
VΙ. Δηµιουργούµε 
κατάλληλο περιβάλλον για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ µας
1. EIΣΑΓΩΓΗ

Θέσεις Εργασίας
Η εστίασή µας

Να προσφέρουµε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές,
δίκαιο και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης. 

Η κύρια ευθύνη µας

RΔηµιουργούµε θέσεις εργασίας 
RΔιασφαλίζουµε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων µας
RΕπιµορφώνουµε τους εργαζοµένους µας
RΑξιολογούµε τους εργαζοµένους µας
RΕνσωµατώνουµε την υπευθυνότητα στον τρόπο Διοίκησής µας
RΑκολουθούµε τις διεθνείς συµβάσεις Ηθικής Εργασίας 
RΔεσµευόµαστε για ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζοµένων µας
RΑποδεχόµαστε τη διαφορετικότητα
RΜετράµε την ικανοποίηση των εργαζοµένων µας
RΧειριζόµαστε θέµατα ισορροπίας ζωής - εργασίας
RΠροσφέρουµε πρόσθετες Παροχές 
RΣεβόµαστε το δικαίωµα συµµετοχής των εργαζοµένων 

σε συµβούλια

Η ανταπόκρισή µας

Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι για να πετύχουµε τους στρατηγικούς µας στόχους και να ισχυ-
ροποιήσουµε την ανταγωνιστικότητα µας σε µια διαρκώς µεταβαλλόµενη αγορά, έχουµε υποχρέ-
ωση να παρέχουµε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον στους εργαζοµένους µας, προσφέροντας
τους ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από συνθήκες σεβασµού των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων, επαγγελµατικής ανάπτυξης, ισονοµίας, επιβράβευσης, υγείας και ασφάλειας. 

εργαζόµενοι

74,4%
γυναίκες

12.799

ώρες εκπαίδευσης
34.900

εθνικότητες εργαζοµένων 
39

To µέγεθός µας 
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Δηµιουργούµε θέσεις εργασίας 
Μέσω της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, δί-
νεται η ευκαιρία απασχόλησης σε διάφορα αντικείµενα και σε όλες
τις γεωγραφικές περιοχές, όπου δραστηριοποιούµαστε. 

Με 12.799 εργαζοµένους στην Ελλάδα, η Μαρινόπουλος είναι ένας
από τους µεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα στη χώρα µας. 
Rο µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων είναι τα 38,9 χρόνια 
Rη µέση διάρκεια παραµονής στην εταιρεία τα 9,9 χρόνια
Rο ρυθµός αποχωρήσεων (που συµπεριλαµβάνει οικειοθελείς

αποχωρήσεις, απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις) µειώθηκε το
2012 στο 8,2%, από 8,9% το 2011.

H ανάλυση των 12.799 αυτών εργαζοµένων παρουσιάζεται παρακάτω.
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*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
**Αναδροµικά για το 2009 συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για τα DIA.

*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
Εργαζόµενοι (αριθµός) 79 1.358 11.362 12.799

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
Εργαζόµενοι (αριθµός) 99,3% (12.712) 0,6% (87) 53,8% (6.888) 46,2% (5.911)

ΗΛΙΚΙΑ <25 26-35 36-45 >45

Εργαζόµενοι (αριθµός) 327 3.841 5.569 3.062

ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ
Εργαζόµενοι (αριθµός) 9.522 3.277

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔ. ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΜΕΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Αριθµός 39 15 311

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ
Εργαζόµενοι (αριθµός) 11.719 646 434

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εργαζόµενοι (αριθµός) 410 11.711 678

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ

Εργαζόµενοι (%) 4,3 3,4 0,4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ <5 ΧΡΟΝΙΑ 5-10 ΧΡΟΝΙΑ >10 ΧΡΟΝΙΑ

Εργαζόµενοι (%) 23 36 41

Με 12.799 εργαζοµένους, είµαστε ένας 
από τους µεγαλύτερους ιδιώτες εργοδότες
στην Ελλάδα
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Διασφαλίζουµε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων µας
Η Μαρινόπουλος στο πλαίσιο της εναρµόνισής της µε την Ελληνική
Νοµοθεσία και την ευαισθησία της στα θέµατα υγείας και ασφάλειας
συνεργάζεται µε εξειδικευµένη εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών Ια-
τρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας:
RΕλέγχονται περιοδικά όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας από τεχνι-

κούς ασφαλείας και γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών υγείας και ασφάλειας.

RΠαρέχονται τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας.
RΕξετάζεται το σύνολο των εργαζοµένων από τους ιατρούς εργασίας. 
RΕκπονούνται γραπτές εκτιµήσεις επαγγελµατικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) στο

σύνολο των εγκαταστάσεων και για όλες τις δραστηριότητες που εκτε-
λούν οι εργαζόµενοι. 

RΔίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνεχή κατάρτιση και ευαισθητοποίηση
των εργαζοµένων, αφού πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά σεµινάρια
υγιεινής και ασφάλειας ανά εγκατάσταση, εκπαιδεύσεις για την
ασφαλή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και εκπαι-
δεύσεις «Πρώτων Βοηθειών». 

RΤην περίοδο 2011–2012, πραγµατοποίησε εκπαιδεύσεις «Πυρασφά-
λειας», σε 367 εργαζοµένους, σε θέµατα πρόληψης, επιπτώσεων και
αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιά, σεισµός).

Αποτέλεσµα είναι ότι, συγκεντρωτικά ο δείκτης ατυχηµάτων (ατυχήµατα
προς εργαζοµένους), βρίσκεται στο χαµηλό ποσοστό του 0,9%, βελ-
τιωµένος κατά 10% σε σχέση µε το 2011, ενώ ο δείκτης απουσίας
λόγω ατυχηµάτων ήταν στο 0,4%.

3. YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΚατανοµή Εργαζοµένων ανά Περιοχή

*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.

Αθήνα
Στερεά Ελλάδα
Νησιά
Κρήτη
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Θεσσαλία
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Βελτιώσαµε το ποσοστό ατυχηµάτων κατά
10% σε σχέση µε το 2011
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Αντίστοιχα, δεξιά φαίνονται και οι επιδόσεις της εταιρείας στο θέµα της
απουσίας εργαζοµένων λόγω ασθενειών. Παρόλο που µία εταιρεία
δύσκολα µπορεί άµεσα να επηρεάσει τoυς σχετικούς δείκτες, εντού-
τοις η Μαρινόπουλος τους παρακολουθεί, καθώς αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για τους εργαζοµένους.
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Επιµορφώνουµε τους εργαζοµένους µας
Στη Μαρινόπουλος οι εκπαιδευτικές ανάγκες προσδιορίζονται σύµ-
φωνα µε τις τρέχουσες ή µελλοντικές απαιτήσεις των θέσεων εργα-
σίας, το παρουσιαζόµενο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του
προσωπικού, καθώς και τους ευρύτερους σκοπούς και στόχους της
εταιρείας. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται εσωτερικά αξιο-
ποιώντας την εταιρική τεχνογνωσία των στελεχών ή εξωτερικά σε συ-
νεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, εκπαιδευτικούς οργανισµούς
και φορείς.
Εισαγωγικό Πρόγραµµα
Η εκπαίδευση του κάθε εργαζοµένου ξεκινά από τη στιγµή που προσ-
λαµβάνεται στην εταιρεία µε το Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
(Induction Program). Αυτό το πρόγραµµα αποτελεί τη γνωριµία του νε-
οπροσληφθέντα µε το εργασιακό περιβάλλον, όπου παρουσιάζονται:
RΗ δοµή της εταιρείας
RΤο Όραµα, οι εταιρικές Αξίες, Πολιτικές και Διαδικασίες
RΟ Eσωτερικός Kανονισµός Λειτουργίας
RΟ Kώδικας Hθικής 
RΗ στρατηγική και οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας 

Στη συνέχεια, υλοποιείται το Πρόγραµµα Προσανατολισµού (Ori-
entation Program), σύµφωνα µε το οποίο τα στελέχη της εταιρείας
πραγµατοποιούν µια πρώτη γνωριµία µε τους Διευθυντές και τους
Προϊσταµένους των τµηµάτων µε τα οποία θα έχουν άµεση επαγγελ-
µατική συνεργασία, µε σκοπό την ενηµέρωση για τη λειτουργία του
κάθε τµήµατος. 

Γενική Εκπαίδευση
H γενική εκπαίδευση στην εταιρεία στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:
ROn the job training
RΤεχνικές εκπαιδεύσεις 

(π.χ. σχολή κρεοπωλών, φρέσκων και καταψυγµένων)
RΕκπαιδεύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων Ξένων Γλωσσών 
RΕκπαιδεύσεις Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων

Εκπαίδευση Στελεχών
Την περίοδο 2011-2012, εφαρµόστηκε το πρόγραµµα «100% Ικα-
νοποίηση Πελάτη», σύµφωνα µε το οποίο υλοποιήθηκαν αφενός εσω-
τερικές εκπαιδεύσεις σε όλους τους εργαζοµένους των καταστηµάτων
της εταιρείας, που επικεντρώθηκαν στις σωστές επιχειρηµατικές πρα-
κτικές, και αφετέρου εκπαιδεύσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες µε θε-
µατολογία Αποτελεσµατικών Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και
Συντήρησης & Πώλησης Φρέσκων Προϊόντων. 
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι τα στελέχη της εταιρείας δεν εκτε-
λούν απλώς µια εργασία, αλλά επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα την
συµπεριφορά, την εργασία και τα αποτελέσµατα όλης της οµάδας τους.

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

RΝα επιτύχουµε µηδέν θανατηφόρα ατυχήµατα 
για 6η συνεχόµενη χρονιά

RΝα βελτιώσουµε το ποσοστό ατυχηµάτων 
κατά 3%

*Tα στοιχεία αναφέρονται σε σταθµισµένες τιµές ανά µήνα για όλο το 2010-2012.

Εκπαιδεύσαµε τουλάχιστον µία φορά, σχεδόν
το 58% των εργαζοµένων µας µέσα στο 2012
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5. ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Για το λόγο αυτό και τη περίοδο 2011-2012, συνεχίσαµε να επεν-
δύουµε στην εκπαίδευση των στελεχών µας, πραγµατοποιώντας Εκ-
παιδεύσεις Διοικητικών Ικανοτήτων (Management Skills), παρέχοντάς
τους έτσι τα εφόδια για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οµάδων
τους. 

Αξιολογούµε τους εργαζοµένους µας
Οι στόχοι της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελµατικής εξέλιξης,
επιτυγχάνονται µέσα από την εφαρµογή ενός ηλεκτρονικού συστήµα-
τος Αξιολόγησης της Απόδοσης και Διαχείρισης Καριέρας, µε σκοπό
τη δηµιουργία πλάνων διαδοχής για τις θέσεις υψηλής ευθύνης της
εταιρείας. Το 2011, το 96,8% των στελεχών µας ακολούθησε και
ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτή, όπως προβλεπόταν.

Παράλληλα, πραγµατοποιούνται εσωτερικά Κέντρα Αξιολόγησης και
Ανάπτυξης, όπου οι εργαζόµενοι καλούνται να συµµετάσχουν σε ένα
σύνολο επιχειρηµατικών ασκήσεων προσοµοίωσης (τεστ προσωπικό-
τητας, τεστ ικανοτήτων, in-trays, role-plays), µε σκοπό την προσωπική
τους ανάπτυξη.

RΝα εκπαιδευτεί το 90%  των στελεχών των 
καταστηµάτων σε διοικητικές ικανότητες

RΝα επιτύχουµε συµµετοχή εργαζοµένων σε 
εκπαίδευση σε ποσοστό 40%

RΝα επιτύχουµε 29 χιλ. ώρες εκπαίδευσης

Ενσωµατώνουµε την υπευθυνότητα στον τρόπο Διοίκησής µας
Η έννοια της υπεύθυνης λειτουργίας έχει ενσωµατωθεί ως αναπόσπαστο τµήµα στον τρόπο διοίκησής µας, όπως στο Όραµα, στις Αξίες και
στους Κώδικες Συµπεριφοράς µας.

Το Όραµα µας

“Να µας αναγνωρίζουν και να µας εµπιστεύονται, επειδή βοηθάµε τους πελάτες και τους 
καταναλωτές µας, να απολαµβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, κάθε µέρα.”

Οι Αξίες µας
Οι Αξίες της εταιρείας µας, όπως έχουν επικοινωνηθεί στους εργαζοµένους µας, αντικατοπτρίζουν επίσης τη δέσµευσή µας για υπεύθυνη
λειτουργία.

Αγωνιζόµαστε συνεχώς να ξεπερά-
σουµε τις προσδοκίες όλων, προ-
σφέροντας προστιθέµενη αξία και
αναζητώντας νέες λύσεις για µια
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Aφοσίωση
Είµαστε πάντα δεκτικοί και ακούµε
τους καταναλωτές και πελάτες µας.
Τους υποδεχόµαστε στα καταστήµατά
µας και ανταποκρινόµαστε στις ανάγ-
κες τους µε καλοσύνη, οικειότητα και
προσοχή στις λεπτοµέρειες.

Φροντίδα
Ανταποκρινόµαστε σε κάθε νέα πρό-
κληση µε ενέργεια και ενθουσιασµό
και βρισκόµαστε σε συνεχή αναζή-
τηση νέων ιδεών, ώστε να κάνουµε
την ζωή των καταναλωτών και πελα-
τών µας πιο ευχάριστη.

Θετικότητα
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το 2012, 67 στελέχη της εταιρείας πραγ-
µατοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα e-learning µε θέµα «EU
Competition Law» (268 ώρες) και 69 στελέχη της εταιρείας πραγ-
µατοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα e-learning µε θέµα «Intellec-
tual Property Law» (276 ώρες).

O Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
H εταιρεία έχει αναπτύξει αναλυτικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουρ-
γίας, ο οποίος είναι διαθέσιµος σε όλους τους εργαζοµένους, ενώ
γίνεται σχετική ενηµέρωση και στην Εισαγωγική Εκπαίδευση των ερ-
γαζοµένων. Μεταξύ άλλων, ο κανονισµός περιγράφει τις υποχρεώ-
σεις των εργαζοµένων όσο αφορά:
RΤην απαγόρευση κοινοποίησης στοιχείων σχετικά µε τους πελάτες. 
RΤη συµµετοχή στις διαδικασίες ανακύκλωσης. 

Ο Κώδικας Εταιρικής Συµπεριφοράς
Η Μαρινόπουλος δηµιούργησε τον Κώδικα Εταιρικής Συµπεριφο-
ράς της και να τον κοινοποιεί σε όλους. Αποτελούµενος από δέκα
βασικές Αρχές, ο Κώδικας παρέχει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο ερ-
γαζόµαστε, θέτοντας ως προτεραιότητες τον σεβασµό στην ηθική και
στους νόµους. Περιγράφει την αναµενόµενη συµπεριφορά από κάθε
εργαζόµενο, ανεξαρτήτως τόπου ή τµήµατος εργασίας. 

Οι Αρχές της Εταιρικής Συµπεριφοράς είναι: 

RΝα σεβόµαστε αυστηρά τους νόµους της χώρας όπου 
λειτουργούµε 

RΝα συµβάλλουµε στη δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς 
περιβάλλοντος εργασίας 

RΝα αποδεχόµαστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων µας 
και να προάγουµε τις καλές συνθήκες εργασίας 

RΝα προστατεύουµε τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους 
της εταιρείας 

RΝα εγγυόµαστε την εµπιστευτικότητα 
RΝα αποφεύγουµε συγκρούσεις συµφερόντων
RΝα αρνούµαστε όλες τις µορφές διαφθοράς 
RΝα αναπτύσσουµε αξιόπιστες και διαφανείς επιχειρηµατικές 

πρακτικές 
RΝα παρέχουµε αξιόπιστες και ακριβείς αναφορές
RΝα είµαστε πρεσβευτές της επωνυµίας Μαρινόπουλος 

Την περίοδο 2011-2012, η εταιρεία πραγµατοποίησε εκπαιδεύσεις του
Κώδικα Εταιρικής Συµπεριφοράς στο σύνολο των εργαζοµένων της. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας
Για τη διασφάλιση της εφαρµογής του Κώδικα Εταιρικής Συµπερι-
φοράς δηµιουργήθηκε Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποτελείται
από τα παρακάτω µέλη: 
RΤον Διευθυντή Προσωπικού
RΤον Διευθυντή της Νοµικής Υπηρεσίας
RΤον Διευθυντή Ασφάλειας
RΈνα Λειτουργικό Διευθυντή

Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισηµάνουν θέµατα
που αντιβαίνουν στον Κώδικα απλά αποστέλλοντας γραπτή επικοι-
νωνία στο ethics_Greece@marinopoulos.com

Ακολουθούµε τις διεθνείς συµβάσεις Ηθικής Εργασίας 
Η εταιρεία µας ακολουθεί στην πράξη τις διεθνώς αναγνωρισµένες
αρχές ανθρωπίνων δικαιωµάτων (όπως περιλαµβάνονται στη Διεθνή
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του ΟΗΕ και στις δέκα
αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ), που η εταιρεία έχει
προσυπογράψει. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δεν απασχολεί παιδιά
για εργασία κάτω του νοµίµου ορίου ηλικίας, ενώ δεν εφαρµόζει
πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.



61ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δεσµευόµαστε για ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζο-
µένων µας
Πολιτική µας είναι να µην κάνουµε διακρίσεις στο χώρο εργασίας (π.χ.
λόγω φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκεύµατος, καταγωγής, σε-
ξουαλικού προσανατολισµού, ηλικίας, ειδικών αναγκών, φύλου), σε
οποιοδήποτε εργασιακό θέµα (π.χ. προαγωγές). Εφαρµόζοντας στην
πράξη την πολιτική τη περίοδο 2011-2012, δεν παρουσιάστηκαν πε-
ριστατικά διάκρισης στο χώρο εργασίας της εταιρείας. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας εργαζόµενος σε µία θέση προϊσταµέ-
νου σε ένα κατάστηµα µπορεί να αναπτυχθεί σε θέση ειδικού στις
αγορές, στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού, στο µάρκετινγκ ή
ακόµη και να ακολουθήσει διεθνή καριέρα σε κάποια από τις χώρες
που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Παράλληλα, ενθαρρύνουµε την
ανάπτυξη της καριέρας µέσα από εσωτερικές µετακινήσεις και προ-
αγωγές σε ένα επαγγελµατικό περιβάλλον προσανατολισµένο στην
ικανοποίηση των πελατών. Το 2012, αυξήθηκε το ποσοστό των θέ-
σεων Manager που καλύφθηκαν εσωτερικά, φθάνοντας στο 69%,
σε σχέση µε 60% το 2011.

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ισότιµη αντιµετώπιση των γυναικών,
καθώς η πλειοψηφία των εργαζοµένων στην εταιρεία είναι γυναίκες. 
Αποτέλεσµα είναι ότι:
Rτο ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις διατηρείται 

πάνω από 43%
Rτο ποσοστό των γυναικών στο σύνολο είναι µεγαλύτερο από 

αυτών σε διοικητικές θέσεις, φτάνοντας το 74,4%.

Αποδεχόµαστε τη διαφορετικότητα
Η εταιρεία αποδέχεται τη διαφορετικότητα των εργαζοµένων της, ενώ
ενδεικτικό είναι ότι στην εταιρεία εργάζονται 39 διαφορετικές εθνι-
κότητες.
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Διατηρήσαµε το ποσοστό των γυναικών 
σε διοικητικές θέσεις πάνω από 40%

Απασχολούµε εργαζοµένους από 39 
διαφορετικές εθνικότητες

RΝα διατηρήσουµε το ποσοστό των γυναικών 
σε διοικητικές θέσεις πάνω από 40%

Ποσοστό Γυναικών ανά Ηλικία

*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
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Μετράµε την ικανοποίηση των εργαζοµένων µας
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά την περίοδο 2011-2012, η εταιρεία
πραγµατοποίησε Έρευνες Εργασιακού Κλίµατος σε αντιπροσωπευτικό
δείγµα των καταστηµάτων της, µε σκοπό τη µέτρηση της αντίληψης του
προσωπικού της απέναντι στους τοµείς που επηρεάζουν την εργασιακή
ικανοποίηση. 
Οι βασικοί άξονες των ερωτήσεων της έρευνας αυτής είναι: 
RΕικόνα της Εταιρείας
RΕικόνα του Καταστήµατος
RΕκπαίδευση/Καριέρα
RΕργασιακά θέµατα
RΔιοικητικά θέµατα
RΕργασιακό Περιβάλλον

Η ανωνυµία των συµµετεχόντων, η εµπιστευτικότητα και η ελεύθερη
έκφραση των απόψεων είναι βασικές αρχές αυτής της διαδικασίας.
Ερωτήµατα που, µεταξύ άλλων, αξιολογούνται είναι κατά πόσο:
R«H Μαρινόπουλος σέβεται την υγιεινή των τροφίµων 

και το περιβάλλον»
R«Η Μαρινόπουλος υποστηρίζει την ποικιλοµορφία των κοινωνικών

οµάδων (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άτοµα µεγάλης ηλικίας κτλ.)»
R«H Μαρινόπουλος προσφέρει ευκαιρίες για την επαγγελµατική

µου εξέλιξη»
R«Είµαι ικανοποιηµένος από την ισορροπία στην επαγγελµατική και

προσωπική µου ζωή»
R«H Μαρινόπουλος σέβεται τις αξίες της»

Το 2012 η εταιρεία πραγµατοποίησε Έρευνα Εργασιακού Κλίµατος
σε 236 καταστήµατα της, ενώ το 2011 διεξήγαγε Engagement Sur-
vey, µε τη µορφή ανώνυµου ερωτηµατολογίου, στην οποία απάντησε
το 80% των εργαζοµένων της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Χειριζόµαστε θέµατα ισορροπίας ζωής-εργασίας
Το θέµα της ισορροπίας εργασίας και προσωπικής ζωής απασχολεί
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους τη σηµερινή εποχή, όπου η
πίεση του χρόνου συνεχώς και αυξάνεται. Η Μαρινόπουλος, προ-
σπαθεί να µειώνει τον χρόνο της υπερεργασίας και των υπερωριών
των εργαζοµένων της, ενώ ενδεικτικό είναι ότι το 2012, το ποσοστό
των µορφών αυτών απασχόλησης µειώθηκε στο 0,7%, από 1,9%
που ήταν το 2011.

6. IKANOΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
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Μειώσαµε κατά 63,2% το ποσοστό 
υπερεργασίας και υπερωριών στο σύνολο

RΝα µειώσουµε το ποσοστό υπερεργασίας 
και υπερωριών στο σύνολο κατά 30%
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Προσφέρουµε πρόσθετες Παροχές
Εκτός των νοµικά κατοχυρωµένων παροχών, η εταιρεία προσφέρει
στους εργαζοµένους της πρόσθετες, εθελοντικές παροχές. Οι παρο-
χές που δίνει η εταιρεία πέραν της νοµοθεσίας, καλύπτουν όλους τους
εργαζοµένους (είτε µε σύµβαση ορισµένου χρόνου είτε µε αορίστου
χρόνου), όπως ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω:

RΈκπτωση Club Carrefour 5% για σύνολο αγορών µέχρι € 6.000
RΔωροεπιταγές Πάσχα και Χριστουγέννων
RΙατροφαρµακευτικό πρόγραµµα ασφάλισης
RΣυνταξιοδοτικό πρόγραµµα ασφάλισης (για διευθυντές)

Σεβόµαστε το δικαίωµα συµµετοχής σε συµβούλια ερ-
γαζοµένων και άλλες µορφές εκπροσώπησης 
Η Μαρινόπουλος, σέβεται το δικαίωµα που έχουν οι εργαζόµενοι να
διαπραγµατεύονται µε τη διοίκηση της εταιρείας θέµατα αµοιβαίου εν-
διαφέροντος.  Σε µηνιαία βάση, το Προεδρείο του Σωµατείου εργα-
ζοµένων συναντάται µε τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναµικού, και σε
τριµηνιαία βάση µε τον Δ/ντα Σύµβουλο για να ανταλλάξουν απόψεις
και να αναφέρουν ανάγκες σχετικά µε θέµατα εργασιακά και ασφά-
λειας. Καθώς η εταιρεία πιστεύει στην πλήρη ανεξαρτησία της εκπρο-
σώπησης και διαβούλευσης των εργαζοµένων, δεν υπάρχει
καταγραφή του ποσοστού εργαζοµένων της Μαρινόπουλος που συµ-
µετέχουν στους εκπροσώπους των εργαζοµένων της εταιρείας.

7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


