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Skroutz: Οι εργαζόµενοι βαθµολογούν µε 
άριστα την εργασιακή εµπειρία  

 
Υψηλά ποσοστά επαγγελµατικής ικανοποίησης, δέσµευσης αλλά και υπερηφάνειας 

αποτυπώνονται στα αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης των 
εργαζοµένων του Skroutz – Επιτυχηµένη αποµακρυσµένη πρόσληψη και ένταξη 179 

εργαζοµένων το 2020 
 
Το Skroutz, η µεγαλύτερη πλατφόρµα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, 
διενήργησε την έρευνα ικανοποίησης εργαζοµένων “Skroutz happiness Index” µε 
ιδιαίτερα αυξηµένη συµµετοχή από το 89% των εργαζοµένων.   
 
Βάσει των συµπερασµάτων της έρευνας, το Skroutz αναδεικνύεται σε µία εταιρία µε 
σύγχρονο, υποστηρικτικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας µε 
υπερήφανους και αφοσιωµένους εργαζόµενους που παράλληλα προσφέρει 
προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης σε έναν από τους πιο δυναµικούς κλάδους της 
αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς.  
 
Συνοπτικά, η έρευνα αναδεικνύει θετικές αποδόσεις σε όλες τις παραµέτρους της 
εργασιακής εµπειρίας, καθώς σύµφωνα µε το δείκτη µέτρησης ικανοποίησης NPS (Net 
Promoter Score), η εργασιακή ικανοποίηση αγγίζει το «άριστα» (72/100), 
αναδεικνύοντας τον Skroutz ως προτιµητέο και προτεινόµενο εργοδότη από τους 
ίδιους τους εργαζοµένους του. 
 
Συγκεκριµένα, η συντριπτική πλειονότητα των εργαζοµένων αξιολόγησαν ιδιαίτερα 
θετικά την εργασιακή εµπειρία καθώς:  
● Αισθάνονται υπερήφανοι που εργάζονται στο Skroutz (βαθµολογία 4,5/5) 
● Εκτιµούν ότι το Skroutz παρέχει ένα υποστηρικτικό και φιλικό εργασιακό 
περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες ώστε να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες 
δεξιότητές τους ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η προσπάθεια για εξαιρετικά 
αποτελέσµατα (βαθµολογία 4/5) 

● Αναγνωρίζουν ότι το Skroutz προωθεί την ισορροπία µεταξύ προσωπικής και 
επαγγελµατικής ζωής, είναι ικανοποιηµένοι από τις παροχές και δηλώνουν την 
εµπιστοσύνη τους προς τη διοίκηση της εταιρίας (βαθµολογία 4,1/5)  

● Δηλώνουν µε βεβαιότητα ότι το Skroutz επενδύει στους ανθρώπους του, 
παρέχοντας ευκαιρίες εσωτερικής ανάπτυξης (βαθµολογία 3,9/5) 

 
Η ισχυρή εταιρική κουλτούρα του Skroutz, αλλά και η επιτυχής µετάβαση σε 
καθεστώς τηλεργασίας –λαµβάνοντας υπόψη την αποµακρυσµένη πρόσληψη και 
ένταξη 179 εργαζοµένων στην εταιρία στο πλαίσιο των ιδιαίτερων εργασιακών 
συνθηκών που επικράτησαν το 2020– αποδεικνύεται από την πεποίθηση που 
εκφράζουν οι εργαζόµενοι, σε ποσοστό 51%, ότι η τηλεργασία δεν επηρέασε τη 
δυνατότητα να εργάζονται ως µέλη της οµάδας.  
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Ακόµα, σε σηµαντικά υψηλό ποσοστό (70%) δηλώνουν ότι επιθυµούν να συνεχίσουν 
να εργάζονται σε ένα υβριδικό µοντέλο που συνδυάζει τη φυσική παρουσία και την 
τηλεργασία.  
 
Σηµειώνεται ότι το Skroutz είναι µία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που 
εφαρµόζει την αποµακρυσµένη εργασία κατά 100% των εργαζοµένων του από τον 
Μάρτιο 2020 έως σήµερα.  
 
H κα Ρόζα Ταπίνη, Head of People Operations του Skroutz, επεσήµανε ότι «Τα 
αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης εργαζοµένων αποδεικνύουν ότι –
παρά τις δύσκολες συνθήκες– το Skroutz παραµένει πιστό στις εργασιακές αρχές του 
και συνεχίζει να εξελίσσεται ως οργανισµός. Οι άνθρωποί µας επιβεβαιώνουν την 
εµπιστοσύνη και δέσµευσή τους προς την εταιρία αλλά και προς τους πελάτες και 
καταναλωτές να κάνουν πράξη το όραµά µας, προσφέροντας τη βέλτιστη εµπειρία 
ηλεκτρονικών αγορών».   
 

### 
 

 
Σχετικά µε το Skroutz  
Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 500 εργαζόµενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών τεχνολογίας στον κλάδο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Διαχειρίζεται τη  
www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατ. προϊόντα από περίπου 9.500 
συνεργαζόµενα καταστήµατα. Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το 
«σηµείο» που προσφέρει την απόλυτη online αγοραστική εµπειρία στην ελληνική αγορά καταγράφοντας 
σε µηνιαία βάση 8,5 εκατ. µοναδικές επισκέψεις. 
 
 
 
 
 


