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Τριπλή διάκριση της INTERAMERICAN για το σύστηµα 

διοίκησης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων 
 

 
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί βασική συνιστώσα στο σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης της 

INTERAMERICAN, η οποία µε σειρά πρακτικών που εφαρµόζει, επιχειρεί τη συνεχή 

ενδυνάµωσή του στο πλαίσιο και των ευρύτερων δεσµεύσεων που έχει αναλάβει στη βάση 

των Αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ, ως επιχειρηµατικά και κοινωνικά 

υπεύθυνη εταιρεία. Οι πρωτοβουλίες της INTERAMERICAN αναγνωρίζονται για τη 

δηµιουργία αξίας υπέρ των εργαζοµένων και στο επίπεδο του διαλόγου µε τους 

stakeholders, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του κοινωνικού απολογισµού της. 

 

Πρόσφατα, διεξήχθη η εκδήλωση των HR Awards 2015, που οργανώνει η Boussias 

Communications, µε την INTERAMERICAN να κατακτά τρείς διακρίσεις: το silver βραβείο 

στην κατηγορία “Performance Management Strategy” για τη στρατηγική διοίκησης της 

απόδοσης, το silver βραβείο στην κατηγορία “Performance Management Tools/Practices” 

για τις πρακτικές και τα εργαλεία διοίκησης της απόδοσης, καθώς και το honorable 

distinction στην κατηγορία “Talent Development Programme” για την ανάπτυξη ταλέντων 

στην εταιρεία. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιήθηκε µε online 

βαθµολόγηση από τα µέλη της κριτικής επιτροπής. 

 

Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης, που εφαρµόζεται στην INTERAMERICAN, έχει στον 

πυρήνα του την κοινή αντίληψη των εργαζοµένων και τη βέλτιστη συνεργασία για τα 

εταιρικά θέµατα, την ευθυγράµµιση των ατοµικών µε τους εταιρικούς στόχους και 

χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτα δοµηµένο τρόπο εφαρµογής. Αποσκοπεί στη δίκαιη και 

αντικειµενική αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε υπαλλήλου και αντιστοίχως, στην 

ανταµοιβή του µε βάση τα ίδια κριτήρια. Επιπλέον, ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογούνται οι 

παράµετροι της ατοµικής απόδοσης ενισχύει το αίσθηµα συµµετοχής και αναγνώρισης των 

εργαζοµένων. Κάθε αξιολογούµενος έχει online πρόσβαση στα ιστορικά στοιχεία της 

αξιολόγησής του, διαχρονικά. Στατιστικά, ο αριθµός των εργαζοµένων που συµµετέχουν 

στη διαδικασία του συστήµατος, αντιστοιχεί στο 90% και πλέον επί του συνόλου του 

προσωπικού και η αναλογία των αξιολογουµένων ανδρών – γυναικών είναι 52% προς 48% 

αντιστοίχως. Η πολιτική για την ανταµοιβή αποτελεί σηµαντικό µέρος του συνολικού 

συστήµατος ∆ιοίκησης της Απόδοσης και έχει αναπτυχθεί Πολιτική Αµοιβών (Reward 

Policy), η οποία στηρίζεται σε εταιρικό κώδικα Αρχών και Αξιών. 

 

Πρόσθετες παροχές στους εργαζοµένους 

 

H INTERAMERICAN προσφέρει στους εργαζοµένους της ένα πακέτο προσθέτων παροχών, 

που έχουν χαρακτήρα άµεσης ή έµµεσης οικονοµικής αποτίµησης και ηθικής ανταµοιβής. 

Ενδεικτικά αναφέρεται µεταξύ των παροχών, η οµαδική ασφάλιση (Βασικό και ∆ιευρυµένο 

Πρόγραµµα), που αφορά σε ασφάλιση Ζωής και Υγείας και περιλαµβάνει ασφάλεια ζωής, 

ασφάλεια µόνιµης ολικής ανικανότητας, ιατροφαρµακευτική κάλυψη, ιατρικές επισκέψεις, 

διαγνωστικές εξετάσεις, παροχές µητρότητας, νοσοκοµειακή περίθαλψη. Επίσης, η παροχή 

καλύψεων Άµεσης και Ιατρικής Βοήθειας, οι εκπτώσεις σε εταιρικά προϊόντα και υπηρεσίες 

κ.ά.  



 

Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) 

 
Στο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού της INTERAMERICAN µπορούν να 

ενταχθούν µε αίτησή τους, καταβάλλοντας προσωπικές εισφορές σε ποσοστό από 1% έως 

10% του ονοµαστικού µισθού τους, οι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου, πλήρους 

απασχόλησης. Η εισφορά της εταιρείας είναι σηµαντική και ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% 

του ονοµαστικού µισθού των δικαιούχων, ενώ καταβάλλεται για υπαλλήλους που έχουν 

συµπληρώσει δώδεκα µήνες υπηρεσίας. Το Τ.Ε.Α. INTERAMERICAN, που ιδρύθηκε κατά το 

2010 και είναι ένα από τα 14 Επαγγελματικά Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα, αριθμεί 

περισσότερα από 1.100 μέλη. 
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