
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

«Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ» 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 

 



 
 

 

 
2 

Πίνακας Περιεχομένων 
 

ACCENTURE ..................................................................................................................... 4 
ADVANTAGE FSE ............................................................................................................ 4 

ALPHA BANK ..................................................................................................................... 5 
AMPLUS TECHNOLOGIES ............................................................................................. 6 

APIVITA ............................................................................................................................... 6 
ATC ...................................................................................................................................... 6 

ATOS ................................................................................................................................... 7 

ATYPON SYSTEMS ......................................................................................................... 7 
AVIS ..................................................................................................................................... 8 

BAKER TILLY ..................................................................................................................... 8 

BDO ..................................................................................................................................... 9 

BOLD OGILVY ................................................................................................................... 9 
CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES ................................................................... 10 
CKH HELLAS ................................................................................................................... 10 

COCA-COLA 3E .............................................................................................................. 10 
CONVERT GROUP ......................................................................................................... 11 

DECATHLON HELLAS ................................................................................................... 11 

DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ........................................................................... 12 

DIALECTICA .................................................................................................................... 13 

DRUCKFARBEN HELLAS ............................................................................................. 13 
EBURY PARTNERS BELGIUM .................................................................................... 14 

EDENRED ........................................................................................................................ 15 
E-FRESH.GR SMPC ....................................................................................................... 16 

ELVAL................................................................................................................................ 16 
ENTERSOFT .................................................................................................................... 16 

EPIGNOSIS UK LIMITED .............................................................................................. 17 
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ..................................................................................................... 17 

DIXONS SOUTH EAST EUROPE ................................................................................ 19 
EY ....................................................................................................................................... 19 

GUIDEPOINT ................................................................................................................... 20 

IMERYS ............................................................................................................................. 20 

INGROUP ......................................................................................................................... 21 

INTERSPORT ATHLETICS ........................................................................................... 21 
INTRALOT ........................................................................................................................ 21 

INTRUM HELLAS ............................................................................................................ 22 
JUMBO .............................................................................................................................. 23 

KAIZEN GAMING ............................................................................................................ 23 

KPMG ................................................................................................................................ 23 
LEROY MERLIN .............................................................................................................. 24 

MASTERCARD ADVISORS .......................................................................................... 25 



 
 

 

 
3 

MAZARS ........................................................................................................................... 25 

NETCOMPANY-INTRASOFT ........................................................................................ 27 

OFFICE LINE ................................................................................................................... 27 

OLIVER WYMAN ............................................................................................................. 27 
OPAP ................................................................................................................................. 27 
OPTASIA ........................................................................................................................... 28 

OSEVEN ........................................................................................................................... 29 
OTS .................................................................................................................................... 29 

PEPSICO HELLAS .......................................................................................................... 30 

PLANET ............................................................................................................................ 30 

PRINTEC .......................................................................................................................... 31 
PROCTER & GAMBLE ................................................................................................... 32 

PROCURESHIP ............................................................................................................... 32 

PROTERA TECHNOLOGIES ........................................................................................ 33 
PUBLIC GROUP .............................................................................................................. 33 

PWC GREECE ................................................................................................................. 34 

SARANTIS GROUP ........................................................................................................ 34 

SOFTONE TECHNOLOGIES ........................................................................................ 35 
STEELMET ....................................................................................................................... 36 
TOYOTA HELLAS ........................................................................................................... 36 

TRAFIGURA MARITIME VENTURED ......................................................................... 37 

UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .................................................................... 37 

VALUES ............................................................................................................................ 38 

VODAFONE...................................................................................................................... 38 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ...................................................................................................... 39 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ................................................................................................ 39 
ΑΜΒΥΞ .............................................................................................................................. 39 

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ.................................................................................................................. 40 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ....................................................................................................................... 40 

ΚΑΥΚΑΣ ............................................................................................................................ 41 
ΚΟΡΡΕΣ ............................................................................................................................ 41 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ........................................................................................................... 42 
ΟΤΕ .................................................................................................................................... 42 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ............................................................................................................... 43 

ΣΑΡΑΚΑΚΗ ....................................................................................................................... 44 
ΣΟΛ CROWE ................................................................................................................... 44 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ...................................................................................................... 44 



 
 

 

 
4 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

ACCENTURE  

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών 

τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και 

εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, προσφέρουμε 

ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών 

υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το 

μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας και Ευφυών 

Λειτουργιών.  

Τα 710.000 στελέχη μας υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την 

αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, 

εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Ως Accenture, 

αγκαλιάζουμε τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσουμε αξία και κοινή 

επιτυχία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και 

την κοινωνία.  

Στην Ελλάδα, η Accenture δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια -

απασχολώντας πλέον περισσότερους από 1.150 συμβούλους σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. 

 

ADVANTAGE FSE 

Advantage FSE (AFSE) is a leading supplier of Digital banking solutions, Funds 

Transfers and Payments. Our mission is to provide high-end solutions in the 

Finance sector by coupling State-of-the-Art Technology & Innovative Business 

Principles. 

Our two notable solutions OMNIA, an omni-channel Digital Banking solution and 

Advantage Payment Solution (APS), a leading solution for Payments are market 

leaders. 

We have successfully implemented projects in innovative & leading Financial 

Institutions in countries of all 5 Continents, under the strategic partnership of 

FISERV, the global leader in financial services’ technology and services innovation, 

https://www.accenture.com/gr-en/about/company/greece
http://www.afse.eu/
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including award-winning solutions for mobile and online banking, payments, risk 

management, data analytics and core account processing. 

We pride ourselves on the quality and engagement of our Associates and envision 

our Company to continuously create sustainable value for our Clients delivering our 

innovative Software around the globe.   

The Core Values that drive our People are: 

◆ Client Centric – We are always willing & able to meet and exceed our Client’s 

expectations 

◆ Ownership & Accountability – We respond reliably and with persistence to 

overcome obstacles & achieve results 

◆ Innovation – We seek new and improved techniques, solutions and approaches 

to continuously improve our work 

◆ Quality – We always deliver high quality work and continuously work to excel in 

what we do 

◆ Teamwork – We enjoy working as a team & actively participate to achieve great 

results 

◆ Meritocracy – We are consistent, honest, fair and impartial in everything we do, 

even when faced with difficult situations. 

 

ALPHA BANK  

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του 

χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια 

τραπεζική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της 

τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχείρησης κεφαλαίων και του 

private banking, της διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής 

τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχείρησης ακίνητης 

περιουσίας. 

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία 

ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα 

εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

 

http://www.alpha.gr/
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AMPLUS TECHNOLOGIES 

Η εταιρεία AMPLUS A.E. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες 

λύσεις πληροφορικής που βασίζονται σε  πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα 

υλικού και λογισμικού υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας. Βασικοί πελάτες της 

εταιρείας αποτελούν χρηματοοικονομικοί και πιστωτικοί οργανισμοί, εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί του 

ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

Η AMPLUS απασχολεί προσωπικό με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακούς τίτλους 

και με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων, 

τη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής, την διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τις πωλήσεις.  

Στα σχέδια της επιχείρησης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων συνεργασιών  με 

καινοτόμους και ταχέως αναπτυσσόμενους καταξιωμένους οίκους της Ελλάδας και 

του Εξωτερικού για τη δημιουργία και διάθεση πρωτοποριακών πληροφοριακών 

προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. 

 

APIVITA  

APIVITA SA is a pioneering Greek company that has been producing innovative 

natural cosmetics since 1979. APIVITA products provide safe and effective care 

protection and natural beauty solutions for the face, body and hair, derived from bee 

products and the powerful Greek flora. APIVITA since 2017 is a member company 

of the PUIG Group and has a worldwide distribution, such as France, Taiwan, 

Russia, Hong Kong, Cyprus, Romania, Belgium, Portugal, Croatia, China, Thailand, 

South Africa, Ukraine, Bulgaria, Ireland, Malta, United Kingdom, Hungary, Italy, 

Norway, etc. 

AT APIVITA, we share a vision for sustainable development and we conduct our 

business with the utmost respect and love for nature and mankind. We therefore 

seek people with an outstanding ability to communicate the APIVITA brand 

philosophy and values and effectively promote and sell its products and services. 

 

ATC  

ATC Certified Public Accountants is a member of MGI Worldwide, a Top 20 

international accounting network of independent audit, tax, accounting, and 

consulting firms, which brings together the expertise of some 10.000 professionals 

https://amplus.gr/
http://www.apivita.com/
wwww.atcaudit.gr
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in over 455 locations around the world. We provide audit, consulting financial 

advisory, tax and related services to public and private clients in spanning multiple 

industries. 

 

ATOS  

Atos is a global leader in digital transformation with 110,000 employees in 73 

countries and annual revenue of € 12 billion. The European number one in Big Data, 

Cybersecurity, High Performance Computing and Digital Workplace, The Group 

provides Cloud services, Infrastructure & Data Management, Business & Platform 

solutions, as well as transactional services through Worldline, the European leader 

in the payment industry. With its cutting-edge technologies, digital expertise and 

industry knowledge, Atos supports the digital transformation of its clients across 

various business sectors: Defense, Financial Services, Health, Manufacturing, 

Media, Energy & Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications and 

Transportation. The Group is the Worldwide Information Technology Partner for the 

Olympic & Paralympic Games and operates under the brands Atos, Atos 

Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify and Worldline. Atos SE (Societas 

Europaea) is listed on the CAC40 Paris stock index. 

Atos Unify is the Atos brand for communication and collaboration solutions. At the 

core of the Atos Digital Workplace portfolio, Unify technology enables organizations 

of all sizes to transform the way they collaborate, creating a more connected and 

productive workforce which can dramatically improve team performance, individual 

engagement and business efficiency. 

Atos Unify products represent a strong heritage of technology innovation, reliability, 

and flexibility. Their award-winning intuitive user experience can be delivered 

through almost any device and in any combination of cloud or on-premise 

deployment. Augmented by Atos’ secure digital platforms, vertical solutions and 

transformation services, they set the global standard for a rich and reliable 

collaboration experience that empowers teams to deliver extraordinary results. 

 

ATYPON SYSTEMS  

Atypon, a John Wiley & Sons company, is the world’s largest technology company 

in the scholarly and professional publishing industry. Headquartered in Silicon 

Valley, California, and spread in five different countries, Atypon is renowned for its 

technological leadership when it comes to management and online delivery of 

https://atos.net/
https://www.atypon.com/
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professional and scholarly publisher content. Atypon's online publishing platform 

hosts more than 50% of the English-language Science, Technical, Engineering and 

Mathematics (STEM) publications in the world. 

 

AVIS  

Avis is the 1st rental and leasing company in Greece. With a wide network of 80 car 

rental stations, a modern fleet that exceeds 45,000 vehicles and 500 specialized 

employees, Avis responds to all customer needs in the Car Rental sector, as well as 

in the Leasing and Used Car Sales sectors. Today, Avis is one of the largest 

companies that operate in Greece since 1960, with assets exceeding €600 million in 

value, while the annual turnover exceeds €200 million and EBITDA exceeds €100 

million. Avis is the national master franchisee of Avis Budget Group that is globally 

active in 180 countries with more than 11.000 car rental stations, serving more than 

ten million customers annually.  

At Avis, we cooperate with all leading car manufacturers providing a wide range of 

innovative and high-quality services to meet all customers’ needs. “We Try Harder” 

is our philosophy and promise to deliver excellent & consistent customer service. 

Every time a customer chooses Avis, a world of unique driving experiences unlocks, 

as we offer a great variety of quality products & special benefits. 

All the above would never be possible if it weren’t for our one and unique asset, our 

People. Our experienced & talented professionals have led our company into 

continuous growth and strive with passion to make each day an innovative reality; 

an answer to tomorrow’s disruptive environment. 

It is, thus, our only mission, “Avis People” to always be “Happy People”. 

 

BAKER TILLY  

Baker Tilly South East Europe is a leading firm of auditors, accountants, tax 

consultants and business advisors, operating in Greece, Cyprus, Bulgaria, Romania 

and Moldova. Country offices are independent member firms of Baker Tilly 

International; one of the Top 10 largest networks of the sector.  

A blend of young graduates and mature professionals create a fresh, innovative and 

forward-looking working environment. Our people are at the forefront, with the firm 

nurturing a culture of continuous improvement, collaboration and inclusion.  

http://www.avis.gr/
https://www.bakertilly.gr/
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BDO  

H BDO Greece είναι η μόνη αποκλειστική εταιρεία μέλος του διεθνούς δικτύου BDO 

στην Ελλάδα, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισμούς 

επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, που εξυπηρετούν παγκόσμιες και εθνικές 

επιχειρήσεις. Η BDO Greece είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που 

ειδικεύεται στην παροχή ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών. 

Με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα ισχυρό πελατολόγιο άνω των 

350 εταιρείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μας θέτουν σε ηγετική θέση σε 

εθνικό επίπεδο, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας. Είμαστε η επιχείρηση-σύμβουλος για πολλές εταιρείες με 

διαφορετικό αντικείμενο εργασιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς 

και των θυγατρικών τους.  

 

BOLD OGILVY 

Ogilvy has created legendary marketing campaigns and cultural innovation since 

1948, when David Ogilvy founded the agency. Ogilvy Greece is a group of 300 

professionals passionate about advertising, public relations, technology, and social 

platforms. The company has a history of 45 years and currently is the strongest and 

most awarded Agency in the country as well as the most awarded Greek agency 

abroad. Besides winning 1275 Ermis Awards and 63 Effie Awards in Greece, the 

Agency has won numerous international distinctions, including 8 Cannes Lions, 2 

Clio Awards, 1 One Show Pencil, 1 D&AD Pencil, 4 London International Awards, 

and 2 Webby Awards. 

Our capabilities range from Brand Strategy to Advertising, Experience, Public 

Relations, Activation & Shopper Marketing, Social & Performance Marketing, Health 

and Branded Entertainment. We inspire brands and people to impact the world”. 

That is our vision and the reason why brands have always trusted Ogilvy. By forging 

long lasting partnerships with its customers, Ogilvy bridges the gap between 

people’s expectations and the brand value created by the companies, leaving an 

impactful footprint on the planet, the society and the client business. 

Ogilvy exists “TO BE THE BEST CREATIVE PLATFORM AND PARTNER FOR 

GROWTH ON THE PLANET". This guiding principle is embodied in our mission and 

illustrates the company’s dedication to create great ideas that deliver substantial 

results to both clients and brands. 

https://www.bdo.gr/
https://ogilvy.gr/
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CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES 

Cepal is a pioneering company in the Greek market, specializing in providing 

servicing management for loan and credit receivables, regulated by the Bank of 

Greece. Our unique approach and 1200 talented people allow us to optimize the 

services we provide to both our clients and borrowers, while implementing our vision 

of marking a new era in the evolution of the Greek banking sector. 

Using a customer-focused and friendly approach, advanced Data Analytics & IT 

systems, as well as long term amicable solutions, we bring a revolutionary 

methodology to the Greek loan servicing market, equivalent to the highest 

international practices. In Cepal, we take pride in our solution-providing capabilities 

and high ethical standards and we are fully transparent and committed to complying 

with the Code of Conduct issued by the Bank of Greece (BoG), as well as with the 

relevant regulatory provisions governing our operating framework.  

 

CKH HELLAS 

CKH is a boutique accounting & financial services firm that provides local expertise 

aided by global experience. We have presence in Atlanta, South Africa, Ukraine, 

Poland, France, Germany, Spain and Greece. 

Our tree logo is representative of CKH’s ideals: 

• The roots of the tree remind us to stay grounded and humble.  

• The trunk represents the support we have for each other, making our team strong. 

But we also like to shake the tree! 

• Churning up new ideas and positive change as the world around us grows. 

• The fruit our tree grows reminds us to never stop growing, producing the best 

quality service for our clients.  

• The treetop helps us reach higher, always stretching to new heights and goals. 

 

COCA-COLA 3E  

Με 53 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, 

το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη παράγει και διανέμει ένα από τα πιο 

ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που 

https://cepal.gr/
https://www.ckhgroup.com/
https://gr.coca-colahellenic.com/
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ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε 

οποιαδήποτε περίσταση.  

Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως 

αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA 

και ο καφές Costa Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο 

Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και Frulite , το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ 

και τα Tsakiris Chips.  

 

CONVERT GROUP 

Convert Group is leading the Data & Analytics Market Intelligence space in the 

global eCommerce and Omnichannel industry. With operations in 16 countries 

across Europe, Latin America & Africa,Convert Group is leveraging its AI powered 

eRetail Suite platform along with an experienced Customer Success team to unlock 

the digital potential of Retailers and Manufacturers. The company boasts a rich 

portfolio of hundreds of dominant online Retailers and 15 out of 20 biggest global 

FMCG & Consumer Healthcare firms. Its clientele includes L'Oreal, P&G,Unilever, 

Johnson & Johnson, Adidas, The Coca Cola Company, Mattel, Nestle, RB, Haleon, 

Henkel, Walt Disney, Bayer, Beiersdorf, FrieslandCampina, Heineken, Barilla, 

Colgate Palmolive, Philip Morris International, Perrigo, JDE, Pierre Fabre, Abbott 

and global retailers such as Ahold Delhaize, Carrefour and Rakuten. 

The firm was recognized in 2021 as Europe’s 4th best workplace for small and 

medium-sizedcompanies from The Economist and the Great Place to Work® 

International Institute and named as one of Europe’s 1000 fastest-growing 

companies for 2020 and 2022 by the Financial Times and Statista. 

 

DECATHLON HELLAS  

     As in the choice of your sport, you will find with us a job made for you. Don't 

panic, we'll never put a label on you ... At Decathlon, we think about initiatives, 

personalization and development. 

    Whatever your personality and if you give yourself the means, you will always 

have the possibility of changing jobs or missions without changing company. A great 

opportunity to help you find the job that suits you 100%. 

https://convertgroup.com/
https://decathlon-recruitment.gr/
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With us, you will be part of a real team that spans the globe. Yes, Decathlon is a 

company present in 56 countries. There are more than 93,000 passionate 

teammates around the world: that makes for great encounters! 

    Joining Decathlon means joining one of the largest sporting goods company in 

the world with 93,000 team members present in more than 56 countries and 1.647 

stores. 

Here at Decathlon, everyone can have an impact on the business. It's pretty cool to 

tell yourself that no matter your place on the field or your job, your voice matters! 

    No time to get bored, here your missions evolve by step with your ambitions and 

your skills. You have talent, use it!  

    I promise, you will be well surrounded because you will be part of a collective! We 

will support you in your daily challenges. This is also the Decathlon spirit: the 

assurance of great solidarity!!  

 

DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS 

Our Services. Deloitte offers integrated services that include Audit, Consulting, 

Financial Advisory, Risk Advisory, Tax and Legal. Our approach combines insight 

and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise 

to help our clients excel anywhere in the world. We deliver outstanding impact on 

the reputation and success of our clients, in Italy and globally. In pursuing this we 

contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the 

positive impact business can and should have on the world it operates within. 

Our Purpose. We are led by a purpose, to make an impact that matters with clients, 

people, and society. This purpose defines who we are and what we stand for. It's 

not about being the biggest. It’s about being the first choice for the largest and most 

influential clients, and the first choice for the best talent. 

Our Values. At Deloitte we foster a collaborative culture where talented individuals 

can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a 

genuinely distinctive level of customer service through our expertise and 

professionalism. We value difference, with respect at the heart of our inclusive 

culture. 

Our talent experience. From day one at our firm, practitioners are part of a 

community. Our development and career progression framework will help them 

develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the 

https://www2.deloitte.com/gr/en.html
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ability to offer agile working arrangements is at the center of our unique talent 

experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, 

inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of 

purpose and meaning in what they do each day. 

 

DIALECTICA 

Επιθυμείς να κάνεις τα πρώτα βήματα στην καριέρα σου; Θέλεις να γίνεις ένας από 

τους επόμενους business leaders; Γνώρισε την ομάδα της Dialectica, η οποία έχει 

όραμα να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων 

παγκοσμίως! Η Dialectica συνδέει θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες 

και μεγάλες επιχειρήσεις με εξειδικευμένα στελέχη (experts) των αγορών με σκοπό 

να αντλήσουν πληροφορίες και να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες 

εκατομμυρίων. 

Μέσα σε λιγότερο από επτά χρόνια, η Dialectica έχει καταφέρει να επεκταθεί σε 

Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μόντρεαλ και Βανκούβερ, απασχολώντας περισσότερους από 

700 εργαζόμενους διεθνώς! Καθημερινά, το Client Service Team της Dialectica, 

αναλαμβάνει ποικίλα projects που αφορούν την διερεύνηση πολλών διαφορετικών 

markets, από drone industries μέχρι grocery retailers, και εμπλουτίζει συνεχώς τη 

βάση δεδομένων της με νέους experts από διάφορους τομείς της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

Η ομάδα της Dialectica μεγαλώνει συνεχώς και για αυτό αναζητά ταλαντούχους, 

φιλόδοξους και δυναμικούς νέους αποφοίτους, με 0 έως 3 χρόνια εμπειρίας, που 

επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Φαντάσου:την 

μία μέρα, θα βοηθάς μία συμβουλευτική εταιρεία να εξερευνήσει την ανάπτυξη του 

τομέα της βιοτεχνολογίας στην Γερμανία, και την άλλη θα συνδέεις εξειδικευμένα 

στελέχη (experts) με ένα private equity firm ώστε να αντιληφθεί την αγορά των 

τηλεπικοινωνιών στην Μέση Ανατολή." 

 

DRUCKFARBEN HELLAS 

O όμιλος Εταιριών DRUCKFARBEN δραστηριοποιείται διεθνώς - είτε άμεσα είτε 

έμμεσα μέσω θυγατρικών - στους κλάδους μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας, 

οικοδομικών χρωμάτων και υλικών εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η εταιρία Druckfarben Hellas AEBE ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στους 

τομείς των: 

https://dialecticanet.com/about/
http://www.druckfarbengroup.com/
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• μελανιών ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (παραγωγή μελανιών φλεξογραφίας, 

βαθυτυπίας), 

• στον κλάδο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (παραγωγή γκάμας χρωμάτων 

KRAFT και αντιπρόσωπος των προϊόντων Pratt & Lambert). 

Η Εταιρία εφαρμόζει τα εξής πιστοποιημένα συστήματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

πρότυπα: Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 

14001:2015 και EMAS, Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 

18001:2007 και Ενεργειακής Διαχείρισης ISO50001:2011. 

Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δραστηριοποιείται στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας, 

μέσω παραγωγής και εμπορίας μελανιών Φλεξογραφίας & Βαθυτυπίας και εμπορία 

διαλυτικών και πρόσθετων για διάφορες εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων, 

πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα 

Στον τομέα των χρωμάτων, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα οικοδομικών και 

αρχιτεκτονικών χρωμάτων με το εμπορικό σήμα KRAFT PAINTS και τα προϊόντα 

εξοικονόμησης ενέργειας / εξωτερικής θερμομόνωσης με το εμπορικό σήμα 

BIOCLIMA. 

Ο Όμιλος έχει σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία στην Ανατολική 

και Κεντρική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιριών σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, 

Κύπρο, επίσης μέσω αντιπροσώπων σε Μάλτα, Τουρκία, Τυνησία, Λίβανο, 

Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία και με πωλήσεις στη Δυτική και Β. Αφρική, 

Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Στην Δυτική Αφρική η εταιρία δραστηριοποιείται 

μέσω ενός Joint Venture (JV) με τον Όμιλο AG Leventis στην Νιγηρία και στις 

γείτονες χώρες της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών 

(ECOWAS). 

O Όμιλος έχει αναπτύξει στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες με κορυφαίους 

Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οίκους για την αποκλειστική διανομή και 

αντιπροσώπευση μηχανών εκτύπωσης και ανταλλακτικών στην Ελλάδα και Κύπρο.. 

 

EBURY PARTNERS BELGIUM 

Ebury is the fintech company specialised in international payments, collections, and 

foreign exchange services. It offers financial solutions aimed mainly at SMEs and 

midcaps. Ebury offers foreign exchange activity in over 130 currencies - for both 

major and emerging markets - as well as cash management strategies, trade 

finance, and foreign exchange risk management. 

https://www.ebury.gr/
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Founded in London in 2009 by Spanish engineers Juan Lobato and Salvador 

García, the company has grown its global market presence to a network of 31 

offices in 21 countries and more than 1,300 employees.  

Throughout its history, the company has received more than 20 international 

awards, including the Financial Times 1000 Europe's fastest-growing companies 

2020 or The Sunday Times Tech Track 100. All these recognitions place Ebury as 

one of the leading European financial technology companies. 

 

EDENRED 

Η Edenred, είναι μία κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών και 

καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, που φέρνει κοντά 

περισσότερους από 50 εκατ. εργαζομένους και 2 εκατ. εμπορικούς συνεργάτες, 

μέσω 900.000 εταιρικών πελατών σε 45 χώρες.   

Η Edenred προσφέρει λύσεις πληρωμής ειδικού σκοπού για σίτιση (παροχές 

γευμάτων), κίνητρα (όπως δωροκάρτες επιβράβευσης εργαζομένων), mobility 

(διόδια, στάθμευση, μεταφορές), και εταιρικές πληρωμές (όπως άυλες κάρτες). 

Με δέσμευση στο όραμα του Ομίλου «Enrich connections. For good», οι λύσεις 

αυτές ενισχύουν την ευημερία και την αγοραστική δύναμη των χρηστών. βελτιώνουν 

την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και αναζωογονούν 

την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. 

Ενθαρρύνουν επίσης την πρόσβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, και σε 

προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 

Οι 10.000 εργαζόμενοι της Edenred, δεσμεύονται καθημερινά στο να κάνουν τον 

κόσμο της εργασίας, πιο ασφαλή, πιο αποδοτικό και πιο φιλικό. 

Το 2021, ο Όμιλος της Edenred, χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας που 

διαθέτει, κατέγραψε όγκο εργασιών ύψους σχεδόν €30 δισ., κυρίως μέσω 

εφαρμογών για κινητά, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών. 

Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και εντάσσεται στους 

δείκτες: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, και MSCI 

Europe. 

 

https://www.edenred.gr/el-GR/
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E-FRESH.GR SMPC 

Η e-fresh.gr είναι ένα αυτόνομο ηλεκτρονικό super market και ο μοναδικός pure on 

line player της ελληνικής αγοράς. Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο τροφίμων, η e-fresh.gr έχει ήδη συμπληρώσει 6 χρόνια εμπορικής 

δραστηριότητας ξεπερνώντας τις 1εκ παραγγελίες που παραδόθηκαν με επιτυχία.  

Στα κεντρικά της γραφεία δραστηριοποιούνται τα τμήματα αγορών, ποιοτικού 

ελέγχου, marketing, development, b2b και customer experience. H λειτουργία της 

υποστηρίζεται από 3 αποθήκες ρομποτικής τεχνολογίας και ένα στόλο 52 φορτηγών 

ψυγείων που παραδίδουν πάνω από 1000 παραγγελίες καθημερινά.  

Η e-fresh.gr είναι ένας fast moving, data driven οργανισμός με αγάπη για την 

τεχνολογία την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

 

ELVAL  

Elval is the only Greek producer of flat rolled aluminium products, distinguished for 

world-class quality and services as well as for human resource management and 

environmental protection. The company has grown over the past four decades from 

a medium sized regional producer to a global force.This success is the result of 

sustained efforts throughout the company in its pursuit of continuous improvement, 

a philosophy that has led to investments in state-of-the-art production technology 

and world-class research and development facilities. 

 

ENTERSOFT  

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην 

παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. 

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας 

ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, 

Mobile, WMS, e-Commerce & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη 

πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή 

στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS). 

Η εταιρεία απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προϊόντα και 

κάθετες λύσεις σε σχεδόν όλες τις αγορές παρέχοντας προστιθέμενη αξία και 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική 

δραστηριότητα των πελατών της. Η Entersoft διαθέτει επίσης θυγατρικές εταιρείες 

http://www.e-fresh.gr/
https://www.elval.com/
http://www.entersoft.gr/
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σε Βουλγαρία, Ρουμανία και την Ελληνική εταιρεία Wedia. Έχει εξαγωγική 

δραστηριότητα σε 40 χώρες μέσω αντιπροσώπων. 

 

EPIGNOSIS UK LIMITED 

Epignosis is a leading technology vendor specializing in eLearning solutions. With a 

strong and proven portfolio of products, we cater to the learning needs of modern 

organizations, no matter their size or complexity. Our mission at Epignosis is to 

democratize learning by making premium eLearning technology accessible and 

affordable to any single company or organization worldwide.  

Our Products:  

TalentLMS is a cutting-edge Cloud based Saas LMS offering a powerful yet simple 

and affordable solution for businesses of any size.  

TalentCards is a micro-learning solution that delivers training in the form of bite-

sized items. Built and managed on the web, delivered over native mobile apps.  

eFront is an enterprise LMS geared towards businesses with high user volumes and 

advanced customization and security requirements. 

 

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH 

Η ERGO αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία 

και την Ευρώπη. Παγκόσμια, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 26 χώρες σε Ευρώπη 

και Ασία. Με κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν από τους μεγαλύτερους 

αντασφαλιστές στον κόσμο, διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία και φερεγγυότητα. 

Η ERGO Ασφαλιστική πρωταγωνιστεί για πάνω από 30 χρόνια στην ελληνική 

ασφαλιστική αγορά με: 

✔ εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που αγγίζουν τα 240 εκατομμύρια ευρώ 

✔ δίκτυο συνεργατών που ξεπερνούν τους 2.700 και  

✔ πάνω από 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους 

Έργο μας να επενδύουμε στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες… 

Αξιοποιούμε συνεχώς τις νέες τεχνολογίες και επενδύουμε στην καινοτομία και τις 

ψηφιακές λύσεις, για να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις 

σύγχρονες ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας. Είμαστε περήφανοι για 

https://www.epignosishq.com/
https://www.ergohellas.gr/
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τις ομάδες μας που με τα νέα apps και tools που δημιουργούν προς όφελος των 

ασφαλισμένων και των συνεργατών μας, έχουν αποσπάσει χρυσές διακρίσεις σε 

διαγωνισμούς Digital Transformation. 

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών στους 

πελάτες και τους συνεργάτες μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων 

προϊόντων με βασικά χαρακτηριστικά την εγγύτητα και το ανθρώπινο πρόσωπο. 

Έργο μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και να αξιοποιούμε τα ταλέντα 

τους. Στην ERGO Hellas καθημερινά αποδίδουμε αξία και ενθαρρύνουμε: 

     την καινοτομία και τη σύγχρονη τεχνογνωσία με επίκεντρο τον πελάτη μας 

     την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη  

    τον αλληλοσεβασμό και την ανοιχτή επικοινωνία 

    το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδική δουλειά 

Σήμερα απασχολούμε περισσότερους από 430 εργαζόμενους σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον μιας κορυφαίας πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέροντας 

ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε δυναμικούς τομείς, όπως: 

 Digital Business and Transformation  

 Data Analytics and Business Intelligence  

 IT and New Technologies 

 Financial Controlling, Reporting and Accounting  

 Project Management  

 Product Development 

 Εταιρική Επικοινωνία και Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Communications and 

CSR)  

 Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)  

 Διαχείριση Επενδύσεων (Investment Management) 

 Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) και Αναλογιστική (Actuarial)  

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management)  

 Ανάληψη Ασφαλιστικών Κινδύνων (Underwriting) 

 Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service)  

 Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων (Sales Network Development)  
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 Διακανονισμός Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων (Claims Management) 

 Διαχείριση προμηθειών και Υποδομών (Procurement and Facilities 

Management) 

 Νομικές Υπηρεσίες (Legal Services) και Κανονιστική Συμμόρφωση 

(Compliance)  

 

DIXONS SOUTH EAST EUROPE 

Πολλά περισσότερα από μία εταιρεία Τεχνολογίας. Σκοπός μας, μια καλύτερη ζωή 

για όλους τους ανθρώπους μέσα από την τεχνολογία. Ως κορυφαίος προορισμός 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, η Κωτσόβολος προσφέρει μία ευρεία γκάμα 

ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στους πελάτες της, αλλά και ένα νέο 

ολοκληρωμένο κόσμο καινοτόμων υπηρεσιών. 

Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η Κωτσόβολος πιστεύει στη συνεχή εξέλιξη και 

ανάπτυξη της εταιρείας και των 3.000 ανθρώπων της και το αποδεικνύει, 

επενδύοντας στους ίδιους τους ανθρώπους. Με 2 σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα, 

53.000+ ώρες εκπαίδευσης το χρόνο και συνεχείς εσωτερικές ευκαιρίες εξέλιξης, η 

εταιρεία αναδεικνύει και ενισχύει το ταλέντο και εξελίσσεται. 

 

EY 

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, 

παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και 

την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές. 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε 

περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης 

της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να 

αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. 

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών 

μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και 

Συναλλαγών, οι ομάδες της EY 

θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα 

ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. 

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ προσεχώς ανοίγει νέο γραφείο και στην Πάτρα. 

https://corporate.kotsovolos.gr/
https://www.ey.com/en_gr
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Εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και 

είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, 

Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) – τη μεγαλύτερη περιοχή 

στην ΕΥ. 

 

GUIDEPOINT 

Guidepoint, a leading expert network firm, connects clients with vetted subject 

matter experts—Advisors—from their global professional network. Guidepoint 

clients leverage the insights and perspectives shared by Advisors to stay informed 

and make better business decisions. Its slate of services, including phone 

consultations, surveys, events and proprietary data insights products, help 

professionals gain comprehensive understanding of a topic before making strategic 

or investment decisions. Guidepoint’s multinational client list includes 9 of the top 10 

consulting firms and some of the largest hedge funds, private equity firms and 

Fortune-ranked public companies. 

 

IMERYS  

Ο Όμιλος Imerys, με έδρα το Παρίσι, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής 

βιομηχανικών ορυκτών στον κόσμο με σημαντική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες 

σε 5 ηπείρους,  προσφέροντας απασχόληση σε περισσότερους από 17.800 

εργαζομένους.  

Ως παραγωγός και προμηθευτής ορυκτών πρώτων υλών με ηγετική θέση 

παγκοσμίως, παρέχει στην μεταποιητική βιομηχανία, λειτουργικές λύσεις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας σε μεγάλο εύρος εφαρμογών και τομέων, ξεκινώντας από την 

βαριά βιομηχανία ατσαλιού και σιδήρου, την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή, 

έως και την βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών αγαθών οπως καλλυντικά, 

φάρμακα και τρόφιμα. Ο Όμιλος βασίζεται στην κατανόηση όλων των παραπάνω 

εφαρμογών και ιδιαίτερα της παραγωγικής διαδικασίας και των αναγκών των 

πελατών, καθώς και στην τεχνογνωσία του σε θέματα ορυκτών και των ιδιοτήτων 

τους. Ο συνδυασμός της κατανόησης των εφαρμογών και της τεχνογνωσίας σε 

θέματα ορυκτών οδηγεί στη ανάπτυξη εξειδικευμένων βιομηχανικών λύσεων και 

σκευασμάτων με βάση τα ορυκτά, φυσικά ή συνθετικά.  

Η Imerys στην Ελλάδα κατεργάζεται τεσσάρων ειδών βιομηχανικά ορυκτά και 

μεταλλεύματα (μπεντονίτη, περλίτη, ανθρακικό ασβέστιο, βωξίτη), διαθέτει 21 

επιφανειακά και υπόγεια μεταλλεία-ορυχεία, έξι εγκαταστάσεις κατεργασίας, 

https://www.guidepoint.com/
https://www.imerys.com/
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συνεργάζεται με έξι λιμάνια φόρτωσης και εξάγει το  80% των προϊόντων της 

επενδύοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος από τα κέρδη της. 

Παράλληλα το 2019, ο όμιλος Imerys αποφάσισε να αναδιοργανωσει τις 

χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες δημιουργώντας στην Ελλάδα το πρώτο Shared 

Service Center (SSC), με στόχο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε πολλαπλά 

νομικά πρόσωπα του ομίλου, σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Το SSC αποτελεί μια 

σημαντική διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του ομίλου και υποστηρίζει 

τις «back-office» λογιστικές διαδικασίες: Γενική Λογιστική (Γενική Λογιστική), 

πληρωτέοι λογαριασμοί και λογαριασμοί εισπρακτεων σε όλες τις εταιρείες του 

Ομίλου Imerys στην Ευρώπη. 

 

INGROUP 

O Όμιλος INGROUP παρέχει για πάνω από 20 χρόνια εξειδικευμένες υπηρεσίες 

στις περιοχές του Human Resources, Outsourcing και Trade Marketing. Το όραμά 

μας είναι ένα απλό, καθημερινό ιδανικό: Να ενισχύουμε και να διευρύνουμε 

καθημερινά την εμπιστοσύνη τόσο των ανθρώπων μας, όσο και των πελατών μας. 

Να είμαστε ο όμιλος που συνδυάζει ιδανικά το ανθρώπινο κεφάλαιο με τις 

πωλήσεις. Η στρατηγική μας βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Εμπιστοσύνη, 

Ευκαιρίες, Καινοτομία, Σεβασμός, Συνεργασία. 

 

INTERSPORT ATHLETICS  

Η INTERSPORT Athletics ανήκει στον  όμιλο FOURLIS και δραστηριοποιείται από 

το 2000 στην ελληνική αγορά με 54 καταστήματα. Επιπλέον δραστηριοποιείται στη 

Ρουμανία με 33 καταστήματα, στην Τουρκία με 20 καταστήματα, στη Βουλγαρία με 

9 καταστήματα και στην Κύπρο με 6 καταστήματα. Διαθέτει ηλεκτρονικά 

καταστήματα σε όλες τις χώρες. Η INTERSPORT, παγκοσμίως, είναι ο απόλυτος 

προορισμός για αγορές αθλητικών ειδών. 

 

INTRALOT  

NTRALOT, a publicly listed company established in 1992, is a leading gaming 

solutions supplier and operator active in 41 regulated jurisdictions worldwide. With a 

global workforce of approximately 1,800 employees in 2021, INTRALOT is 

committed to redefine innovation and quality of services in the lottery and gaming 

sector, while supporting operators in raising funds for good causes. In 2020, 

https://ingroup.gr/
https://www.intersport.gr/el/
https://www.intralot.com/
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INTRALOT was distinguished as a top ten most attractive employer brands in 

Greece. 

INTRALOT is an innovation-driven company focusing its product development on 

the customer experience. We have designed a new ecosystem of omni-channel 

solutions for Lottery Games, Betting Games, Interactive Games and VLTs. 

Our motto is ‘Driving Lottery Digital Transformation with flexible, reliable, secure 

solutions and systems. 

INTRALOT has been awarded the prestigious WLA Responsible Gaming 

Framework Certification by the World Lottery Association. We always act with 

integrity and enjoy what we do. 

 

INTRUM HELLAS  

Ως ηγετική εταιρεία στον κλάδο της διαχείρισης πιστώσεων, η Intrum διαθέτει 

μεγάλου εύρους τεχνογνωσία στις υπηρεσίες είσπραξης οφειλών. 

Δραστηριοποιούμαστε σε 24 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη Λατινική Αμερική 

(Βραζιλία). Απασχολούμε περισσότερους από 10.000 έμπειρους εργαζομένους. 

Κάθε χρόνο υποστηρίζουμε 80.000 επιχειρήσεις, ενώ καθημερινά επικοινωνούμε με 

250.000 ανθρώπους σχετικά με την διαχείριση οφειλών τους. 

υμβάλλουμε στην ευημερία των εταιρειών φροντίζοντας τους πελάτες τους 

Στην Intrum δημιουργούμε αξία για τους άμεσους και έμμεσους πελάτες μας, τους 

μετόχους μας και την κοινωνία συνολικά. Μας καθοδηγεί ο σκοπός μας και οι 

τέσσερις αξίες μας: Κατανόηση, Ήθος, Αφοσίωση, Λύσεις. Αυτά προσδιορίζουν 

ποιοι είμαστε και πώς ενεργούμε.  

Πρωτοστατούμε στη δημιουργία μιας υγιούς οικονομίας 

Μέσα από το μεγάλο εύρος των υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων που προσφέρει 

η Intrum, όπως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά και τις υπηρεσίες είσπραξης 

οφειλών, βοηθάμε εταιρείες κάθε μεγέθους να αναπτυχθούν βελτιώνοντας τις 

ταμειακές τους ροές, αυξάνοντας τη ρευστότητά τους και ελαχιστοποιώντας τον 

παράγοντα του κινδύνου.  

Το μέλλον της είσπραξης οφειλών 

Η Intrum είναι μια εταιρεία με σπουδαία κληρονομιά. Πάνω από όλα, όμως, μας 

συναρπάζει το μέλλον. Με ψηφιακές πρωτοβουλίες και ισχυρή επικέντρωση στον 

πελάτη, στοχεύουμε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον 

κλάδο μας. 

https://www.intrum.com/
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JUMBO 

Η Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία είναι ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης 

παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών 

βιβλιοχαρτοπωλείου. 

Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα 

της Jumbo, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, 

Μαυροβούνιο και Βοσνία, σύντομα και στο Ισραήλ). 

 

KAIZEN GAMING 

Kaizen Gaming is one of the fastest growing GameTech companies in the world. 

With a focus on Technology and People we aim to continually improve our products 

and services to provide the best and most trusted online gaming experience to our 

customers around the world. 

We operate two brands in 10 countries: Betano (Portugal, Romania, Germany, 

Brazil, Bulgaria, Chile, Peru, Czech Republic) and Stoiximan (Greece, Cyprus), and 

employ more than 1,200 people across two continents. Obsessed with our 

customers, we use technology and data to constantly push the boundaries of online 

gaming entertainment. 

 

KPMG 

Through helping organizations mitigate risks and grasp opportunities, we drive 

positive, sustainable change for clients, our people and society at large. Whether 

addressing complex business challenges or focusing on driving lifelong learning in 

our communities, KPMG people have the same overarching goal: to make a 

difference today while making the world a better place for future generations. 

KPMG firms operate in 144 countries and territories, and in FY21, collectively 

employed more than 236,000 people, serving the needs of business, governments, 

public-sector agencies, not-for-profits and through KPMG firms' audit and assurance 

practices, the capital markets. KPMG is committed to quality and service excellence 

in all that we do, bringing our best to clients and earning the public's trust through 

our actions and behaviors both professionally and personally. 

https://www.e-jumbo.gr/
https://kaizengaming.com/
https://home.kpmg/gr/el/home.html
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We lead with a commitment to quality and integrity across the KPMG global 

organization, bringing a passion for client success and a purpose to serve and 

improve the communities in which KPMG firms operate. In a world where rapid 

change and unprecedented disruption are the new normal, we inspire confidence 

and empower change in all we do. 

For clients, that means working with a team of professionals who work with passion 

and purpose every day to ensure the work they do is of the highest quality and 

delivers real results. They know our teams understand how our work influences the 

world we operate in. 

For our people, it provides a sense of pride that our work helps to build confidence 

in the capital markets and strengthen the economy - helping to drive progress and 

prosperity in the societies in which we live and work. 

For society, it provides confidence that in all we do, individually or collectively, we 

look to make a lasting, positive impact on society, our communities and the wider 

world. 

By applying our skills, expertise, passion and resources to enable change and find 

sustainable solutions to local and global issues such as life-long learning, climate 

change, food and water scarcity, poverty, security, development and economic 

growth, KPMG firms can have a lasting impact. 

 

LEROY MERLIN 

Η LEROY MERLIN είναι μέλος του γαλλικού Ομίλου Adeο (900 καταστήματα και 

150.000 συνεργάτες Leaders σε 13 χώρες παγκοσμίως), o οποίος κατέχει την 1η 

θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στην  αγορά του DIY «Φτιάξ’ το μόνος 

σου». 

#eimaste_mesa στους καλύτερους για να σχεδιάσουμε μαζί τη δική σου 

επαγγελματική εμπειρία! 

#eisai_mesa στο να δουλεύεις σε μία ομάδα όπου θα αναπτύσσεις συνεχώς τις 

γνώσεις σου; Ψάχνεις για μια εταιρεία όπου μπορείς να παίρνεις πρωτοβουλίες, 

ρίσκα και να διαθέτεις αυτονομία; 

Η Aποστολή μας είναι να χτίζουμε μια καλύτερη και βιώσιμη ζωή στο «σπίτι» για 

όλους! 

 

https://career.leroymerlin.gr/
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MASTERCARD ADVISORS 

The Data & Services team is a key differentiator for Mastercard, providing the 

cutting-edge services that help our customers grow. Centered on data-driven 

technologies and innovation, these services include consulting, loyalty and 

marketing programs, test-and-learn business experimentation, data-driven 

information and risk management services. 

Mastercard Advisors is the consulting arm of the Data & Services team. We work 

with customers to uncover data-driven insights, but also lead direct execution, 

generate sustainable growth and measure campaign success. Leveraging our 

wealth of anonymized and aggregated transaction data, combined with our team’s 

expansive expertise and proprietary software platforms, we enable our customers to 

answer critical business questions and make informed strategy decisions.  While 

specializing in the payments industry, we also work closely with major retailers, 

airlines, and other enterprises, leveraging data and insights garnered from within 

and beyond our network. 

 

MAZARS  

Mazars is an internationally integrated partnership, specializing in audit, 

accountancy, advisory and tax services. Operating in over 90 countries and 

territories around the world, we draw on the expertise of 44,000 professionals – 

26,000 in the Mazars integrated partnership and 16,000 via the Mazars North 

America Alliance – to assist clients of all sizes at every stage in their development. 

JOIN OUR TEAM 

Mazars is all about its people. Our aim is to attract top talent, and to foster an 

entrepreneurial spirit through innovative and cutting-edge talent management 

initiatives. 

YOUR YEARS AT MAZARS, YEARS THAT COUNT 

At Mazars, we are looking for top talent to join our international integrated 

partnership, who will contribute to our business, as well as building our future and 

theirs. Much more than a professional experience, working at Mazars is a true life 

experience. Your years with us are the ones that will shape you, push you forward 

and leave a mark on you. They will allow you to travel, to venture and to contribute 

to the growth of a strongly developing group. You will not find a better environment 

to achieve your full potential! 

https://www.mastercardservices.com/en
https://www.mazarscareers.com/gr/
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IT’S NOT A FIRST JOB, IT’S A FIRST STEP… 

Given the evolving nature of work, Mazars has designed an education-based 

strategy to foster our staff’s employability. To this end, our very own ‘Mazars 

University’ has been built around a blended learning approach, encouraging 

coaching & feedback, and offering modern on-site as well as online programs. More 

than training, we focus on world-class education and development. This is why we 

have committed to creating a best-in-class university, to support our people as they 

continue to development along their career path. 

The learning experience includes technical training as well as seminars on 

leadership, management and personal development, which take place at different 

stages of your career. The goal is to prepare you not only to succeed at Mazars, but 

also to enhance your global employability with skills that will be helpful both inside 

the firm, outside the firm, and abroad. At Mazars, we seek to provide our recruits 

with a real springboard for their career. 

TO DARE, TO CREATE, TO INNOVATE… HOW DO YOU SAY « WORK » AT 

MAZARS? 

We specialize in audit, accountancy, advisory, tax and legal services, and quickly 

empower you on projects that count by giving you access to an array of professional 

challenges. We involve you on strategic projects, provide you with regular training 

and give you the autonomy and space to thrive and quickly progress towards 

managerial positions. 

At Mazars, we favour people over processes and are driven by collective 

intelligence. This is why we foster our entrepreneurial spirit through modern and 

cutting-edge initiatives, such as learning marathons and innovation challenges, 

encouraging our staff to speak up, contribute and share their creative ideas. 

WITH NEARLY 100 COUNTRIES, MAZARS IS YOUR DOOR TO INTERNATIONAL 

OPPORTUNITY 

Every year we recruit over 6,000 professionals into our global teams. Achieving high 

levels of diversity is one of the primary goals of our talent management strategy, as 

we know that diversity is the number one driver of growth, performance and 

engagement. 
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NETCOMPANY-INTRASOFT  

Netcompany-Intrasoft is a leading European IT Solutions and Services Group with 

strong international presence and expertise, offering innovative and added-value 

solutions of the highest quality to a wide range of international and national public 

and private organizations. The Company’s Head Offices are located in Luxembourg 

(2b rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg). 

Netcompany-Intrasoft (previously known as INTRASOFT International) was founded 

in 1996 by Intracom Holdings and remained a member of it until October 2021. As of 

November 2021, Netcompany-Intrasoft became a member of the Netcompany 

Group, a Denmark located IT company founded in 2000. Netcompany is the fastest 

growing and most successful IT services company in the Nordics, owning vast 

technology experience and deep industry-specific knowledge, creating innovative 

solutions tailored to meet business goals. 

 

OFFICE LINE  

Office Line S.A is an internationally recognized leading Cloud Solutions Provider 

and Digital Transformation company, empowering customers’ specific business 

requirements, while meeting their needs for flexibility, speed, security, and reliability. 

 

OLIVER WYMAN 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.  

Our People. We bring experts in every relevant discipline to each client’s challenge. 

The value they deliver goes deeper than their resumes. 

 

OPAP 

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις 

πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. 

Το όραμά μας είναι να καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών 

παιχνιδιών παγκόσμιου επιπέδου. Μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες 

που εστιάζουν στους πελάτες, τους ανθρώπους, το δίκτυο, τα προϊόντα και τις 

ψηφιακές-τεχνολογικές δυνατότητες, έχουν προσδιοριστεί και τεθεί στο επίκεντρο 

των ενεργειών για την υλοποίηση του οράματος.     

https://www.netcompany-intrasoft.com/
https://officeline.gr/
http://www.oliverwyman.com/
http://www.opap.gr/
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Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την 

Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία. 

Το Μέλλον είναι στα χέρια σου! 

Ο ΟΠΑΠ αποτελεί εργοδότη επιλογής, και προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

μία μοναδική εμπειρία απασχόλησης σε περίπου 1.500 εξαιρετικούς επαγγελματίες 

και ταλαντούχους νέους, σε ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον. Το 2018, 2019 

και 2020, ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε ως μία από τις εταιρείες με το Καλύτερο Εργασιακό 

Περιβάλλον (Best Workplace) στην Ελλάδα. 

Στον ΟΠΑΠ, η δέσμευσή μας στην ανάπτυξη των Ανθρώπων μας πηγάζει από τις 

Βασικές Αξίες μας: Διασκέδαση, Δυναμισμός, Πάθος και Ακεραιότητα. 

Προσφέρουμε, επίσης, την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να ξεκινήσουν την 

καριέρα τους σε έναν διακεκριμένο και αξιόπιστο όμιλο, μέσω του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης οpapinternship program-get in the game! και του προγράμματος 

αποφοίτων Κτηνιατρικών Σχολών, Equine Veterinary Graduate Program – Ride 

High! στο Markopoulo Park, τα οποία παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες μάθησης κι 

ανάπτυξης. 

Βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας μέσα από 

την ανάπτυξη μίας ομάδας υψηλής απόδοσης και την εξασφάλιση εργασιακής 

ικανοποίησης για τους Ανθρώπους μας. 

 

OPTASIA 

Optasia is a fully-integrated B2B2X financial technology platform covering scoring, 

financial decisioning, disbursement & collection. We provide a versatile AI Platform 

powering financial inclusion, delivering responsible financing decision-making and 

driving a superior business model & strong customer experience with presence in 

30 Countries anchored by 7 Regional Offices. 

Partnering with MNOs, mobile wallet operators and financial institutions worldwide, 

we enable them to provide financial access to end customers and SME’s. In 2021 

alone, we enabled numerous MNOs and financial institutions to provide services to 

approximately 88 million customers a month on average, from an addressable base 

of over 560 million subscribers. 

 

https://www.optasia.com/
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OSEVEN 

At OSeven, we envisage a world with zero traffic accidents, and we are here to 

make it real, one mile at a time!  

We create responsible, safe and eco drivers and raise driving awareness to the 

society through new proactive and innovative mobility solutions focusing on 

customer engagement and constant improvement.   

We are a VC backed Insurtech company, member of the Endeavor global network 

having raised 4 funding rounds. Our solution is already implemented in more than 

20 countries providing pioneering smartphone telematics and driving behavior 

analytics, for leading insurance, banking, automotive and mobility companies 

around the globe. Through our existing commercial agreements, we have gained 

access to more than 120 million vehicles worldwide.   

 

OTS 

Η OTS είναι εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται 29 χρόνια στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 

των Φορέων και του Δημόσιου Τομέα και άλλων Οργανισμών. 

Στόχος μας, η παραγωγή μηχανογραφικών λύσεων, με βασικό γνώμονα την 

καινοτομία τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 

αποτελεσματική λειτουργία των συνεργατών μας και την ταχύτερη και ποιοτικότερη 

εξυπηρέτηση των Πολιτών.  

Στην OTS πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας αποτελείται από έμπειρα άτομα, υψηλής 

επιστημονικής κατάρτισης. Στην OTS εργάζονται περισσότερα από 180 στελέχη σε 

μόνιμη βάση, εκ των οποίων το 75% απασχολείται στην ανάπτυξη λογισμικού και 

την υποστήριξη των πελατών μας. 

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην συνεχή εξέλιξη του κάθε συναδέλφου. Από τις πρώτες 

μέρες, κάθε νέος συνάδελφος εντάσσεται σε μια παραγωγική ομάδα και ξεκινάει 

ακολουθώντας ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με την καθημερινή 

υποστήριξη ενός μέντορα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, είναι πλέον 

έτοιμος να αναλάβει τις πρώτες του ευθύνες στο έργο της ομάδας. Σε όλη του την 

πορεία στο εξής, είμαστε όλοι δίπλα του, φροντίζοντας για την συνεχή εκπαίδευσή 

του στα νέα τεχνολογικά εργαλεία, σε νέες μεθόδους εργασίας, αλλά και στα 

προσωπικά του soft skills. 

https://oseven.io/
ots.gr
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Στο εταιρικό μας site ots.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τα προϊόντα μας, τη δραστηριότητα μας στον χώρο της πληροφορική, καθώς και 

για το εργασιακό μας περιβάλλον. 

We grow together! 

 

PEPSICO HELLAS  

PepsiCo Hellas is home to some of the world's most loved food and drink products. 

Making every day favorites like Lay's, Quaker, Doritos and IVI, Pepsi to name a few! 

We have a fantastic reputation for developing and launching products that our 

consumers love. PepsiCo products are enjoyed by consumers around the world 

more than one billion times a day in more than 200 countries and territories. The 

company generated $70 billion in net revenue in 2020. 

Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Beverages and Convenient 

Foods by Winning with PepsiCo Positive (pep+). Pep+ is our strategic end-to-end 

transformation that puts sustainability at the center of how we will create value and 

growth by operating within planetary boundaries and inspiring positive change for 

planet and people.  

 

PLANET 

Η PLANET A.E. είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα της παροχής 

επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών. Το πεδίο 

δραστηριοποίησής της εκτείνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς τόσο του 

δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Διαθέτει παρουσία σε όλες τις χώρες της 

ευρύτερης γεωγραφικής της περιοχής και παρέχει υπηρεσίες εναρμονισμένες με τις 

αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από το μετασχηματισμό της οικονομίας της 

Ελλάδας και των άλλων χωρών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η 

ηγετική φυσιογνωμία και οι προοπτικές της PLANET ενισχύονται από τη στρατηγική 

απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να αποτελέσει βασικό εταίρο της. 

Από την ίδρυση της (1987) μέχρι και σήμερα, η PLANET είναι παρούσα στα 

περισσότερα από τα μεγάλα έργα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας 

(αναπτυξιακά, επενδυτικά, εισαγωγής πληροφορικής και οργανωτικού-λειτουργικού 

εκσυγχρονισμού).  

https://www.pepsico-ivi.gr/
https://www.printecgroup.com/
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Η PLANET Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε 

επιχειρηματικά και τεχνικά θέματα. Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της 

με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς: 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης  

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης Έργων και Κατασκευών 

 Υπηρεσίες Strategy & Finance. 

 

PRINTEC  

Printec is a leader in business-to-customer transaction technologies in 16 countries 

in Central and Eastern Europe, offering a wide range of technology solutions that 

help improve human interactions, making everyday life easier. Through our 

solutions, we enable businesses to leverage innovative technology in order to 

provide a superior customer experience while achieving operational efficiencies and 

regulatory compliance. 

What makes us special 

Keep on innovating: We create the future of payments through people who are the 

next game-changers. Our developer teams create innovative technology-based 

solutions and services and work on projects that define payments. 

Keep on interacting: We drive business-to-customer transaction technologies 

through people who want to make a real difference. We create and deliver state-of-

the-art solutions based on the unique needs of our customers. 

Keep on experiencing: We encourage our people to challenge themselves and 

continuously improve in an engaging environment. As the market grows, we 

understand how with the right people, we can grow together. 

We are restless. We are technology creators. 

We invest in research and development and design innovative hardware and 

software products that matter. A dedicated team of software developers, designers, 

and other experts work on creating new products or on customizing existing ones to 

serve the unique needs of our customers. 

We are ONE PRINTEC 

https://www.printecgroup.com/
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Our people are our most valuable asset and our priority; at Printec, it doesn’t matter 

where someone comes from or what they look like. We support equality, diversity, 

and inclusion, and we are proud members of the SHARE Equality Label, reflecting 

the active promotion of initiatives within companies to support gender equality. 

Our culture, our open and collaborative workplace, and our passion for technology 

inspire our people to bring their experience and true self to work, to reimagine 

transactions, and take on new challenges. As we enter a new era for the workplace, 

we prioritize the wellbeing of our people, we encourage diversity and inclusion, and 

we embrace change by focusing on what really matters: achieving professional 

success while making personal aspirations a reality. 

 

PROCTER & GAMBLE 

Whether you’re cleaning your teeth or your hair, washing the dishes or your clothes, 

if your Dad is shaving or your Mum is putting on her face cream, or when you’re 

changing your little brother/sister’s nappy, you’re probably using a P&G product. We 

make famous brands that are sold all over the world with one aim in mind – to make 

your everyday life a little bit better or just a little bit easier.  

Throughout our company’s history, we’ve delivered product innovations such as 

Pampers, Always, Swiffer, Pantene, Ariel and Gillette and Fairy. We’ve also driven 

social innovations with programs such as Children’s Safe Drinking Water and we 

helped Consumers Make More Sustainable Choices with innovations such as Head 

and Shoulders Beach Plastic Bottle. 

This is our story, the story of innovation at P&G, a company that began with a bar of 

soap, a box of candles, and a handshake between two men who believed everyday 

products could and should be of the highest quality. Their belief inspires P&G 

people throughout the world still today. 

 

PROCURESHIP 

Procureship is an innovative e-procurement platform that connects marine buyers 

with suppliers and service providers. Buyers earn direct access to a global supplier 

network and suppliers grow their business by receiving orders from trust-worthy 

partners. Since our beginnings, we have managed to attract a significant market 

segment. More specifically, the procurement process of more than 1300 vessels is 

https://www.pgcareers.com/search-jobs/Greece/936/2/390903/39/39/50/2
https://www.procureship.com/
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handled by our online platform connecting a network of more than 5000 suppliers in 

all major ports around the world.  

Through our marketplace we have drastically reduced the procurement timeframe, 

allowing buyers to avoid repetitive manual tasks and minimizing the risk of errors 

during order placement. Our services have also expanded in features like e-

invoicing, which reads and matches invoice items electronically using advanced 

machine learning techniques. 

Procureship’s philosophy focuses on feasibility, expertise and agility. Overall, we are 

dedicated to drive the transformation of traditional maritime operations into a fully 

streamlined and efficient process through the utilization of new technologies. 

 

PROTERA TECHNOLOGIES 

Protera Technologies is an SAP Certified Global IT Services Provider for SAP-

centric organizations.  Protera was founded in 1998 and is the SAP-on-the-cloud 

pioneer.  Today, we run thousands of instances of SAP and related IT applications 

on the Microsoft Azure and Amazon Web Services clouds.   Protera is 

headquartered in Chicago, IL and has shared services offices in Athens, Greece 

and Mumbai, India. 

 

PUBLIC GROUP 

We are driven by our purpose: We bring people more choices to enjoy life their way, 

by creating a world of personalized experiences, innovative services, and huge 

range of products; a world that cares about each of us and our common future. 

Our key success driver is our people who share mutually the values of our brand: 

we are human2human, we work wonders, we celebrate uniqueness, we embrace 

betterness. We do our best to keep everyone excited and have the support they 

need to bring their best. 

Public Group strategically invests to create an ecosystem of innovative scaleups 

around its core Omnichannel Retail business, with the objective to provide exciting 

customer experiences powered by operational excellence. We bring together 

technology, talent & entrepreneurship to create value in the Greek market & society. 

Our Omnichannel retail, in Greece and Cyprus, consists of the love brand Public 

and Media Markt, a consumer electronics retailer with long lasting heritage. 

Innovation is part of our DNA. Through our ecosystem of startups and organizations, 

http://www.protera.com/
https://apply.workable.com/publicgroup/
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-Douleutaras.gr, iRepair , Instacar , our tech Public Next, Endeavour & Venture 

Friends - we offer pioneer services to our consumers. We operate 67 stores, 4 

eShops and an ecosystem of digital properties such as: public ticketing, public 

business and bookfriends.gr. 

 

PWC GREECE  

At PwC our purpose is to build trust in society and solve important problems. 

We are a network of firms in 156 countries with over 295,000 people. 

In PwC Greece we are a team of more than 1,600 employees in Athens, 

Thessaloniki and Patras committed to delivering quality assurance, advisory, tax 

and legal services. 

Our teams create a diverse community consisting of internationally renowned 

consultants, with deep knowledge of each industry and years of professional 

experience, as well as young professionals. They combine a wide range of skills in 

strategy, processes, finance, human resources, risk management and technology. 

Our goal is to provide end-to-end solutions to tackle our clients' most important 

problems and fulfill their key needs for further development.  

Our goal is to attract talented people who prioritize both their personal and 

professional development and desire to work alongside top professionals in the 

market. We support lifelong learning, enhance innovation and technological 

upskilling, promote flexible working and care about the well-being of our employees. 

 

SARANTIS GROUP 

Headquartered in Athens and boasting a history of over 50 years, Sarantis Group is 

a multinational consumer products company with strong presence in Eastern 

Europe via our 12 subsidiaries and significant exporting activity worldwide. From 

Fragrances & Cosmetics to Personal Care, Health & Care as well as Household 

Products, we offer a wide range of high quality brands that are top in consumers' 

preferences. Operating in thirteen countries – Greece, Poland, Romania, Bulgaria, 

Serbia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, North Macedonia, Bosnia, Portugal, 

Ukraine and Russia – the Group maintains its significant international presence and 

its strong distribution network of more than 40 countries worldwide. Guided by our 

vision, we follow and invest on a clear strategy that is shaped throughout our 

https://www.pwc.com/gr/en/careers.html
https://greece.sarantisgroup.com/
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successful history and creates sustainable profitable growth and value for all 

stakeholders. 

 

SOFTONE TECHNOLOGIES 

SOFTONE Group is one of the largest technology ecosystems in Greece and SE 

Europe, that includes six leading brands (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, 

Regate, IMPACT and cosmoONE), currently employing more than 480 technology 

and business professionals. In 2016, SoftOne Technologies became part of Olympia 

Group, one of the most dominant group of companies in the Greek market, with 

more than 4.000 employees in Greece and internationally. 

The companies of the Group focus on the development of business and accounting 

software solutions, innovative cloud services, enterprise mobility applications and 

electronic invoicing and procurement solutions, having earned numerous awards 

and distinctions for their innovation and contribution in supporting the digital 

transformation process of companies. 

The Group’s applications and solutions are used by more than 75,000 enterprises in 

Greece and several international markets (Cyprus, Romania, Bulgaria), and they are 

supported through a wide (+600) Channel Partners Network.  

OUR MISSION 

Leading the advances in digital transformation, our top priority and commitment is 

the ongoing investment in cutting-edge solutions that yield businesses high added 

value at low cost, making digital transformation affordable and feasible for any 

enterprise. 

OUR VISION 

Become the reference partner of our clients offering innovative solutions and the 

leader of the business software market in Greece and abroad. 

WHAT WE VALUE MOST 

COLLABORATION: Create value for our clients, partners and shareholders by 

offering high-standard solutions through innovation and operational excellence. 

INNOVATION: Focus on innovative solutions. Stay one step ahead. Provide 

sustainable solutions. 

https://www.softone.gr/
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EXCELLENCE: Center upon excellent performance. Inspire and motivate our ONE 

team to achieve great results acting as role-models and being accountable of our 

actions and our team’s actions. 

WHY WORK AT SOFTONE? 

At SOFTONE we're building a culture where talented people like you can flourish 

within the company.  Our people work on an innovative, collaborative and diverse 

environment where they are happy to share their experience and talent with their 

teams, they feel valued, and they are committed to participate on creating the place 

where we all want to work. We create the conditions to make it happen, so that 

everyone can bring ONE's true self at work! 

CARRERS 

Our company welcomes high skilled young professionals who are energetic and 

enthusiastic to contribute to our continuous growth!  

Be the #ONE at SOFTONE!  

 

STEELMET 

Η Steelmet προσφέρει εταιρικές υπηρεσίες όπως: Στρατηγική Ανάπτυξη, Λειτουργία 

Εταιριών Εξωτερικού, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προμήθειες μη σιδηρούχων μετάλλων, 

Ανάκτηση Φυσικών Πόρων και Κεντρικές Προμήθειες, Εφοδιαστική Αλυσίδα & 

Logistics, Επιχειρησιακή Αριστεία, Πληροφορική, Ανθρώπινο Δυναμικό, 

Επικοινωνία, Νομικές, Χρηματοοικονομικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες προς τις 

εταιρείες της Viohalco με σκοπό να τις υποστηρίξει και να προωθήσει βέλτιστες 

πρακτικές σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. 

 

TOYOTA HELLAS 

TOYOTA Hellas S.A. is member of Inchcape Plc Group of Companies, the global 

industry leader in the premium automotive Distribution and Retail sectors. Inchcape 

Plc is present in 29 national markets and operates as a key strategic partner to the 

world's foremost premium and luxury car brands for whom we provide an effective, 

well-financed and customer centric route to market for vehicles and parts. TOYOTA 

Hellas represents TOYOTA Motor Corporation products in Greece under the brand 

names of TOYOTA and LEXUS. A number of subsidiaries cover the whole range of 

our customers' automotive needs. It was founded in 1986 and since then, its 

evolution has been highlighted by a series of innovations that have changed the 

https://steelmet.gr/
https://www.toyota.gr/
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scene of the Greek automotive market and have established the company as the 

market leader earning the Greek customers' trust and appreciation. 

 

TRAFIGURA MARITIME VENTURED 

Founded in 1993, Trafigura is one of the largest physical commodities trading 

groups in the world.  At the heart of global supply, Trafigura connects the world with 

the vital resources it needs.  Through our Oil & Petroleum Products, Metals and 

Minerals, and Power and Renewables divisions, we deploy infrastructure, skills and 

a global network to move commodities from where they are plentiful to where they 

are needed most, forming strong relationships that make supply chains more 

efficient, secure and sustainable. 

Trafigura also owns and operates a number of industrial assets including a majority 

share of global multi-metals producer Nyrstar and fuel storage and distribution 

company Puma Energy; and joint ventures Impala Terminals, a port and logistics 

provider, and Nala Renewables, a power and renewable energy investment and 

development platform. With over 1,000 shareholders, Trafigura is owned by its 

employees and employs over 13,000 people working in 48 countries. 

 

UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

UpcoMinds is a multicultural, innovative, and efficient digital provider, a Human-

Centric I.T. house that aims to provide a state-of-the-art and unique Customer 

Experience. Comprised by a group of highly experienced professionals in the field of 

Information Technology, with diverse technology backgrounds and interests, we 

succeed in delivering exceptional services by providing reliable and innovative 

solutions. UpcoMinds is present in Greece, Belgium and Cyprus and has more than 

200 employees and more than 10 freelancers permanently collaborating with them. 

Since the beginning of our establishment until today many important Greek and 

international companies trust our services. Our customers list includes (but is not 

limited to) IBM, Kyndryl, Eurobank, AXA, Starbucks, UnifiedPost, MSensis, 

Intracom, Trasys, GAP, Verizon, MetLife, Vivansa, Enikos.gr, Absolute Zero, Biopix-

T, Hat Analytics, PeaBerry-Up, SEPE, ESDC, Polis, Zambon, FNT, MAIKGER.  

Our talent acquisition team is always looking to find the perfect job for each one of 

our candidates, in any of the following sections: 

• Software Engineering 

https://www.trafigura.com/
http://www.upcominds.com/
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• Database Administration & Development 

• Web & Mobile Development 

• DevOps & Systems Engineering 

• Q&A Testing 

• IT Architecture 

• Security Engineering 

• Data & Business Analysis 

• IT Support & Help-Desk 

• Data Warehouse & Business Intelligence 

• Network Administration 

• Technical & Functional Consulting 

• ERP & CRM 

• Hardware Engineering 

• UI/UX 

• Sales & Account Management 

 

VALUES 

VALUES is an independent firm with high expertise in valuation and project 

management services. The aim of our company is to provide high quality and 

comprehensive services according to the needs and requirements of our customers 

(individuals, companies and public sector) in a reasonable time, in anticipation of 

long-term partnerships. Warranty for this goal is our professional credibility and 

consistency, coupled with continuous improvement and technical upgrading of our 

services. VALUES is registered in the Registry of Certified Valuers of the Hellenic 

Ministry of Finance. 

 

VODAFONE 

Στη Vodafone, πιστεύουμε πως όταν η ανθρωπότητα και η τεχνολογία 

συνεργάζονται μπορούν να βρουν τις απαντήσεις και να δημιουργήσουν ένα 

καλύτερο μέλλον για όλους. Η τεχνολογία έχει τη δύναμη να βελτιώνει τις ζωές των 

http://www.values.gr/
http://www.vodafone.gr/
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ανθρώπων. Αλλά είναι οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν που κάνουν τη διαφορά. 

Γι’ αυτό θέλουμε οι άνθρωποι μας να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και να είναι ο 

εαυτός τους ώστε να συνεχίσουν να μας εμπνέουν, αλλά και να εμπνέονται από 

εμάς για να δημιουργήσουμε μαζί μια ψηφιακή κοινωνία ισότιμη και βιώσιμη για 

όλους. 

Δημιουργούμε ένα ασφαλές, ισότιμο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας όπου 

μπορούμε να πειραματιζόμαστε, να μαθαίνουμε, να καινοτομούμε, να 

εξελισσόμαστε και να συνεργαζόμαστε για να φέρουμε το αποτέλεσμα, μαζί. 

Μας συνδέει το πάθος και η επιθυμία μας να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον 

για τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας και η πεποίθηση μας πως τεχνολογία και 

άνθρωποι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. 

#TogetherWeCan" 

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Εταιρία Λιανικού Εμπορίου (Retail Industry).  

 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκινήσαμε την πορεία μας με την παραγωγή μπίρας από 

το 1963. Έκτοτε εξελισσόμαστε διαρκώς, αποτελώντας τη μεγαλύτερη και πιο 

ιστορική ελληνική ζυθοποιία, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων μας και 

ενισχύοντας την παραγωγική μας βάση στην Ελλάδα. 

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και συνδέουμε άμεσα την επιχειρηματική μας δράση με 

τις έννοιες της υπευθυνότητας και της προσφοράς στην εθνική οικονομία, στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον.  

 

ΑΜΒΥΞ  

Η Aμβυξ Α.Ε. είναι η παλαιότερη Ελληνική εταιρεία εισαγωγής, marketing και 

εμπορίας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Από το 1917, η εταιρεία 

αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα διάσημες μάρκες ποτών, μπύρας, και άλλων 

αλκοολούχων (αλλά και μη) προϊόντων. 

 

http://www.ab.gr/
https://athenianbrewery.gr/
https://www.amvyx.gr/
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ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

H Αρχειοθήκη είναι η πρωτοπόρος εταιρεία σε υπηρεσίες Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού, καθώς από το 2006 υποστηρίζει εταιρείες και οργανισμούς στην 

μετάβασή τους στον νέο “paperless κόσμο”. H καινοτομία είναι στο DNA μας, με 

πρωτοπόρες λύσεις αρχειοθέτησης και διαχείρισης της πληροφορίας, οι  οποίες 

πλέον ενσωματώνουν και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, που αναπτύσσονται 

inhouse, και σε συνεργασία με ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα, ή ξένους οργανισμούς 

τεχνολογίας. 

Μπες σήμερα στο site και ξεκίνησε την καριέρα σου στην ομάδα μας! 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Ο Γρηγόρης άνοιξε το πρώτο του κατάστημα το 1972 στη Δάφνη Αττικής. Πενήντα 

χρόνια μετά, εξελίχθηκε και έγινε ο Γρηγόρης του σήμερα. Βρίσκεται σε κάθε 

γειτονιά και είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων, προσφέροντάς τους ένα 

ευχάριστο διάλειμμα κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέτει περισσότερα από 370 

καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ρουμανία, κατέχει την 9η θέση στην 

Ευρωπαϊκή κατάταξη με τις μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ και εξυπηρετεί καθημερινά 

περισσότερους από 250.000 πελάτες.  

Το όραμα του Γρηγόρη είναι να μεταδίδει το χαμόγελο σε όλο τον κόσμο με τον 

καφέ, τις γεύσεις και τη φιλοξενία του, να εμπνέει το προσωπικό και τους 

συνεργάτες, να στηρίζει την κοινωνία με κάθε δυνατό τρόπο και να ονειρεύεται ένα 

καλύτερο αύριο για όλους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γρηγόρης έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά ελκυστικό 

εργασιακό περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος είναι στο κέντρο. Ο σεβασμός, η 

ενσυναίσθηση, η αξιοκρατία, η ανταμοιβή και η εξέλιξη, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι 

της στρατηγικής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για το λόγο αυτό, μέχρι 

και σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται στον Γρηγόρη, άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει 

στα πρώτα καταστήματα και στα τότε κεντρικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 

το 30% του προσωπικού των κεντρικών γραφείων, εργάζεται στον Γρηγόρη πάνω 

από 10 χρόνια, γεγονός που τον ξεχωρίζει στην αγορά εργασίας.  

Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό! 

 

https://www.archeiothiki.gr/
https://www.gregorys.gr/
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ΚΑΥΚΑΣ 

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, του φωτισμού, των ειδών τεχνολογίας κτιρίων και λύσεων διαχείρισης 

ενέργειας. Το ολοένα και  αυξανόμενο δίκτυο μας, περιλαμβάνει 75 καταστήματα σε 

Ελλάδα και Κύπρο και το  ανθρώπινο δυναμικό μας, ξεπερνάει τους 1200 

εργαζόμενους. 

Η ΚΑΥΚΑΣ επενδύει σταθερά στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των 

στελεχών της με προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην 

ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους ώστε να παρέχουν 

προστιθέμενη αξία και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της.  Απόδειξη της 

δέσμευσής μας για την δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι 

η βράβευσή μας  φέτος για 8η φορά στο θεσμό Best Workplaces ως μια από τις 

δέκα επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα.  

Ποια είναι η ομάδα μας 

Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους με κέφι, όρεξη και πάθος. Το ήθος, 

ο  επαγγελματισμός  και η αποτελεσματικότητα, είναι από τα βασικά μας 

χαρακτηριστικά, που αναδεικνύονται μέσα από ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον 

που προωθεί το ομαδικό πνεύμα και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

 

ΚΟΡΡΕΣ  

Η KORRES ιδρύθηκε από τον φαρμακοποιό Γιώργο Κορρέ το 1996 και έχει τις ρίζες 

της στο παλαιότερο Ομοιοπαθητικό Φαρμακείο της Αθήνας. H εμπειρία από τα 

3.000 ομοιοπαθητικά σκευάσματα του φαρμακείου είναι η αφετηρία της μάρκας. 

Η πρωτογενής έρευνα οδηγεί την ανάπτυξη των αποτελεσματικών προϊόντων 

KORRES. Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά 

ιδρύματα στο πλαίσιο εξαιρετικά σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων που 

εστιάζουν στη μελέτη και ανακάλυψη νέων ισχυρών φυσικών δραστικών. Η Ελλάδα 

είναι η καρδιά του brand, ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο biodiversity-hotspot. Η 

ελληνική φύση συνδυάζει την ισχύ με την ποίηση και η KORRES ερευνά και 

αξιοποιεί αυτά τα ισχυρά βότανα για να δημιουργήσει καλλυντικές φόρμουλες σε 

αρμονία με τη φύση. 

Σήμερα η KORRES ταξιδεύει τα ελληνικά βότανα στον παγκόσμιο χάρτη μέσα από 

άνω των 400 φυσικά προϊόντα, έχοντας παρουσία σε 30 αγορές. Η φιλοσοφία της 

μάρκας παραμένει ίδια από την ίδρυσή της, εστιάζοντας στη δημιουργία 

https://www.kafkas.gr/
https://www.kafkas.gr/
https://gr.korres.com/el
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αποτελεσματικών, clean συνθέσεων με την τεκμηριωμένη δύναμη φυσικών 

συστατικών, στην προσφορά προϊόντων με ξεχωριστό design, που «αντανακλούν» 

την ομορφιά της Ελλάδας σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.  

 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Με κινητήρια δύναμη την αγάπη για την κίνηση και την εξέλιξη, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Α.Ε.Ε., είναι η επίσημη, αποκλειστική διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. Ltd., σε 

Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, της PORSCHE AG και της SIXT, στην Ελλάδα. Οι 

δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης το ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ, με τρεις κάθετες 

μονάδες Yamaha και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.motodirect.gr, προσφέροντας, 

έτσι, μία ολοκληρωμένη, 360 εμπειρία πώλησης και υπηρεσιών.  

Απασχολεί, στο σύνολό της, μία ομάδα με περισσότερους από 250 καταρτισμένους 

επαγγελματίες που εστιάζουν στις ανάγκες του κάθε πελάτη, ξεχωριστά, ενώ 

παράλληλα έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στο δίκτυο συνεργατών, τους 

μετόχους, καθώς και το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. 

 

ΟΤΕ 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και μία από τις 

κορυφαίες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση. 

Οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ 

στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom (49,22%) και το Ελληνικό 

Δημόσιο (7%).  

Το 2021 απασχολούσε περίπου 10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα, προσφέροντας 

μια ευρεία γκάμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων ICT. 

Δραστηριοποιείται στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και 

στην αγορά κινητών τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, ενώ διαθέτει υπηρεσία online 

παραγγελίας φαγητού (BOX) και ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς 

ασφαλειών (COSMOTE Insurance).  

Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και Δίκτυα Νέας Γενιάς, ο Όμιλος 

ΟΤΕ αναπτύσσει υποδομές που δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονομία και 

δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης, με τις επενδύσεις του να ξεπερνούν τα €5 δισ. 

την περασμένη δεκαετία και τα €3 δισ. μέχρι το 2027. 

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί 

την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Αποστολή 
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της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο 

καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα 

καλύτερο αύριο. 

Για τους ανθρώπους του, ο Όμιλος ΟΤΕ, παρέχει ένα βιώσιμο, αποδοτικό και 

τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας. Ενισχύει το δυναμικό του με 

υποψήφιους κατάλληλους να ενταχθούν σε σύγχρονα και απαιτητικά έργα εντός και 

έκτος Ελλάδας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και κατάρτισή τους, προσφέροντας ίσες 

και απεριόριστες ευκαιρίες και αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση. Το όραμα για μια 

ισότιμη κοινωνία για όλους και οι αξίες της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της 

Συμπερίληψης, αποτελούν την βάση για όλες τις πολιτικές και δράσεις του 

ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. 

Η συμμετοχή του σε 7 διεθνείς κι εθνικούς δείκτες, αποδεικνύει τη δέσμευση και 

προσήλωση του στις αρχές της βιωσιμότητας και στην ενσωμάτωση ESG 

κριτηρίων. 

 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

Papastratos, an affiliate of Philip Morris international (PMI), has been a leader in the 

production and commercialization of smoke-free tobacco products and cigarettes in 

Greece for nine decades. In 2017, turned the page in its long history and, with a 

significant investment of € 300 million transformed its factory in Aspropyrgos into an 

exclusive heated tobacco sticks production unit for the new, innovative potentially 

reduced risk product in comparison with cigarettes, IQOS, the first PMI heat-not 

burn-product. In April 2019, the US Food and Drug Administration (FDA) authorized 

the marketing of IQOS in U.S.A as appropriate for the protection of the public health 

and in July 2020, the FDA approved IQOS a modified risk tobacco product. By 

September, 2021, approximately 14,9 million adult smokers around the world and 

more than 330.000 in Greece have switched to new technology, available in 70 

countries. In June 2021, during the celebration of the 90 years of Papastratos 

operation, the Company announced its Sustainability Strategy for the next 5 years.  

At the same time, it announced its new significant investment of € 125 million in 

Aspropyrgos Factory which has strong export activity. Papastratos, investing in 

science and new technologies, creates value for its people, its investors, the 

environment and the society. Its extensive Corporate Social Responsibility program, 

being repeatedly awarded as Best Workplace and Top Employer, being the first 

Greek company to receive “Equal Salary” and “Smoke-Free” certifications, prove 

that Sustainability is at the core of business for Papastratos.  
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ΣΑΡΑΚΑΚΗ  

Εκπροσωπούμε τις μάρκες μας με επαγγελματισμό και ενθουσιασμό, σεβόμενοι 

ταυτόχρονα τις αξίες τους με γνώμονα το κοινό όφελος. Με υπευθυνότητα 

εφαρμόζουμε τα διεθνή τους πρότυπα προσαρμόζοντάς τα στις αγορές μας τόσο 

μέσω της δικής μας δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο όσο και μέσω των 

ανεξάρτητων αντιπροσώπων μας για συγκεκριμένες μάρκες που 

αντιπροσωπεύουμε. Η δραστηριότητά μας είναι οργανωμένη σε ξεχωριστές 

επιχειρησιακές και νομικές οντότητες ώστε να επιτύχουμε την διατήρηση και την 

προώθηση της μοναδικότητας της κάθε μάρκας. 

Με στόχο να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας, παρέχουμε 

ολοκληρωμένες λύσεις στο κομμάτι του after sales όσον αφορά την φροντίδα των 

προϊόντων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Έτσι, παρέχουμε στους 

πελάτες μας ηρεμία και την βεβαιότητα ότι θα απολαμβάνουν συνολικά μια υψηλής 

ποιότητας εμπειρία πελάτη.  

 

ΣΟΛ CROWE 

Η ΣΟΛ Crowe,  συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παροχής 

Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών  υπηρεσιών στην Ελλάδα και κατέχει μία από τις 

πρώτες θέσεις στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

της Ευρώπης όπως και μια  από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων 

επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, 

εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 

«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει 

ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις 

πελατών.  


