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Διεθνής διάκριση για την British American Tobacco Hellas –  
Top Employer για την συμβολή στην απασχόληση στην Ελλάδα –  

4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους και παροχές στους εργαζομένους της 
τα τελευταία τρία χρόνια 

 
Σημαντική διάκριση για την πολιτική επαγγελματικής ανάπτυξης και παροχών για την εταιρεία 

που, παρά την κρίση, συνεχίζει να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό έχοντας 

πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό προσλήψεων τα τελευταία χρόνια 

 
Τη διάκριση του «Καλύτερου Εργοδότη στην Ευρώπη 2016» κατέκτησε η British American 
Tobacco Hellas για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει συνεχίζοντας 
σταθερά να επενδύει στους ανθρώπους της και να δίνει αξία στον τομέα της απασχόλησης 
στην Ελλάδα. 
 
Η εταιρεία, που αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ποιοτικούς 
εργοδότες στην Ελλάδα, τα τελευταία δύο χρόνια και παρά τις προκλήσεις στο ευρύτερο 
περιβάλλον έχει προχωρήσει σε 40 νέες προσλήψεις. Επιπλέον, έχει προσφέρει πάνω από 3 
εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους και παροχές το 2014 και 2015. Για το 2016, πάνω από 1,5 
εκατομμύριο ευρώ αναμένεται να διατεθούν για την επιβράβευση του ανθρώπινου 
δυναμικού, με τη συνολική επένδυση σε παροχές και μπόνους προς τους εργαζόμενους 
να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύριο ευρώ σε επίπεδο τριετίας. 
 
Ταυτόχρονα, η British American Tobacco Hellas επενδύει στην συνεχή ανάπτυξη των 
ανθρώπων της με προγράμματα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για τους ανθρώπους της στην Ελλάδα και είναι προσαρμοσμένα στις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία αφιερώνει ετησίως 1.000 ώρες στην 
εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της. 
 
Η διάκριση “Top Employer Greece & Europe 2016” αποτελεί την έβδομη διάκριση που 
αποσπά η British American Tobacco Hellas τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στον τομέα του 
ανθρώπινου δυναμικού, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Η κορυφαία πιστοποίηση “Top 
Employer” αποδίδεται από το διεθνώς αναγνωρισμένο Top Employers Institute, το οποίο 
επιβραβεύει – μέσα από αυστηρά κριτήρια – τους εργοδότες που παρέχουν άριστες 
συνθήκες εργασίας, ενσωματώνουν υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές και υλοποιούν 
βέλτιστες πολιτικές επιβράβευσης και προσωπικής ανάπτυξης. 
 
Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της British American Tobacco Hellas Φωτεινή Φέβρη, 
σχολιάζοντας την διάκριση της εταιρείας δήλωσε: «Η British American Tobacco Hellas 
αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους κορυφαίους εργοδότες στην



  
 
 
 
 
 
 

Ελλάδα. Οι επτά διακρίσεις της εταιρείας μας για το εργασιακό περιβάλλον μας κάνουν να 
αισθανόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους μας. Για τον λόγο 
αυτό, προσπαθούμε συνεχώς να εξελισσόμαστε προσφέροντας καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης και εκπαίδευσης και ανταγωνιστικές παροχές. Είναι σημαντικό που η 
στρατηγική αυτή με προτεραιότητα τους εργαζομένους μας αναγνωρίζεται από διεθνής 
οργανισμούς όπως το Top Employers Institute, πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο ότι η 
British American Tobacco Hellas δίνει αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία». 
 
Σχετικά με την British American Tobacco Hellas  
 
Η British American Tobacco Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά 
προϊόντων καπνού, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές 
διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η  γκάμα των 
προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τα τσιγάρα Peter Stuyvesant, Prince, Pall Mall, Lucky Strike, 
Dunhill, Rothmans, Kent, καθώς και τα προϊόντα καπνού για στριφτά τσιγάρα Craven και Lucky Strike. 
  
Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί πάνω από 
100 χρόνια, απασχολεί πάνω από 50.000 εργαζομένους και διαθέτει γκάμα με περισσότερα από 200 
εμπορικά σήματα που διανέμονται σε πάνω από 200 αγορές. 

 


