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Στο επίκεντρο οι άνθρωποί μας

Σ
το επίκεντρο των ενεργειών της 
εταιρείας βρίσκεται ο άνθρωπος 
και η δημιουργία ενός επαγγελ-
ματικού περιβάλλοντος στο οποίο 

θα μπορεί να μαθαίνει, να δημιουργεί και να 
εξελίσσεται συνεχώς. Καθώς η καινοτομία 
αποτελεί βασική αξία για την Odyssey, αυτό 
επικοινωνείται και καλλιεργείται συνεχώς 
αποτελώντας σημαντικό κομμάτι των αξιών 
της και του τρόπου λειτουργίας της. Μέσα 
από επίπεδες ιεραρχίες και ένα υποστηρικτι-
κό περιβάλλον, οι άνθρωποι ωθούνται στο να 
μοιραστούν τις ιδέες τους, εφόσον η γνώμη 
και η άποψη τους, όχι μόνο μετρά, αλλά 
είναι απαραίτητη έτσι ώστε να μπορούν να 
εξελιχθούν και να καινοτομήσουν. 

Η εκτίμηση, η αναγνώριση και η ευθύνη 
αποτελούν επίσης σημαντικό κομμάτι της 
στρατηγικής της εταιρείας, έτσι ώστε όλοι να 
λειτουργούν προς το μέγιστο των δυνατοτή-
των τους. Αυτό επιτυγχάνεται και μέσα από 
συνεχή και προγραμματισμένη αξιολόγηση 
και ανατροφοδότηση, αλλά και μέσα από επι-
βράβευση με βάση την απόδοση, την αφοσί-
ωση και την πρόοδο του ατόμου, της ομάδας 
και του οργανισμού στο σύνολο του. Το αν-
θρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότε-
ρο περιουσιακό στοιχείο για την Odyssey και 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη της. Ο βαθ-
μός ικανοποίησης του προσωπικού αντανα-
κλάται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
και στο επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίη-
σης των πελάτων της εταιρείας, κάτι που είναι 
καθοριστικό για την ανάπτυξη της.  Η στρα-
τηγική της Odyssey για περαιτέρω ανάπτυξη 
και εδραίωση στο εξωτερικό είναι άμεσα συ-
νυφασμένη με την στρατηγική που αφορά το 
ανθρώπινο δυναμικό, η οποία βασίζεται στην 
ικανότητα να διατηρεί, να αναπτύσσει αλλά 
και να προσελκύει ταλέντα, προσφέροντας το 
κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. 

Τοποθετώντας την Κύπρο στον 
παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη

Η Odyssey, συμπεριλήφθηκε στο Magic 
Quadrant της Gartner για το 2021 με το 
προϊόν της ClearSkies™ Cloud SIEM και 
βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις 20 κορυ-
φαίες εταιρείες στο κόσμο στην συγκεκρι-
μένη κατηγορία. Η επιτυχία αυτή αποτε-
λεί σημαντική αναγνώριση, όχι μόνο της 
Odyssey, αλλά και της Κύπρου γενικότερα, 

αφού τοποθετεί τη χώρα μας στον παγκό-
σμιο χάρτη μαζί με τεχνολογικά προηγ-
μένες χώρες και διεθνείς κολοσσούς. Η 
επιμονή, η μεθοδικότητα, αλλά και η δίψα 
που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της 
Odyssey για καινοτομία, αποτελούν τα συ-
στατικά επιτυχίας της και την ωθούν πιο 
κοντά στο όραμα της στο να δημιουργεί, 
να πρωτοπορεί και να προσφέρει πραγμα-
τική αξία στους πελάτες της.

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΌ ΚΑΛΎΤΕΡΌ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ

Η Odyssey έχει διακριθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο όσον αφορά το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, με το πιστοποιητικό Great Place to Work, αναβαθμίζοντας 

την περσινή  αναγνώριση ως Best Place to Work. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη 
δέσμευση της εταιρείας για καινοτομία η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την διατήρηση της 

κουλτούρας, των αξιών της κι ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η φωνή του καθενός έχει 
σημασία και όλοι μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να εξελίσσονται συνεχώς.

«Η πιστοποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς, εφόσον έρχεται 
από τους ίδιους του εργαζομένους της εταιρείας μας. Καθώς 

συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε, δεσμευόμαστε να είμαστε ένας 
εργοδότης παγκόσμιας εμβέλειας, ενσωματώνοντας τον ανθρώπινο 
παράγοντα σε ό,τι κάνουμε, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τη δύναμη 

της τεχνολογίας για να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές.»
Christos Onoufriou, CEO, Odyssey

«Με κινητήρια δύναμη τις αξίες μας: εστίαση στον πελάτη, 
καινοτομία και πάθος για τελειότητα, οι άνθρωποι μας 

πρωτοπορούν, προσφέροντας πραγματική αξία σε ό,τι κάνουν.»
 Ελευθέριος Αντωνιάδης, CTO & Founder, Odyssey 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Odyssey κατέχει ηγετική θέση στον το-
μέα Cloud & Information Security, υπο-
στηρίζοντας οργανισμούς παγκοσμίως 
στις προσπάθειές τους για επίτευξη κυ-
βερνο-ανθεκτικότητας. Οι Συμβουλευτι-
κές Υπηρεσίες της Odyssey παρέχουν τη 
δυνατότητα στους οργανισμούς να μπο-
ρούν να προβλέπουν, να ανταποκρίνονται, 
να ανακάμπτουν γρήγορα και να προσαρ-
μόζονται σε αναδυόμενες απειλές και ευ-
πάθειες που υπάρχουν στο επεκτεινόμενο 
και απρόβλεπτο τοπίο απειλών.
Η Odyssey έχει βραβευτεί με το Πα-
γκόσμιο Data Impact Award το 2015 για 
την Πλατφόρμα  ClearSkies™ Threat & 
Vulnerability Management, τα Business 
IT Excellence (BITE) Awards και το Cyprus 
Exports Awards (Services). Επίσης τόσο 
το 2018 όσο και το 2021 η εταιρεία κέρδισε 
το Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ.
Η εταιρεία είναι επίσης πιστοποιημένη 
με ISO 27001, ISO 9001 και ISO 22301 
και διαπιστευμένη ως Qualified Security 
Assessor (QSA) από το Payment Card 
Industry Security Standards Council 
(PCI SSC).

Ελευθέριος Αντωνιάδης, 
CTO & Founder

Χρίστος Ονουφρίου, CEO


