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01. Η Manifest με μια ματιά
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TurnOver Human Capital

Contracts Executives

International Cilents
Retention Rate

International Cilents

75%

Cilents Satisfaction

92%

95%
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02. Μήνυμα Διοίκησης
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Ήδη από την έναρξη λειτουργίας της Manifest το 2003, θέσαμε ως στρατηγικό μας στόχο την 
πορεία προς ένα υγιές και ασφαλές μέλλον παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που κάνουν 
την καθημερινότητα όλων ευχάριστη, άνετη και ευέλικτη.

Σκοπός μας είναι να φροντίζουμε τους ανθρώπους των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, 
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις εταιρείες, την κοινωνία και  τη  χώρα.

Παράλληλα, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, 
έχουμε υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε ενέργειες δράσεις για τη βελτίωση της απόδοσης 
των ανθρώπων στελεχών μας, την εντατικοποίηση της εφαρμογής καινοτόμων και σύγχρονων 
πρακτικών και  την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάθεση στη Manifest σημαντικών έργων και η ανάληψη ολοένα και περισσότερων 
συνεργασιών, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό κλάδο, αποδεικνύει την προσήλωση μας στους πελάτες 
μας και την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τους. Η   Manifest αποτελείται από μια ομάδα 
ανθρώπων που δουλεύουν με πάθος και είναι αφοσιωμένοι στο να δίνουν πάντα τον καλύτερο 
εαυτό τους. 

Προς εκπλήρωση του ανώτερου αυτού στόχου, έχουμε αναδείξει, μαζί με τους εργαζομένους μας, 
τις τρεις συνιστώσες που διέπουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας, οι οποίες είναι η φερεγγυότητα, 
η αφοσίωση όλων των στελεχών και η καινοτομία των υπηρεσιών μας.

Με “οδηγό” αυτή την καινοτομία, που πηγάζει από μία αξιόλογη ομάδα μόνιμων και εξωτερικών 
συνεργατών, η Manifest λειτουργεί σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον με 
έδρα της τον Πειραιά.

Στρατηγικός στόχος της Manifest παραμένει η διατήρηση της δυναμικής της θέσης στην 
ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας σε μόνιμη βάση το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της, καθώς και τη λειτουργία της εταιρείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και 
τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Διονύσης Αμμολοχίτης 
Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος[6]
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03. Σχετικά με τον Απολογισμό
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Στο πλαίσιο 
εκπόνησης και 
κατάρτισης του 
Απολογισμού η 
Manifest έλαβε 
συμβουλευτική 
καθοδήγηση και 

υποστήριξη από την 
Global Sustain A.E.

Ο Απολογισμός Εταιρικής 
Υπευθυνότητας είναι 

διαθέσιμος στην εταιρική 
σελίδα:

www.manifest.gr

Εθνικής Αντιστάσεως 
39-41, 18531 

Πειραιάς
info@manifest.gr
+30 2104190305

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της Manifest αποτελεί τον πρώτο απολογισμό της 
Εταιρείας. Το πληροφοριακό υλικό που παρουσιάζεται στον Απολογισμό αφορά τις δραστηριότητες 
της Manifest στην Ελλάδα.

[8]
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04. Εταιρικός Απολογισμός
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4.1 Ιστορική Αναδρομή 



Όραμα της Manifest είναι η φροντίδα των στελεχών των εταιρειών που αναλαμβάνουμε, ώστε 
να δίνουν τον καλύτερο του εαυτό, δημιουργώντας αξία για τις εταιρείες, την κοινωνία, τη χώρα.

Αποστολή της εταιρείας είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους των 
δραστηριοτήτων κάθε μεγάλης και οργανωμένης επιχειρηματικής οντότητας. Στόχος μας η 
διασφάλιση ενός υγιούς, ασφαλούς και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο 
δυναμικό, στηριζόμενοι σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες που βασίζονται στην κάλυψη 
των αναγκών του σύγχρονου εργαζομένου.

4.2 Όραμα και Αποστολή 

4.3 Υπηρεσίες 

Με γνώμονα την ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων, η Manifest 
έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανά κλάδο εφαρμογής. Διαθέτοντας 
στο ενεργητικό της επαγγελματίες με πολύχρονη πείρα, πλούσια γνώση για το αντικείμενο εργασίας 
τους και πάθος για την επίτευξη αποτελεσμάτων, εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, 
αναλαμβάνοντας το ρόλο του ενιαίου φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η Manifest σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί ενέργειες που δίνουν λύσεις σε λειτουργικά 
ζητήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των επιχειρήσεων 
δίνοντας ώθηση στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Συνολικά η εμπειρία παροχής υπηρεσιών Facility Management από τη Manifest αναμένεται 
να εξασφαλίσει στη συμβαλλόμενη επιχείρηση, ευελιξία, βελτιστοποίηση των πρακτικών εργασίας 
καθώς και εξ’ ορθολογισμό των δαπανών συντήρησης, ενισχύοντας την αειφορία και τις προοπτικές 
ανάπτυξης.

[11]
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Cleaning
Pest Control
Landscaping
Waste Management
Consumables
HR Services

Technical Maintenance
Renovation Services
Relocation Services

Physical Security
Security Systems
Patrols
Remote Monitoring
Operational Plans

Canteens/Restaurants
Fresh Food Supply
Event Management

FACIL ITY  MANAGEMENT
SOFT SERVICES HARD SERVICES SECURITY SERVICES CATERING SERVICES

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτονται κατά 83% μέσω της Manifest ενώ το 17% 
παρέχεται μέσω υπεργολάβων. Η κατηγορία υπηρεσιών που προσφέρει το μεγαλύτερο κύκλο 
εργασιών είναι εκείνη των Soft Services (60,5%) με τις κατηγορίες των Hard Services, Security 
Services και Catering Services να παρουσιάζουν ισορροπία.

Κατανομή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Υπηρεσίες μέσω Υπεργολάβων
Υπηρεσίες μέσω Manifest

Αγορές Δραστηριοποίησης

[12]
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4.4 Ομάδα Διοίκησης

[13]
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Οργανόγραμμα

Στη χρήση του 2018, η Manifest, σε επίπεδο Ομίλου, σημείωσε αύξηση του συνολικού κύκλου 
εργασιών της τάξης του 33,10%, ο οποίος ανήλθε στα 10.094.491,05 EUR. 

Ο Όμιλος πέτυχε για μία ακόμα συνεχόμενη χρήση να βελτιώσει το μερίδιο του στην Ελληνική 
αγορά και να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών δυναμικότερων εταιρειών του κλάδου. 

Τα  κέρδη προφόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
(EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε 422.652,45 EUR  έναντι 
127.149,47 EUR της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση κατά 232,41%.

4.5 Οικονομική Επίδοση

[14]
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Soft Services Catering ServicesSecurity ServicesHard Services

Κύκλος Εργασιών 2016-2018 (EUR) EBITDA 2016-2018 (EUR)

Κατανομή Κύκλου Εργασιών ανά Κατηγορία Υπηρεσιών 2018

[15]
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Κατανομή Κύκλου Εργασιών ανά Είδος Πελάτη 2018

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 2016-2018 (EUR)

Μεγάλες Ελλληνικες Εταιρίες Διεθνείς Πελάτες 

[16]
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4.6 Επένδυση από Κεφάλαια Θεσμικών Επενδυτών

Η Manifest, το 2016, επιτυγχάνει να προσελκύσει επενδύσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν 
υποστηρικτικά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της και την επιτάχυνση της ανάπτυξής της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναπτύσσει συνεργασία με την Southbridge Europe Mezzanine, 
ένα κεφάλαιο επενδυτικών συμμετοχών ύψους 50 εκ. EUR που υποστηρίζει εταιρείες χαμηλού-
μεσαίου μεγέθους στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή για να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη και 
μακροπρόθεσμη αξία.

Η SouthBridge υποστηρίζεται από κορυφαίους ιδιωτικούς και θεσμικούς επενδυτές, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), και επιδιώκει να στηρίξει δοκιμασμένες ομάδες αλλά 
και να επενδύσει σε ελκυστικές εταιρείες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την επέκταση σε νέα 
προϊόντα και αγορές και την εξαγορά εταιρειών που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα.

[17]
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Η Manifest επιδιώκει τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της σε όλες τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες της. Το 2018, το ποσοστό ικανοποίησης πελατών άγγιξε το 92%, επίδοση που ικανοποιεί 
τους 645 εργαζόμενους της εταιρείας και ταυτόχρονα αποτελεί κίνητρο για ακόμη υψηλότερη 
επίδοση. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών της Manifest αποτυπώνεται τόσο σε αναφορές στα 
social media της εταιρείας όσο και στις θετικές εισηγήσεις τους που φιλοξενούνται στην εταιρική 
ιστοσελίδα.

4.7 Ικανοποίηση Πελατών

Αξιολογήσεις στα Social Media της Εταιρείας 

[18]
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«H ικανοποίησή μας από την ποιότητα 

των υπηρεσιών της Manifest, 

την αμεσότητα εξυπηρέτησης και το 

βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας, 

είναι υψηλή.»

Αλεξάνδρα Καυκά

Διευθύντρια Προμηθειών

Aegean Airlines 

«Ο επαγγελματισμός της Manifest, η 

συνέπεια και η αποτελεσματικότητα 

των ανθρώπων της είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά της συνεργασίας μας.»
Μάγδα Αγραφιώτη

Procurement & Facilities Manager
Mercedes Benz

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι 

με την ποιότητα των υπηρεσιών 

της Μanifest και την ανταπόκριση 

της στις ανάγκες μας.»

Δημήτρης Παπαμιχαήλ

CEO, Goldair Handling

Εισηγήσεις Πελατών

«Η συνεργασία μας με τη 

Μanifest χαρακτηρίζεται 

από επαγγελματισμό, 
συνέπεια 

και αποτελεσματικότητα.»

Αγαθή Ζαρακοβίτου
Facilities Supervisor, Coca Cola

«Oι άνθρωποι της Μanifest 
ανταποκρίνονται άμεσα με πάθος, 

συνέπεια και αφοσίωση, προτείνοντας 
πάντα τις καλύτερες λύσεις και 

υπερβαίνοντας τις προσδοκίες μας.»

Μαργαρίτα Λεοντίου
General Services Manager, Nestle Hellas 

«Η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και η 

αυτογνωσία, είναι μόνο κάποια από τα 

βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τη 

Manifest και την τοποθετούν μπροστά από 

τον ανταγωνισμό.»

Δημήτρης Βλάχος, 
Διευθυντής Πληροφορικής,  Όμιλος 

Εταιρειών Σφακιανάκη 

«Προτείνω ανεπιφύλακτα τη Manifest σε 

όποιον αναζητά στρατηγικό συνεργάτη που 

παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες.»

Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος
 Internal Auditor, Marks & Spencer

[19]
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4.8 Βραβεία

Οι άνθρωποι της Manifest θέτουν, με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, διαρκώς 
νέους στόχους, φιλοδοξώντας να βαδίζουν πάντα στον “δρόμο” των επιτυχιών. Η συνέπεια και ο 
επαγγελματισμός κατατάσσουν την Manifest σήμερα ως μια από τις πλέον επιτυχημένες εταιρείες, 
διάκριση που αντανακλάται στα 15 και πλέον βραβεία που έχει αποσπάσει για την ποιότητα των 
υπηρεσιών της στον τομέα του Facility Management, του Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και του 
Τουρισμού.

Η καταξίωση και η επιβράβευση αποτελούν για την Manifest και τους ανθρώπους της κίνητρο 
και ευθύνη για την ανάπτυξη και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του Facility 
Management.

[20]
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1. Gold 2017, CSR Initiative for British American Tobacco
2. Gold 2017, Security Systems for UNHCR
3. Silver 2017, Security Services for Eventarchitect BV
4. Silver 2017, Facility Services for M&S
5. Bronze 2017, Facility Services for Goldair
6. Bronze 2017, Innovative Systems, e-customer
7. Bronze 2015, Sustainability for OTE Group

FM Awards:

[21]
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1. Distinction 2016, Best Team Building Program
2. Excellence 2016, Performance Management
3. Distinction 2016, Change Management
4. Silver 2015, Best Employee Engagement Strategy
5. Distinction 2015, Performance Management Strategy
6. Distinction 2015, Best Change Management Strategy

HR Awards:

[22]
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Tourism Awards:

1. Silver 2016, Hospitality Support
2. Silver 2016, Greek Hospitality Award
3. Silver 2016, Integrated Housekeeping Solution

[23]
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4.9 Συνεργαζόμενοι Εταίροι



4.10 Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι ανάγκες των πελατών διέρχονται διαρκείς μεταβολές, δια τούτο και οι υπηρεσίες διαχείρισης 
εγκαταστάσεων οφείλουν να ακολουθούν τις τεχνολογικές τάσεις που προσδίδουν ταχύτητα, 
αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών.

H Manifest έχει αντιληφθεί πως η συνολική διαδικασία κάθε έργου μεγάλης κλίμακας θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, από τη διαχείριση υπηρεσιών πεδίου σε δυνατότητες 
ηλεκτρονικού πελάτη, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για κάθε 
στάδιο της υπηρεσίας μας. 

Η εταιρεία, σε κάθε έργο που αναλαμβάνει, υλοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες μέτρησης 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά τους. Η αξιολόγηση αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους δείκτες, τους οριζόμενους 
ως Δείκτες Απόδοσης, τους οποίους ο πελάτης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί διαδικτυακά. 
Ενδεικτικά, δείκτες που προτείνονται σε κάθε συνεργασία είναι ο Δείκτης Ποιότητας, ο Αριθμός 
Παραπόνων και ο Προϋπολογισμός Υλικών.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία πραγματοποίησε μια μεγάλη επένδυση στο πιο σύγχρονο 
σύστημα ψηφιοποίησης ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και αξιολόγησης ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
Facility Management. 

Το E-Customer είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης, παρακολούθησης, επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ πελατών, εταιρείας και ομάδων εργασίας. Ένα λειτουργικό σύστημα που 
αυξάνει την απόδοση, την παραγωγικότητα και μειώνει τις δαπάνες της επιχειρηματικής λειτουργίας 
προσφέροντας ταχύτητα, διαφάνεια και ταυτόχρονη ενημέρωση παρακολουθώντας διαδικτυακά 
την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας για κάθε εγκατάσταση της εταιρείας του πελάτη.

Η καινοτόμα λειτουργία του E-Customer βελτιστοποιεί την επιχείρηση με το πάτημα ενός 
κουμπιού είτε στο κινητό, είτε στον υπολογιστή, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους τους 
πελάτες της, για κάθε εγκατάσταση και για απεριόριστους χρήστες, να έχουν πρόσβαση στον 
έλεγχο των υπηρεσιών που παραδίδονται τη στιγμή εκείνη, καθώς και στα αιτήματα – θέματα που 
έχουν καταγραφεί. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στενής παρακολούθησης των Δεικτών Απόδοσης, 
στοχεύοντας στην ατέρμονη ταύτιση αναγκών του κάθε πελάτη μετά των  προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

[25]
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Βασικά χαρακτηριστικά του E-Customer:

Καταγραφή ιστορικού επικοινωνίας και απάντησης αιτημάτων πελάτη
Παρακολούθηση δραστηριότητας εργαζομένων κι εξέλιξης έργων
Ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης από πελάτες και επόπτες
Δημιουργία τεσσάρων βασικών δεικτών ποιότητας και παρακολούθησης 
τους

Το E-Customer προσέφερε διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών καθώς εισήχθη άμεσα, ολοκληρωτικά 
και κατά αποκλειστικότητα στην καθημερινή λειτουργία της. Η εφαρμογή του εργαλείου σήμανε 
τη μετάβαση της Manifest στη νέα εποχή με ψηφιακές λειτουργίες που απογειώνουν την εμπειρία 
των εταιρειών που την εμπιστεύονται. Η καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ecali Club.

[26]
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4.11 Κώδικας Δεοντολογίας 

Η Manifest επιδιώκει τη διατήρηση της ως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της και όλες οι 
ενέργειες των ανθρώπων της θα πρέπει να συνάδουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ισχύει για 
τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα, για τους συνεργάτες και γενικά για όλους όσους εμπλέκονται 
άμεσα με την Εταιρεία. 

Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας λειτουργεί ως βάση για τα ως άνω προαναφερόμενα, έχει 
συνταχθεί δε σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας και τα υψηλότερα πρότυπα ευγένειας και ήθους. 
Αποτελεί κομβικό κομμάτι της εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων της εταιρείας άμα τη πρόσληψή 
τους.

Παραπέμπει στην εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων, την εξωτερική επικοινωνία 
προς υπαλλήλους-συνεργάτες, την επικοινωνία προς τους πελάτες, σε διοικητικά θέματα, σε 
εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες, στις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και τη χρήση περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας διαμορφώνοντας το πλαίσιο ενεργειών για τους εργαζόμενους της Εταιρείας.

[27]
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4.12 Διασφάλιση Ποιότητας και Πολιτικές

Η Manifest λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής διαχείρισης, έχοντας 
λάβει πιστοποιήσεις από διεθνής οργανισμούς για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 
Επίσης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτικές Ποιότητας που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της 
λειτουργίας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και Πολιτική Παρεμπόδισης Διαφθοράς, 
Δωροδοκίας και Απάτης που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις δραστηριότητες τις εταιρείας.

Η Manifest λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής διαχείρισης. Προς 
τούτο έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της. Εξάλλου, η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτικές Ποιότητας που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της 
λειτουργίας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και Πολιτική Παρεμπόδισης Διαφθοράς, 
Δωροδοκίας και Απάτης οι οποίες διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Πιστοποιήσεις 
Η Manifest επιθυμεί την αριστεία σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της και ως εκ τούτου 

επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαδικασίες πιστοποίησης. Ειδικότερα, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη 
με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 
1801:2008 από την εγκεκριμένη εταιρεία πιστοποιήσεων TÜV Austria Hellas. 

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα SEDEX για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων «SMETA 4-Pillars Requirements» ενώ είναι μέλος της πλατφόρμας «ΕcoVadis», του 
πλέον αναγνωρισμένου φορέα αξιολόγησης επίδοσης στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος η Manifest, έχει φροντίσει ώστε τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί της, 
κατά την παροχή υπηρεσιών, να διαθέτουν φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (Material Safety 
Data Sheet, MSDS) και να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο απορρυπαντικών και καθαριστικών 
προϊόντων.

[28]
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Οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται:  
Πολιτική Έκτακτης Εκκένωσης Χώρων Εργασίας
Πολιτική για την Παιδική Εργασία 
Πολιτική για Θέματα Υγείας, Αναπηρίας και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Πολιτική Προστασίας από Διακρίσεις και Παρενοχλήσεις στο Χώρο Εργασίας
Οδηγία Παροχής Συμβουλών και Διαχείρισης Εμπιστευτικών Θεμάτων 
Πολιτική Πειθαρχικών Ενεργειών 
Πολιτική παρεμπόδισης Διαφθοράς, Δωροδοκίας και Απάτης
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης  
Διαδικασία Προσλήψεων και Προαγωγών 
Διαδικασία Ασφαλούς Αποθήκευσης και Χρήσης Υλικών Καθαρισμού 
Πολιτική Ασφαλούς Χρήσης Μηχανών και Λοιπού Εξοπλισμού 

Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.)

H Manifest δρομολόγησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι σύννομη με τη νομοθεσία 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων - GDPR). 

Εταιρικές Πολιτικές κατά SEDEX

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύνολο πολιτικών, οδηγιών και διαδικασιών, οι οποίες αποτέλεσαν 
μέρος της πιστοποίησης από την SEDEX, και καλύπτουν ζητήματα εργασίας, υγείας και ασφάλειας. 
Οι συγκεκριμένες πολιτικές αποσκοπούν στην αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων και αποτροπή 
ενεργειών που θα βλάψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία.  

[29]
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Πολιτική Προμηθευτών

Για τη Manifest, οι  προμηθευτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της. Η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα των προμηθειών 
και την καλή συνεργασία με τους προμηθευτές. Για την αποτελεσματική διαχείριση τους, η Εταιρεία 
έχει συντάξει έναν Κώδικα Προμηθευτών ενώ διενεργεί και αξιολογήσεις.

Εφαρμόζει συγκεκριμένα πρότυπα και πολιτικές με τις οποίες πραγματοποιούνται οι συναλλαγές 
της με τα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή των συναλλαγών της 
έχει σχεδιαστεί κώδικας προμηθευτών που αφορά την επιχειρησιακή ακεραιότητα, την αειφορία 
του φυσικού περιβάλλοντος, τα πρότυπα εργασίας, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 
και το περιβάλλον.  

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας 
αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, 
έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των 
αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την ορθή και 
αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, 
Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρείας είναι:

Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία.
Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών με σκοπό την 
αύξηση της ικανοποίησής τους.
Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών/συνεργατών.
Η προώθηση ανοιχτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων 
μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση 
του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στη 
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και  σε δράσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του.
Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο 
περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
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Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν 
από τις δραστηριότητες της.
Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων 
της και η συνεχή προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση 
αποβλήτων, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση καθώς και η 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική 
της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την 
κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που 
προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρείας.
Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας και 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων –υπηρεσιών.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί στόχοι, για την ποιότητα, το περιβάλλον 
και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη 
Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, 
των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των 
λειτουργιών της Εταιρείας.

Η διοίκηση της Εταιρείας φροντίζει ώστε η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας 
& Ασφάλειας στην εργασία να είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, κοινοποιημένη, 
κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη 
συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση 
στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.
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Πολιτική Ποιότητας στη Manifest Security

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Manifest Security αποτελεί η 
δημιουργία ενός πλαισίου με στόχο τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως 
βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:

Η ικανοποίηση των πελατών.
Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών.
H συμβατότητα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η εφαρμογή αυτών 
ώστε να αυξηθούν, οι προτεινόμενες προς τους πελάτες μας, λύσεις.
Η τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας αλλά και με τις ιδιαιτερότητες 
των έργων που αναλαμβάνει.
Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας είναι:
Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη.
Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση ώστε να αξιολογούνται 
μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των 
συναγομένων αναγκών των πελατών.
Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες 
φύλαξης.
Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο 
περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της 
συνολικής λειτουργίας της Εταιρείας.
Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που 
προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρείας.
Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας και 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων – υπηρεσιών.
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Για τη Manifest, η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι υψίστης σημασίας 
για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει ως κοινό 
παρανομαστή το πλέγμα αξιών «ήθος, αμοιβαίος σεβασμός, ειλικρίνεια».

Η Εταιρεία υποστηρίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, η αειφορία αποτελεί 
παράγοντα καθοριστικής σημασίας για να καταφέρει η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα 
που έχουν διαμορφωθεί. 

Με γνώμονα τη συγκεκριμένη αντίληψη και αντιλαμβανόμενη την προσπάθεια που όλη η 
επιχειρηματική κοινότητα οφείλει να κάνει, η Manifest συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την κοινωνική συνεισφορά, την προστασία των φυσικών 
πόρων και την εξέλιξη των εργαζομένων.

Αξιολόγηση EcoVadis

Η Manifest, όντας μέλος της πλατφόρμας EcoVadis από το 2015, κατάφερε να λάβει SILVER 
medal το 2018 κατόπιν αξιολόγησης της σε τέσσερα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την 
εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δεοντολογία και τις αειφόρες προμήθειες.

Το EcoVadis παρέχει υπηρεσίες ολικής αξιολόγησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) 
εταιρειών. Η συνολική βαθμολογία του EcoVadis (0-100) αντανακλά την ποιότητα του συστήματος 
διαχείρισης της ΕΚΕ της εταιρείας κατά το χρόνο της αξιολόγησης.

4.13 Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη
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4.14 Διαχείριση Κινδύνων

H Manifest έχει προχωρήσει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και σχεδιασμό της διαχείρισης 
κινδύνων που απορρέουν μέσα από τη δραστηριότητά της. Συγκεκριμένα έχουν αναγνωριστεί 
οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν από διάφορες απειλές ή συμβάντα ανά βασική 
δραστηριότητα της εταιρείας. Εν συνεχεία, η αξιολόγηση των κινδύνων πραγματοποιήθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα πραγματοποίησης του κινδύνου και τη σοβαρότητα αυτού 
ώστε να προκύψει η επικινδυνότητά του. Η Υπεύθυνη του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος σε 
συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας διατυπώνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποφυγή των αναγνωρισμένων κινδύνων. 

Στόχος της Manifest είναι η έγκαιρη πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων που μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμούς στους εργαζόμενους και να βλάψουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
Το Risk Assessment αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Man-
ifest κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η εταιρεία με σκοπό να διασφαλίσει τους υψηλού επιπέδου πελάτες της ακόμα και σε ακραία 
σενάρια δύσκολων καταστάσεων έχει προχωρήσει σε ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης 
με τα παρακάτω ποσά:

4.15 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Κάλυψης Έργων

[34]
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Η Manifest απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζομένους πανελλαδικά αναγνωρίζοντας τον 
ανθρώπινο παράγοντα ως την κινητήριο δύναμη της επιτυχίας της. Έτσι βασίζει τις πολιτικές και 
πρακτικές της πάνω σε αρχές όπως το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός, δημιουργώντας 
για τους ανθρώπους της ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, όπου η καινοτομία και η 
παραγωγικότητα επικροτούνται και ανταμείβονται.

Στα τέλη του 2018, η Manifest απασχολούσε 645 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 130 είναι 
άνδρες (20%) και οι 515 γυναίκες (80%).

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται κατά κύριο λόγο από εργαζόμενους με 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 635 εργαζόμενοι (98%), ενώ οι  εργαζόμενοι με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου είναι μόλις 10 (2%).

Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2017, η Manifest αύξησε το εργατικό της δυναμικό κατά 
145 άτομα, αποδεικνύοντας την ηγετική θέση που κατέχει στον κλάδο.

5.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

[36]
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Ανθρώπινο Δυναμικό ανά φύλο και τύπο εργασίας

Συμβασιούχοι

Μόνιμοι

Σύνολο

Γυναίκες Άνδρες

[37]
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Το μόνιμο προσωπικό περιλάμβανε 124 άνδρες (19,5%) και 511 γυναίκες (80,5%). Αυτή 
η μεγάλη διαφορά στην αναλογία οφείλεται στη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει η Manifest. 

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων, το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου 
δυναμικού είναι άνω των 50 ετών. Συγκεκριμένα, 248 εργαζόμενοι (38%) ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα πάνω από 50 ετών και ακολουθεί η ομάδα με τους εργαζόμενους από 40 έως 50 ετών με 230 
εργαζόμενους (36%). Οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες εκπροσωπούνται από 122 εργαζόμενους 
(19%) μεταξύ 30 και 40 ετών και 45 εργαζόμενους κάτω των 30 ετών (7%). 

Ανθρώπινο Δυναμικό ανά φύλο και ηλικία

[38]
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Κάτω των 30 ετών
Μεταξύ 30 και 40 ετών
Πάνω από 50 ετών 

Άνδρες

Μεταξύ 40 και 50 ετών  

Γυναίκες

Σύνολο

[39]
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Στρατηγικός μας στόχος είναι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας να έχουν κοινό όραμα με την 
εταιρεία. Το κοινό μας όραμα είναι να ξεχωρίσουμε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και να 
διακριθούμε διαμέσου αυτού. Μέσα από την εργασία μας βασικός στόχος είναι ο καθένας από εμάς 
να γίνεται κάθε μέρα και πιο ποιοτικός στο έργο του και όλοι μαζί για την εταιρεία. Πρέπει όλοι 
να εργαζόμαστε με πάθος, χωρίς το οποίο, οποιοδήποτε εταιρικό όραμα είναι σχεδόν αδύνατο να 
επιτευχθεί.  

Για το λόγο αυτό, από τις αρχές του 2014, εφαρμόζεται στρατηγική δέσμευσης των εργαζομένων 
με στόχο τη δημιουργία και ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας της Manifest μέσα στα 
επόμενα χρόνια. Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε τρεις βασικές αξίες: Σαφήνεια, Αμεροληψία, 
Αναγνώριση.

H Manifest επιτρέπει το δικαίωμα συνδικαλισμού, δεν υπάρχει διαδικασία της εταιρείας που να 
το αποτρέπει, και ακολουθείται ότι προβλέπεται από το νόμο. Τέλος κατά τη διάρκεια του 2018 δεν 
υπήρξε κάποιο πρόστιμο ή άλλου είδους ποινή σχετικά με εργασιακά ζητήματα.

5.2 Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Σαφήνεια
Κάθε διαδικασία της εταιρείας  αποσαφηνίζεται μέσω γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. Κάθε 

εργαζόμενος, για τη θέση που έχει αναλάβει, ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει.

Αμεροληψία
Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει το τελικό προϊόν που πρέπει να παράξει και τους Δείκτες Απόδοσης 

βάσει των οποίων αξιολογούνται τα αποτελέσματά του. Διαχειριζόμαστε βάση των αποτελεσμάτων.

Αναγνώριση
Αναγνωρίζουμε την καλή απόδοση στα στατιστικά στοιχεία και εργαζόμαστε να διορθώσουμε τα 

άσχημα στατιστικά στοιχεία για να βελτιωθούμε.

Πυλώνες Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

[40]
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Θεμελιώδης αρχή της Manifest είναι να αποδίδεται αναγνώριση στην εξαιρετική απόδοση των 
εργαζομένων, να υπάρχει διαρκής ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και κυρίως συνεργατικό 
& επικοινωνιακό δέσιμο των ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται οι Ημέρες Χαράς κι 
Εξέλιξης μηνιαία στα γραφεία της Εταιρείας.

Στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι που ξεχώρισαν οι ίδιοι οι πελάτες 
μας, είτε οι supervisors τους, για το ήθος και την ποιότητα της δουλειάς τους και παραδίδονται 
τεχνικά σεμινάρια για την διαρκή επιμόρφωση τους.

H Εταιρεία έχει θεσπίσει προνόμια όπως επιβράβευση bonus και πολιτική συστάσεων από 
πελάτες που οδηγούν σε χρηματική επιβράβευση των εργαζομένων.

Ημέρες Χαράς κι Εξέλιξης 

[41]
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5.3 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Το ζήτημα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη 
Manifest, στο πλαίσιο λειτουργίας της. Η προστασία τόσο των εργαζομένων, όσο και αυτών που 
απολαμβάνουν-υποδέχονται τις υπηρεσίες μας, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της 
διοίκησης καθώς και η τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου έτσι όπως 
αυτή εκφράζεται κατ’ ελάχιστον από την παρουσία τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.

Η Manifest έχει διαμορφώσει και καταγράψει μια ολοκληρωμένη πολιτική υγείας και ασφάλειας. 
Έτσι πληροφορούμε και ενημερώνουμε, όλους τους εμπλεκόμενους, σχετικά με κινδύνους που 
ενδεχόμενα διατρέχουν, καθώς και για τη μεθοδολογία, με την οποία μπορεί να προστατευθούν, 
παράλληλα με προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο.

Με την υποστήριξη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας εκπονούνται προγράμματα 
που περιλαμβάνουν:

Σχεδιασμό παραγωγικής διαδικασίας
Δημιουργία αντίστοιχων δομών
Επιλογή μέσων και υλικών πιστοποιημένων
Εκπαίδευση σε μέσα προστασίας
Καθιέρωση εφαρμογής συστημάτων πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων.

Ακόμη πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις και παρακολουθούνται δείκτες μέσα από το ενιαίο 
διαχειριστικό σύστημα ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Εργατικά ατυχήματα 

Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασία καταγραφής συμβάντων και ατυχημάτων για το σύνολο του 
προσωπικού της. Για το 2018 κατεγράφησαν μόνον τρία ατυχήματα μικρής σημασίας. 

[42]
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Πολιτική Έκτακτης Εκκένωσης Χώρων Εργασίας

5.4 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει, μέσω του Τεχνικού Ασφαλείας της, οδηγίες που αφορούν στον τρόπο 
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και στον καθορισμό σχεδίου εκκένωσης, οδούς διαφυγής και 
εξόδους κινδύνου, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Διενεργούνται τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
για τη διαχείριση αυτών των περιστατικών, καθώς έχει συσταθεί ομάδα πυροπροστασίας.

Η εταιρεία ανά τακτά διαστήματα ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στην 
αντιμετώπιση κινδύνων και τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών οδηγιών προς αποφυγή δημιουργίας 
πανικού και τραυματισμών.

Το σύστημα εκκένωσης δοκιμάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την 
αποτελεσματικότητα του και βελτιώνεται κατά περίπτωση, με την προσθήκη νέων ή τη βελτίωση 
υπαρχόντων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Πιστεύοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που στηρίζει κάθε επιχειρηματική 
προσπάθεια, η Manifest από την ίδρυση της έχει αναπτύξει συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό τρόπο η κάλυψη των θέσεων εργασίας και η 
αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων. 

Αξιολόγηση Εργαζομένων

Η Manifest, έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη 
διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές 
και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό 
οι υποχρεώσεις του.

Τα μέλη της εταιρείας, αξιολογούνται εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας όπως η 
απόδοση, η επίδοση, η φιλομάθεια, η εργατικότητα και η συμπεριφορά, με φύλλα ποιότητας που 
συντάσσονται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης.

[43]
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5.5 Εκπαίδευση Εργαζομένων

Έχοντας τον άνθρωπο-εργαζόμενο, στο επίκεντρο της λειτουργίας της Manifest, η διοίκηση 
της εταιρείας, έχει θέσει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού ως προμετωπίδα της εταιρικής διακυβέρνησης.

Εκλαμβάνοντας την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ως κεφάλαιο 
επένδυσης και βασικό πυλώνα επιτυχούς λειτουργίας και βέλτιστης παραγωγικότητας, η Μanifest 
εστιάζει στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα αποτελέσουν τον καταλύτη για την ανάδειξη 
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζόμενων.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των σεμιναρίων καθώς και των πρωτότυπων 
δράσεων, όπως η «Ημέρα Χαράς και Εξέλιξης» δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, 
με τα αποτελέσματα να αντανακλώνται στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχονται στους 
πελάτες. Η Manifest δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού πρόσημου σε κάθε 
έκφανση λειτουργίας της σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοποριακές δράσεις.

Η Εταιρεία έχει σχεδιάσει διαδικασίες που αφορούν στην πρόβλεψη των αναγκών  σε 
εκπαίδευση που θα συμβάλλουν εξέλιξη των εργαζομένων, τη βελτίωση της εσωτερική 
επικοινωνίας, την αποφυγή διακρίσεων, την παροχή ίσων ευκαιριών εξέλιξης, την παροχή 
κινήτρων, την επιβράβευση καθώς και την εναρμόνιση με την εταιρική αποστολή.

3 Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά Ημέρα Χαράς και Εξέλιξης
11 Ημέρες Χαράς και εξέλιξης για το 2018
Εισαγωγικές Εκπαιδεύσεις Νέων Εργαζομένων Διοικητικού & Εργατικού

[44]
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Στη Manifest αναγνωρίζουμε ότι οι άριστες εταιρείες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών 
τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και 
βάσει της προσφοράς τους προς τo κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Γνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας μας αλληλοσυνδέεται με το 
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τη χρονιά που πέρασε εντάξαμε στην καθημερινή δραστηριότητά της 
Manifest μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης.

6.1 Δράσεις Κοινωνικής Συνεισφοράς 

Το ερώτημα όλων, αν και με ποιο τρόπο 
μπορεί να καλυφθεί το χρονικό κενό που 
πληγώνει τη σχέση γονέα – παιδιού, ήρθε να 
απαντήσει το βιωματικό σεμινάριο του Δρ. 
Καλογεράκη. Μια προσπάθεια ανωτάτων 
στελεχών επιχειρήσεων που, διακρίνοντας 
ένα πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, 
συστρατεύθηκαν για να προσφέρουν το 
λιθαράκι τους στη βελτίωση του συνόλου.

Η Manifest υπήρξε περήφανος χορηγός 
της δράσης, που όχι μόνο έδωσε ψυχική 
δύναμη στους εργαζόμενους γονείς, αλλά 
το σύνολο των εσόδων διατέθηκε στους 
σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».

Υποστήριξη της εκδήλωσης «Πως να μεγαλώσετε 
έξυπνα παιδιά με την καρδιά σας»

[46]
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Αρωγή στους πυρόπληκτους και 
προσφορά εθελοντικής εργασίας 

Οι πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2018 στην Ανατολική Αττική, προκάλεσαν μία από τα μεγαλύτερες 
καταστροφές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η Manifest δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγη 
μπροστά στην ανάγκη για συμπόνια και συνεισφορά. 

Έπειτα από κινητοποίηση των εργαζομένων της Εταιρείας, συγκεντρώθηκαν 25 χορηγίες και 
100 κούτες με είδη πρώτης ανάγκης. Συνολικά 30 εθελοντές εργαζόμενοι της Manifest και άλλων 
εταιρειών που συμμετείχαν στην δράση ενίσχυσης των πυρόπληκτων διέθεσαν τα υλικά στο Μάτι, 
το Νέο Βουτσά. Ακόμη εθελοντές οι οποίοι μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ειδικές εργασίες 
προσέφεραν εθελοντική εργασία  στο Μάτι και την Ραφήνα. 

Υποστήριξη του 27ου Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Ναυπλίου

Η Manifest, ως χορηγός φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων που άγουν το πνεύμα και 
τη ψυχή, υποστήριξε  το 27ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Ναυπλίου. Στελέχη της Εταιρείας 
παραβρέθηκαν μαζί με πελάτες, φίλους και συνεργάτες στο ιστορικό Παλαμήδι, στο Ναύπλιο, 
απολαμβάνοντας το μοναδικό έργο του Στραβίνσκι, «Ιστορία του Στρατιώτη».

[47]
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Job Shadowing / Εργασία μαζί

Η Manifest στην Ελλάδα, όπως και άλλες εταιρείες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχε στην 
πανευρωπαϊκή δράση Job Shadow day / Εργασία μαζί. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή δράση 
που φέρνει κοντά υποψήφιους εργαζόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με 
ειδικές ανάγκες  και εργοδότες, με σκοπό να προβάλει τη θετική συμβολή των ατόμων αυτών στην 
εργασία, να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και να καταρρίψει στερεότυπα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Manifest μετά από ενημέρωση σε άτομα με ειδικές ικανότητες 
του ιδρύματος Μαργαρίτα , για εργασίες soft services και ειδικότερα καθαρισμού εγκαταστάσεων, 
διοργάνωσε, επίσκεψη σε εγκαταστάσεις πελατών. Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού από 
τους υπαλλήλους της Manifest, oι νέοι του ιδρύματος Μαργαρίτα είχαν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά το ακριβές αντικείμενο των υπηρεσιών και τι θα πει επαγγελματικός καθαρισμός μεγάλων 
γραφειακών εγκαταστάσεων πολυεθνικών εταιρειών.

[48]
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6.2 Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις και Ημερίδες

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου 
στο Delphi Economic Forum ΙΙΙ

Στα πλαίσια του συνεδρίου Delphi Economic Forum ΙΙΙ, 230 ομιλητές, εκπρόσωποι της 
εγχώριας, ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής σκηνής, καθηγητές πανεπιστημίου και νέοι εξέχοντες 
επιχειρηματίες, ανέπτυξαν τις απόψεις τους πάνω στο θέμα «New Globalization and Growth Chal-
lenges». 

Την τελευταία ημέρα του Delphi Economic Forum ΙΙΙ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Manifest 
τοποθετήθηκε ως «Young Leader» πάνω στο σύγχρονο επιχειρείν και το τι σημαίνει για τον ίδιο και 
την επιχείρησή του «Collaboration and Leadership for Sustainability».
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https://www.youtube.com/watch?v=r7GuLsIadW4


Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου στην 5η Eτήσια 
Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ

Η 5η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψή 
της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών 
(ΕΕΝΕ), με θέμα «Από την Ανάκαμψη 
στην Ταχύρρυθμη Ανάπτυξη. Στόχος: 
Hellas 2021», με στόχο να συμβάλλει 
στον εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο 
προάγοντας το κοινό εθνικό συμφέρον 
επιχειρήσεων, πολιτείας και πολιτών.

Η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ένωσης, χαίρει συμμετοχής κορυφαίων εκπροσώπων 
της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και πολιτικής σκηνής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Manifest 
παρουσίασε τις θέσεις του στην ενότητα κατά την οποία  αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι και οι μελλοντικοί 
στόχοι ως «Ανατρεπτικά Επιχειρηματικά Σχήματα» εταιρειών και οργανισμών.
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https://www.livemedia.gr/video/328174
https://www.livemedia.gr/video/328174


Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου 
στο TEDx Chania
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Ο  Διονύσης Αμμολοχίτης αποφάσισε νωρίς να σταθεί 
στα πόδια του, αναζήτησε τρόπους να επιβιώσει, έμαθε 
και συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος είναι ανίκητος. Στο 
σταυροδρόμι ανάμεσα στις αποφάσεις και τις επιλογές, 
ακολούθησε το πρώτο διότι απόφαση σημαίνει να 

χαράσσει κανείς το δικό του δρόμο, χωρίς να δεσμεύεται, χωρίς να περιορίζεται. Έγινε ηγέτης του 
εαυτού του και ακολούθησε τα θέλω του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Το ίδιο προτρέπει να κάνει ο 
κάθε ένας από εμάς, «Ακούστε την ψυχή σας, μην μετράτε τα συν και τα πλην, απλώς αποφασίστε 
τι θέλετε να κάνετε και κάντε αυτό».

Μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής για τον Διευθύνων 
Σύμβουλο της Manifest χάρισε η συμμετοχή του στο 
TEDx Chania μετά από πρόσκληση της οργανωτικής 
επιτροπής να παρουσιάσει τη δική του ιστορία.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SyEv4QWG9ws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SyEv4QWG9ws


Συμμετοχή στο 3RD FMDAY 2018

Ο σύνδεσμος των επαγγελματιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, Hellenic Facility Manage-
ment Association (HFMA) πραγματοποίησε σε συνεργασία με την PALLADIAN το συνέδριο 
«3RD FM DAY 2018 - Σχεδιάζοντας ένα έξυπνο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας», το οποίο 
παρακολούθησαν πάνω από 180 άτομα. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στο ρόλο της αυξανόμενης 
τεχνολογίας στο περιβάλλον εργασίας και στον τρόπο που επηρεάζει τον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, το Facility Management ως εργαλείο ενίσχυσης της 
δέσμευσης των εργαζομένων καθώς και ο ρόλος της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας στην αύξηση της 
παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας. 

Τη Manifest, εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας,  Φαρλέκας Γεώργιος ο οποίος 
κατέχει θέση Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της HFMA. 
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http://palladianconferences.gr/img/FMDAY_2018_BOOK.pdf


Συμμετοχή στο CEO Clubs Greece Forum

Ο «Οργανισμός του μέλλοντος: Η άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου για το τι θα ακολουθήσει» 
ήταν η θεματική του Forum που διοργάνωσε το CEO Clubs Greece τον Νοέμβριο του 2018. Η 
διοικητική ομάδα της Manifest είχε την χαρά να παρακολουθήσει την εξαιρετική ομιλία του Chuck 
Mitchell, Executive Director, Knowledge Content & Quality at The Conference Board, που εστίασε 
στις θεμελιώδεις αλλαγές παραδείγματος που αναγκάζουν τις εταιρείες να ανακαλύψουν ξανά τον 
εαυτό τους.
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https://www.ceoclubsgreece.org/past-events/page/2/


 7. Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον 



Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών 
αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Τόσο η συνεχής οικονομική ανάπτυξη όσο και η ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος 
μπορούν να επιτευχθούν με την υιοθέτηση και υλοποίηση μιας βιώσιμης στρατηγικής. Η Mani-
fest ως ενεργό και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας έχει αναδείξει και ενσωματώσει στη φιλοσοφία 
της εταιρείας μια Περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία διαχέεται σε όλες τις πτυχές της εταιρικής 
δραστηριότητας.

Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η χρήση οικολογικών υλικών, η βελτίωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και η υπεύθυνη χρήση καυσίμων αποτελούν μερικούς από τους πυλώνες της πολιτικής 
μας.

7.1 Κλιματική Αλλαγή και Ανάλυση 
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Η Manifest σχεδιάζει και αναπτύσσει υπηρεσίες βασισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της ίδιας της εταιρείας, ευαισθητοποιώντας 
την κοινωνία και τον τομέα των επιχειρήσεων. 

Για τη Manifest η βιώσιμη ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής και των δραστηριοτήτων της. Για το έτος 2018, η εταιρεία μας προχώρησε σε 
εξειδικευμένη μελέτη Ενεργειακού Ελέγχου, έτσι ώστε να καταγράψει το ανθρακικό αποτύπωμα 
της εταιρείας και των δραστηριοτήτων και να αναδείξει εκείνους τους στόχους που θα οδηγήσουν 
σε μια εταιρεία με μηδενικό αποτύπωμα και μηδενικά απορρίμματα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 
Φεβρουάριο του 2019 με έτος αναφοράς το 2018.
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7.2 Ενέργεια

Οι κύριες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο 
κίνησης και η βενζίνη. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018 ανήλθε στις 64.500 kwh και η μείωση 
της αποτελεί το βασικό στόχο για το 2019. 

Κατά τη διάρκεια του ενεργειακού ελέγχου, αποτυπώσαμε τις κύριες πηγές κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού, με στόχο τον έλεγχο τους, την κατανομή τους και τη στοχοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών που θα βοηθήσουν στην ορθολογική χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στόλος Manifest

Η εταιρεία μας μέσω συμφωνίας με εταιρείες Leasing (HERTZ, AVIS), έχει προχωρήσει στην 
ενοικίαση 21 οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας. 

7.3 Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

Για τη Manifest, η υπεύθυνη κατανάλωση των φυσικών πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση 
της λειτουργίας της. Οι ίδιες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, βασίζονται στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στον περιορισμό άσκοπης χρήσης πόρων. 
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7.4 Νερό και Πρώτες Ύλες

Ως εταιρεία ευαισθητοποιημένη για τα περιβαλλοντικά θέματα και έχοντας μια αυστηρή 
περιβαλλοντική πολιτική, δεσμευόμαστε να θέσουμε υψηλούς στόχους για τον περιορισμό άσκοπης 
χρήσης του νερού και την εξοικονόμηση του. Το νερό αποτελεί πηγή ζωής και είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους για την βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Για το 2018, η κατανάλωση νερού των γραφείων της Manifest ανήλθε στα 326 m3. Στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας μας, εφαρμόζουμε χαρτογράφηση της κατανάλωσης και 
δράσεις για τον περιορισμό της χρήσης νερού, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι προοπτικές βελτίωσης.

Περιορισμός έντυπου υλικού - Εκτύπωση διπλής όψης

Προκειμένου να περιορίσουμε τη χρήση έντυπου υλικού και να συμβάλλουμε στη μείωση 
χαρτιού, έχουμε προχωρήσει σε ρύθμιση εκτύπωσης διπλής όψης όλων των εγγράφων. Για την 
αποφυγή των άσκοπων εκτυπώσεων εγγράφων, έχουμε υιοθετήσει κατά 90% την ψηφιοποίηση 
των εγγράφων.

7.5 Απόβλητα-Απορρίμματα 
και Διαχείριση Υλικών

Σε απόλυτη ταύτιση με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων η Manifest καινοτομεί 
και έχει προχωρήσει στην αποκλειστική εμπορία και διάθεση οξο-βιοδιασπώμενων σάκων 
απορριμμάτων με το λογότυπο της εταιρείας μας εκτυπωμένο σε όλο το μήκος της σακούλας. Τα 
οξο-βιοδιασπώμενα πλαστικά προϊόντα είναι η εξέλιξη και αναβάθμιση των συμβατικών πλαστικών 
προϊόντων, κάνοντας το υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς να χάνει καμία ιδιότητα του 
πλαστικού που γνωρίζουμε. 

Έτσι, η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται εύκολη υπόθεση για όλους με το πράσινο πρόσημο 
να ενισχύεται. Η Manifest μέσα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων δεν εφαρμόζει 
απλά την τεχνογνωσία αλλά δίνει και την κατεύθυνση για την προστασία του περιβάλλοντος στην 
πράξη.
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7.6 Περιβαλλοντικές Δράσεις

Στη Manifest η περιβαλλοντική συνείδηση διατηρείται ζωντανή, καθώς πιστεύουμε ότι η 
ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας, 
μας αφορά άμεσα. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρα της Γης, υποστηρίξαμε έμπρακτα δράση 
της Adidas Hellas, προχωρώντας στη συμβολική κίνηση της «υιοθεσίας» ενός κομματιού γης στο 
οποίο βρίσκονταν μπάζα και απορρίμματα, δίπλα στις εγκαταστάσεις των κεντρικών γραφείων της 
στην Γλυφάδα, τον οποίο μεταμόρφωσε σε κήπο. 

Οι εργαζόμενοι της Manifest, είχαν την ευκαιρία μέσα από την περιβαλλοντική δράση της εταιρείας 
να έρθουν πιο κοντά, να συμβάλλουν για ακόμη μια φορά στην προστασία του περιβάλλοντος και 
να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας ατομικά να συνεισφέρει στην 
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
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7.7 Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστης σημασίας για την 
υγεία, την οικονομία και την ευημερία των ανθρώπων. Ο απόλυτος στόχος τη εταιρείας για το 2019 είναι η 
θέσπιση και η υλοποίηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων, που θα εναρμονίσουν την στρατηγική 
της εταιρείας με τη στρατηγική και πολιτική της ελληνικής κοινωνίας. 

Δεσμευόμαστε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ανανεώσουμε 
την περιβαλλοντική μας πολιτική, με στόχο πάντα την υψηλότερη απόδοση.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους έχουμε ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες που θα 
συνδράμουν στην επίτευξή τους.

Η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο πρώτος στόχος που έχει τεθεί από την 
Διοίκηση της εταιρείας. Ο περιορισμός άσκοπης χρήσης καυσίμων και ο προγραμματισμός βέλτιστων 
διαδρομών αποτελούν τον επόμενο στόχο.

Για το επόμενο έτος η Διοίκηση σε συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό έχουν προγραμματίσει τη 
χαρτογράφηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων και πως θα αυξηθεί.

Στόχοι 2019

Μείωσης κατανάλωσης της ενέργειας εντός εταιρείας
Μείωση κατανάλωσης της ενέργειας εκτός εταιρείας
Εξοικονόμηση νερού
Ανακύκλωση χαρτιού και συσκευασιών
Ανακύκλωση ηλεκτρικού εξοπλισμού
Ανακύκλωση μπαταριών
Ανακύκλωση γραφικής ύλης
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Εθνικής Αντιστάσεως 39-41, 185 31, Πειραιάς,      210- 41 90 305,       

https://www.manifest.gr/
https://www.facebook.com/manifest.gr/?_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/manifest-services/
https://www.google.com/maps/place/Manifest+Services/@37.9476674,23.6448021,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14a1bbc04f1f0395:0x7e382b9fee6a37f6!2sManifest+Services!8m2!3d37.9476632!4d23.6469908!3m4!1s0x14a1bbc04f1f0395:0x7e382b9fee6a37f6!8m2!3d37.9476632!4d23.6469908?hl=el-GR
https://www.youtube.com/channel/UCq3sfFqjc_pDOAZqP2xpEag?view_as=subscriber

