
 

 

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά με πολλές προκλήσεις λόγω της πανδημίας του Covid-19.  Στην 

ICAP, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των Ανθρώπων μας και με αίσθημα ευθύνης 

προς την κοινωνία, εναρμονιστήκαμε άμεσα και ταχύτητα με όλες τις  συστάσεις  και οδηγίες των ειδικών και 

των δημοσίων αρχών.  

Παρά την ελάφρυνση των μέτρων στο 2ο εξάμηνο, αποφασίσαμε να 

διατηρήσουμε την τηλεργασία σε ποσοστό 80%, ώστε να διατηρήσουμε 

τον ελάχιστο δυνατό συγχρωτισμό των Ανθρώπων μας στην Εταιρία με 

γνώμονα πάντα την υγεία και την ασφάλεια τους. Παράλληλα, η λογική 

μας είναι να συνεισφέρουμε στην ελάφρυνση της συγκέντρωσης σε 

ΜΜΜ και των οδικών δικτύων, ώστε να μειώνεται η όποια επιβάρυνση σε εργαζομένους που δεν έχουν την 

δυνατότητα τηλεργασίας.  

Προσπαθήσαμε να μην χάσουμε την ανθρώπινη επαφή μας ως Συνάδελφοι και πραγματοποιήσαμε, τον 

Ιανουάριο του 2021, διαδικτυακά την καθιερωμένη Κοπή της Πίτας, καθώς και το στόλισμα του 

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας. Παράλληλα, δεδομένου ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί φέτος 

η καθιερωμένη γιορτή για την έναρξη του νέους έτους, κάναμε δώρο ένα εργονομικό backpack στο σύνολο 

του προσωπικού μας, εναρμονισμένο στα νέα δεδομένα της εποχής. Φροντίσαμε εγκαίρως και με όλα τα 

μέτρα προστασίας να παραδώσουμε σε όλα τα παιδιά των εργαζομένων μας το χριστουγεννιάτικο δώρο τους, 

καλύπτοντας την δυσκολία που μπορεί να αντιμετώπιζαν κάποιοι στις παραγγελίες των χριστουγεννιάτικων 

δώρων με την κλειστή αγορά των καταστημάτων. 

Παρά τις πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες, δεν θα μπορούσαμε στις γιορτινές μέρες να μην σκεφτούμε 

τις περισσότερο πληττόμενες οικογένειες και έτσι προσφέραμε δώρα στην ένωση «Μαζί για το παιδί», 

βοηθώντας να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι. Επίσης, στηρίξαμε το «Γηροκομείο 

Αθηνών», καθώς και το Σύλλογο ΠΕΚΑΜΕΑ μέσω του ηλεκτρονικού bazaar που φιλοξενήσαμε στην Εταιρία 

και με την δυνατότητα να παραγγείλουν οι Συνάδελφοι πανελλαδικά. 

Στην ICAP προσπαθούμε όλοι μαζί για ένα δυναμικό και καινοτόμο και ασφαλές σήμερα, ώστε η επόμενη 

μέρα να είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια καλύτερη “νέα κανονικότητα”.   

 


