των πελα-
τών της, σεβόμενη τους κανονισμούς του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Προφίλ Έκθεσης3

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την τρίτη (3η) κατά σειρά αποτύπωση και επικοινωνία των
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Synergy (Ανώνυμη Εταιρία Συστημάτων Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας). 

Οι πληροφορίες καλύπτουν την περίοδο αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019 και τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 αφορούν στη
δραστηριότητα της Synergy στην Ελλάδα (εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά).
Χάριν συντομίας, εφεξής η Synergy θα αναφέρεται ως «Εταιρία», εκτός εάν επισημαί-
νεται ως Synergy ή Synergy A.E.

Με τη δημοσίευση της Έκθεσης, η Εταιρία πληροφορεί έγκυρα και έγκαιρα όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη σχετικά με τη στρατηγική, τις επιδόσεις και τις πρακτικές της, καθώς
και την εξέλιξη των επιδόσεών της στους πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Η σύνταξη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει λάβει υπόψη της τους στόχους Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs), καθώς και τις οδηγίες του Global
Reporting Initiative και συγκεκριμένα των προτύπων GRI Standards. Η Έκθεση περιέχει
συγκεκριμένες αναφορές των κατευθυντήριων οδηγιών GRI Standards και χαρακτηρί-
ζεται ως GRI Referenced Report.1

Η υλοποίηση της παρούσας Έκθεσης έγινε από την ομάδα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης της Εταιρίας, τα στελέχη της οποίας ανέλαβαν τη συγκέντρωση
στοιχείων και τη μελέτη των εξελίξεων του κλάδου. Η Synergy έλαβε τη
συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη της εταιρίας Global Sustain,
για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης της Εταιρίας, θα επιθυμούσαμε
εσείς, οι αναγνώστες της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, να μας επικοινωνήσετε τυχόν
σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης των ενεργειών μας και του περιεχομέ-
νου της παρούσας Έκθεσης ως κάτωθι: 

Synergy Α.Ε., Ελένη Σ. Μπίτσιου, Chief Sustainability Officer
T +30 210 5599100 | F +30 210 5599112 | E ebitsiou@synergy.gr

Η Έκθεση «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019» της Synergy είναι διαθέσιμη στην επί-
σημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση: 

https://www.synergy-logistics.gr/sustainability/

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στοιχείων της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019:
Δεκέμβριος 2020.

1 The report makes specific reference to or use elements
of GRI Sustainability Reporting Guidelines,

therefore is classified as a GRI Referenced Report.



Η Ταυτότητά μας4

4.1 Η Synergy

Όραμα

Να αναγνωριστούμε ως η πλέον πελατοκεντρική Εται-
ρία Εφοδιαστικής Αλυσίδας και υπηρεσιών Logistics.

Αποστολή

Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν με την
εξαιρετική ποιότητα, την επάρκεια και τη δημιουργία
αξίας, παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες και λύσεις
που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και υπερβαίνουν
τις προσδοκίες τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αξίες

Η διαφοροποίηση της Synergy στην αγορά των Logistics
έγκειται στην προσέγγισή μας, η οποία στηρίζεται στις
αξίες που τέθηκαν από την ίδρυση της Εταιρίας:
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Συνεργασία

Για εμάς η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο όσων πράττουμε. Εμβαθύνουμε συνε-
χώς στην κατανόηση των δραστηριοτήτων και των στόχων των πελατών. Ακούμε με
προσοχή και μαθαίνουμε, ώστε να αναπτύσσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανά-
γκες τους και να εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές. Αγωνιζόμαστε να είμαστε πάντοτε
αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης των πελατών, προκειμένου να προωθούμε μακρο-
χρόνιες και ισχυρές συνεργασίες.

Ακεραιότητα και Διαφάνεια

Η ακεραιότητα είναι το θεμέλιο της επιχείρησης. Είναι αυτή ακριβώς που καθορίζει τη
συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι σε όλους τους συναλλασσόμενους. Συνερ-
γαζόμαστε με διαφάνεια, προωθώντας την ειλικρίνεια σε όλες τις επικοινωνίες μας. Οι
λύσεις που προσφέρουμε είναι προτάσεις για μια σχέση ανταποδοτικών οφελών και
αποτελεσμάτων.

Ποιότητα

Η ποιότητα μας αντιπροσωπεύει στο σύνολο των ενεργειών μας, σε ό,τι κάνουμε και
ό,τι λέμε. Από το τακτοποιημένο γραφείο και την προσωπική εμφάνιση, μέχρι την ανά-
λυση των επιχειρηματικών δεδομένων, η προσέγγιση παραμένει πάντα η ίδια: Πρώτα η
ποιότητα. Για να το επιτύχουμε αυτό, επιλέγουμε άτομα με την κατάλληλη νοοτροπία,
ικανά να ανταποκρίνονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι μέθοδοι που εφαρμό-
ζουμε, σε συνδυασμό με την τεχνολογία έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν τους ερ-
γαζόμενους να επιτυγχάνουν πρότυπα ποιότητας στην αγορά και με αυτό τον τρόπο
να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Αριστεία και Βελτίωση

Πιστεύουμε στην αριστεία και την αναγκαιότητα της καινοτομίας, ενώ εφαρμόζουμε
μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης. Παραμένουμε εποικοδομητικά «μη ικανοποιημένοι»
από την επιδίωξή μας για αριστεία και καθημερινά θέτουμε προκλήσεις, ώστε να ξε-
περνούμε συνεχώς τον εαυτό μας.

Οικονομική Ευρωστία

Προσπαθούμε να επιτυγχάνουμε υψηλές και σταθερές οικονομικές επιδόσεις, οι
οποίες διατηρούν και προάγουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με τους συναλλασσό-
μενους. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Γι’ αυτό προχωρούμε με προσεκτικά και σταθερά
βήματα και πάντα επιδιώκουμε να προσθέτουμε αξία. Η σταθερή οικονομική απόδοση
και ανάπτυξη, μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε στην επαγγελματική εξέλιξη των
ανθρώπων, στις υπηρεσίες καθώς και στις επιχειρηματικές λύσεις προς όφελος των
πελατών.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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Χρονικά Ορόσημα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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4.2 Οι Εγκαταστάσεις μας

Η Synergy ιδρύθηκε το 2004 από στελέχη με γνώση και εμπειρία, τα οποία είχαν πρωτο-
στατήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην εγκατάσταση και οργάνωση μιας εκ των
πρώτων Εταιριών Διαχείρισης Προϊόντων Τρίτων (ΔΠΤ - 3PL).

Η Εταιρία είναι πλέον γνωστή για την ικανότητά της στη δημιουργία καινοτόμων λύ-
σεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, που βελτιώνουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και το
κόστος των πελατών της. Επιπλέον, δίνουμε μεγάλη σημασία στις μακροχρόνιες σχέ-
σεις που οδηγούν σε μια επιτυχημένη συνεργασία. 

Παρέχει τις υπηρεσίες της στους πελάτες μέσω έξι (6) Κέντρων Διανομής, συνολικής
στεγασμένης επιφάνειας 60.000 τ.μ., καθώς και έξι (6) περιφερειακών σταθμών με-
ταφόρτωσης (hubs).

Συγκεκριμένα: Κέντρα Διανομής στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Ασπροπύργου, στις θέσεις: Σχοινέζα, Δύο
Πεύκα, Χάβωση, Μελίσσια, Βαθύ Πηγάδι στη Μάνδρα
Αττικής καθώς και στο Πάτημα Σχηματαρίου Βοιωτίας,
συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 60.000 τ.μ. και
43.000 παλετοθέσεων. Επιπλέον, στη λειτουργία της
έχουν ενταχθεί και περιφερειακά hubs σε Θεσσαλο-
νίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Πάτρα, Ρόδο, καθώς
και μικρότερης δυναμικότητας σε μεγάλες πόλεις όπως
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία, Κοζάνη, Ιωάννινα και Αλε-
ξανδρούπολη, οι οποίες αποτελούν μέρος του εκτετα-
μένου δικτύου διανομής της Εταιρίας.

Η Synergy εκτελεί το μεταφορικό της έργο μέσω ενός στόλου ιδιόκτητων και μόνιμων,
Δημόσιας Χρήσης, συνεργατών για τη διανομή στην Αττική. Στην επαρχία, το δίκτυο απο-
τελείται από προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες / μεταφορικές εταιρίες, με μακροχρό-
νια συμβόλαια, που αξιολογούνται τακτικά για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
τους, καθώς και για την εξέλιξή τους.

Συγκεκριμένα, η Synergy διαθέτει 52 στρατηγικούς συνεργάτες και 24 εθνικές μεταφο-
ρικές επιχειρήσεις, που καλύπτουν τις παραδόσεις των πελατών και στα πλέον απομα-
κρυσμένα σημεία της Ελληνικής επικράτειας, με συνέπεια και αξιοπιστία.

Οι εθνικές μεταφορές γίνονται, τόσο με τη χρήση groupage διανομής, αλλά και με ξε-
χωριστές, μεμονωμένες αποστολές, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών και τις ει-
δικές ανάγκες του έργου. 

Eπίσης, ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου, αξιολογούνται και επιλέγονται ως στρατηγικοί
συνεργάτες παροχής του μεταφορικού έργου, οι καταλληλότερες μεταφορικές εταιρίες,
για το κάθε έργο ξεχωριστά. Έτσι, υπάρχει στρατηγική συνεργασία με εταιρία courier, για
τη διανομή στο χώρο του φαρμακείου, όπως και για τα κανάλια B2C, e-shops κ.λπ., ώστε να
εξυπηρετείται το κανάλι παράδοσης σε ιδιώτες, τα επείγοντα/έκτακτα αιτήματα διανομής,
καθώς και οι αυξανόμενες ανάγκες παραδόσεων μικρού τύπου (drop size).

ΕΚΘΕΣΗ Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019



15

Επιπλέον, διαθέτει ξεχωριστό τμήμα International Freight Forwarding (I.F.F.) που ασχο-
λείται αποκλειστικά με την εξεύρεση λύσεων που αφορούν στη διεθνή μεταφορά (ει-
σαγωγές-εξαγωγές), ώστε να καλύπτει end-2-end τις ανάγκες των αποθετών της,
ελαχιστοποιώντας τα διαχειριστικά κόστη, με single point of contact, για όλες τις ανά-
γκες της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

4.3 Εξοπλισμός, Συστήματα και Εφαρμογές

Εξοπλισμός

Η Εταιρία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη
διαχείριση των εισαγόμενων και εξαγόμενων φορτίων των πελατών, ενώ παράλληλα
επενδύει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό, ώστε να ανταπε-
ξέλθει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. 

Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες, μεταξύ άλλων, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία
για τη διαχείριση των αποθεμάτων, προϊόντα εξοπλισμού πληροφορικής νέας γενιάς,
ανανεωμένο στόλο ανυψωτικών μηχανημάτων και σύγχρονα μηχανήματα συσκευα-
σίας/ανασυσκευασίας. 

Λύσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Solutions)

Τα συστήματα και οι εφαρμογές είναι ένας εκ των βασικών πυλώνων της λειτουργίας
της Synergy και ο τομέας στον οποίο επενδύουμε συνεχώς. Αυτά περιλαμβάνουν: 

Σύστημα Διαχείρισης Αποθέματος

Σύστημα Διαχείρισης Διανομής και Μεταφορών 

Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τον Πελάτη 

Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων 

Εργαλείο Αναφορών-Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Intelligence)

Το τμήμα Μηχανικής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics Engineering),
αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές στα συστήματα που χρησιμοποιεί η Εταιρία,
ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες για τη λειτουργία της. 

Ο στόχος είναι η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
των πελατών, με αποτελεσματικότητα, ευελιξία

αλλά και εντέλει η μείωση του διαχειριστικού κόστους.

Η Εταιρία επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους πελάτες για τη διαχείριση των αποθεμάτων
τους, με συστήματα όπως SAP, Atlantis, Softone κ.α.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ



4.4 Εταιρική Διακυβέρνηση

Στη Synergy, η Εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεί διαδικασία μέσω της οποίας εποπτεύεται 
η επιχειρηματική δράση της Εταιρίας, με σκοπό την αύξηση της αξίας για τους μετόχους,
συμπεριλαμβάνοντας τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της δραστηριότητας της.

Οργανόγραμμα

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η Δομή της Synergy A.E.:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Synergy απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, διαμορφώνει τη
στρατηγική και ορίζει τους άξονες που θα λειτουργήσει επιχειρηματικά η Εταιρία. Περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τη χάραξη και την υλοποίηση, τόσο της
μακροχρόνιας στρατηγικής, όσο και των πολιτικών και διαδικασιών, που θεσπίζονται για
την υλοποίηση της. Έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν
γενικά τη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της μέσα στο πλαίσιο του
εταιρικού σκοπού της. Στόχος είναι, η εν γένει επιδίωξη του σκοπού αυτού, με εξαίρεση
όσα σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί επίσης την εταιρία, δικαστικά
και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.
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Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από: 

Τη Διοικητική Ομάδα της Εταιρίας

Η Διοικητική Ομάδα έχει την καθημερινή ευθύνη για τη διαχείριση των εργαζομένων του
εκάστοτε Τμήματος. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές της, συμπεριλαμβάνεται η ευθύνη διατή-
ρησης των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Πέραν της διαχείρισης της λειτουργίας,
η Διοικητική Ομάδα έχει τη συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής στρα-
τηγικής και της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Εταιρίας. Ακόμα, λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και
συμβάλλει μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, ώστε να αναδειχθούν εκείνα τα θέματα
που θα βοηθήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την πορεία
και ανάπτυξη της Εταιρίας. 

Την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας

Αναγνωρίζοντας τους πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης ως άρρηκτα συνδεδεμένους με το
στρατηγικό της σχεδιασμό, η Synergy έχει προχωρήσει στη σύσταση της Επιτροπής Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτική βάση, με σκοπό τη συ-
ζήτηση θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας, τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και
την αποδοτικότητα της Εταιρίας στους στόχους βιωσιμότητας.  

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει τη συνολική ευθύνη για:  

τη χάραξη και διαχείριση στρατηγικής υπεύθυνης λειτουργίας 

το συντονισμό και τη σύσταση των επιμέρους ομάδων που απαιτούνται
για τη διεκπεραίωση έργων, πρωτοβουλιών και δράσεων

την καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων των δράσεων

τη μέτρηση αποτελεσμάτων των δράσεων με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης 
(Key Performance Indicators - KPIs)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Ε. Κορωναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ελένη Σ. Μπίτσιου
Αντιπρόεδρος & Chief Commercial Officer

     Δημήτρης Μ.           Ευάγγελος Π.            Κατερίνα Ε.                Σταύρος Α.               Γιώργος Κ.
         Κιούσης                  Κορωναίος              Κορωναίου                 Μποζίκας                   Σούλης
         Μέλος Δ.Σ.                     Μέλος Δ.Σ.                    Μέλος Δ.Σ.                      Μέλος Δ.Σ.                    Μέλος Δ.Σ.
                                                                                 & Account Director

Δημήτρης Μ.
Κιούσης
Μέλος Δ.Σ.

Ευάγγελος Π.
Κορωναίος
Μέλος Δ.Σ.

Σταύρος Α.
Μποζίκας
Μέλος Δ.Σ.

Γιώργος Κ.
Σούλης

Μέλος Δ.Σ.

Κατερίνα Ε.
Κορωναίου
Μέλος Δ.Σ.

& Account Director

Ελένη Σ. Μπίτσιου
Αντιπρόεδρος & Chief Commercial Officer

Παναγιώτης Ε. Κορωναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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4.5 Διαχείριση Κινδύνων

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου και πολύπλοκου περιβάλλοντος, η
Synergy έχει υιοθετήσει ένα δυναμικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, εφαρ-
μόζοντας εξελιγμένες πρακτικές της αγοράς. Για την αρχική αναγνώριση και κατόπιν αξιο-
λόγησή τους, παρακολουθούνται συστηματικά δείκτες σχετικοί με το περιβάλλον, την
οικονομική ευρωστία και ανεξαρτησία της Εταιρίας, τις μακροοικονομικές συνθήκες των
χωρών δραστηριοποίησής της και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της. Επιπλέον, η με-
θοδολογία διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης των σχετικών δεικτών, λαμβάνεται
υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για οποιοδήποτε μεγάλο έργο, νέα υπηρεσία
ή επένδυση της Εταιρίας, εξασφαλίζοντας και διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή της συ-
νέχεια.

Για τη διαχείριση των Εταιρικών κινδύνων, η Synergy παρακολουθεί τα παρακάτω:

 1     Κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας και του περιβάλλοντος δραστηριότητας 
        της Εταιρίας

 2     Εντοπισμός των κινδύνων

 3     Ανάλυση των κινδύνων

 4    Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων

 5     Αντιμετώπιση των κινδύνων

H Synergy προσεγγίζει τους κινδύνους ως εξής:

   Eμπορικοί Κίνδυνοι      Πηγάζουν κυρίως από το επιχειρησιακό περιβάλλον 
                                           όπου δραστηριοποιείται ο κλάδος που ανήκει η Εταιρία, 
                                           καθώς και τα οικονομικά μεγέθη που τον επηρεάζουν.

                Πιστωτικοί/      Αφορούν σε επισφάλειες πελατών/προμηθευτών,
 Χρηματοοικονομικοί     αυξήσεις επιτοκίων και αλλαγές στη φορολογία, πληθωρισμό
                     Κίνδυνοι      και θέματα ρευστότητας.
                                       
                 Εταιρικοί /      Πηγάζουν από ζητήματα και κρίσεις στο εσωτερικό περιβάλλον
              Λειτουργικοί     της Εταιρίας, όπως προβλήματα εξοπλισμού, εγκαταστάσεων,
                     Κίνδυνοι      κλοπές, ροή παραγωγικής διαδικασίας.

               Επενδυτικοί      Αφορούν κυρίως σε επενδυτικές ενέργειες και αποφάσεις
                     Κίνδυνοι      της Εταιρίας.
                                   
      Φυσικοί Κίνδυνοι      Συνδέονται με φυσικές καταστροφές, πανδημίες 
                                           και φυσικά φαινόμενα.

                  Πολιτικοί/      Προέρχονται από πολιτική αστάθεια, κρατικές παρεμβάσεις,
     Κρατικοί Κίνδυνοι      απεργίες, κρατική χρεωκοπία. 
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Η αξιολόγηση και ιεράρχηση όλων των παραπάνω κατηγοριών κινδύνων, παρουσιάζο-
νται στο παρακάτω διάγραμμα. Για κάθε κατηγορία υψηλού κινδύνου, η Εταιρία διαθέτει
Πλάνο Πρόβλεψης των αποτελεσμάτων του και αντιμετώπισης αυτών. Η Εταιρία βρί-
σκεται στον προγραμματισμό της επέκτασης του Πλάνου Πρόβλεψης Κινδύνων στις
κατηγορίες που αφορούν στην κλίμακα Μέτριου Κινδύνου.

4.6 Κώδικας Δεοντολογίας (Three Shields)

Η Synergy έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολο-
γίας (ο «Κώδικας»), ο οποίος θέτει με σαφήνεια τα βασικά
πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής και συμπεριφοράς, για
την εφαρμογή των οποίων δεσμεύεται η Εταιρία. Οι αρχές του
Κώδικα εφαρμόζονται με σεβασμό και δεσμεύουν τους με-
τόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εργαζόμενους (πλή-
ρους/μερικής απασχόλησης και ορισμένου/αορίστου χρό-
νου), καθώς και τους λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες της
Synergy. Ο Κώδικας είναι ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο
μέσω της συνεχούς βελτίωσης, ανταποκρίνεται πάντα στις
εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας. 
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4.7 Υπηρεσίες

Contract Logistics

Διαχείριση Εισαγωγών – Παραλαβών

Η Synergy αναλαμβάνει τη διαδικασία εκφόρτωσης και παραλαβής των εμπορευμάτων
των πελατών, με βάση την αναμενόμενη παραλαβή. Τα εισερχόμενα αυτά φορτία, ελέγ-
χονται ποσοτικά και ποιοτικά και έπειτα από την ταυτοποίησή τους, καταχωρούνται μη-
χανογραφικά.

Επιμέρους ενέργειες της παραπάνω δραστηριότητας περιλαμβάνουν: 

Εκφόρτωση

Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

Έλεγχος αποθεμάτων

Πολλαπλά στάδια ελέγχων

Παλετοποίηση

Δίκτυο εισαγωγής εμπορευμάτων

Έκθεση αξιώσεων και αποζημιώσεων

Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics)

Πλήρης υποστήριξη incoterm

Αποθήκευση – Διαχείριση αποθέματος

Οι αποθηκευτικοί χώροι παρέχουν τις σύγχρονες προϋποθέσεις αποθήκευσης, προ-
στασίας, ασφάλειας και διακίνησης των προϊόντων. Η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτη-
μένα άτομα, απαγορεύεται ρητώς. Στους χώρους αποθήκευσης υπάρχουν όργανα για
τον έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία, κ.α), όπως ορίζεται
από τη σχετική Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας.

Η διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Απο-
θήκης (WMS - Warehouse Management System), που εξασφαλίζει αποδοτικότητα και
ακρίβεια. Μέσω του WMS, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων ανά
θέση, χώρο αποθήκευσης, κατάσταση αποθεμάτων, αλλά και:

Ταξινόμηση πολλαπλών συσκευασιών & μονάδων μέτρησης

Κυκλικές και περιοδικές απογραφές

Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων (S/N, LOT, FIFO, FEFO)

Οι τακτικές ή άλλες απογραφές προγραμματίζονται και συντονίζονται μέσω του WMS, ενώ οι
μετρήσεις διενεργούνται με τη χρήση τερματικών Ραδιοσυχνοτήτων (RF - Radio Frequency).
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Διαχείριση Παραγγελιών

Οι παραγγελίες λαμβάνονται, εκτελούνται και προγραμματίζονται προς παράδοση
στους τελικούς παραλήπτες, με βάση τη συμφωνηθείσα Χρονική Προθεσμία ανά Πε-
ριοχή (SLA - Service Level Agreement) από τη λήψη της παραγγελίας.

Επιμέρους ενέργειες της ανωτέρω δραστηριότητας περιλαμβάνουν: 

Παραγγελιοληψία

Διαχείριση παραγγελιών

Περισυλλογή, συσκευασία/Packing πολλαπλών συσκευασιών & μονάδων μέτρησης

Πολλαπλά στάδια ελέγχου

Σήμανση, labeling

Έκδοση παραστατικών διακίνησης και τιμολογίων

Παρακολούθηση παραγγελιών ανά κατάσταση

Κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών

Υποστήριξη εξαγωγών

Εκτός των παραπάνω κύριων υπηρεσιών, η Εταιρία επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες προ-
στιθέμενης αξίας όπως: 

Tιμολόγηση για λογαριασμό του πελάτη

Διαχείριση αντικαταβολών

Ασφαλιστική κάλυψη

Συσκευασίες/ανασυσκευασίες

Ετικετοκόλληση

Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης - call center

Παροχή επισκευαστικού, γραφειακού χώρου

Ανάπτυξη υποδομής και υποστήριξη του CRM και SRM των πελατών

Transition consultancy κ.α.
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Cross Docking

Η Εταιρία παρέχει επίσης την υπηρεσία του συ-
στήματος διανομής Cross Docking, την οποία
επιλέγουν κατά κύριο λόγο, εταιρίες που δια-
χειρίζονται οι ίδιες (in house) τα αποθέματά
τους, αλλά χρησιμοποιούν τρίτους για τη δια-
νομή. 

Στόχο έχουν τη μείωση του κόστους διακίνη-
σης, εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη ενός κοινού
δικτύου διανομής, το οποίο περιλαμβάνει: πα-
ραλαβή έτοιμων παραγγελιών από τον πελάτη,
μεταφορά τους στην αποθήκη της Synergy,
μεταφόρτωσή τους σε μικρότερα κατά βάση
φορτηγά, δρομολόγηση και παράδοσή τους
στον τελικό παραλήπτη, μέσω του δικτύου δια-
νομής της Synergy. H Εταιρία αναλαμβάνει τη
συνολική εποπτεία της διαδικασίας, έχοντας
την ευθύνη για την τήρηση των χρόνων παρά-
δοσης και παράλληλα για την έγκαιρη και έ-
γκυρη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την
επιτυχή ολοκλήρωση του μεταφορικού έργου,
σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστι-
κού κόστους.

International Freight Forwarding

Η Synergy διαθέτει τμήμα Διεθνούς Μεταφοράς (IFF - International Freight Forwar-
ding), το οποίο σχεδιάζει και εκτελεί ολόκληρη τη διαδικασία εισαγωγής/εξαγωγής
των εμπορευμάτων, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών στην εφοδια-
στική αλυσίδα. 

Παρέχουμε στους πελάτες μας
και στις εισαγωγικές /εξαγωγικές εταιρίες
που επιλέγουν τη Synergy για την παροχή

αυτής της υπηρεσίας, διαρκή παρακολούθηση
και ενημέρωση της κατάστασης.

Παρέχονται λύσεις οδικής, θαλάσσιας, αεροπορικής, σιδηροδρομικής και συνδυασμένης
μεταφοράς, για φορτία πλήρη, τμηματικά ή ομαδικά, για ένα μεγάλο εύρος εμπορευμάτων.
Σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του IFF, αποτελεί το ευρύ παγκόσμιο δί-
κτυο ανταποκριτών και συνεργατών, το οποίο αξιολογείται και διευρύνεται συνεχώς. 
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Οι στόχοι του τμήματος είναι, μέσα από την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση
των πόρων, να επιτύχει: 

Τη μείωση του μεταφορικού κόστους

Την ολοκληρωμένη διαχείριση (end-to-end) με κεντρικοποιημένη λειτουργία

Την ελαχιστοποίηση των χρόνων παράδοσης

Την ελαχιστοποίηση του ρίσκου κατά τη μεταφορά

Τη μείωση των άνευ έργου (κενών) χιλιομέτρων

Τον έλεγχο και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Special Projects

Η Synergy αναλαμβάνει έργα που περιλαμ-
βάνουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε
όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας,
όπου σχετίζονται με τις προτάσεις των εμπο-
ρικών και marketing τμημάτων των πελατών.
Το Τμήμα Σχεδιασμού, μελετά, σχεδιάζει και
αναπτύσσει νέες δραστηριότητες για τη διεύ-
ρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων της Εται-
ρίας, βάσει των προδιαγραφών του έργου
που ορίζει ο πελάτης. Στη συνέχεια επικυρώ-
νεται ο τρόπος εφαρμογής και εκτέλεσης,
καθώς επίσης πραγματοποιείται η ανάλογη
εκπαίδευση στο εμπλεκόμενο προσωπικό και
στους συνεργάτες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Logistics

Η Synergy μεταφέρει την τεχνογνωσία της
στα Logistics σε επιχειρήσεις που επιθυ-
μούν να επανασχεδιάσουν την εφοδιαστική
τους αλυσίδα, με βάση τις σύγχρονες τά-
σεις και αναμενόμενες εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες Logistics, οι οποίες αποσκοπούν
στην εξεύρεση εξατομικευμένων και καινο-
τόμων λύσεων σε ζητήματα εφοδιαστικής
αλυσίδας, υποστηρίζοντας άλλες εταιρίες
ώστε να ξεπεράσουν τυχόν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
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Υπηρεσία 4PL 

Η επέκταση του επιχειρησιακού μοντέλου της Synergy περιλαμβάνει και την υπηρεσία
4PL, δηλαδή τη διαχείριση λογαριασμών μεταξύ του πελάτη και των κατάλληλων συ-
νεργατών που εκτελούν ένα έργο, είτε είναι εταιρίες 3PL, είτε μεταφορικές εταιρίες. 

Κύριος στόχος είναι η τυποποίηση και η ευθυγράμμιση των ποσοτικών και ποιοτικών
δεδομένων των πελατών, κυρίως αυτών που έχουν στόχο την εκτός Ελλάδας δραστη-
ριοποίησή τους. 

Η εμπειρία της Synergy ως 3PL, της δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να εφαρμόζει
μακροχρόνιες λύσεις με ευέλικτες διαδικασίες, σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, πάντα προς όφελος του πελάτη. 

Οι κύριες δραστηριότητες που εκτελούνται από τη Synergy στο πλαίσιο του 4PL είναι: 

Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures, SOP)

Διαχείριση Λογαριασμών (Account Management)

IT – Συστήματα – Επικοινωνίες

Τιμολόγηση

Υποβολή Εκθέσεων (Reporting)

Προτάσεις βελτίωσης – ανασχεδιασμός

Τομείς Δραστηριοποίησης

Ταχέως Κινούμενα Καταναλωτικά Αγαθά 
(FMCG - Fast Moving Consumer Goods)

Η Synergy αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εξειδικευμένων αναγκών των εταιριών
του χώρου των FMCG (ξηρών φορτίων), μέσω σύγχρονων Κέντρων Διανομής καθώς
και ενός πανελλαδικού δικτύου διανομής το οποίο έχει αναπτύξει και εξυπηρετεί πάνω
από 68.000 σημεία παράδοσης στην Ελληνική επικράτεια. 
Η Διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζει τη σημασία αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου
των τροφίμων, τη βαρύτητα της ορθής διαχείρισης των εμπορευμάτων και λειτουργεί
πάντα με γνώμονα τη φήμη των συνεργατών που της έχουν εμπιστευθεί τη διαχείριση
των προϊόντων τους.

Χημικά & Βιομηχανικά 

Η Synergy διαθέτει αδειοδοτημένη εγκατάσταση 10.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο με έμπει-
ρους και άριστα εκπαιδευμένους εργαζόμενους. Ο Υπεύθυνος Επικίνδυνων Εμπορευμά-



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

των (DG Officer), είναι εξειδικευμένος στη διαχείριση χημικών και επικίνδυνων προϊόντων
και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επικινδυνότητας του αποθηκευμένου φορ-
τίου, καθώς και τυχόν ασυμβατότητας μεταξύ των προϊόντων. Αναλαμβάνει την εκπαί-
δευση του προσωπικού και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία
με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπο-
ρευμάτων. Απώτερος σκοπός της Εταιρίας, είναι η πλήρης κάλυψη των πιο ειδικών απαι-
τήσεων από νέους και τωρινούς πελάτες και για το λόγο αυτό επενδύει συνεχώς για την
απόκτηση πιστοποιητικών και εργαλείων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των χημικών.

HO.RE.CA

Η Synergy, εξυπηρετώντας τον κλάδο εδώ και χρόνια, γνωρίζει τα απαιτητικά χρονο-
διαγράμματα και τις ιδιαιτερότητες. Το ολοκληρωμένο δίκτυο των Κέντρων Διανομής
καλύπτει σε πανελλαδικό επίπεδο τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις, αναφορικά με
τα μικρά σημεία παράδοσης, την ταχύτητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων, αλλά και
την ταχύτητα κάλυψης της αγοράς, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων σημείων. Η με-
θοδολογία σχεδιασμού των έργων, αλλά και η συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικής
τους εκτέλεσης, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την επίτευξη υψηλών στόχων δεικτών απόδοσης (KPIs).

Ηλεκτρονικά Είδη Προηγμένης Τεχνολογίας (Hi-Τech)

Η ταχύτητα στην εξέλιξη των ειδών και των απαι-
τήσεων στον τομέα των Καταναλωτικών Ηλεκτρι-
κών Ειδών, δημιουργεί την ανάγκη για υπηρεσίες
Εφοδιαστικής Αλυσίδας υψηλής ποιότητας, αλλά
και για καινοτόμες λύσεις στην εξυπηρέτηση της
αγοράς. Καθώς τα προϊόντα αυτά είναι ευαίσθητα
και συχνά υψηλής αξίας, η κατάλληλη υποδομή
είναι απαραίτητη για την υποδοχή και ταξινόμηση
του αποθέματος, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα
ογκομετρικά τους στοιχεία (συσκευασίες, σημάν-
σεις, κ.α) και λοιπά χαρακτηριστικά.

Η αυστηρή διαδικασία για την εισαγωγή των προϊόντων, o ποσοτικός και ποιοτικός έλεγ-
χος και η πιστοποιήση της ορθότητας των αποθεμάτων, είναι σε ευθυγράμμιση με τις ε-
ντολές αγοράς των πελάτων. Επίσης, τα πολλαπλά στάδια ελέγχου κατά την εκτέλεση
των παραγγελιών και σε επίπεδο micro-picking (διαχείριση τεμαχίου), εξασφαλίζουν
ασφάλεια και πιστότητα σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης. Οι υπηρεσίες της Εταιρίας
περιλαμβάνουν διαχείριση FIFO (first-in-first-out), FEFO (first-expired-first-out), LIFO
(last-in-first-out) κ.α, ανάλογα με τις προδιαγραφές, την ημερομηνία λήξης, την ιχνηλα-
σιμότητα, τα κανάλια B2B και B2C (Business to Business και Βusiness to Consumer), κ.α.
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Φάρμακα

Τα φάρμακα είναι ευπαθή προϊόντα και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης σε όλα τα στά-
δια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι υπηρεσίες logistics που συνδέονται με τη Φαρμα-
κοβιομηχανία, οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ποιοτικών ελέγχων
και πρακτικών (GxP - Good Practices), διασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείριση και δια-
κίνηση των προϊόντων. 

Η Synergy διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας (από 15 έως
25°C), ώστε να εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων, βάσει των εκάστοτε
προδιαγραφών τους. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των φαρμάκων, λόγω της ευπαθούς
τους κατάστασης, υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης, βάσει των παραπάνω
προτύπων (FIFO, FEFO, LIFO).

Οι λειτουργικές προδιαγραφές των προτύπων απαιτούν την αυστηρή τήρηση των παρακάτω
αρχών: 

Προδιαγραφές προϊόντων

Ημερομηνία λήξης

Ιχνηλασιμότητα

Διανομή εντός 24ωρών από τη λήψη της παραγγελίας

Εξέταση διαθεσιμότητας χρονικών παραθύρων

Κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών 
(νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, κανάλια B2C)

Καλλυντικά

Για την εξυπηρέτηση του κλάδου, η Synergy διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χώρο ελεγ-
χόμενης θερμοκρασίας (από 15 έως 25°C), ώστε να εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση
των προϊόντων, βάσει των εκάστοτε προδιαγραφών. Ακόμη, διαθέτει ειδικά εκπαιδευ-
μένο προσωπικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ είναι πιστοποιημένη από τις αρχές
για εργασίες ανασυσκευασίας και co-packing, καθώς και για άλλες υπηρεσίες, εξαι-
ρετικά σημαντικές για τον κλάδο, όπως: ετικετοκόλληση, πολλαπλές συσκευασίες, το-
ποθέτηση οδηγιών, συσκευασίες δώρου κ.λπ.

Auto - Moto

Η Synergy προσφέρει υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας στους πελάτες του κλάδου
της αυτοκινητοβιομηχανίας, διαχειριζόμενη προϊόντα όπως: ελαστικά, μπαταρίες, 
ανταλλακτικά, μηχανήματα, αναλώσιμα κ.α., με ειδικές απαιτήσεις όπως προσυμφω-
νημένα χρονικά όρια παράδοσης και ανάγκη για αυθημερόν τροφοδοσία της αγοράς.
Για το λόγο αυτό, η Εταιρία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες για
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την ταχύτατη εκτέλεση των παραγγελιών και παράλληλα έχει οργανώσει κανάλια αυ-
θημερόν διανομής, ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και να τους
παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

Τηλεπικοινωνίες

Οι ξεχωριστές συνθήκες και απαιτήσεις του τομέα των τη-
λεπικοινωνιών, δημιουργούν την ανάγκη για υπηρεσίες
Εφοδιαστικής Αλυσίδας υψηλής ποιότητας και ακρίβειας,
αλλά και καινοτόμες λύσεις στην εξυπηρέτηση της συ-
γκεκριμένης αγοράς. Η εξυπηρέτηση της  διανομής έως
τον τελικό παραλήπτη (B2B - Business To Business - & B2C
- Business Tο Customer), γίνεται μέσω του πανελλαδικού
δικτύου διανομής της Εταιρίας, το οποίο, με αξιοπιστία και
ασφάλεια, εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελα-
τολογίου του συγκεκριμένου κλάδου. Καθώς ο κλάδος
αυτός διαχειρίζεται ευαίσθητα προϊόντα, συχνά υψηλής
αξίας, είναι απαραίτητο να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή
για την υποδοχή, τον έλεγχο, την ταξινόμηση και τακτο-
ποίησή τους αναφορικά με τα ογκομετρικά τους στοιχεία,
τις συσκευασίες, τις σημάνσεις και τα χαρακτηριστικά.

Ναυτιλία

Η Synergy διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων συνεργατών για την
κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της ναυτιλίας και επενδύει σε συστήματα που της
επιτρέπουν να παρακολουθεί τη διαδικασία και να δίνει επαρκή πληροφόρηση στους
πελάτες της. Στην περίπτωση των παραδόσεων σε πλοία, η Εταιρία παρέχει στους πε-
λάτες άμεση και ακριβή ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, αναφορικά με την πορεία
των παραδόσεων, πέρα από τις τακτικές αναφορές, σχετικά με τους δείκτες απόδοσης
του παρεχόμενου έργου. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έκτακτα και
απόλυτα ακριβή προγράμματα παράδοσης, όσον αφορά στο χρόνο εκτέλεσης, ανά-
λογα και με τις απαιτήσεις του κλάδου αυτού.

Fashion

Η σχέση της Εταιρίας με τη βιομηχανία της μόδας, εξαρτάται άμεσα από μια σειρά από
μεταβολές τάσεων που σχετίζονται με τον ιδιαίτερα σύντομο κύκλο ζωής των προϊό-
ντων αυτών. Για αυτό η Εταιρία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, πάντα με βάση τις απαι-
τήσεις της αγοράς αλλά και τη συγκεκριμένη προδιαγραφή έργου που ζητά ο εκάστοτε
πελάτης, είτε αυτό προσαρμόζεται σε υφιστάμενο κανάλι διανομής, είτε σχεδιάζονται
ad hoc λύσεις, σε συνεργασία με τον πελάτη.

27



28

ΕΚΘΕΣΗ Β ΙΩΣ ΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019

e-Commerce

Το τοπίο στο παραδοσιακό λιανεμπόριο μεταβάλλεται ραγδαία, ενώ η τάση για ψηφια-
κές αγορές αυξάνεται συνεχώς, λόγω των νέων αναγκών που προκύπτουν. Το πολυ-
καναλικό λιανεμπόριο (Omni-Channel) παίρνει τα ηνία από το παραδοσιακό, το οποίο
μέχρι πρότινως κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Επίσης, το Omni-channel
είναι μία ολιστική προσέγγιση για το e-commerce, προσφέροντας στους πελάτες μία
ενοποιημένη αγοραστική εμπειρία αλλά και παροχή υπηρεσιών.

Η Synergy, ως μια Εταιρία 3PL που ξεχωρίζει για το πάθος της για καινοτομία και
διαρκή τεχνολογική εξέλιξη, μπορεί να επιτύχει την απόλυτη ψηφιακή εναρμόνιση με
την εφοδιαστική αλυσίδα. Διαθέτοντας τον ιδανικό συνδυασμό έμπειρου ανθρώπινου
δυναμικού και τεχνολογιών αιχμής, η Synergy παρέχει αποτελεσματικές, tailor-made
λύσεις για το e-commerce, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία στον πελάτη και συμ-
βάλλοντας καίρια στην ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: 

Παρακολούθηση του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Inventory)

Πρόβλεψη της ζήτησης (Demand Forecasting)

Παροχή ειδοποιήσεων αναφορικά με την κατάσταση των προϊόντων (Status Alerts)

Ενσωμάτωση συστημάτων (Systems Integration)

Ευελιξία και επεκτασιμότητα στο κάθε έργο (Flexibility and Scalability)

Παρακολούθηση και Εντοπισμός (Track and Τrace)
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Χώρες Δραστηριοποίησης

Τα τελευταία χρόνια η Synergy έχει θέσει υψηλούς στόχους αναφορικά με την εξωστρέ-
φειά της, επενδύοντας σε χώρες του εξωτερικού. Στην απόφαση αυτή συνέβαλλε το
επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας των υφιστάμενων Contract Logistics έργων πολυε-
θνικών εταιριών στην ελληνική αγορά. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στην Εταιρία να προωθη-
θεί και να εφαρμόσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, σε υπηρεσίες εφοδιαστικής
αλυσίδας στο εξωτερικό, τόσο μέσω του 3PL, αλλά και του 4PL μοντέλου.

Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε
και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων

και της Κεντρικής Ευρώπης
τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα η Synergy έχει παρουσία σε: 

Kύπρο

Βουλγαρία

Σερβία



Η Στρατηγική
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

5

5.1 Δημιουργία Αξίας

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Synergy αποτυπώνει τις πολιτικές και τις προτεραιότητες
που έχει θέσει σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μεσοπρό-
θεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Για την Εταιρία, η στρατη-
γική αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη συνεισφορά της
στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του OHE. 

Στόχο μας αποτελεί η εναρμόνιση
των δράσεων που υλοποιούμε

με διεθνείς και εθνικές πρακτικές
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπευθυνότητας,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του κλάδου

και κατ’ επέκταση της Ελληνικής
κοινωνίας και οικονομίας.

30
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Η στρατηγική της Εταιρίας περιγράφει τις ευκαιρίες για μείωση των περιβαλλοντικών
της επιπτώσεων, για βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, για αύξηση της ετοιμότητας
και της επιχειρηματικής συνέχειας και για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η Synergy δεσμεύεται να ακολουθεί τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις ηθικές
επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν τεθεί στη στρατηγική της, η οποία βασίζεται, δο-
μείται και αναπτύσσεται πάνω στους τρεις βασικούς πυλώνες βιωσιμότητας:

Ο Άνθρωπος

Το Περιβάλλον

Η Οικονομία

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη θέσπιση στόχων, διαδικασιών και πρωτο-
βουλιών, που συνδέονται άμεσα με τους βασικούς δείκτες απόδοσης της Εταιρίας (KPIs)
και βασίζονται στις δεσμεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας και τους πυλώνες Βιώσιμης Ανά-
πτυξης.

Η ομάδα σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί τα στοιχεία που συμβάλουν στην επιτυχή
εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρίας για Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά και στη διάφανη και
απρόσκοπτη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών της. Η ομάδα αποτελείται από στε-
λέχη της Εταιρίας, που εκπροσωπούν όλες τις βασικές Διευθύνσεις και λειτουργίες της.



Η Synergy είναι ενεργό μέλος των ακόλουθων φορέων και οργανισμών:

5.2 Ενδιαφερόμενα Μέρη

Η Synergy αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη, όλους τους εταίρους που επηρεά-
ζουν ή/και επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα
και τις υπηρεσίες της. 

Στόχος της Εταιρίας είναι να συμπράττει με τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών
της, καλλιεργώντας τον ανοιχτό διάλογο και την χωρίς αποκλεισμούς επικοινωνία, έτσι
ώστε να αναγνωρίζει τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται σε αυτές, με το βέλτιστο
δυνατό τρόπο. 

Για να επιτύχει το δομημένο αυτό διάλογο, έχει χαρτογραφήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη
της, αποτυπώνοντας τις προσδοκίες τους και την ανταπόκρισή της σε αυτές. 

Για την άρτια συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
αναπτύσσουμε διαδραστικές σχέσεις που διευκολύνουν
και βελτιώνουν την επικοινωνία μας και τη συνεργασία.
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Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων για τη Διαχείριση 
των Διεθνών Προτύπων GS1

Ελληνική Εταιρία Logistics

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διε-
θνούς Διαμεταφοράς & Επιχει-
ρήσεων Logistics Ελλάδος

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών

Ινστιτούτο Logistics 
Management Eλλάδος

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών 
Επιχειρήσεων

Ελληνική Εταιρία 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Chief Executive Officer’s Club

Corporate Responsibility &
Sustainability Network



Η διαμόρφωση και η διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών από την Εταιρία και κατ’
επέκταση η σχέση της με αυτά, προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Σε αυτόν περι-
λαμβάνονται ο δίαυλος επικοινωνίας και η συχνότητά του μεταξύ Εταιρίας και βασικών
ενδιαφερόμενων μερών, οι προσδοκίες που έχουν αυτά από την Εταιρία και η αντα-
πόκριση της ίδιας σε αυτές. 

Χαρτογράφηση-Επικοινωνία-Ανταπόκριση
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Ενδιαφερόμενα Μέρη

• Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Μετόχων

• Ετήσιος και εξαμηνιαίος Απολο-
γισμός και Δελτία Τύπου

• Δίαυλος Επικοινωνίας μεταξύ
Μετόχων και Επενδυτών

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

• Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμών, κ.α.

• Ανάπτυξη και παρακολούθηση KPIs

• Ενσωμάτωση πυλώνων και πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική της Εταιρίας,
διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική βιωσιμότητά της και την ηθική λειτουργία της

• Δημοσίευση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανταπόκριση

• Κερδοφορία και Μερισματική
απόδοση

• Δημιουργία καλής φήμης 
(branding)

• Διασφάλιση έγκαιρης 
και αξιόπιστης ενημέρωσης 

• Επενδύσεις

• Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και εφοδιαστική αλυσίδα

• Ηθική Λειτουργία και διαφάνεια

Προσδοκίες

Μέτοχοι / Επενδυτές

Εργαζόμενοι

Μέτοχοι/Επενδυτές

Πελάτες

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Προμηθευτές

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,
Ασφαλιστικές Εταιρίες

Ερευνητικά Ιδρύματα και Ακαδημαϊκοί Φορείς

Εργολάβοι

Τοπική Κοινωνία

Κλαδικοί Φορείς και Επιχειρηματική Κοινότητα

Κοινωνία

Κράτος και Δημόσιοι Φορείς

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Ανταγωνισμός
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Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Εργαζόμενοι

• Καθημερινή επικοινωνία μέσω
συναντήσεων, τηλεφωνικής 
και ηλεκτρονικής επικοινωνίας/
ανακοινώσεις

• Ετήσια έρευνα γνώμης προσω-
πικού

• Μηνιαίοι απολογισμοί 
απόδοσης (performance)

• Ετήσια αξιολόγηση

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της
Εταιρίας

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Υγεία και ασφάλεια στην εργα-
σία (συνθήκες εργασίας)

• Αναγνώριση των ικανοτήτων
και της προσπάθειας 
και επιβράβευση 

• Παροχή ίσων ευκαιριών 
και σεβασμός εργασιακών 
δικαιωμάτων

• Εκπαίδευση, ανάπτυξη επαγγελ-
ματικών και προσωπικών ικανο-
τήτων και εξέλιξη

• Σταθερό εργασιακό περιβάλλον

• Πρόσθετες παροχές

• Ανταγωνιστικές και αξιοκρατικές
απολαβές

• Διαφάνεια, ανοιχτός διάλογος
και ενημέρωση σχετικά με την
Εταιρία και την εργασία τους

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Πελάτες

• Ηλεκτρονική ή δια ζώσης συ-
νάντηση με ατζέντα όλων των
θεμάτων σχετικών με τις διαδι-
κασίες και τη βελτίωση των
υπηρεσιών (ανά 1-2 μήνες) 

• Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 

• Έρευνα ικανοποίησης πελατών
(ετήσια) 

• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
συναντήσεων 

• Ενημερωτικό δελτίο (3μηνιαίο) 

• Υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών 

• Έγκαιρη ενημέρωση αλλαγών
σε θέματα υπηρεσιών ή χρόνου
εξυπηρέτησης 

• Διαφάνεια και ενημέρωση 

• Εξυπηρέτηση και τεχνική υπο-
στήριξη 

• Αξιοπιστία, ήθος και ίση 
μεταχείριση

• Εφαρμογή προτύπων για την Υγεία και την Ασφάλεια σε όλους τους τομείς εργασιών 
της Εταιρίας και ενημέρωση των εργαζομένων

• Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη
των εργαζομένων

• Πρόσθετες παροχές, πέραν της νομοθεσίας

• Συμμετοχή εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις και ενέργειες της Εταιρίας

• Ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, 
αλλά και των τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων

Ανταπόκριση
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Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Πελάτες • Φόρουμ πελατών 

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
και επίσημης ιστοσελίδας της
Εταιρίας

• Παραδόσεις στους προβλεπόμενους χρόνους 

• Διαδικασία διαχείρισης αστοχιών 

• Οργάνωση Φόρουμ Πελατών για τη διευκόλυνση του διαλόγου με τους πελάτες 
και την προαγωγή της διαφάνειας 

• Λειτουργία Client Support Team

• Συνεχής ανατροφοδότηση από τους πελάτες μέσω των λειτουργών του τμήματος Account 
αλλά και των αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών 

• Έρευνα και ανάπτυξη για την παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών 
(business development)

Ανταπόκριση

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Συναντήσεις, τηλεφωνική 
και ηλεκτρονική επικοινωνία 
σε καθημερινή βάση για διαδι-
καστικά ζητήματα και μηνιαία
επικοινωνία για τον έλεγχο 
της συνεργασίας

• Ανακοινώσεις, ενημερωτικό
δελτίο, Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης (Δελτία Τύπου και
αναρτημένες ανακοινώσεις)

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

• Αξιοκρατική επιλογή προμηθευτών και συνεργατών

• Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών

• Αξιολόγηση προμηθευτών µε κριτήρια αντικειμενικότητας

• Συνέπεια πληρωμών

• Ενίσχυση τοπικών 
προμηθευτών

• Αξιοπιστία και αντικειμενικότητα
στην επιλογή προμηθευτών

• Υγεία και ασφάλεια

• Υπεύθυνη ενημέρωση 
και εξυπηρέτηση

• Συνέπεια πληρωμών

• Εργασιακές πρακτικές υψηλών
προδιαγραφών

• Συνέπεια στους χρόνους 
παράδοσης

• Ακρίβεια στην τιμολογιακή 
πολιτική

Προσδοκίες

Προμηθευτές,
Εργολάβοι

και Στρατηγικοί
Συνεργάτες

Ανταπόκριση
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Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Τοπική Κοινωνία

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Φόρουμ κοινοτήτων

• Συναντήσεις με εκπροσώπους
των κοινοτήτων

• Συνεργασίες σε κοινές δράσεις
και εκδηλώσεις

• Ενημερωτικό δελτίο

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Ενίσχυση τοπικών προμηθευ-
τών

• Χορηγίες και δωρεές

• Ενημέρωση σχετικά με δράσεις
της Εταιρίας και συνέργειες

• Στήριξη απασχόλησης και προ-
σφορά εργασίας στην τοπική
κοινωνία

• Προστασία περιβάλλοντος 
και δράσεις συντήρησης

• Ενημέρωση για επενδύσεις 
της Εταιρίας όσον αφορά 
στην Ασφάλεια και στην Υγεία

• Δωρεές και χορηγίες σε τοπικούς οργανισμούς, σχολεία κ.α.

• Σύστημα λήψης και διαχείρισης σχολίων ή παραπόνων

• Προσλήψεις από την τοπική κοινωνία

• Περιβαλλοντικές δράσεις με τη συνεργασία τοπικών φορέων, Δήμος, Περιφέρεια κ.α.

• Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• Δράση «Η Γειτονιά μας» 
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Ανταπόκριση

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Κράτος
και Δημόσιοι Φορείς

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Συναντήσεις ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και αναλόγως των
περιπτώσεων

• Δελτία Τύπου (όποτε απαιτείται)

• Εκδηλώσεις

• Διαφάνεια και ενημέρωση

• Πλήρης νομική συμμόρφωση

• Αρμονική συνεργασία 
και στήριξη σε ζητήματα 
που αφορούν τον κλάδο

• Εκπλήρωση εργασιακών 
υποχρεώσεων

• Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς

• Πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι των Κρατικών Φορέων και Αρχών

• Συνεργασία για τη δημιουργία μιας ενιαίας εθνικής βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Ανταπόκριση
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Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Κλαδικοί Φορείς
και Επιχειρηματική

Κοινότητα

• Συμμετοχή σε συνέδρια

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Εκδηλώσεις και συναντήσεις

• Ηλεκτρονική και τηλεφωνική
επικοινωνία

• Δελτία Τύπου

• Ενημέρωση σχετικά 
με τις δράσεις της Εταιρίας

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες,
εκδηλώσεις και συνεργασία

• Συνεργασία με την κοινότητα
κάνοντας χρήση των υπηρεσιών
των φορέων 
(χορηγίες, συνδρομές)

• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της επιχειρηματικής κοινότητας

• Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς

• Πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων έναντι των Φορέων και των Αρχών

• Κάλυψη των αναγκών τους μέσω τακτικών συνδρομών

• Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνουν

• Συμμετοχή εκπροσώπου της Εταιρίας στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Logistics

Ανταπόκριση

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Κοινωνία

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Συναντήσεις και συνέργεια σε
κοινές δράσεις και εκδηλώσεις

• Ενημερωτικό δελτίο και Δελτία
Τύπου

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Χορηγίες και δωρεές

• Αξιοπιστία και διαφάνεια

• Ενημέρωση και ανοιχτός 
διάλογος

• Στήριξη απασχόλησης

• Καθαρό περιβάλλον 
και βιοποικιλότητα

• Κοινές δράσεις

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα,

Ασφαλιστικές
Εταιρίες

• Τακτικές συναντήσεις 
(2 φορές το χρόνο)

• Γενική Συνέλευση Μετόχων

• Αποστολή οικονομικών κατα-
στάσεων

• Τακτική τηλεφωνική 
και ηλεκτρονική επικοινωνία
(όποτε απαιτείται)

• Συνέπεια πληρωμών

• Διαφάνεια και ενημέρωση 
σχετικά με τη χρηματοοικονο-
μική βιωσιμότητα και πορεία
της Εταιρίας

• Θετική ανταπόκριση προς τις υποχρεώσεις

Ανταπόκριση
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• Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και στήριξη ευπαθών ομάδων με χορηγίες και δωρεές

• Υποστήριξη των «Γιατρών χωρίς Σύνορα»

• Υποστήριξη του «Χαμόγελου του Παιδιού»

• Υποστήριξη Ιδρύματος «Ελπίδα»

• Υποστήριξη της φιλοζωικής οργάνωσης Ασπροπύργου «Τα φιλαράκια μας»

• Υποστήριξη με δωρεές στο γηροκομείο «Τριφύλλειον Ίδρυμα Κυθήρων»

• Υποστήριξη της ΜΚΟ «Αγάπη για ζωή»

• Συμμετοχή των εργαζομένων στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού «Race for Cure»

Ανταπόκριση

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Ερευνητικά Ιδρύματα
και Ακαδημαϊκοί

Φορείς

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Συναντήσεις και συνέργεια 
σε κοινές δράσεις 
και εκδηλώσεις

• Ενημερωτικό δελτίο και Δελτία
Τύπου

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Ενημέρωση και ανοιχτός διάλογος

• Κοινές δράσεις και συνεργασίες

• Χορηγίες και ενίσχυση του
ερευνητικού έργου

• Ενίσχυση απασχόλησης μέσω
πρακτικής άσκησης για φοιτητές
και απόφοιτους

• Ερευνητικά προγράμματα

• Στήριξη πρακτικής άσκησης

Ανταπόκριση

Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Μέσα
Μαζικής

Ενημέρωσης

• Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Συναντήσεις και εκδηλώσεις

• Δελτία Τύπου

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Τακτική επικοινωνία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική) και ενημέρωση μέσω του Τμήματος Marketing
& Επικοινωνίας της Εταιρίας

• Ανακοινώσεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας

Ανταπόκριση

• Eνημέρωση σχετικά με τη δρα-
στηριότητα και τις ενέργειες
της Εταιρίας

• Συνεργασία με τα ΜΜΕ κάνοντας
χρήση των υπηρεσιών τους 
(διαφήμιση, αγγελίες εργασίας,
δελτία τύπου, συνεντεύξεις κ.α.)

• Παροχή πληροφοριακού υλικού
για τον κλάδο, την αγορά και τις
τάσεις

• Συμμετοχή σε μαζικές έρευνες
προϊόντων και υπηρεσιών
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Δίαυλος Επικοινωνίας
& Συχνότητα

Προσδοκίες

Ανταγωνισμός • Ιστοσελίδα Εταιρίας

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Ενημέρωση και σεβασμός

• Υγιής και υπεύθυνος 
ανταγωνισμός

• Πλήρης συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού

Ανταπόκριση

5.3 Δεσμεύσεις και Στόχοι

Οι πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και τη χά-
ραξη της στρατηγικής μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριες δεσμεύσεις έχουν αποτυπωθεί
ως εξής:

Άνθρωπος

Επενδύουμε σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, τοποθετώντας την υγεία 
και την ασφάλεια των ανθρώπων στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας

Καλλιεργούμε και ενισχύουμε ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον 
με επίκεντρο τη συνεργασία, τη συμμετοχή των εργαζομένων 
και τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης

Δημιουργούμε ισχυρές συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες και υποστηρίζουμε ενεργά 
τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή τους, μέσω της προώθησης του εθελοντισμού 
και της συμμετοχής των εργαζομένων μας σε αυτές

Στηρίζουμε και υλοποιούμε κοινωνικές δράσεις με στόχο να συνεισφέρουμε,  
τόσο στην τοπική κοινωνία που μας φιλοξενεί, όσο και στο σύνολο εν γένει.

Περιβάλλον

Εναρμονιζόμαστε πλήρως με την περιβαλλοντική νομο- 
θεσία και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμους και υπεύθυ-
νους τρόπους λειτουργίας, καθώς η προστασία του περι-
βάλλοντος είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες

Ενθαρρύνουμε το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη για
περιβαλλοντικά θέματα και χτίζουμε ισχυρές συνεργασίες
ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις.
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Διασφάλιση της διαφορετικότητας
και της ισότητας στις προσλήψεις

Ετήσια αξιολόγηση των εργαζομένων

Παροχή επαρκών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την αποτελεσματική

κατάρτιση των εργαζομένων
και την επαγγελματική τους εξέλιξη 

Talent Management

Μέτρηση ποσοστού ικανοποίησης
εργαζομένων

Το 50% του συνόλου του προσωπικού 
να είναι γυναίκες

Δημιουργία διαδικασίας, η οποία 
θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση 

Παροχή 28 ωρών εκπαίδευσης 
ανά εργαζόμενο

92% συμμετοχή εργαζομένων 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Επαναφορά του προγράμματος
καθοδήγησης ταλαντούχων εργαζομένων

Διεξαγωγή Έρευνας Ικανοποίησης 
εντός του 2020

Άνθρωπος (Ανθρώπινο Δυναμικό) Στόχος 2020

Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων για εκπόνηση έρευνας

σε θέματα logistics και μεταφορών

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Κοινωνική συνεισφορά
μέσω χρηματοδότησης δράσεων/

προγραμμάτων

Χρηματοδότηση ενός Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος κάθε έτος

Απασχόληση τριών (3) ατόμων 
υπό καθεστώς πρακτικής άσκησης 

15% των εργαζομένων να έχουν 
συμμετοχή εθελοντικά σε προγράμματα
και δράσεις τις Εταιρίας 

Προσφορά στην κοινωνία 7.500€

Άνθρωπος (Κοινωνία) Στόχος 2020

Οικονομία

Ενσωματώνουμε τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής 
διακυβέρνησης στη στρατηγική μας και δεσμευόμαστε να διεξάγουμε 
τις δραστηριότητές μας με υπευθυνότητα και διαφάνεια

Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και ακολουθούμε 
τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη και επέκταση του χαρτοφυλακίου των πελατών

Μελετούμε, αξιολογούμε προληπτικά και διαχειριζόμαστε πιθανούς κινδύνους, 
διαφυλάσσοντας έτσι την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μας.
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Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών

Μείωση εκπομπών CO2

Ανακύκλωση 
και επαναχρησιμοποίηση υλικών

Υπεύθυνες προμήθειες

Μείωση αποβλήτων
(στερεών και υγρών)

Αύξηση ανακυκλώσιμων υλικών κατά 5%

Μείωση εκπομπών κατά 5%

Αύξηση ανακύκλωσης χαρτοκιβωτίων 
και παλετών (χαρτί και ξύλο) 
και επαναχρησιμοποίηση υλικών 

Αξιοποίησή τους σε άλλες 
δραστηριότητες για τη συνεχή βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της Εταιρίας

Σύνταξη νέας διαδικασίας αξιολόγησης 
προμηθευτών

Μείωση αποβλήτων 10-15%

Πλανήτης Στόχος 2020

Διατήρηση υψηλού επιπέδου
ικανοποίησης πελατών

Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων 
πελατών και συνεργατών

Αποτελεσματικότερη διαχείριση
παραπόνων

Μείωση των παραπόνων των πελατών 
κατά 10%

Μηδενικές απώλειες δεδομένων 

Μείωση χρόνου ανταπόκρισης
στις αστοχίες και τα λάθη
εντός τεσσάρων (4) ωρών

Οικονομία Στόχος 2020



Οικονομική Βιωσιμότητα6

6.1 Οικονομική Επίδοση

Το 2019, η Εταιρία πέτυχε για μια ακόμη συνεχόμενη
χρονιά, να βελτιώσει το μερίδιό της στην Ελληνική
αγορά, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στην
κοινωνία, στο σύνολο της. 

Σε σύγκριση με το 2018, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε
κατά 30,18%. Η αύξηση οφείλεται στην προσθήκη νέων
πελατών στους οποίους προσφέρθηκε το σύνολο των
υπηρεσιών της Εταιρίας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA),
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εταιρίας ανήλ-
θαν σε 2.739.136,21 € έναντι 896.290,77 € της προηγού-
μενης χρονιάς, σημειώνοντας αύξηση κατά 205,6%.
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                                                                                            18.995.937 €

Έσοδα                                                                                         13.642.038,45 €

Λειτουργικά κόστη                                                                        12.651.217 €

Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων                                            2.497.925 €

Πληρωμές προς φορείς                                                                   38.489 €
χρηματοδότησης

Πληρωμές προς το Κράτος                                                          3.780.006 €

Κοινωνική προσφορά                                                                     28.300 € 2 

Άμεση Οικονομική Αξία που παράγεται 

Οικονομική Αξία που διανέμεται

6.2 Επιχειρηματικές Επενδύσεις και Καινοτομία

Η Εταιρία επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Sup-
ply Chain Engineering), έργο που έχει αναλάβει μια ξεχωριστή ομάδα από επαγγελματίες,
με στόχο την ανάλυση των αναγκών κάθε νέου έργου της Εταιρίας αλλά και τη βελτίωση
των διαδικασιών των ήδη υπαρχόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εξελιγμένων τε-
χνολογικών εργαλείων και συστημάτων που υποστηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και
στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση της δουλειάς και της λειτουργίας της Εταιρίας. 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πάντα
στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

που θα συνδράμουν στην υλοποίηση των στόχων τους
και στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Για τη Synergy, η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κομμάτι της έρευνας, η
οποία είναι πυρήνας του Εταιρικού της DNA. Η Εταιρία επενδύει είτε σε συστήματα
νέων τεχνολογιών, είτε σε ενσωμάτωση πρακτικών εντός των διαδικασιών της, οι
οποίες θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τις επιδόσεις της. 

H Εταιρεία διαθέτει το απαραίτητο σύγχρονο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη
των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, αξιοποιώντας εξελιγμένες λύσεις
και εξοπλισμό σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η Εταιρία ανταποκρίνεται
στο έπακρο στην ανάγκη των πελατών της για «ορατότητα» (visibility), μέσω της παρα-
κολούθησης των σειριακών αριθμών, της δυνατότητας ιχνηλασιμότητας, ακόμη και σε
επίπεδο τεμαχίου (κρίσιμος παράγοντας για κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα,
κ.α) και μιας σειράς άλλων δράσεων.
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Η Τεχνολογία με μια ματιά

Η κάλυψη των απαιτήσεων της Synergy και των πελατών της, στηρίζεται στο πλέον σύγ-
χρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας «Logistics Vision
Suite 3plus». Οι δυνατότητες του συστήματος, σε συνδυασμό με τη χρήση πολλαπλών
μέσων εισαγωγής της πληροφορίας (barcode scanning, RFIDs, κ.α), εξασφαλίζει την
πλήρη καταγραφή και διατήρηση όλων των πληροφοριών που αφορούν στη διαδρομή
που ακολούθησε µία συγκεκριμένη μονάδα ή παρτίδα ενός προϊόντος, από την παραλαβή
έως τον τελικό καταναλωτή.  

Η ενσωμάτωση της καινοτομίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εσωτερικής λειτουρ-
γίας της Εταιρίας, αλλά και της συνεργασίας με τους πελάτες.

Πιστεύουμε σε μια λιτή και ταυτόχρονη ισχυρή
οργάνωση και δομή που ενισχύεται από την εισαγωγή

καινοτομιών, τόσο σε επίπεδο συστημάτων και εξοπλισμού,
όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης εργασίας

και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
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Στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσιών, η Synergy, επιπλέον των reports σχετικά με τις
υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία
μέσω του εργαλείου Qlik Sense, το οποίο αποτελείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα
και ένα Σύστημα Επιχειρηματικών Πληροφοριών. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για
την εξαγωγή δεδομένων εμπορικού χαρακτήρα με τη ματιά ενός «logistician» (ειδικός
σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας). Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στη λήψη των βέλ-
τιστων εμπορικών αποφάσεων.

Κοινωνικό προϊόν της Synergy 

Η Synergy, μέσω της δραστηριότητάς της, δημιουργεί αξία για την οικονομία, την κοι-
νωνία και το περιβάλλον, μέσα στα οποία δρα και αναπτύσσεται. Συγκεκριμένα, το
συνολικό κοινωνικό προϊόν της Synergy για το 2019, ανέρχεται σε 15.608.182€.

Εργαζόμενοι (μισθοί και επιδόματα): 2.497.925 € + Δαπάνες σε Προμηθευτές: 9.191.641€
+ Περιβαλλοντικές δαπάνες και επενδύσεις: 198.610€ + Κράτος (φόροι και εισφορές):
3.780.006€ + Κοινωνική προσφορά: 12.000€.

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 30,18%

Το συνολικό κοινωνικό προϊόν της Synergy
για το 2019, ανέρχεται σε 15.608.182 €

Οι Επιδόσεις μας



Εφοδιαστική Αλυσίδα και Αγορά7
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Δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες για την παροχή
υψηλής ποιότητας  υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αλλά και η
υπέρβαση των προσδοκιών τους, εξασφαλίζει τη βιω-
σιμότητα της Εταιρίας και την ανάπτυξή της έναντι του
ανταγωνισμού.

Έχοντας ως γνώμονα την υπευθυνότητα προς την
αγορά, οι δραστηριότητες της Εταιρίας προσαρμόζονται
συνεχώς στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν, ώστε
να παρέχεται αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.

Η πελατοκεντρική προσέγγιση και πολιτική της Synergy,
σε συνδυασμό με τη δημιουργία ισχυρών δεσμών συ-
νεργασίας με τους αποθέτες, έχει ως αποτέλεσμα τη
σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών και ένα εξαιρε-
τικά υψηλό ποσοστό διατήρησης πελατών (Customer
Rate Retention) 94,2%.



ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

47

7.1 Ευθύνη απέναντι στους πελάτες

Ικανοποίηση πελατών

Συνεχώς επιδιώκουμε να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας και για αυτό
το λόγο ενσωματώνουμε καινοτόμες, νέες διαδικασίες και υπηρεσίες, προκειμένου να
κατακτούμε αυτό το στόχο σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής της πολιτικής, αλλά και της άμεσης εξυπηρέτησης
των συνεργατών και πελατών της, η Εταιρία έχει στραφεί σε διαδικασία ηλεκτρονικής
τιμολόγησης, υιοθετώντας την τεχνολογία e-billing. 

Μέχρι και σήμερα έχουμε εφαρμόσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο
90% των πελατών μας.

Η διαχείριση τυχόν αστοχιών στην εκτέλεση των υπηρεσιών, αποτελεί μια από τις πιο ση-
μαντικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών της Εταιρίας, διότι μέσω αυτής της διαδικασίας
εντοπίζονται και επιλύονται προβλήματα και τυχόν αστοχίες που μπορεί να προκύψουν, σε
μια τόσο πολύπλοκη δραστηριότητα. Η Synergy διαθέτει ειδική διαδικασία διαχείρισης αστο-
χιών, με εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος Υποστήριξης Πελατών, έτσι ώστε να αντα-
ποκρίνεται με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στα αιτήματα των πελατών.

Στη Synergy έχει δημιουργηθεί μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία καταγράφονται οι
αστοχίες ανά πελάτη και λαμβάνονται υπόψη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη συ-
νέχεια, οι αστοχίες αυτές ταξινομούνται ανάλογα με την αιτιολογία τους, μελετώνται
και κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την υπαιτιότητά τους. Παράλληλα, γίνεται κατα-
γραφή του χρόνου απόκρισης στο εκάστοτε παράπονο, δηλαδή το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε από την καταχώρηση του παραπόνου, μέχρι την επίλυση του, όπου
προοδευτικά και μέσω συγκεκριμένων ενεργειών επιδιώκεται η μείωση του χρόνου
αυτού. Τέλος, οι πελάτες ενημερώνονται αναφορικά με το αποτέλεσμα της έρευνας
και με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως προς την αποκατάσταση της αστοχίας,
εφαρμόζοντας προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή της επανάληψής της. 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Synergy
είναι ότι είμαστε θετικοί στον ανοιχτό εποικοδομητικό

διάλογο και προσκαλούμε τους πελάτες να επικοινωνήσουν
μαζί μας, εκφράζοντας οποιοδήποτε προβληματισμό,

στο πλαίσιο της συνεχούς μας βελτίωσης.

Το 2019, καταγράφηκαν 4% επιπλέον περιστατικά από το 2018, τα οποία ελέγχθηκαν
και απαντήθηκαν/αποκαταστάθηκαν στο σύνολό τους. Τα περιστατικά αφορούσαν κατά
56% θέματα διανομής και επιλύθηκαν άμεσα.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και αναλύονται εσωτερικά στην Εταιρία, μέσω της
ετήσιας έρευνας που διεξάγεται κάθε χρόνο από το ηλεκτρονικό σύστημα αστοχιών.
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Η Synergy παρακολουθεί συστηματικά συγκεκριμένους δείκτες (KPIs), οι οποίοι απο-
τελούν τα βασικά εργαλεία για τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητάς
της έναντι των πελατών της.

KPIs 

Η μέτρηση δεικτών απόδοσης αποτελεί πρόκληση για την ορθή εκτίμηση της προόδου
της Εταιρίας και της στρατηγικής που ακολουθείται. Οι δείκτες που ακολουθούνται είναι
οι κύριοι δείκτες μέτρησης απόδοσης, οι οποίοι και εναρμονίζονται πλήρως με τη στρα-
τηγική της Εταιρίας.

Κύριοι Δείκτες Επιδόσεων                                   2019                      Στόχος

Ακρίβεια στη διαχείριση αποθεμάτων                             99,8%                           99,9%

Ποσοστό παραγγελιών που παραδόθηκαν                      99,7%                       min 99,8%

Αυθημερόν % ανταπόκριση στις αστοχίες                      84,2%                            5%

Διατήρηση Πελατολογίου                                                  94,2%                            95%

Έγκαιρες αποστολές                                                          98,6%                       min 98,5%

Επιστροφές από υπαιτιότητα της Synergy                       0,07%                            5%

Ποσοστό κατεστραμμένων                                               0.03%                            5%

Ορθότητα τιμολόγησης                                                     99,8%                       min 99,5%

Πλήρης παράδοση                                                               99%                              5%

Κάλυψη POD                                                                      83,8%                            5%
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Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

Στη Synergy εμμένουμε στην ποιότητα και προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση σε
όλα τα στάδια των διαδικασιών κάθε συνεργασίας.

Οδηγός της απόδοσης και του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας, είναι η πληθώρα δει-
κτών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των
επιπέδων απόδοσης σε κομβικούς τομείς όπως: ακρίβεια αποθέματος, πληρότητα στην
εκτέλεση των παραγγελιών, εγκυρότητα των παραδόσεων, ταχύτητα στις παραλαβές, δια-
θεσιμότητα του αποθέματος, ταχύτητα ανταπόκρισης στα αιτήματα πελατών, κ.α. 

Προτείνουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις σε κάθε πρόβλημα ή ανάγκη που
τυχόν προκύψει από τον πελάτη στο πλαίσιο της εφοδιαστικής του αλυσίδας.

Η Εταιρία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτούνται, είτε από τη
νομοθεσία είτε από κάθε σύγχρονο οργανισμό και υποψήφιο πελάτη. Παράλληλα, υλο-
ποιούνται συχνά αξιολογήσεις επί των συστημάτων, των διαδικασιών και των πιστοποι-
ήσεων της Εταιρίας, οι οποίες ολοκληρώνονται με απόλυτη επιτυχία. Οι αξιολογήσεις
συντελούνται από εξειδικευμένους ελεγκτές, οι οποίοι πραγματοποιούν αυστηρούς
ελέγχους (audits), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές που ακολουθούν οι
πολυεθνικές εταιρίες/πελάτες μας. 

Οι ελεγκτές επισκέπτονται την Εταιρία, ώστε να εξετάσουν το  επίπεδο απόκρισης του τοπι-
κού 3PL συνεργάτη, σε σχέση με τα παγκόσμια πρότυπα και τις συμφωνηθείσες Τυποποι-
ημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOPs), αλλά και αναφορικά με τις επιδόσεις του σε τομείς
όπως της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η Πολιτική Ποιότητας είναι
αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, όπως όλες οι Πολιτικές της Εταιρίας.
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          ISO 9001: 2015      Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τη διαχείριση συστημάτων 
                                           εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό τρίτων.

         ISO 14001: 2015      Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συστημάτων 
                                           εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό τρίτων.

  OHSAS 18001: 2007      Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

      ISO 22000: 2005      Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων, 
                                           για την αποθήκευση και διακίνηση συσκευασμένων 
                                           τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος.

                      ΥΑ 1348      Εφαρμογή αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή
πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Δείκτης Διατήρησης Πελατολογίου 94,2%

Δείκτης Απόδοσης Έγκαιρης αποστολής 98,6%

Δείκτης Απόδοσης Πλήρους παράδοσης 99%

Οι Επιδόσεις μας
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7.2 Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Κώδικας Προμηθευτών

Ο «Κώδικας Δεοντολογίας» της Synergy, περιλαμβάνει τις βασικές προϋποθέσεις της Εται-
ρίας για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνεργασιών με τους προμηθευτές/υπεργολά-
βους. Μέσα από τις ενότητες του Κώδικα, η Synergy στοχεύει στη δέσμευση των προμη-
θευτών στις καλές πρακτικές. Η Εταιρία έχει καθορίσει συγκεκριμένες προδιαγραφές που
πρέπει να πληρούν όλοι οι προμηθευτές και υπεργολάβοι πριν την ανάθεση οποιουδήποτε
έργου. Οι ενότητες καλύπτουν τα θέματα που αφορούν στην Περιβαλλοντική Διαχείριση,
στην Υγιεινή και Ασφάλεια, στους Κανόνες Δεοντολογίας και στις Συνθήκες Εργασίας.

Η αναλυτική σχέση της Εταιρίας με τους προμηθευτές και οι κανόνες διευθέτησης βρί-
σκονται στο Κεφάλαιο 12, όπου παρατίθεται ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρίας.

Επιλογή προμηθευτών από την τοπική κοινωνία

Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά μήκος της εφο-
διαστικής αλυσίδας, επιλέγοντας προμηθευτές από την τοπική κοινωνία, όπου αυτό είναι
εφικτό. Με αυτό τον τρόπο, η Εταιρία παρέχει άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη στην
τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, ενισχύοντας παράλληλα την εταιρική της φήμη.

Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών/ συνεργατών

Όλοι οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της Synergy, αξιολογούνται δίνοντας έμφαση σε
συγκεκριμένα κριτήρια: τις πολιτικές διασφάλισης της τήρησης των προδιαγραφών και της
ποιότητας των προμηθειών, του τελικού προϊόντος, της υπηρεσίας που η Εταιρία αναθέτει
και παραλαμβάνει, ενώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, κοινοποιούνται τα αποτελέ-
σματα υπό τη μορφή παραπόνου. Ακόμη, πραγματοποιείται έλεγχος στις εγκαταστάσεις
των προμηθευτών, με σκοπό την αξιολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση του 90% των πελατών μας

Οι Επιδόσεις μας
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Στη Synergy, σχεδιάζουμε
και υλοποιούμε δράσεις με στόχο

την προστασία του περιβάλλοντος,
ενώ παράλληλα λειτουργούμε με σεβασμό

προς αυτό, εφαρμόζοντας
ενέργειες ορθής διαχείρισης της ενέργειας,
του νερού και τη συνετή χρήση αναλώσιμων

υλικών καθώς και ανακύκλωσης,
σε όλες τις εγκαταστάσεις μας.

Πρότυπο ISO 14001

Η υιοθέτηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης ISO 14001, έχει σκοπό την περιβαλλοντική προστασία
και τη βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται με
στόχο τη μείωση των πρώτων υλών και της ενέργειας, τη
βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση των αποβλήτων,
την πρόληψη των μολύνσεων και τη συμμόρφωση με το
νομοθετικό πλαίσιο.
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8.1 Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Αέριων Εκπομπών

Αναζητούμε διαρκώς τρόπους και δράσεις για να μειώσουμε την ενέργεια που κατανα-
λώνουμε στις εγκαταστάσεις μας και να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα των
κτιρίων και του εξοπλισμού μας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας αλλά και το στελεχιακό της δυναμικό δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της
και στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση και μείωση του αντίκτυπου που προκύ-
πτει από τη λειτουργία της. Ειδικότερα, η κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις της Synergy το 2019 ανήλθε σε 959.170 kwh, συγκριτικά με το 2018 που
ήταν 769.950 kwh, με το κύριο μέρος της ενέργειας να καταναλώνεται στις εγκατα-
στάσεις Σχοινέζα και Βαθύ Πηγάδι.

Ο φωτισμός LED προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατανάλωση ενέργειας και
στη σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία στοχεύει
στην πλήρη αντικατάσταση των φωτιστικών, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της μέχρι το
2021. Έως το τέλος του έτους αναφοράς της Έκθεσης, το 45% των εγκαταστάσεων της
Synergy καλύπτονται από φωτισμό LED. Ειδικότερα, καλύπτονται 27.000 τ.μ. από τα συ-
νολικά 60.000 τ.μ. των στεγασμένων χώρων της Εταιρίας.



Η Υπευθυνότητά μας
στις Μεταφορές

9

Στον τομέα των μεταφορών η χρήση ενός στόλου οχημά-
των φιλικά προς το περιβάλλον, συμβάλλει σταθερά στη
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της Εταιρίας. Η
αξιολόγηση του συνεργαζόμενου στόλου, αποτελεί μια
συστηματική διαδικασία, με στόχο οχήματα που πληρούν
όλο και περισσότερο τις φιλικές προς το περιβάλλον προ-
διαγραφές τελευταίας τεχνολογίας. 

Οι συνεργάτες αξιολογούνται σε ετήσια βάση και όταν
κρίνεται σκόπιμο η Εταιρία συνάπτει νέες, πιο αποδοτικές
συνεργασίες. Ενδεικτικά, τα απευθείας συνεργαζόμενα
με την Εταιρία Δημόσιας Χρήσης φορτηγά, αποτελούνται
κατά 66% από οχήματα τεχνολογίας «Euro 4» και άνω.

Η ανάγκη μετάβασης από τα συμβατικά συστήματα με-
ταφορών σε νέας τεχνολογίας, είναι πλέον προφανής. Για
τη Synergy, η βιώσιμη κινητικότητα είναι μονόδρομος,
καθώς η Εταιρία ακολουθεί και συμμορφώνεται πλήρως
με τις Ευρωπαϊκές επιταγές για την προστασία του περι-
βάλλοντος, τόσο σε τοπικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο.
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Ως υπεύθυνη επιχείρηση, προσπαθούμε και αναζητούμε τρόπους και λύσεις για να
μειώσουμε το ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος της λειτουργίας της Εταιρίας μας.

Στο άμεσο μέλλον, η Synergy θα προχωρήσει σε επενδύσεις που αφορούν στη βιώσιμη
κινητικότητα, με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Πέραν της καινοτόμου
τεχνολογίας των βιώσιμων μεταφορών, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμά-
των, η Εταιρία έχει επενδύσει στη βελτιστοποίηση των δικτύων μεταφορών και των
διαδικασιών δρομολόγησης.

Η υιοθέτηση πληροφοριακού συστήματος δρομολόγησης (Vehicle Routing System),
μπορεί να συνεισφέρει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προ-
καλούνται από τις μεταφορές, καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η
χρήση τέτοιων συστημάτων, μειώνει σημαντικά τα περιττά χιλιόμετρα που διανύονται
από τα οχήματα, ενώ λόγω του καλύτερου προγραμματισμού διανομής και του βέλτι-
στου τρόπου φόρτωσης, μειώνεται ο αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιούνται κα-
θημερινά, επιτυγχάνοντας καλύτερα lead times.

Παράλληλα, η μείωση του μεταφορικού κόστους, έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της εμπει-
ρίας του πελάτη. Στην προσπάθειά της να βελτιώνεται συνεχώς, η Synergy έχει εντάξει
στα προσεχή επενδυτικά της πλάνα, την προμήθεια νέου συστήματος ημι-αυτόματης
δρομολόγησης, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα του στόλου της.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών της Εταιρίας μειώνεται σημαντικά μέσω
της βελτιστοποίησης των δικτύων μεταφοράς (συμφορτώσεις, συνδυασμένες μεταφο-
ρές), τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Με την εισαγωγή των shared Logistics
στρατηγικών, η Εταιρία είναι σε θέση να φορτώνει τα οχήματα πιο αποτελεσματικά, αυ-
ξάνοντας το συντελεστή φόρτωσης και μειώνοντας τα δρομολόγια.

Επίσης, εφαρμόζεται η χρήση συνδυασμένων μέσων μεταφοράς (θαλάσσιες, οδικές,
αεροπορικές, σιδηροδρομικές), όπου αυτό είναι εφικτό. Ακόμη μελετάται η συνέργεια
με εμπορικές εταιρίες και 3PL, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο της μείωσης των
αέριων ρύπων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μετάβασης στη νέα πραγματικότητα των
βιώσιμων μεταφορών, οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους οδηγούς του στόλου μας.

Οι οδηγοί των οχημάτων εκπαιδεύονται και ενημερώνονται συνεχώς, έτσι ώστε να οδη-
γούν με ασφάλεια και να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων,
μέσω της έξυπνης οδήγησης (Eco-Driving). Ακόμη, διενεργούνται ειδικά σεμινάρια για
τη σωστή συντήρηση των οχημάτων τους, καθώς και για το πώς οι ίδιοι θα μπορούν να
πραγματοποιούν καθημερινό έλεγχο (πίεση ελαστικών, στάθμη λαδιού, τυχόν διαρ-
ροές, κ.α), έτσι ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να έχουν μειωμένα λει-
τουργικά κόστη.
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9.1 Διαχείριση Νερού

Η Synergy εφαρμόζει δράσεις για τον περιορισμό της χρήσης νερού στις εγκαταστάσεις
της. Παρά το γεγονός ότι το νερό και οι πρώτες ύλες που καταναλώνονται στην Εταιρία
είναι περιορισμένες, παρακολουθείται η χρήση τους και καταγράφεται η ορθολογική δια-
χείρισή τους. Σε συστηματική βάση, γίνεται καταγραφή του νερού που καταναλώνεται στην
Εταιρία και αφορά στις εγκαταστάσεις των γραφείων, στους αποθηκευτικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους. Στη συνέχεια, τίθενται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι μείωσης νερού.

Η συνολική κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ανήλθε σε 5.694 m3

νερό, μειωμένη κατά 2,3% έναντι του 2018, το οποίο προήλθε από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
Το κύριο μέρος του νερού καταναλώθηκε στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Σχοινέζα.

Η Synergy πιστή στους στόχους της, έχει ακολουθήσει διαδικασίες που στοχεύουν στην
ορθολογική χρήση του νερού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το ποτιστικό σύ-
στημα της Εταιρίας που χρησιμοποιείται για την άρδευση φυτών και δέντρων στον περι-
βάλλοντα χώρο της Εταιρίας, ρυθμίζεται και παρακολουθείται συστηματικά, καθώς
αποτελεί και την κύρια πηγή κατανάλωσης νερού. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους
συνεργάτες, διενεργούνται έλεγχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης για τυχόν διαρροές σε
τακτά διαστήματα και συντηρείται προληπτικά το δίκτυο νερού. Επίσης έχουν ενημερωθεί
τόσο οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, όσο και οι συνεργάτες που επισκέπτονται τις εγκατα-
στάσεις, για την προσεκτική χρήση του νερού.
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9.2 Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση & Μείωση Αποβλήτων

Σεβόμαστε το περιβάλλον και αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των
στερεών και των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας. 

Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις, υλοποιείται με γνώ-
μονα την ισχύουσα νομοθεσία. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται δεν εγκυμονούν κιν-
δύνους για το φυσικό περιβάλλον, καθώς δεν εμπεριέχουν χημικά κατάλοιπα. Αντίστοιχα,
τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν στην πλειοψηφία τους χαρτί, πλαστικό και ξύλο, τα
οποία συλλέγονται και ανακυκλώνονται, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

Κάδοι ανακύκλωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις

Όλοι οι χώροι γραφείων, οι αποθήκες και οι εξωτερικοί
χώροι της Εταιρίας, έχουν εξοπλιστεί με ειδικούς κά-
δους ανακύκλωσης: χαρτιού, πλαστικού και μπατα-
ριών. Η συστηματική ανακύκλωση υλικών, αποτελεί
μέρος της Εταιρικής κουλτούρας της Synergy και έτσι
η Εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες με αναγνωρισμέ-
νες εταιρίες ανακύκλωσης, που αναλαμβάνουν την
ασφαλή διαχείριση των υλικών που απορρίπτονται.
Τέλος, με γνώμονα τη μείωση χρήσης πλαστικού, όλοι
οι κάδοι απορριμμάτων είναι χωρίς πλαστικές σακού-
λες. Το άδειασμα των κάδων πραγματοποιείται με την
απευθείας ρίψη των απορριμμάτων στους κάδους
αποκομιδής σκουπιδιών, με τη χρήση μικρότερων τρο-
χήλατων κάδων.

Ανακύκλωση και Εξοικονόμηση υλικών

Η ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και μπαταριών στις εγκαταστάσεις της Synergy ανήλθε
σε 286.091 κιλά το 2019, έναντι 252.458 το 2018.

Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν ανά εγκατάσταση:

Εγκατάσταση                                                           Ποσότητες Υλικών (kg)

Σχοινέζα                                                                                                211.499

Δύο Πεύκα                                                                                             27.539

Χάβωση                                                                                                 6.644

Βαθύ Πηγάδι/Μελίσσια                                                                        22.409
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Ακόμα, το 2019 ανακυκλώθηκαν 63 μελανοδοχεία εκτυπωτών (έναντι 55 το 2018), καθώς
και μπαταρίες, σε συνεργασία με εταιρία ανακύκλωσης γραφικής ύλης και της Εταιρίας
“ΑΦΗΣ” για τις μπαταρίες. Ως δραστικό μέτρο για την εξοικονόμηση χρήσης χαρτιού, η
Εταιρία αποφάσισε να υιοθετήσει την κεντρικά ρυθμιζόμενη «Πολιτική της Διπλής Εκτύπω-
σης», για τη μείωση της άσκοπης χρήσης χαρτιού. 

Έχουμε προνοήσει για κεντρικά ρυθμιζόμενη εκτύπωση διπλής όψης σε όλους τους υπολογιστές
και τη δυνατότητα σάρωσης εγγράφων, με συνοδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης (κάδος δίπλα
σε κάθε εκτυπωτή/όροφο/κτίριο). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την άμεση εξοικονόμηση
της χρήσης χαρτιού και διευκολύνουμε την πρόσβαση στην ανακύκλωση.

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Η Synergy επιθυμεί να προφυλάσσει το πε-
ριβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα από
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Η Εταιρία
εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία για τη
διαχείριση των αποβλήτων της, απόλυτα
συμβατή με το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Ο
Τεχνικός σύμβουλος ελέγχει τη διαδικασία
ενώ παράλληλα υπάρχουν τακτικές εκπαι-
δεύσεις για το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Καταγραφή υλικών που χρησιμοποιούνται
/απορρίπτονται/ανακυκλώνονται

28% και 13% εξοικονόμηση χαρτιού
και μελανιού αντίστοιχα, μέσω
της Πολιτικής εκτύπωσης διπλής όψης

Οι Επιδόσεις μας
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Οι Άνθρωποί μας10

Το ανθρώπινο δυναμικό της Synergy αποτελείται από
αξιόλογα στελέχη και εργαζόμενους με ικανότητες και
εμπειρία στον κλάδο. Παράλληλα, διαθέτουν δεξιότητες
(soft skills) που ευθυγραμμίζονται με την κουλτούρα της
Εταιρίας, σχετικά με το σεβασμό, τη συνέπεια, την ποι-
ότητα και την εργασιακή εξέλιξη.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες για την παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Επίσης, η Synergy επενδύει συνεχώς στους εργαζομέ-
νους της όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους και στην
τεχνική τους κατάρτιση στο χώρο της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
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Το 100% των εργαζομένων είναι πλήρους απασχόλησης και το 100% των εργαζομένων
της Synergy καλύπτεται από Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Η Synergy εφαρμόζει την πολιτική ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών σε όλο της το προ-
σωπικό, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, φυλή ή εθνικότητα. Οποιαδήποτε μορφή διάκρι-
σης, δεν είναι αποδεκτή στους χώρους εργασίας της Εταιρίας. Η Εταιρία παρέχει ίσες
αμοιβές σε άνδρες και γυναίκες, ενώ ο μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με τα καθήκοντα
της θέσης εργασίας, τα έτη απασχόλησης, το μορφωτικό επίπεδο και τα λοιπά προσόντα
του εκάστοτε εργαζομένου.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατη-
γικής μας. Η Synergy σέβεται και προωθεί την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα των
εργαζομένων, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, τη θρησκεία, την εθνι-
κότητα, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα και τις πεποι-
θήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι αξιολογούνται μόνο με βάση τα προσόντα, την απόδοση και
τις φιλοδοξίες τους.

Ανθρώπινο δυναμικό ανά σύμβαση εργασίας και φύλο

Σύμβαση εργασίας                                                  Άνδρες                                Γυναίκες

Πλήρης απασχόληση                                                   
63                                         49

Αορίστου χρόνου

Ανθρώπινο δυναμικό (φύλο / εθνικότητα)

                         Ελληνική εθνικότητα                                    Άλλη εθνικότητα

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

55 43 8 6

112

10.1 Βασικά Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού

Tο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εται-
ρίας, το 2019 αριθμούσε 112 άτομα, εκ των οποίων
το 56,25% είναι άνδρες και το 43,75% γυναίκες.
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Ανθρώπινο Δυναμικό ανά φύλο και ηλικία

Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Έως 30 ετών 11 7 18

Μεταξύ 30 και 50 39 30 69

Πάνω από 50 ετών 17 8 25

Σύνολο 67 112

Ανθρώπινο Δυναμικό ανά φύλο και μορφωτικό επίπεδο

Επίπεδο Εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

2 1 3

Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

37 36 73

Μετα-δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

10 2 12

45

Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση

10 8 18

Σύνολο 63 11249

Μεταπτυχιακή
Εκπαίδευση (MSc)

4 2 6

Ανθρώπινο Δυναμικό ανά φύλο και γεωγραφική κατανομή

Γεωγραφική Κατανομή Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

20 24 44

Λοιπές Περιοχές
Αττικής

43 25 68

Σύνολο 63 11249

Τοπική Κοινωνία
Ασπροπύργου - 

Ελευσίνας - Μάνδρας
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10.2 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Το ζήτημα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, απο-
τελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουρ-
γία της Εταιρίας. Η προστασία των εργαζομένων, αλλά και των
συνεργατών της, βρίσκεται μόνιμα υψηλά στις προτεραιότητες
της διοίκησης, με πλήρη συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτή-
σεις. Η Εταιρία αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της
απέναντι στη διασφάλιση συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην
εργασία, παρακολουθεί και εφαρμόζει την Εθνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας και ταυτόχρονα διε-
ξάγει συνεχείς έρευνες για την εφαρμογή πρακτικών μείωσης
κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον. Για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσής της, η Εταιρία διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας, Ιατρό
Εργασίας και Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων
Προϊόντων. 

Μέσα από την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας η Synergy στοχεύει στη(ν): 

προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων της Εταιρίας και τρίτων
(πελατών, επισκεπτών, υπεργολάβων, κ.α.)

συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία

συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και τη λήψη μέτρων 
για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον

εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα 
ή τραυματισμούς

ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της Εταιρίας, 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων με άμεση αναφορά στη Διοίκηση 
για επίλυση τυχόν ζητημάτων

εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμός, έντυπα, εκπαίδευση, κ.α) 
και διαδικασιών για τη θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών 
για την Υγεία και την Ασφάλεια

εκπόνηση μηνιαίων KPIs αριθμού ατυχημάτων, LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) 
και «παραλίγο» συμβάντων και ασθενειών

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εται-
ρίας, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να έχει πρόσβαση. Για την ορθότερη και
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση των εργαζομένων σε ότι αφορά στην ασφάλειά
τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας.
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Εκπαίδευση κατά την πρόσληψη

Για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του υφιστάμενου αλλά και του νέου
ανθρώπινου δυναμικού, πραγματοποιούνται προληπτικές ενέργειες και δράσεις, πε-
ριορίζοντας τις πιθανότητες εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών. Κατά
τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων, εφαρμόζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ατο-
μικό επίπεδο, πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας, χρήσης των Μέσων Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ) καθώς και εκμάθηση της διαδικασίας κίνησης στο χώρο των απο-
θηκών και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων.

Οδηγίες εργασίας

Η Synergy σε συνεργασία με την εταιρία GEP, έχει συντάξει ειδικό οδηγό εργασίας
για την ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας τους. Η εκπαίδευση των εργαζομένων στις οδηγίες αφορούν στη(ν): 

προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και παροχή κατευθύνσεων (οδηγιών) 
σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

ασφαλή εργασία στα γραφεία

ασφαλή εργασία στην αποθήκη 

προστασία θερμικής καταπόνησης 

αντιμετώπιση σεισμών και πυρκαγιάς

Πυρασφάλεια

Οι εργαζόμενοι της Synergy εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε θέματα
που αφορούν στην πυρασφάλεια, μέσω ασκήσεων εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Παράλληλα, έχουν καθοριστεί ομάδες πυρασφάλειας και παροχής πρώτων
βοηθειών για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και άλλων κρίσιμων
καταστάσεων.

Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης και Άσκηση Εκκένωσης

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης κινδύνων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της
Εταιρίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με την καθοδήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνει τον καθορισμό σχεδίου εκκένωσης
κτιρίων και αποθηκών, τη σύσταση ομάδας πυρασφάλειας καθώς και τη χρήση μέσων
πυρόσβεσης.
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Εργατικά ατυχήματα

Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασία καταγραφής συμβάντων και ατυχημάτων σε όλους τους
χώρους εργασίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που είχαμε μηδενικά εργατικά ατυχήματα στις
εγκαταστάσεις μας κατά το έτος 2019.

OHSAS 18001

Στη Synergy εφαρμόζεται το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα Συστήματα Δια-
χείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, εστιάζοντας στον αποτελεσματικό
έλεγχο των επαγγελματικών κινδύνων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εργαζόμενους,
επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερη κοινωνία), με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης
της Εταιρίας, αλλά και την εξασφάλιση μηδενικών ατυχημάτων στο χώρο εργασίας. 

Στη Synergy γίνεται ειδική καταγραφή των περιστατικών, σε συνεργασία με τα έμπειρα
Διευθυντικά Στελέχη, με σκοπό την πρόληψη και προστασία των εργαζομένων. Κατά
την περίοδο της Έκθεσης, για το 2019 δε σημειώθηκε κανένα ατύχημα και δεν υπήρξε
καμία χαμένη ημέρα εργασίας λόγω ατυχημάτων. Συνολικά ο Δείκτης Συχνότητας Ατυ-
χημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) ήταν μηδενικός.

10.3 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Η κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων και των στελεχών, αποτελούν
τους κύριους παράγοντες βιωσιμότητας και συνεχούς ανάπτυξης της Εταιρίας. Παράλ-
ληλα, η συστηματική εκπαίδευση συντελεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώ-
σεων των εργαζόμενων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόδοσής τους στην εργασία
καθώς και στην προσωπική τους αυτοπραγμάτωση. Το ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης απευ-
θύνεται στο σύνολο των εργαζομένων και περιλαμβάνει σεμινάρια από εξωτερικούς
εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς επίσης εσωτερικές εκπαιδεύσεις από στελέχη με ση-
μαντική εμπειρία σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και από εξωτερικούς
φορείς (εταιρίες συμβούλων, εταιρίες παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαδι-
κτυακά μαθήματα, σεμινάρια, κ.α).

Προγράμματα ΟΑΕΔ για ανέργους

Η Εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση
της ανεργίας. Το 2019, η Εταιρία συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης εγ-
γεγραμμένων ανέργων, ανοιχτού τύπου, στην περιοχή της Ελευσίνας, για ηλικίες 45
ετών και άνω. Ειδικότερα υπήρχαν 17 συμμετέχοντες οι οποίοι απασχολήθηκαν σε διά-
φορους τομείς της Εταιρίας.
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Προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων 2019

Οι εργαζόμενοι της Synergy για το 2019 παρακολούθησαν συνολικά 2.947,5 ώρες εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, που αναλογούν σε 26,3 ώρες ανά εργαζόμενο. Αναλυτικότερα,
μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκαν 109 εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου συμμετείχε το
92% των εργαζομένων, καλύπτοντας εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν στην εργασία
σε εξωτερικούς και αποθηκευτικούς χώρους και σε εργαζόμενους γραφείου.

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι καίρια ζητήματα που απασχολούν
τη Synergy.

Δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους μας να συμμετέχουν σε πολυδιάστατα
εκπαιδευτικά προγράμματα, που συντελούν στην εξέλιξη των δεξιοτήτων τους, στην
ανάπτυξη νέων και στη λήψη πολύπλευρων γνώσεων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά προγράμματα που
παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι της εταιρίας το 2019 (ενδεικτικά):

Ενδεικτικά Θέματα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Επιθεωρήσεις και Απαιτήσεις ISO

Πυρασφάλεια και εκκένωση κτιρίων σε έκτακτες ανάγκες

Εκπαίδευση Θέσης - Τμήμα Warehouse

Global Leadership Forecast

Υγεία και Ασφάλεια - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) - Ανακύκλωση

Διαχείριση Τροφίμων

Εκπαίδευση Θέσης - Mηχανή Xρωματισμού BAUMIT

Γυναίκες «Women in Leadership»

Καταγραφή Αστοχιών Συστήματος Διανομής (Cross Docking)

Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου «Human Asset Management in Logistics»

Ground Zero Leadership

Future Technologies in Logistcs

Διεθνείς Μεταφορές

Excel ΙΙ/ΙΙΙ/ IV

Διαχείριση Επικίνδυνων Προϊόντων DG

GRI 404-1

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά φύλο

Γυναίκες                                                                                                  20,7

Άνδρες                                                                                                    30,7

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων ανά φύλο
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Κατηγορία
Εργαζομένων

Αριθμός
Εργαζομένων

Αριθμός ωρών
εκπαίδευσης

Μέσος όρος ωρών
εκπαίδευσης

ανά κατηγορία
υπαλλήλων

Διευθυντικό                                 8                                 140                                   17,5
Προσωπικό                                   

Μη διευθυντικό                          45                               1.380                                 30,6
Προσωπικό                                   

Εργατοτεχνικό                            51                              1.427,5                                  28
προσωπικό

Ανάλυση κατηγοριών εργαζομένων

10.4 Ίσες Ευκαιρίες και Σεβασμός στη Διαφορετικότητα

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο χώρο εργασίας, μεριμνώντας έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να
αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Αξιολόγηση και σύστημα ‘bonus’ για τους εργαζόμενους

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας αξιολογείται σε ετήσια βάση. Στη διαδικασία αυτή λαμ-
βάνονται υπόψη οι ικανότητες, οι δεξιότητες και η απόδοση των εργαζομένων, καθώς επίσης
και η διάθεσή τους για συμμετοχή στους στόχους που θέτει η Εταιρία. Στη συνέχεια, οι ερ-
γαζόμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότηση και μπορούν με αυτό τον τρόπο να βελτιωθούν και
να αναπτυχθούν. Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ένα σύστημα επιβράβευσης εργαζομένων
για όσους επιτυγχάνουν υψηλή επίδοση, προσφέροντας πρόσθετες οικονομικές απολαβές.
Το 2019, λόγω της συνολικής υψηλής επίδοσης της Εταιρίας, δόθηκε ένα χρηματικό ποσό
σε όλο το προσωπικό, επιβραβεύοντας ηθικά και πρακτικά την προσπάθεια και τη συνει-
σφορά όλων, στην οικονομική βιωσιμότητα και την υπεύθυνη ανάπτυξη της Synergy.

Iατροφαρμακευτική περίθαλψη

Προσφέρουμε κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς
και ικανοποιημένοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Εταιρία διαθέτει πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης για όλους τους εργαζο-
μένους, καλύπτοντας φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, έχοντας ως στόχο
την ανάπτυξη καλού κλίματος υγείας και ασφάλειας, εντός και εκτός Εταιρίας. 
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Για το λόγο αυτό, η Εταιρία συνεργάζεται με την INTERAMERICAN, προσφέροντας
στους εργαζόμενους νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, παρέ-
χεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα, με ένα μικρό επιπλέον κόστος, να εντάξουν
όλα τα μέλη της οικογένειάς τους στη συγκεκριμένη ασφάλεια. 

Στόχος μας είναι να μειώσουμε την αβεβαιότητα των εργαζομένων μας για ζητήματα
που αφορούν στην υγεία τους και να αποδείξουμε έμπρακτα ότι στη Synergy εστιάζουμε
πάνω από όλα στην προστασία τους.

Κουτί Ιδεών

Στη Synergy έχουν τοποθετηθεί ειδικά κουτιά όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να καταθέσουν νέες ιδέες ή βελτιωτικές προτάσεις σχετικά με την εργασία τους. Μέσα
από τη διαδικασία αυτή, οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να προτείνουν λύσεις ακόμη
και ανώνυμα. Οι ιδέες συλλέγονται τακτικά και αξιολογούνται από ομάδες εργαζομένων
και τη Διοίκηση, επιβραβεύοντας παράλληλα τους εργαζόμενους για το ενδιαφέρον
τους. Μέσα στο 2019, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, καθώς συλλέχθηκαν
και αξιολογήθηκαν συνολικά επτά (7) ιδέες, από τις οποίες υλοποιήθηκαν οι δύο (2).

Βραβείο Ευάγγελος Π. Κορωναίος

Το εν λόγω βραβείο σχεδιάστηκε και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2019 και αποτελεί
βραβείο Αριστείας επιτευγμάτων και εξαιρετικών επιδόσεων στον εκπαιδευτικό τομέα,
αλλά και σε άλλους τομείς όπως αθλητικό, καλλιτεχνικό ή κοινωνικό. Η σπουδαιότητα
του βραβείου έγκειται στο ότι δεν απευθύνεται μόνο σε εργαζόμενους της Εταιρίας,
αλλά σε όλους τους πολίτες που θα προταθούν και οι οποίοι έχουν διακριθεί σε κάποιον
από αυτούς τους τομείς. Για το 2019 το Αριστείο «Ευάγγελος Π. Κορωναίος» δόθηκε σε
μορφή υποτροφίας σε φοιτητή του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου και αρίστευσε και συνέχισε τις μεταπτυχιακές
του σπουδές, MBA, στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

26,3 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο

Ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων με απώλεια
χρόνου εργασίας (LTIFR) ήταν μηδενικός

Οι Επιδόσεις μας
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Η Συνεισφορά μας
στην Κοινωνία

70

11

Η προσφορά προς την κοινωνία είναι συνεχής και αυτό
είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει, καθώς επιδιώ-
κουμε συνεχώς να πραγματοποιούμε δράσεις γύρω
από αυτή.

Η συνεισφορά της Εταιρίας στις ευαίσθητες κοινωνικά
ομάδες, που χρειάζονται κοινωνική αρωγή, είναι σημα-
ντικό κίνητρο για τις ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας
που σχεδιάζει η Εταιρία. Οι εργαζόμενοι της Synergy
έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις αυτές και συμμετέχουν με
χαρά, διαθέτοντας εθελοντικά τον ελεύθερό τους
χρόνο και συχνά με τη συμμετοχή μελών των οικογε-
νειών τους.
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Η προσφορά είναι ένα μοναδικό και δημιουργικό έργο που 
δεσμεύει και συνεπαίρνει τον καθένα από εμάς. H Synergy, με
κύριους άξονες το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Αγορά,
οραματίζεται και υλοποιεί “Sustainable Synergy Stories”, προ-
κειμένου μέσα από ξεχωριστές ιστορίες δράσεων να βοηθή-
σει έμπρακτα την κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον!

11.1 Εθελοντισμός και συμμετοχή σε ενέργειες

H Εταιρία προωθεί το θεσμό του εθελοντισμού και τα οφέλη του, τόσο στους εργαζό-
μενους, όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική ευημερία και η δημιουργία καλύ-
τερων συνθηκών ζωής, αποτελούν στόχους τους οποίους η Εταιρία επιδιώκει να
μοιράζεται με τους εργαζομένους της, ενισχύοντας εθελοντικές δράσεις κοινωνικού
ενδιαφέροντος και συμμετέχοντας ενεργά με κάθε πρόσφορο μέσο σε σχετικές δρά-
σεις και ενέργειες. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, πέρα από τα κοινωνικά οφέλη, προκύπτουν και σημαντικά
οφέλη για την Εταιρία, καθώς η εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων της, συμβάλλει στην
καλύτερη επικοινωνία και στη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ των εργαζομένων.

Εθελοντισμός στο πρόγραμμα εικονικής επιχείρησης ΣΕΝ/JA Greece

Εκπρόσωπος της Εταιρίας παρείχε εθελοντικά υποστήριξη στο πρόγραμμα mentoring
ως καθοδηγήτρια στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Pierre De Coubertin», οι
οποίοι συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό εικονικής επιχείρησης
ΣΕΝ (Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων), με την ομάδα τους «Beauty & Drinks».

Παράλληλα, η Εταιρία στήριξε την ομάδα, χορηγώντας τη δημιουργία της στολής
(μπλουζάκια) με την οποία παρουσίασαν το έργο τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
του διαγωνισμού.

Team Building

Η Synergy διοργανώνει εκδηλώσεις και υλοποιεί δρά-
σεις για την ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των
εργαζομένων, ανεξαρτήτως τμημάτων και επιπέδων.

Επιπλέον, τα στελέχη του mid-level management, (δι-
οίκηση μέσου επιπέδου), συμμετείχαν σε ημερίδα με
θέμα την επικοινωνία και βελτιστοποίηση της διατμη-
ματικής συνεργασίας, για βέλτιστη και αποτελεσμα-
τική επικοινωνία.
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Delivering Happiness

Η Synergy, από την ίδρυσή της, είναι προσανατολισμένη στην προσφορά προς την κοι-
νωνία και τους ανθρώπους. Το 2019 ήταν η εναρκτήρια χρονιά της νέας διαδραστικής
της καμπάνιας, «Delivering Happiness», που στόχο έχει να προσφέρει χαρά και χαμό-
γελα στα παιδιά. Η Εταιρία αποφάσισε να στηρίξει την τοπική κοινωνία και συγκεκρι-
μένα τους μαθητές των σχολείων της περιοχής, με έναν πιο δημιουργικό τρόπο, μέσω
ενός διαγωνισμού ζωγραφικής, έτσι ώστε να βιώσουν οι μικροί μαθητές τη χαρά της
προσφοράς και της επιβράβευσης της αριστείας. Οι ζωγραφιές αξιολογούνται και οι
έξι (6) καλύτερες τοποθετούνται πάνω στα φορτηγά της Εταιρίας (εφόσον οι μαθητές
συμφωνούν, γίνεται επιπλέον προσθήκη του ονόματος του μαθητή και του σχολείο του).  

Ο πρώτος σταθμός της νέας καμπάνιας ήταν ο
Δήμος της Μάνδρας και πιο συγκεκριμένα το 2ο
Δημοτικό σχολείο. Σε συνεργασία με το σχολείο,
πραγματοποιήσαμε διαγωνισμό ζωγραφιάς, όπου
οι έξι (6) καλύτερες διακοσμήσανε τα φορτηγά
της Εταιρίας μας.

Μέσα από το διαγωνισμό αναδείχθηκε η ευγενής
άμιλλα και φυσικά δώσαμε την ευκαιρία στους
μικρούς μας φίλους να κάνουν ένα μικρό διά-
λειμμα χαράς! 

Το «Delivering Happiness» δεν αποτελεί απλά μια
καμπάνια, αλλά μια φιλοσοφία επιχειρηματικής
λειτουργίας. Δράττουμε την ευκαιρία να εξωτερι-
κεύσουμε τη φιλοσοφία της Εταιρίας και να στη-
ρίξουμε την κοινωνία.

Με οδηγό λοιπόν τη νέα μας καμπάνια, ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι προσφοράς χαράς, με στόχο
τη μοναδική εμπειρία που θα προσφέρουμε στους συνεργάτες και στους πελάτες μας.
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Πλαστικά καπάκια για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημά-
των & Στήριξης ΑΜΕΑ

Οι εργαζόμενοι της Synergy συλλέγουν πλαστικά καπάκια, ενισχύοντας το θεσμό της ανα-
κύκλωσης και συνεισφέροντας στην κάλυψη του κόστους αγοράς αναπηρικών αμαξιδίων. 

Μέσα στο 2019, συγκεντρώθηκαν και δόθηκαν πέντε (5) φορές, πάνω από εκατό (100)
κιλά πλαστικά καπάκια στο σύλλογο «Αγάπη για Ζωή» που συμπαραστέκεται σε ΑΜΕΑ με
σοβαρά κινητικά προβλήματα, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια σε όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδάκια και ενήλικες.

Race for the Cure

Οι εργαζόμενοι της Synergy συμμετείχαν στο θεσμό «Race for the Cure», ενισχύοντας
με τη συμμετοχή τους την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τον καρκίνο
του μαστού στην Ελλάδα. Ειδικότερα, συμμετείχαν 111 εργαζόμενοι στον περίπατο των 
2 χλμ., 21 εργαζόμενοι στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ. και 2 εργαζόμενοι στον αγώνα
των 10 χλμ.

Ακόμη, η Synergy συμμετείχε ως χορηγός για την πραγματοποίηση του θεσμού, ανα-
λαμβάνοντας τα έξοδα μεταφοράς υλικών προς τους συνεργάτες και τους εμπλεκό-
μενους φορείς της διοργάνωσης.

Τράπεζα Αίματος

Η Εταιρία ενισχύει συστημα-
τικά την τράπεζα αίματος
που διαθέτει, στοχεύοντας
στη διευκόλυνση και βοήθεια
των εργαζομένων, αλλά και
των συγγενικών τους προ-
σώπων, σε περίπτωση ανά-
γκης.
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11.2 Κοινωνική Συνεισφορά και Πρωτοβουλίες

Η Γειτονιά μας

Στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών κοινωνιών μέσω της δράσης «Η Γειτονιά μας», έχουν
τοποθετηθεί «καρότσια προσφοράς» σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, όπου κάθε
εργαζόμενος μπορεί να τοποθετήσει τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής. 

Με τη συλλογή μίας ικανοποιητικής ποσότητας, γίνεται επικοινωνία με τον Δήμο Ασπρο-
πύργου, έτσι ώστε να προσφερθούν σε άπορες οικογένειες της περιοχής. Το 2019 στηρί-
ξαμε το Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης «Ο ΠΛΗΣΙΟΝ» του Δήμου Ασπροπύργου,
παρέχοντας περίπου 1.500 κιλά προϊόντων.

Γηροκομείο Κυθήρων

Στόχο της Synergy επίσης, αποτελεί η έμπρα-
κτη υποστήριξη των συνανθρώπων της Τρίτης
Ηλικίας. Το 2019, η Εταιρία συγκέντρωσε και
έστειλε περίπου τρεις (3) τόνους τρόφιμα
στον Οίκο Ευγηρίας Κυθήρων και επίσης ανέ-
λαβε καθολικά τον εφοδιασμό του γηροκο-
μείου Κυθήρων, με άρτο.

Βιβλιοθήκη Κυθήρων

Ανταποκρινόμενη πάντα στη στήριξη των κοινωνιών της περιφέρειας, στην αναβάθμιση
της βιβλιοθήκης και στη στήριξη της πνευματικής ανάπτυξης των περιοχών, η Εταιρία
συγκέντρωσε και δώρισε στη δημοτική βιβλιοθήκη του Αναπτυξιακού - Πολιτιστικού -
Μορφωτικού Συλλόγου Κυθήρων «Ο Όμορφος Καραβάς», πάνω από πεντακόσια (500)
βιβλία και έτσι ξεκίνησε να λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη.

Τα Φιλαράκια μας

Παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στα αδέσποτα της τοπικής κοινωνίας, μέσω χορήγη-
σης όλων των απαραίτητων φαρμάκων, εμβολίων και αναλώσιμων στη φιλοζωική ορ-
γάνωση «Τα φιλαράκια μας».
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Στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και λοιπές χορηγίες

Η Εταιρία παρείχε οικονομική ενίσχυση μέσω χορηγίας στη Χορωδία Νέων Ελλάδος,
για τη συναυλία που συμμετείχαν, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η συναυλία
διοργανώθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια παιδιών με ειδικές
ανάγκες.

Ακόμη, η Synergy υποστήριξε τις παρακάτω δράσεις στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης
των σχέσεών της με την τοπική κοινωνία:

Προμήθεια επαγγελματικής κλίνης φυσιοθεραπείας για την Α.Σ. ΑΕΚ Αγίου Στεφάνου

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας καταναλωτή, σε συνεργασία με τους πελάτες της, 
η Synergy παρείχε σημαντικό ποσό στο ίδρυμα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
ατόμων με ειδικές ανάγκες Δυτικής Αττικής «ΕΛΠΙΔΑ»

Συνεχίστηκε η οικονομική παροχή στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για την αγορά εμβολίων, 
ΚΙΤ πρώτων βοηθειών και λοιπό φαρμακευτικό υλικό

Υποστήριξη στο φιλανθρωπικό σωματείο «Εστία Κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία», 
με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΣΕΒ σε συνεργασία με το ALBA

Οικονομική βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ασπροπύργου, 
παρέχοντας τα ελαστικά σε οχήματα της υπηρεσίας προ της καλοκαιρινής περιόδου

Χορηγία ποσού 200€ για τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα για την αγορά 1.000 εμβολίων

Δωρεά στη δημοτική βιβλιοθήκη του 
Αναπτυξιακού-Πολιτιστικού-Μορφωτικού
Συλλόγου Κυθήρων «Ο Όμορφος Καρα-
βάς», περισσότερα από 500 βιβλία

3 τόνοι τρόφιμα, καθαριστικά, χαρτικά
στον Οίκο Ευγηρίας Κυθήρων

Καμπάνια «Delivery Happiness» 
σε συνεργασία με τους μαθητές
της τοπικής κοινωνίας

Οι Επιδόσεις μας
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Πρότυπο GRI Δημοσιοποίηση                      Ενότητα                                  Σελ.

12.1 Πίνακας Global Reporting Initiative

GRI Referenced

102-1 Επωνυμία οργανισμού        Προφίλ Έκθεσης                          8

102-2 Δραστηριότητες, μάρκες   Η Ταυτότητά μας                          21-27
προϊόντα και υπηρεσίες

102-3 Τοποθεσία της έδρας         Θέση Σχοινέζα
                                                         Ασπρόπυργος, 19300 Αθήνα

102-4 Τοποθεσία                           Η Ταυτότητά μας                          28
δραστηριοτήτων

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς     Ανώνυμη Εταιρία                          72
και νομική μορφή                          Οικονομικές καταστάσεις

102-6 Αγορές                                 Η Ταυτότητά μας                          28
που εξυπηρετούνται

102-7 Μέγεθος                               Οικονομική Βιωσιμότητα             42, 72, 55
του οργανισμού                             Οικονομικές Καταστάσεις
                                                         Οι άνθρωποί μας

102-8 Πληροφορίες                      Οι άνθρωποί μας                          55
για υπαλλήλους και άλλους 
εργαζομένους

102-12 Εξωτερικές                         Η Στρατηγική                                 30
πρωτοβουλίες                                για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

102-13 Συμμετοχή                          Η Στρατηγική                                 30
σε ενώσεις /οργανισμούς           για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

102-18 Δομή Διακυβέρνησης       Η Ταυτότητά μας                          16-18

102-40 Κατάλογος ομάδων        Η Στρατηγική                                 31-38
ενδιαφερόμενων μερών              για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

102-42 Αναγνώριση                      Η Στρατηγική                                 33-38
και επιλογή ενδιαφερόμενων     για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
μερών 

102-43 Προσέγγιση                      Η Στρατηγική                                 33-38
στη διαβούλευση                          για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

102-44 Βασικά θέματα                 Η Στρατηγική                                 33-38
και προβληματισμοί                      για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
που προέκυψαν

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα      Η Ταυτότητά μας                          9
και κώδικες συμπεριφοράς

102-14 Δήλωση του υψηλότερα   Μήνυμα Διοίκησης/                     5
ιστάμενου υπεύθυνου λήψης       Συνέντευξη 
αποφάσεων                                    με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

GRI 102: Γενικές 
Δημοσιοποιήσεις, Ηθική 
και Ακεραιότητα

GRI 102: Γενικές Δημοσιο-
ποιήσεις, Διακυβέρνηση

GRI 102: Γενικές
Δημοσιοποιήσεις,
Συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών

GRI 102: Γενικές
Δημοσιοποιήσεις,
Στρατηγική

GRI 102: Γενικές
Δημοσιοποιήσεις,
Προφίλ Οργανισμού
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102-45 Οντότητες                         Οικονομική Βιωσιμότητα             42, 72
που περιλαμβάνονται                   Οικονομικές Καταστάσεις
στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις

102-50 Περίοδος                           Προφίλ Έκθεσης                          8
αναφοράς Απολογισμού

102-51 Ημερομηνία                       24-9-2019
πιο πρόσφατου προηγούμενου 
απολογισμού

102-52 Κύκλος απολογισμού       Ετήσιος

102-53 Υπεύθυνος                        Προφίλ Έκθεσης                          8
επικοινωνίας για ερωτήματα 
αναφορικά 
με τον απολογισμό

102-54 Ισχυρισμός                        Προφίλ Έκθεσης                          8
για τα κριτήρια συμφωνίας 
με τα Πρότυπα GRI

GRI 102: Γενικές
Δημοσιοποιήσεις, Μέθοδος
σύνταξης του απολογισμού

201-1 Άμεση οικονομική αξία       Οικονομική Βιωσιμότητα             42-44
που παράγεται και διανέμεται

GRI 201: Οικονομική
Επίδοση

404-1 Μέσος όρος                        Οι άνθρωποί μας                          61
ανθρωποωρών κατάρτισης 
ανά υπάλληλο

GRI 404: Κατάρτιση 
και Εκπαίδευση

Πρότυπο GRI Δημοσιοποίηση                      Ενότητα                                  Σελ.

GRI Referenced
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ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                     Επίδραση           Άμεση Επίδραση3

12.2 Πίνακας Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, 
παντού

Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε 
την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες

Διασφαλίζουμε την χωρίς αποκλεισμούς, 
ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προάγουμε 
τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους

�

Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων 
και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη, 
βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους

Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση 
και αξιοπρεπή εργασία για όλους

�
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ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                     Επίδραση           Άμεση Επίδραση3

Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε 
τη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη βιομηχανοποίηση 
και ενθαρρύνουμε την καινοτομία

�

Δημιουργούμε πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς 
χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς 
και βιώσιμους

Διασφαλίζουμε πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης 
και παραγωγής

Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της �

Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε 
τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, 
διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε 
την απερήμωση και σταματάμε και αναστρέφουμε 
την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια 
της βιοποικιλότητας

Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και αναζωογονούμε 
την Παγκόσμια Σύμπραξη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

3 Η άμεση επίδραση της λειτουργίας στους στόχους, είτε επηρεάζει είτε επηρεάζεται. 
Οι στόχοι, όπου η επίδραση είναι άμεση, είναι σημειωμένοι.
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12.3 Οικονομικές καταστάσεις
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12.4 Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας “THREE SHIELDS”, ο οποίος θέτει με
σαφήνεια τα βασικά πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής και συμπεριφοράς, για την εφαρμογή των
οποίων δεσμεύεται η Εταιρία. Ο Κώδικας Δεοντολογίας “THREE SHIELDS” βασίζεται στο τρίπτυχο: 
Διαφάνεια – Εμπιστοσύνη – Ποιότητα, τρεις αξίες που σφραγίζουν κάθε λειτουργία της Synergy και προ-
στατεύουν τις σχέσεις της με τους Πελάτες, τους Συνεργάτες και το Προσωπικό της.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν αποτελεί στατικό μέσο, αλλά μέσο συνεχούς βελτίωσης, έτσι ώστε να αντα-
ποκρίνεται πάντα στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της κουλτούρας της, την τήρηση του εκάστοτε κανονιστικού και
νομοθετικού πλαισίου, καθώς και των προτύπων και κανόνων ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας.
Σκοπός του παρόντος, είναι η επικοινωνία των ηθικών αρχών και αξιών που η Εταιρία αποδέχεται και
εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλιστεί η φήμη, το κύρος και η αξιοπιστία της, μέσα από τη δημιουργία
πρακτικών και κανόνων επιχειρησιακής ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Η Εταιρία συμμορφώνεται με το πνεύμα των νομοθετικών κανονισμών των χωρών στις οποίες ασκεί
δραστηριότητα ή παρέχει υπηρεσίες.

2.2 Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Αποτελεί στόχο της Εταιρίας η διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής δεοντολογίας, στις σχέ-
σεις τόσο ανάμεσα σε εργαζόμενους, όσο και με Πελάτες, Προμηθευτές, Συνεργάτες, Τραπεζικά Ιδρύ-
ματα και λοιπές Κρατικές Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία δεσμεύεται για:

Καθιέρωση ¨λογικής¨ διαφάνειας (Engineering Transparent Logic) 
σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας

Ακεραιότητα χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα

Ειλικρινείς και διαφανείς συναλλαγές τόσο σε εσωτερικό όσο και εξωτερικό επίπεδο

Ποιότητα και επάρκεια στην παροχή υπηρεσιών

Συμμόρφωση με το πνεύμα των εσωτερικών κανονισμών

Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης

Η Εταιρία δεσμεύεται να παρέχει στους Πελάτες της υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας υψηλής και
σταθερής ποιότητας. Παράλληλα, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και την
εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων, προκειμένου να προάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και κατ’
επέκταση η επιχειρηματική αξία των πελατών της.

2.3 Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Η συμβολή της Εταιρίας στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των πελατών της βρίσκεται στο
επίκεντρο της Εταιρικής της κουλτούρας. Ευθυγραμμίζεται και προσαρμόζεται δυναμικά στους εμπο-

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ρικούς στόχους κάθε πελάτη και υιοθετεί δέσμη μέτρων για την εξασφάλιση του απόλυτου Customer
Service μέσω της διατήρησης και της συνεχούς βελτίωσης:

Των καθορισμένων δεικτών μέτρησης της απόδοσης και τη διαρκή ενημέρωση του πελάτη 

Του μηχανισμού καταγραφής αστοχιών, άμεσης απάντησης και ταχείας επίλυσης τυχόν θεμάτων 
που δύναται να προκύψουν

Των εξειδικευμένων ομάδων προσωπικού για τη διαχείριση ιδιαιτεροτήτων των έργων των πελατών

Την αυστηρή τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι των Πελατών, τόσο όσον αφορά 
στην παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και στις οικονομικές σχέσεις

2.4 Διαφάνεια στις Οικονομικές Σχέσεις με τον Πελάτη

Η συμφωνία και η αποδοχή σχετικής σύμβασης, αναφορικά με τις υποχρεώσεις Εταιρίας – Πελάτη,
τόσο για την παροχή υπηρεσιών όσο και για τους οικονομικούς όρους, αποτελεί για την Εταιρία προ-
ϋπόθεση για την έναρξη εργασιών πελατών/έργων. Στα πλαίσια της διασφάλισης των οικονομικών
όρων που συμφωνούνται με τους πελάτες της, η Εταιρία δεσμεύεται ότι:

Όλες οι χρεώσεις προς τους Πελάτες θα είναι βάσει των υπογεγραμμένων συμφωνητικών 
και κάθε τιμολόγηση θα συνοδεύεται από αναλυτικά αρχεία, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα 
στον Πελάτη ελέγχου και πλήρους επαλήθευσης των χρεώσεων

Ουδεμία μεταβολή τιμών χρέωσης υπηρεσιών δε θα γίνεται μονομερώς, 
παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και αποδοχής από τον Πελάτη

Σε περίπτωση τυχόν αστοχίας/λανθασμένης χρέωσης, αυτή θα επανορθώνεται άμεσα από την Εταιρία

2.5 Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια Συστημάτων και Πληροφοριών

Εμπιστευτική/ Απόρρητη ορίζεται η πληροφορία που δεν είναι δημόσια διαθέσιμη και αποκτάται από
μέλη του προσωπικού σαν αποτέλεσμα της εργασιακής τους σχέσης με την Εταιρία και δύναται να αφορά
στην Εταιρία, σε Πελάτες, λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα (πελάτες των Πελατών) ή λοιπούς συνεργάτες.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία των πληροφοριών που
αφορούν τους Πελάτες (ή τους πελάτες των Πελατών) και τους λοιπούς συνεργάτες. Κάθε εμπιστευτική
πληροφορία αντιμετωπίζεται με τη δέουσα εχεμύθεια και με την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

Η Εταιρία υιοθετεί Non-Disclosure Agreements με τους Πελάτες, Συνεργάτες, Προμηθευτές ενώ πα-
ράλληλα έχει υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας με τους εργαζόμενους οι οποίοι λόγω της
φύσης της εργασίας τους είναι σε επαφή με εμπιστευτικές/ευαίσθητες πληροφορίες.

Η Εταιρία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διασφάλισης των συστημάτων που χρησι-
μοποιεί για την διεκπεραίωση των εργασιών της από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ εφαρμόζει το σύ-
στημα ελεγχόμενης πρόσβασης σε δεδομένα από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Οι περιορισμοί για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αφορούν και συνεργάτες με σύμ-
βαση έργου (outsourcing) τόσο κατά την περίοδο της επιχειρηματικής σχέσης όσο και μετά τη λήξη αυτής.

2.6 Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί μηχανισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορά στο προσωπικό
της, στους συνεργάτες της και σε τρίτα φυσικά πρόσωπα (πελάτες των πελατών της) όντας απόλυτα
ευθυγραμμισμένη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η Εταιρία έχει καταρτίσει Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R. – General Data Protection
Regulation), ενώ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος είναι αρμόδιος
για την επίβλεψη της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων, προκειμένου
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της επιχείρησης/οργανισμού με τις απαιτήσεις του G.D.P.R.
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2.7 Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας

Η Εταιρία έχει λάβει μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε προσβλητικής συμπεριφοράς μεταξύ
μελών του προσωπικού, η οποία έχει σα στόχο ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός
προσώπου, ιδιαίτερα όταν η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί περιβάλλον εκφοβισμού, υποβάθμισης ή
επιθετικότητας. Τα μέλη του προσωπικού καθώς και οι λοιποί συνεργάτες (και συνεργάτες αυτών),
θα πρέπει να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και ευγένεια εντός και εκτός Εταιρίας.

Το προσωπικό της Εταιρίας θα πρέπει να συμπεριφέρεται ευγενικά τόσο στους συναδέλφους του,
όσο και με όλους τους συναλλασσόμενους εκτός Εταιρίας: Πελάτες, Πελάτες Πελατών, Προμηθευτές,
Εξωτερικούς Συνεργάτες.  

2.8 Ασφάλεια στην εργασία

Η Εταιρία παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλο το προσωπικό της εφαρμόζοντας αυ-
στηρές διαδικασίες οι οποίες υπερκαλύπτουν τα θεσμοθετημένα μέτρα. Η Εταιρία έχει ενσωματώσει
στις λειτουργίες της κάθε σύγχρονο μέσο για την Υγεία & την Ασφάλεια του προσωπικού της, ενώ
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση αναφορικά με τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπι-
κού. Οι κανόνες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ισχύουν και για τους τρίτους που
βρίσκονται στους χώρους της Εταιρίας για έκτακτη εργασία ή επίσκεψη.

Η προσήλωση της Εταιρίας στην εφαρμογή των πλέον αυστηρών προτύπων Health & Safety πιστο-
ποιείται με το OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008.

2.9 Κώδικας Ένδυσης και Εμφάνισης 

Τα μέλη του προσωπικού υποχρεούνται να φροντίζουν για την ατομική τους καθαριότητα και να δια-
τηρούν επαγγελματική και ευπρεπή εμφάνιση σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τον κώδικα ενδυ-
μασίας που εφαρμόζεται στο τμήμα εργασίας τους. 

2.10 Υπεξαίρεση και Δωροδοκία

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την αποφυγή περιπτώσεων υπε-
ξαίρεσης και δωροδοκίας. Μέσω των διαδικασιών της η Εταιρία έχει συμπεριλάβει συστήματα εσω-
τερικού ελέγχου σε όλες τις λειτουργίες της, τέτοια ώστε να αποτρέπουν και να εντοπίζουν
οποιαδήποτε προσπάθεια ή ενέργεια διαφθοράς. Οι διαδικασίες και τα συστήματα εσωτερικού ελέγ-
χου συνεχώς αξιολογούνται, αναθεωρούνται και βελτιώνονται έτσι ώστε πάντα να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της Εταιρίας και των Πελατών της. 

2.11 Απάτη

Απάτη είναι η πράξη ή παράλειψη προσώπου η οποία βλάπτει ξένη περιουσία, με σκοπό να αποκομίσει
το ίδιο ή τρίτος παράνομο περιουσιακό όφελος. 

Η Εταιρία εφαρμόζει και παρακολουθεί τις κατάλληλες λειτουργίες, μηχανισμούς, διαδικασίες και δι-
κλείδες ασφαλείας, που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση, πρόληψη και αποκατάσταση θε-
μάτων που σχετίζονται με απάτη και κακόβουλη συμπεριφορά. 

2.12 Συνθήκες Εργασίας

Η Εταιρία διασφαλίζει ότι:

Οι αποφάσεις αναφορικά με τις προσλήψεις, τις αμοιβές, τις παροχές, τις προαγωγές 
βασίζονται στις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις των εργαζομένων

Υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για εσωτερική ανάπτυξη μέσω δομημένου συστήματος αξιολόγησης

Τηρούνται τα συμφωνημένα ωράρια απασχόλησης

Παρέχει στους εργαζόμενους ασφαλές και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον
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2.13 Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα στην εργασία προάγεται σε μεγάλο βαθμό
από την Εταιρία. Η Εταιρία προάγει την αρχή των ίσων ευκαιριών για όλο το προσωπικό της κατά την
πρόσληψη, την εκπαίδευση, τις εργασιακές συνθήκες, τις αποδοχές και την προαγωγή, ανεξαρτήτως
ηλικίας, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας. 

2.14 Σύγκρουση Συμφερόντων

Η Εταιρία απαγορεύει την εμπλοκή μελών του προσωπικού σε δραστηριότητες άλλων οργανισμών ή οντο-
τήτων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας
ή/και των Πελατών της. Οποιαδήποτε τέτοια εμπλοκή θα πρέπει να έχει πρότερη έγκριση από τον CEO. 

2.15 Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρία διατηρεί υψηλό αίσθημα ευθύνης για το κοινωνικό σύνολο, το προσωπικό της και το περιβάλ-
λον, το οποίο αντικατοπτρίζεται με σειρά συνεχών δράσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Η
Εταιρία μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στη
συμπόρευση της οικονομικής της ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συ-
νοχής, συμβάλει στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη οικο-
νομική ανάπτυξη με παράλληλη την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Εταιρία δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με σεβασμό προς το περιβάλλον και την
υγεία των ανθρώπων, έχοντας πλήρη επίγνωση των κοινωνικών και ηθικών ευθυνών της. 

2.16 Ανταγωνισμός

Η Εταιρία αντιλαμβάνεται τον ανταγωνισμό ως μία εποικοδομητική πρόκληση και ένα μέτρο σύγκρισης
με απώτερο σκοπό τη συνεχή της εξέλιξη και βελτίωση.

Η Εταιρία έχει σα στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, εφαρμόζο-
ντας παράλληλα πολιτικές αντιμετώπισης του ανταγωνισμού πάντα με δίκαια και νόμιμα μέσα, κα-
ταδικάζοντας κάθε μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού.

2.17 Παιδική Εργασία

Η Εταιρία είναι αντίθετη προς την παιδική εργασία και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει τη χρήση
της. Η Εταιρία δεν απασχολεί παιδιά ούτε νέους κάτω των 18 ετών.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Οι αρχές της Εταιρίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας “THREE SHIELDS”,
δεσμεύουν τους Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό της Εταιρίας (πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) καθώς και τους λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες ή/και
συνεργάτες αυτών.

Η Εταιρία σταθερά επενδύει σε εξελιγμένα και καινοτόμα συστήματα λειτουργίας αλλά και στην ανά-
πτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων του Προσωπικού της. Η προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και
εξέλιξη της Εταιρίας στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορεί να φέρνει αλλαγές στις επιχει-
ρηματικές πρακτικές αλλά η συνοχή της Εταιρίας με τις αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας και της
ακεραιότητας, αποτελούσε πάντα πρωταρχικό στόχο της, επιτυγχάνοντας έτσι μια δίκαιη ισορροπία
μεταξύ του σεβασμού για το κοινωνικό σύνολο και τα ίδια συμφέροντα.



89




