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Η hectas είναι τώρα Vebego 
 

 

Αγαπητές εργαζόμενες και αγαπητοί εργαζόμενοι, 

 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω σήμερα ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο όμιλος hectas 
συγχωνεύτηκε με την αδελφή μας εταιρεία Servico-Gruppe την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετονομάστηκε 
σε Vebego – ονομασία που αποτελεί επίσης την επωνυμία της μητρικής μας εταιρείας στις Κάτω Χώρες. 
Επισυνάπτεται συνοπτική παρουσίαση των νέων επωνυμιών των επιμέρους εταιρειών και περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση. 
 

Σημείωση για τους εργαζόμενους της FAMA: 
Όσον αφορά τις θυγατρικές μας εταιρείες FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility Management 

mbH, η επίσημη εγγραφή στο εμπορικό μητρώο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, προκειμένου να τεθεί 
επίσημα σε ισχύ η αλλαγή επωνυμίας. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του 
Ιανουαρίου. Μέχρι τότε, θα χρησιμοποιούμε τις γνωστές εταιρικές επωνυμίες. 
 

Δεν απαιτούνται αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας 

Η σύμβαση εργασίας σας θα παραμείνει αμετάβλητη, δεν απαιτείται καμία αλλαγή. Ο τόπος εργασίας 
σας θα παραμείνει επίσης ο ίδιος. 
 

Vebego Deutschland– το μέλλον μας 

Με τη συγχώνευση και την αλλαγή επωνυμίας, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας 
μας. Ως Vebego Deutschland, θα διευρυνθούμε ακόμη περισσότερο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις 
συνέργειες και να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις επενδυτικές ευκαιρίες για να προσφέρουμε τις 
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας και μια ασφαλή θέση εργασίας για εσάς με αξιόλογη 
εργασία και ευκαιρίες εξέλιξης. Ακολουθώντας πιστά το σλόγκαν της Vebego «Great work»: Εργασία με 
προστιθέμενη αξία για τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία.  
 

Προσβλέπουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας από κοινού μαζί σας.  
 

Με εκτίμηση, 
 

 

 

Markus Breithaupt

Διευθύνων Σύμβουλος της Vebego Deutschland 

Wuppertal, 9 Ιανουαρίου 2023 



Πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας

Η hectas και η Servico είναι πλέον  
Vebego Deutschland

Οι αλλαγές επωνυμίας των εταιρειών hectas ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023. Προκύπτουν λοιπόν οι 
ακόλουθες νέες εταιρικές επωνυμίες.

Παλιά επωνυμία

hectas Facility Services B.V. & Co. KG 

Forster Industrie- und Kesselreinigungsgesellschaft mbH 

FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility Management mbH 

hectas Sicherheitsdienste GmbH

Νέα επωνυμία
Vebego Facility Services B.V. & Co. KG 

Vebego Industrial Cleaning Services GmbH 

Vebego Landscaping Services GmbH 

Vebego Security Services GmbH

Τι αλλάζει
•	 Εταιρική επωνυμία

•	 Ιστότοπος και διεύθυνση URL (vebego.de)

•	 Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (onoma.eponymo@
vebego.de)

•	 Λογότυπο και εμπορική σήμανση (σταδιακή αντικατάσταση σε 
βάθος χρόνου, π.χ. στις στολές εργασίας).

•	 Προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (@Vebego 
Deutschland)

Τι δεν αλλάζει
• Συμβάσεις εργασίας (παραμένουν αμετάβλητες) 

• όπος εργασίας

• Τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις υποκαταστημάτων

• Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας για τις εγκαταστάσεις στις 

οποίες εργάζεστε

Τι άλλαξε και τι δεν άλλαξε ως επακόλουθο της αλλαγής επωνυμίας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη νέα Vebego 
Deutschland;
Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφθείτε 
τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση vebego.de. Απλώς σαρώστε τον 
κωδικό QR και ακολουθήστε το κανάλι.

Η hectas Gebäudereinigungsservice GmbH θα διατηρήσει την εταιρική της επωνυμία μέχρι την άνοιξη του 2023, αλλά χρησιμοποιεί ήδη το 

εμπορικό σήμα της Vebego. Η Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της επωνυμίας, 

καθώς ονομάζεται Vebego ήδη από το 2022.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, οι οικείοι σε εσάς υπεύθυνοι επικοινωνίας θα χαρούν να σας βοηθήσουν.


