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Μια διαδρομή

γεμάτη επιτεύγματα!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
MY ARKAS PORTAL

Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με μια λέξη τη

χρονιά που πέρασε,
αυτή θα ήταν σίγουρα
Το

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ».

μέσω portal, με στόχο την ομαλή και άμεση

2019 για τον Όμιλο ARKAS Hellas,

ήταν ένα έτος γεμάτο σημαντικά
και

Δημιουργία ενός συστήματος επικοινωνίας
εσωτερική επικοινωνία και την ενημέρωση για
όλες τις δράσεις και πολιτικές του Ομίλου.

γεγονότα

Η διαρκής και σωστή επικοινωνία ενδυναμώνει

αξιόλογες δράσεις που έκαναν πράξη το…

τις

passion for development!

εταιρικής κουλτούρας.

και ανάπτυξης του

Ομίλου. Οι επενδύσεις μας στην εκπαίδευση,

τεχνολογικά συστήματα και σε ένα

ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΎ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ “ORIAN ERP”

ήταν το επίκεντρο των δράσεων της χρονιάς

Εγκατάσταση του ναυτιλιακού προγράμματος

που μας πέρασε και αποτέλεσαν κίνητρο για να
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και

δυναμισμό.

των

συνεργατών,

ομαδικότητας και στην εδραίωση μίας ενιαίας

οι άνθρωποί μας, η κινητήρια δύναμη

σε νέα

μεταξύ

στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της

Πρωταρχικό μέλημα για ακόμα μια χρονιά ήταν

της συνεχούς εξέλιξης

σχέσεις

ORIAN ERP. Εφαρμογή νέων δυνατοτήτων,
κάνοντας χρήση του CRM στο τμήμα πωλήσεων.
Δημιουργία νέου Module για την διαχείριση
των προσφορών καθώς και για την ροή
εγκρίσεων στο τμήμα προμηθειών. Εφαρμογή
Customizations,

ειδικά

σχεδιασμένων

να

προσφέρουν απλοποίηση των καθημερινών
εργασιών, ώστε να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση
του χρόνου εργασίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΈΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ & ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ARKAS HELLAS
Ο Όμιλος ARKAS Hellas, στηρίζει τις γυναίκες και υιοθετεί πολιτικές ίσων
ευκαιριών. Οι γυναίκες του Ομίλου που μετράνε περισσότερα από 10 χρόνια
κοινής επαγγελματικής πορείας, συναντήθηκαν, γιόρτασαν και μοιράστηκαν τις
κοινές τους στιγμές και εμπειρίες.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
AΥΤΟΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΒΆΣΕΙ KPIs
Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης,
με κριτήριο βασικούς δείκτες (KPIs).
Η πλατφόρμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
αυτοβελτίωσης και αναγνώρισης των ικανοτήτων των
ανθρώπων μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ (SWOT), ΠΕΙΡΑΙΆΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Θέλουμε συνεχώς να εξελισσόμαστε και γι’ αυτό καλλιεργούμε νοοτροπία
ανάπτυξης. 12 Ambassadors επιλέχθηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους
μας, οι οποίοι σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Ιωάννη
Ξηρογιαννόπουλο ανέδειξαν την ταυτότητα, το όραμα, την αποστολή
και τις αξίες του Ομίλου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίσαμε την σωστή
υλοποίηση της εσωτερικής ευθυγράμμισης της εταιρικής ταυτότητας.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΤΗΣ MELFI LINE ΑΠΌ ΤΗΝ TARROS HELLAS
Ως το μοναδικό πολυπρακτορείο στην Ελλάδα, μία νέα
γραμμή προστίθεται στην TARROS Hellas και στον
Όμιλο ARKAS Hellas. H Melfi Lines εξυπηρετεί χώρες
της Καραϊβικής και Καναδά με την Ευρώπη, μέσω των
λιμένων Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΔΙΠΛΉ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΣΤΑ HEALTH & SAFETY AWARDS
Ο Όμιλος ARKAS Hellas έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Ναυτιλία» και το 3ο
βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας» στα Health &
Safety Awards.
Η διπλή διάκριση στα Health and Safety Awards αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της
προσήλωσης και της συνέπειας απέναντι στις αξίες μας.
Η εστίαση στον συνεργάτη – εργαζόμενο, η αυτοβελτίωση και η συνειδητή μας
προσπάθεια να προωθήσουμε και να στηρίξουμε το wellbeing, βρήκαν μεγάλη
ανταπόκριση και μας χάρισαν αυτές τις 2 σημαντικές διακρίσεις, που μας καθιστούν
πρωτοπόρους στον κλάδο μας, αλλά και στο γενικότερο επιχειρείν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ARKAS HELLAS ΚΑΙ ARKAS LOGISTICS ΣΤΟΥΣ
ΑΓΏΝΕΣ HOSCH ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΟΜΆΔΑ “ARKAS”
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας
να ενισχύσουμε το ομαδικό πνεύμα
και το wellbeing, συγκροτήθηκε η
ποδοσφαιρική μας ομάδα “ARKAS”.
Ο Όμιλος ARKAS Hellas και ARKAS
Logistics

ένωσαν

τις

δυνάμεις

τους και συμμετείχαν στο εταιρικό
πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου,

του

Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής
Άθλησης & Υγείας.

ΜΑΪΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΧΏΡΟΥ ΕΥΕΞΊΑΣ
#ILIVEMYJOB

Όλοι μαζί ξεκινήσαμε ένα μοναδικό project. Αναλάβαμε να μεταμορφώσουμε έναν
ανεκμετάλλευτο χώρο της εταιρείας σε έναν πολυχώρο ευεξίας, χαλάρωσης και
brainstorming. Δουλέψαμε από κοινού χωρισμένοι σε ομάδες, με ενεργή συμμετοχή όλων
ο καθένας βασισμένος στις δικές του δεξιότητες για ένα ιδανικό μέρος χαλάρωσης και
αποσυμπίεσης … όπου εκεί θα μπορούμε να …. ilivemyjob!
Sails Managers, Cargo Getters και Navy Gators, συγχαρητήρια! Αποδείξατε ότι είστε οι
Πραγματικοί Πρεσβευτές των αξιών μας!

ΙΟΥΛΙΟΣ
20 ΧΡΌΝΙΑ ARKAS HELLAS
ΕΠΕΤΕΙΑΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΎ 20 ΧΡΌΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΗΣ
ΠΟΡΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Η ARKAS Hellas ιδρύθηκε το 1999 ως το πρώτο ναυτιλιακό πρακτορείο του Ομίλου
ARKAS στο εξωτερικό. Με μία εντυπωσιακή εκδήλωση με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
γιορτάσαμε τα 20 Χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα. Με την παρουσία τους,
μας τίμησαν εκπρόσωποι της Ναυτιλίας και του Επιχειρηματικού κόσμου. Την βραδιά
πλαισίωσαν ομιλίες των Διοικητικών Στελεχών του Ομίλου ARKAS Hellas & ARKAS Holding,
καθώς και εκπροσώπων της ARKAS Line, Yang Ming (MROC), Tarros Spa και EMES
Feedering. Πατώντας σταθερά στις αξίες μας και με πυξίδα το όραμά μας, δεσμευόμαστε
να συνεχίσουμε την πορεία μας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ, ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΈΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ HR IN ACTION
Ο Όμιλος ΑRΚΑS Hellas με αφορμή την
διπλή κατάκτηση των βραβείων στα Health
& Safety Awards, συμμετείχε στο συνέδριο
HR in Action, το συνέδριο της ΗR κοινότητας
με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών που
ξεχώρισαν για τις πρακτικές τους σε τομείς
όπως το recruitment, το wellbeing, το diversity
και το digital transformation. Παρουσιάσαμε
τους βασικούς πυλώνες της επιτυχημένης
εταιρικής μας στρατηγικής «Υour Wellbeing
is our Strategy», το mindfulness, το health &
wellness και το sportsculture.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

ΝΈΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΟΥ JOB ROTATION.
Ενισχύοντας την εσωτερική
μετακίνηση
αξιοποιούμε
κατάλληλα τις δυνατότητες
των εργαζομένων μας και
προωθούμε
την
εξέλιξη
τους, μέσω της ανάπτυξης
διαφορετικών δεξιοτήτων.

ΝΈΟ SERVICE IEX
ΤΗΣ YANG MING LINE
Μέσω του νέου Europe Express Service (ΙΕΧ)
της Yang Ming Line συνδέονται απευθείας τα
λιμάνια της Ινδίας, της Αιγύπτου και της Βόρειας
Ευρώπης με το λιμάνι του Πειραιά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΈΟ SERVICE NET ΤΗΣ
YANG MING LINE
Το νέο North Europe-Turkey Express (NET)
Service της Υang Ming Line μέλος
του ομίλου ΑRKAS Hellas αποτέλεσε την
αρχή για νέες ευκαιρίες τόσο για τους
εξαγωγείς όσο και τους εισαγωγείς σε
Βόρεια Ευρώπη και Τουρκία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΎΣ
ΑΓΏΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΎ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ,
ΚΑΤΆΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΆΛΚΙΝΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΊΟΥ ΣΤΟ BEACH VOLLEY
Με γνώμονα την εταιρική στρατηγική wellbeing,
για 2η συνεχόμενη χρονιά συμμετείχαμε στους
Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού.
Ενώνοντας τις δυνάμεις τους o Όμιλος ARKAS
Hellas & η ARKAS Logistics συμμετείχαν με
40 Αθλητές και 3 Ομάδες, σε 6 Αθλήματα,
κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Beach
Volley.

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
TRAINING ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΆ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
“SELLING IN ACTION”

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΈΨΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΊΑ ΤΟΥ
ΟΜΊΛΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟ DEPOT ΚΟΚΚΙΝΆΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΧΏΡΟΥΣ ΤΗΣ PCT
Εξελισσόμαστε συνεχώς ώστε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των συνεργατών
μας. Η διασφάλιση ότι οι άνθρωποι μας κατανοούν βαθιά το αντικείμενο εργασιών μας,
είναι το πρώτο μέτρο επιτυχίας. Γι’αυτό οργανώσαμε για τους ανθρώπους μας μια σειρά
εκπαιδευτικών επισκέψεων, σε πλοία του Ομίλου, στους χώρους του συνεργαζόμενου

Στον Όμιλο ARKAS Hellas πιστεύουμε ότι όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους μας. Με στόχο

DEPOT Κοκκινάκης και της PCT (Piraeus Container Terminal S.A.).

την συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, διοργανώθηκε στον
Βόλο, το διήμερο training Selling in Action, με συντονιστή τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή σε
θέματα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ.Πέτρο Ρούση. Εξελισσόμαστε και στεκόμαστε

ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ GDPR
Διεκπεραίωση
διαδικασιών
τα

της
που

προσωπικά

αξιολόγησης
σχετίζεται

δεδομένα

με
και

ολοκλήρωση της συμμόρφωσης με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (GDPR).

δίπλα σε κάθε ανάγκη των συνεργατών μας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΟΛΥΧΏΡΟΥ
ΕΥΕΞΊΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΆΡΩΣΗΣ,
#ILIVEMYJOB
XMAS OPENING PARTY
Στον Όμιλο Arkas Hellas… We Live Our
Job! Ένας κύκλος ομαδικότητας και
δημιουργίας έκλεισε χαρίζοντάς μας
τον μοναδικό πολυχώρο #ilivemyjob.
Το καλοκαίρι του 2019 ξεκινήσαμε
ένα ομαδικό ταξίδι. Ονειρευτήκαμε,
συνεργαστήκαμε, σχεδιάσαμε και
κατασκευάσαμε το δικό μας χώρο
αποσυμπίεσης και brainstorming.
Λίγο πριν κλείσει το 2019, το έργο
μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και
όλοι μαζί γιορτάσαμε την έναρξη της
λειτουργίας του #ilivemyjob με ένα
special Xmas Party.

