
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Νέα γραφεία για την PwC Ελλάδας μέσα στο 2024  

Δημιουργώντας τους χώρους εργασίας του μέλλοντος 

 

 Με συνεργάτη την DIMAND, η PwC δημιουργεί έναν καινοτόμο χώρο εργασίας, με επίκεντρο τη  

βιωσιμότητα και τον άνθρωπο, εισάγοντας μια νέα, αυθεντική, διαδραστική εμπειρία εργασίας.  

 

Η PwC Ελλάδας, ανταποκρινόμενη στις τάσεις της νέας εποχής, επενδύει σε καινοτόμους χώρους 
που προάγουν μια ευέλικτη εμπειρία εργασίας για τους ανθρώπους της.  

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, στο ξενοδοχείο Moxy 
Athens City, ανακοίνωσε τη μίσθωση των νέων υπερσύγχρονων γραφείων της στην περιοχή του 
Αμαρουσίου. Ο υψηλού επιπέδου σχεδιασμός, οι αρχές βιωσιμότητας και ευεξίας που 
ενσωματώνονται, καθιστούν το κτιριακό συγκρότημα ως νέο αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς, με 
την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου ΑΣ.Π.Α. Design.  

Την ανάπτυξη του έργου που θα ολοκληρωθεί το 2024, έχει αναλάβει η DIMAND, μία από τις 
μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, με εξειδίκευση στα βιοκλιματικά κτίρια.  

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο που πρόσφατα απέκτησε μέσω της θυγατρικής της, Insignio Μ.Α.Ε., η 
DIMAND, πρόκειται να ανεγείρει κτίριο συνολικής επιφάνειας 22.550 τ.μ.. Το ακίνητο βρίσκεται 
σε προνομιακή θέση, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 65, στο Μαρούσι, και πρόκειται να πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα LEED και WELL καθώς θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
βιωσιμότητας.   

Η PwC Ελλάδας μοιράστηκε το όραμά της για το μέλλον της εργασίας και την αγορά 
επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως διαμορφώνονται από τις παγκόσμιες τάσεις. Από την πλευρά 
της η DIMAND, παρουσίασε το σχεδιασμό για την ανάπτυξη των νέων υπερσύγχρονων 
γραφείων.   

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Ελλάδας, Μάριος Ψάλτης, σχολίασε: «Τα νέα γραφεία 
επιταχύνουν τη μετάβασή μας σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, απηχούν την έντονα αναπτυξιακή 
μας πορεία και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας στη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας και των 
υπηρεσιών που προσφέρουμε. Παράλληλα, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας για 
κλιματική ουδετερότητα». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Αποτελεί για εμάς τιμή αλλά και μεγάλη πρόκληση το να αναπτύσσουμε ίσως ένα από τα πιο 
εμβληματικά κτίρια της περιοχής που θα φιλοξενήσει τα στελέχη μιας κορυφαίας εταιρείας όπως η 
PwC. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ακόμα σύγχρονο βιοκλιματικό συγκρότημα που θα 
αποτελέσει τοπόσημο για την περιοχή και, παράλληλα, ένα περιβάλλον εργασίας αντάξιο των 
ανθρώπων της. Πρόκειται να αναπτύξουμε ένα κτίριο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, το 
οποίο θα ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις ενώ θα είναι πιστοποιημένο από 
μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως συμβαίνει με τα κτίρια που αναπτύσσουμε.» 

 



 

 

Η PwC καινοτομεί με τη νέα ευέλικτη εμπειρία εργασίας 

Το νέο κτίριο έρχεται να αναβαθμίσει το υβριδικό μοντέλο απασχόλησης που ήδη εφαρμόζει η 
εταιρεία  δημιουργώντας έναν ευέλικτο, περιβαλλοντικά βιώσιμο, καινοτόμο και συναρπαστικό 
χώρο εργασίας που εστιάζει στην εμπειρία των εργαζομένων και την ενδυνάμωση της 
συνεργασίας.  

Αυτή η εμπειρία βασίζεται στην ποικιλομορφία των χώρων (αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, εσωτερικοί 
και εξωτερικοί χώροι συνεργασίας, χώροι χαλάρωσης κ.ο.κ.), στη δυνατότητα εναλλαγής της 
χρήσης τους ανάλογα με την ανάγκη των εργαζομένων και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ομάδων. Οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να εργάζονται, να αλληλοεπιδρούν και να συγκεντρώνονται 
στις ζώνες του κτιρίου που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της εργασίας τους και στο 
έργο που έχουν να φέρουν εις πέρας.  

Στα νέα γραφεία προβλέπονται ακόμη ειδικά διαμορφωμένοι, συνεργατικοί χώροι φιλοξενίας για 
τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά προγράμματα 
κ.α., υποστηρίζοντας ενεργά τη στρατηγική της εταιρείας για την παροχή ολιστικών λύσεων 
υψηλής ποιότητας.  

Ο Μάριος Ψάλτης, συνεχίζει : «Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Το ίδιο και η έννοια «γραφείο». 
Στην PwC περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Σχεδιάζουμε τους χώρους εργασίας του 
μέλλοντος ώστε να βελτιώσουμε την εργασιακή καθημερινότητα των ανθρώπων μας και να τους 
υποστηρίξουμε να εργαστούν με νέους τρόπους. Δημιουργούμε έναν ζωντανό, state of the art 
χώρο εργασίας, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο και εισάγουμε μια νέα, διαδραστική 
εμπειρία εργασίας. Προσφέρουμε στους συναδέλφους μας ένα ευχάριστο κι ευέλικτο περιβάλλον 
που προωθεί την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα.  

Στο νέο χώρο η σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ενδυναμώνεται με στόχο αφενός 
την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την αγορά και την κοινωνία αφετέρου την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης, εκπληρώνοντας έτσι την παγκόσμια στρατηγική μας, The New Equation (« Νέα 
Εξίσωση»)». 

 
Στρατηγικές προτεραιότητες της PwC 

H εφαρμογή της στρατηγικής «Νέα Εξίσωση», προβλέπει την ενδυνάμωση της εταιρείας με νέες 
δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς και την ανάπτυξη νέων 
οργανωτικών δομών που προάγουν τη συλλογική γνώση και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η δημιουργία γραφείων - 
δορυφόρων σε όλη την Ελλάδα με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών 
οικοσυστημάτων και την προσέλκυση και εξέλιξη του εγχώριου ταλέντου, παρέχοντας ευκαιρίες 
απασχόλησης σε μεγάλα διεθνή έργα από διαφορετικές περιοχές της χώρας. 

Ταυτόχρονα, η PwC Ελλάδας δεσμεύεται στη μετεξέλιξη της εταιρικής της  κουλτούρας σε ακόμα 
πιο ανθρωποκεντρική και ποικιλόμορφη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των 
εργαζομένων της μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε εκπαιδεύσεις, υποδομές και εργαλεία αλλά 
και την εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν την ευημερία των ανθρώπων και διευκολύνουν 
στην εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 
Σχεδιασμός υψηλής αρχιτεκτονικής με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την ευημερία των 
ανθρώπων στο περιβάλλον της εργασίας με την υπογραφή της DIMAND 



 

 

Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο αντικριστά κτίρια τεσσάρων επιπέδων, συνολικής 
επιφάνειας 22.550 τ.μ. και θα διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ και άλλους βοηθητικούς χώρους.  

Μεταξύ των κτιρίων αναπτύσσεται ακάλυπτος χώρος πρασίνου, που θα λειτουργεί ως πυρήνας 
κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και ως χώρος ανάπαυλας για τους 
εργαζόμενους.  

Ειδική μέριμνα έχει υπάρξει για τον φωτισμό και αερισμό σε όλους τους χώρους εργασίας, ενώ 
έμφαση έχει δοθεί και στην ακουστική μελέτη προκειμένου να επιτευχθούν οι ιδανικές εσωτερικές 
συνθήκες.  

Στον ακάλυπτο χώρο και τη στέγη φιλοξενούνται κήποι με βλάστηση Μεσογείου. 

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες 

 

Σχετικά με την PwC 
 
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 159 χώρες με περισσότερα από 
295.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε 
ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 
 
Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από 
τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 
 
© 2022 PwC. Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων 
 
 

Σχετικά με την DIMAND Real Estate Development 
 
Η DIMAND είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την αρχή της λειτουργίας της, το 2005, έχει 
ενσωματώσει τη φιλοσοφία των «πράσινων» κτηρίων στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, 
δημιουργώντας μία νέα αγορά στο Real Estate και αποτελώντας πρότυπο διεθνώς. H 
επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών 
κτηρίων γραφείων, αστικών αναπλάσεων μεγάλου μεγέθους, σύνθετων έργων μικτών χρήσεων, 
καθώς και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  
  
Έχει αναπτύξει το 40% των πράσινων κτηρίων στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένα με LEED 
BD+C (Leadership in Energy & Environmental Design). Μεταξύ αυτών βρίσκονται το Karela 
Office Park, το πρώτο “πράσινο” πιστοποιημένο με LEED Gold κτήριο της χώρας, το Moxy 
Athens City, το πρώτο LEED Gold ξενοδοχείο και η AGEMAR - έδρα του ναυτιλιακού ομίλου 
Αγγελικούση - το πρώτο κτήριο γραφείων που έλαβε την ανώτατη πιστοποίηση Platinum. Άλλα 
έργα της DIMAND είναι το Kaizen Campus, το Syggrou Office Complex, η ανακατασκευή του 
Πύργου Πειραιά και του ΜΙΝΙΟΝ.  
  
Η εταιρεία έχει διακριθεί ως LEED® Proven Provider™ από το Green Building Certification 
Institute στο οποίο είναι και silver μέλος. Είναι μέλος του GRESB, αλλά και Credentialed Project 



 

 

Developer και Credentialed Quality Assurance Provider του Investor Confidence Project (ICP) 
Europe. 
 
https://dimand.gr/ 

https://dimand.gr/

