
Αξιολογήστε το 
εργασιακό σας 
περιβάλλον
Για 6η συνεχή χρονιά το Great Place to 
Work® Institute Ηellas και το ALBA Graduate 
Business School, διοργανώνουν το 
διαγωνισµό BEST WORKPLACES.

Ο διαγωνισµός αυτός στοχεύει να στρέψει 
τα βλέµµατα των ελληνικών επιχειρήσεων 
σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναµικού αλλά και ταυτόχρονα να 
επιτρέψει στις εταιρείες που θα 
συµµετάσχουν να ζυγίσουν και να 
αποτιµήσουν τις πρακτικές διοίκησής τους, 
συγκρινόµενες µε τους «πρωταθλητές» του 
συγκεκριµένου τοµέα.

Η συµµετοχή της εταιρείας σας σε αυτό το 
διαγωνισµό θα σας επιτρέψει:

•  να γνωρίσετε πως αισθάνονται οι   
    εργαζόµενοι στην επιχείρησή σας, 
•  να µάθετε ποιο είναι το εργασιακό  
  περιβάλλον της επιχείρησής σας και 
     πως συγκρίνεται µε τα καλύτερα 
     στην Ελλαδα,
•  να αποτιµήσετε πως αξιολογούν οι    
    εργαζόµενοί σας τις πρακτικές διοίκησης    
    της εταιρείας σας, ποιες επιχειρησιακές           
    παροχές τους ελκύουν περισσότερο και  

    ποιες πρακτικές συνεισφέρουν   
    καθοριστικά στη δηµιουργία ενός καλού  
    περιβάλλοντος εργασίας,
•  να δείτε ίσως, την επιχείρησή σας να  
    αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα         
    περιβάλλοντα εργασίας στην Ελλάδα, και      
    να βραβεύεται σε Ελληνικό και   
  Ευρωπαϊκό επίπεδο µε µεγάλης   
  δηµοσιότητας εκδηλώσεις την άνοιξη 
  του 2008.

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προσφέρει σε 
όλες τις εταιρείες τη δυνατότητα να 
διεξάγουν µια πλήρη έρευνα προσωπικού, 
µε ένα ιδιαίτερα µελετηµένο 
ερωτηµατολόγιο (Trust index©) και 
ταυτόχρονα µια µοναδική ευκαιρία 
αναγνώρισης και προβολής. 

Τι είναι ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον:
Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό 
στο οποίο οι εργαζόµενοι εµπιστεύονται τη 
Διοίκηση της εταιρείας, αισθάνονται 
υπερηφάνεια για την εργασία τους και 
απολαµβάνουν τις σχέσεις τους µε τους 
άλλους εργαζόµενους.
Το µοντέλο του Great Place to Work® 
στηρίζεται σε πάνω από 20 χρόνια έρευνες, 
µελέτες και ενασχόληση µε το τι συντελεί 
στο να δηµιουργηθεί ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον. 

Το µοντέλο του Great Place to Work®:
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Ποιες εταιρείες µπορούν να 
συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό:
Στο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 20 ελληνικών 
επιχειρήσεων µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
µπορούν να λάβουν µέρος όλες οι εταιρείες, οποιουδήποτε 
νοµικού καθεστώτος - ιδιωτικές και δηµόσιες - που 
απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους και 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερο 
από 3 χρόνια. 
Στις εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων είναι 
µικρότερος από 250, όλοι οι εργαζόµενοι καλούνται να 
απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο του διαγωνισµού. Στις 
εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων ξεπερνά τους 
250, επιλέγεται από το Great Place to Work® Institute ένα 
τυχαίο δείγµα για να συµµετάσχει στην έρευνα. Εάν όµως η 
εταιρεία το επιθυµεί, µπορεί να ερωτηθεί το σύνολο των 
εργαζοµένων της.

Πως γίνεται η αξιολόγηση και 
επιλογή των καλύτερων 
εταιρειών:  
Η επιλογή στηρίζεται κατά κύριο λόγο (κατά τα 2/3) στις 
απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόµενοι της εταιρείας στο 
ερωτηµατολόγιο Trust Index©  που αποτελείται από 58 
ερωτήσεις οι οποίες στηρίζονται στο µοντέλο του Great 
Place to Work® .  
Η συνολική βαθµολογία συµπληρώνεται και από τις 
απαντήσεις της Διοίκησης της εταιρείας στα 2 
ερωτηµατολόγια του Culture Audit© στα οποία 
αποτυπώνονται  οι  πρακτικές και πολιτικές της εταιρείας 
στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. 

Ποια είναι η διαδικασία
που ακολουθείται:
Το ερωτηµατολόγιο του Trust Index©  συµπληρώνεται 
ανώνυµα από τους εργαζόµενους. Όταν η επιχείρηση 
βεβαιώσει τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό, στέλνονται 
από το Great Place to Work® Institute Hellas τα 
ερωτηµατολόγια στην εταιρεία για να τα µοιράσει στους 
εργαζόµενους οι οποίοι υπογράφουν ότι τα παρέλαβαν. Οι 
εργαζόµενοι αφού τα συµπληρώσουν τα τοποθετούν σε 
φάκελο που τους έχει χορηγηθεί µε προπληρωµένο τέλος 
και τα στέλνουν ανώνυµα στην αναγραφόµενη διεύθυνση.
Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναµικού της 
εταιρείας λαµβάνει τα 2 ερωτηµατολόγια του Culture Audit©  
τα οποία θα πρέπει να συµπληρώσει.

Τι πρέπει να κάνω για να 
συµµετάσχει η εταιρεία µου στο 
διαγωνισµό:
Η αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να 
συµπληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη, Πρόεδρο, Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ή άλλο µέλος της 
διοικητικής οµάδας.
Συµπληρώστε την αίτηση συµµετοχής που συνοδεύει αυτό 
το έντυπο και επιστρέψτε την µας µε φαξ πριν από τις 5 
Οκτωβρίου 2007. 

Χρονοδιάγραµµα του 
Διαγωνισµού: 
• Σεπτέµβριος 2007: Δηλώσεις συµµετοχής
• 5 Οκτωβρίου 2007: Τελική ηµεροµηνία συµµετοχής
• Οκτώβριος – Νοέµβριος 2007: Διανοµή, συµπλήρωση και  
 επιστροφή των ερωτηµατολογίων
• Μάρτιος 2008:  Ανακοίνωση των 20 εταιρειών µε το  
 καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
• Μάρτιος – Απρίλιος 2008: Βράβευση των 20 εταιρειών  
 κατά τη διάρκεια επίσηµου εορταστικού δείπνου
• Απρίλιος – Μάιος 2008: Δηµοσίευση των 100 καλύτερων  
 Ευρωπαϊκών εταιρειών στους Financial Times

Προβολή και δηµοσιότητα:
Στη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων που θα γίνει το Μάρτιο 
του 2008 θα αναφέρονται µόνο οι 20 πρώτες εταιρείες που 
διακρίνονται στο διαγωνισµό. Με τον τρόπο αυτό θεωρούµε 
ότι διασφαλίζεται η αποφυγή αρνητικής δηµοσιότητας για  
τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και 
δεν τύχουν διάκρισης.

Πέρυσι, η εκδήλωση βράβευσης για τις 20 καλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις πρόσφερε σηµαντική και ιδιαίτερης 
αξίας δηµοσιότητα και προβολή στις εταιρείες που 
διακρίθηκαν. 

Οι 20 καλύτερες εταιρείες του 
περσινού Διαγωνισµού:

1.  PISCINES IDEALES
2.  MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
3.  XEROX HELLAS
4.  GENESIS PHARMA
5.  ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ 
6.  ΚΡΙ ΚΡΙ 
7.  INTERNATIONAL LIFE AEAZ
8.  JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑΣ
9.  ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ
10.  JOHNSON & JOHNSON HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
11.  ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ MASTERFOODS
12.  BRISTOL-MYERS SQUIBB
13.  VELTI
14.  CITIBANK CONSUMER BANK 
15.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.  NESTLE ΕΛΛΑΣ
17.  MELLON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
18.  PERNOD RICARD HELLAS
19.  INTRALOT 
20.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Οι  καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν 
αυτόµατα στον αντίστοιχο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 
100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πέρυσι στη 
λίστα των 100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
περιλήφθησαν συνολικά 4 από τις βραβευµένες ελληνικές, 
δύο µάλιστα συµπεριλήφθησαν στην πρώτη δεκάδα.

Πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή 
στο διαγωνισµό:
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό εκτός από τη δυνατότητα 
δηµοσιότητας και προβολής σε περίπτωση που η εταιρεία 
σας διακριθεί στις 20 καλύτερες, προσφέρει τα εξής 
πλεονεκτήµατα σε κάθε εταιρεία που συµµετέχει:
• Η εταιρεία σας δείχνει έµπρακτα στους εργαζόµενους 
 τη µέριµνα και το ενδιαφέρον της για τις απόψεις τους
• Στέλνει σαφές µήνυµα ότι επιθυµεί και επιδιώκει να έχει  
 ένα καλό εργασιακό περιβάλλον
• Αποκτά µια βάση δεδοµένων µε την οποία µπορεί να  
 παρακολουθεί και να αποτιµά διαχρονικά την εξέλιξή της
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει ένα συγκεντρωτικό πίνακα  
  αποτελεσµάτων για κάθε µια ερώτηση του      
 ερωτηµατολογίου (Feedback Report)
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει επίσης µία Βασική Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Standard Benchmark Report)
• Η εταιρεία σας αξιολογεί τις προσφερόµενες παροχές της:
   Στο ελληνικό ερωτηµατολόγιο έχουµε εισάγει ένα ειδικό 
    πεδίο ερωτήσεων αναφορικά µε την αξιολόγηση 45                    
 συγκεκριµένων παροχών και benefits που προσφέρονται 
    από τις εταιρείες. 
Οι επιπρόσθετες αυτές ερωτήσεις -που δεν αποτελούν 
µέρος του διαγωνισµού- αξιολογούν τη σηµαντικότητα που 
αποδίδουν οι εργαζόµενοι σε αυτές τις παροχές αλλά και 
την ικανοποίηση που εισπράττουν από όσες τους 
προσφέρονται στην εταιρεία τους.
Όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν στην έρευνα λαµβάνουν 
συγκεντρωτική έκθεση αυτών των αποτελεσµάτων. 

   …….και επιπλέον: 
• Μπορείτε να αποκτήσετε µια Εξατοµικευµένη Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Customised Benchmark Report) για  
 µια βαθύτερη ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσµάτων  
 της εταιρείας σας µε άλλες εταιρείες της επιλογής σας  
 από την Ελλάδα ή την Ευρώπη.
• Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη συνδροµή των  
 συµβούλων του Great Place to Work® Institute Hellas για  
 µια πληρέστερη παρουσίαση, ανάλυση και κατανόηση 
 των αποτελεσµάτων  (Organizational Findings Workshop).
 

Τι θα παραλάβω µετά το τέλος του 
Διαγωνισµού;
Μέσα στο βασικό κόστος συµµετοχής 
περιλαµβάνονται:

Ι. Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα (Feedback Report)
Μετά το τέλος του διαγωνισµού θα παραλάβετε ένα 
feedback report το οποίο συνοψίζει όλα τα αποτελέσµατα 
της επιχείρησής σας στο ερωτηµατολόγιο Trust Index©. 
Αυτή η συνοπτική έκθεση περιλαµβάνει όλα τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της εταιρείας σας, µε 
αναλυτικές στήλες αναφορικά µε τη θέση των εργαζοµένων, 
το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εργασίας, την εθνικότητα και 
τον τρόπο απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
µε εξύπνο τρόπο που επιτρέπουν µε µια µατιά να 
αποµονώσετε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται και τα αποτελέσµατα από 
την καταγραφή της σηµαντικότητας και της ικανοποίησης 
των εργαζοµένων της επιχείρησής σας αναφορικά 
µε τις παροχές.
Για τη διασφάλιση της ανωνυµίας των εργαζοµένων στο 
feedback report, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε οµάδες 
άνω των πέντε (5) ατόµων.

ΙΙ.Βασική Συγκριτική Έκθεση 
(Standard Benchmark Report)
Η Βασική Συγκριτική Έκθεση, σας δίνει µια σε βάθος 
ανάλυση όλων των αποτελεσµάτων της επιχείρησής σας και 
ταυτόχρονα µια συγκριτική πληροφόρηση και οριοθέτηση 
των αποτελεσµάτων της εταιρείας σας σε σχέση µε τις 10 
καλύτερες εταιρείες της χρονιάς καθώς και το σύνολο των 
εταιρειών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό.
Το benchmark report περιέχει γραφήµατα και σχόλια και για 
τις 58 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίουTrust Index©.

Στο Standard Benchmark Report περιέχονται επίσης:
• Αναφορά και ανάλυση των γραπτών σχολίων των  
 εργαζοµένων σας στην ανοικτή ερώτηση του Trust Index©. 
• Συγκριτικά αποτελέσµατα τόσο σε σχέση µε τις 10  
 καλύτερες εταιρείες όσο και µε το σύνολο των εταιρειών  
 της Ελληνικής αγοράς αναφορικά µε την αξιολόγηση της  
 σηµαντικότητας και της ικανοποίησης των παροχών.

 

Επιπλέον υπηρεσίες µας που 
µπορείτε να αποκτήσετε:

Ι. Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση
(Customized Benchmark Report)
Η Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση, επιπλέον των 
πληροφοριών που περιέχονται στη Βασική Έκθεση, σας 
παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις 3 οµάδες 
εταιρειών µε τις οποίες θα συγκριθείτε, οι οποίες µπορεί να 
είναι π.χ.:
• οι οµάδες σύγκρισης της βασικής έκθεσης,
• οι 10 ή 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης,
• εταιρείες του ιδίου κλάδου που έχουν διακριθεί στην  
 Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 
• εταιρείες µε ανάλογο αριθµό εργαζοµένων, κ.λπ.

Επίσης, στην Εξατοµικευµένη Έκθεση περιλαµβάνεται και 
µία περίληψη των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναµικού των 10 καλύτερων Ελληνικών εταιρειών.

 

ΙΙ.Παρουσίαση, ανάλυση και εις βάθος κατανόηση των 
αποτελεσµάτων
(Organizational Findings WorkShop)
Το Great Place to Work® Institute  Hellas προσφέρει τη 
δυνατότητα µιας συνάντησης µε στελέχη της επιχείρησής 
σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι σύµβουλοί 
µας σας παρουσιάζουν και βοηθούν να κατανοηθούν 
αναλυτικά και εις βάθος τα αποτελέσµατα της εταιρείας 
σας, εξοικειώνουν τα στελέχη σας µε τα συστατικά ενός 
καλού εργασιακού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν τις 
καλύτερες πρακτικές των εταιρειών στους διαφορετικούς 
τοµείς.

Κατά τη διάρκεια αυτού του workshop πραγµατοποιείται και 
αξιολόγηση των χορηγούµενων εταιρικών παροχών τόσο σε 
σηµαντικότητα όσο και σε ικανοποίηση.

Η διάρκεια µιας τέτοιας συνάντησης υπολογίζεται σε 3-4 
περίπου ώρες και µπορεί να προσαρµοσθεί στις ανάγκες και 
το µέγεθος του ακροατήριου.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον 
πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε 
το site µας: www.greatplacetowork.gr, καθώς και να 
επικοινωνήσετε µε το Great Place to Work® Institute Hellas, 
στο τηλέφωνο 210 6971098 και την κυρία Ανθή Τσέντου, 
info@greatplacetowork.gr, ή µε το ALBA Graduate Business 
School στα τηλέφωνα 210 8964531-8 και την κυρία Ζωή 
Κουρουνάκου, zkouroun@alba.edu.gr 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για τις 20 εταιρείες µε τo καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα

Κάντε την επιχείρησή σας 
να ξεχωρίζει!

Πως εκφράζεται στον εργασιακό χώρο
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Μου προσφέρεται όλος ο 
εξοπλισµός που απαιτείται 
για να κάνω σωστά τη 
δουλειά µου

Μου δίνεται η δυνατότητα 
για περαιτέρω κατάρτηση 
έτσι ώστε να εξελιχθώ 
επαγγελµατικά
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σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναµικού αλλά και ταυτόχρονα να 
επιτρέψει στις εταιρείες που θα 
συµµετάσχουν να ζυγίσουν και να 
αποτιµήσουν τις πρακτικές διοίκησής τους, 
συγκρινόµενες µε τους «πρωταθλητές» του 
συγκεκριµένου τοµέα.

Η συµµετοχή της εταιρείας σας σε αυτό το 
διαγωνισµό θα σας επιτρέψει:

•  να γνωρίσετε πως αισθάνονται οι   
    εργαζόµενοι στην επιχείρησή σας, 
•  να µάθετε ποιο είναι το εργασιακό  
  περιβάλλον της επιχείρησής σας και 
     πως συγκρίνεται µε τα καλύτερα 
     στην Ελλαδα,
•  να αποτιµήσετε πως αξιολογούν οι    
    εργαζόµενοί σας τις πρακτικές διοίκησης    
    της εταιρείας σας, ποιες επιχειρησιακές           
    παροχές τους ελκύουν περισσότερο και  

    ποιες πρακτικές συνεισφέρουν   
    καθοριστικά στη δηµιουργία ενός καλού  
    περιβάλλοντος εργασίας,
•  να δείτε ίσως, την επιχείρησή σας να  
    αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα         
    περιβάλλοντα εργασίας στην Ελλάδα, και      
    να βραβεύεται σε Ελληνικό και   
  Ευρωπαϊκό επίπεδο µε µεγάλης   
  δηµοσιότητας εκδηλώσεις την άνοιξη 
  του 2008.

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προσφέρει σε 
όλες τις εταιρείες τη δυνατότητα να 
διεξάγουν µια πλήρη έρευνα προσωπικού, 
µε ένα ιδιαίτερα µελετηµένο 
ερωτηµατολόγιο (Trust index©) και 
ταυτόχρονα µια µοναδική ευκαιρία 
αναγνώρισης και προβολής. 

Τι είναι ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον:
Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό 
στο οποίο οι εργαζόµενοι εµπιστεύονται τη 
Διοίκηση της εταιρείας, αισθάνονται 
υπερηφάνεια για την εργασία τους και 
απολαµβάνουν τις σχέσεις τους µε τους 
άλλους εργαζόµενους.
Το µοντέλο του Great Place to Work® 
στηρίζεται σε πάνω από 20 χρόνια έρευνες, 
µελέτες και ενασχόληση µε το τι συντελεί 
στο να δηµιουργηθεί ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον. 

Το µοντέλο του Great Place to Work®:
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Ποιες εταιρείες µπορούν να 
συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό:
Στο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 20 ελληνικών 
επιχειρήσεων µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
µπορούν να λάβουν µέρος όλες οι εταιρείες, οποιουδήποτε 
νοµικού καθεστώτος - ιδιωτικές και δηµόσιες - που 
απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους και 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερο 
από 3 χρόνια. 
Στις εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων είναι 
µικρότερος από 250, όλοι οι εργαζόµενοι καλούνται να 
απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο του διαγωνισµού. Στις 
εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων ξεπερνά τους 
250, επιλέγεται από το Great Place to Work® Institute ένα 
τυχαίο δείγµα για να συµµετάσχει στην έρευνα. Εάν όµως η 
εταιρεία το επιθυµεί, µπορεί να ερωτηθεί το σύνολο των 
εργαζοµένων της.

Πως γίνεται η αξιολόγηση και 
επιλογή των καλύτερων 
εταιρειών:  
Η επιλογή στηρίζεται κατά κύριο λόγο (κατά τα 2/3) στις 
απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόµενοι της εταιρείας στο 
ερωτηµατολόγιο Trust Index©  που αποτελείται από 58 
ερωτήσεις οι οποίες στηρίζονται στο µοντέλο του Great 
Place to Work® .  
Η συνολική βαθµολογία συµπληρώνεται και από τις 
απαντήσεις της Διοίκησης της εταιρείας στα 2 
ερωτηµατολόγια του Culture Audit© στα οποία 
αποτυπώνονται  οι  πρακτικές και πολιτικές της εταιρείας 
στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. 

Ποια είναι η διαδικασία
που ακολουθείται:
Το ερωτηµατολόγιο του Trust Index©  συµπληρώνεται 
ανώνυµα από τους εργαζόµενους. Όταν η επιχείρηση 
βεβαιώσει τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό, στέλνονται 
από το Great Place to Work® Institute Hellas τα 
ερωτηµατολόγια στην εταιρεία για να τα µοιράσει στους 
εργαζόµενους οι οποίοι υπογράφουν ότι τα παρέλαβαν. Οι 
εργαζόµενοι αφού τα συµπληρώσουν τα τοποθετούν σε 
φάκελο που τους έχει χορηγηθεί µε προπληρωµένο τέλος 
και τα στέλνουν ανώνυµα στην αναγραφόµενη διεύθυνση.
Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναµικού της 
εταιρείας λαµβάνει τα 2 ερωτηµατολόγια του Culture Audit©  
τα οποία θα πρέπει να συµπληρώσει.

Τι πρέπει να κάνω για να 
συµµετάσχει η εταιρεία µου στο 
διαγωνισµό:
Η αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να 
συµπληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη, Πρόεδρο, Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ή άλλο µέλος της 
διοικητικής οµάδας.
Συµπληρώστε την αίτηση συµµετοχής που συνοδεύει αυτό 
το έντυπο και επιστρέψτε την µας µε φαξ πριν από τις 5 
Οκτωβρίου 2007. 

Χρονοδιάγραµµα του 
Διαγωνισµού: 
• Σεπτέµβριος 2007: Δηλώσεις συµµετοχής
• 5 Οκτωβρίου 2007: Τελική ηµεροµηνία συµµετοχής
• Οκτώβριος – Νοέµβριος 2007: Διανοµή, συµπλήρωση και  
 επιστροφή των ερωτηµατολογίων
• Μάρτιος 2008:  Ανακοίνωση των 20 εταιρειών µε το  
 καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
• Μάρτιος – Απρίλιος 2008: Βράβευση των 20 εταιρειών  
 κατά τη διάρκεια επίσηµου εορταστικού δείπνου
• Απρίλιος – Μάιος 2008: Δηµοσίευση των 100 καλύτερων  
 Ευρωπαϊκών εταιρειών στους Financial Times

Προβολή και δηµοσιότητα:
Στη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων που θα γίνει το Μάρτιο 
του 2008 θα αναφέρονται µόνο οι 20 πρώτες εταιρείες που 
διακρίνονται στο διαγωνισµό. Με τον τρόπο αυτό θεωρούµε 
ότι διασφαλίζεται η αποφυγή αρνητικής δηµοσιότητας για  
τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και 
δεν τύχουν διάκρισης.

Πέρυσι, η εκδήλωση βράβευσης για τις 20 καλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις πρόσφερε σηµαντική και ιδιαίτερης 
αξίας δηµοσιότητα και προβολή στις εταιρείες που 
διακρίθηκαν. 

Οι 20 καλύτερες εταιρείες του 
περσινού Διαγωνισµού:

1.  PISCINES IDEALES
2.  MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
3.  XEROX HELLAS
4.  GENESIS PHARMA
5.  ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ 
6.  ΚΡΙ ΚΡΙ 
7.  INTERNATIONAL LIFE AEAZ
8.  JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑΣ
9.  ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ
10.  JOHNSON & JOHNSON HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
11.  ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ MASTERFOODS
12.  BRISTOL-MYERS SQUIBB
13.  VELTI
14.  CITIBANK CONSUMER BANK 
15.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.  NESTLE ΕΛΛΑΣ
17.  MELLON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
18.  PERNOD RICARD HELLAS
19.  INTRALOT 
20.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Οι  καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν 
αυτόµατα στον αντίστοιχο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 
100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πέρυσι στη 
λίστα των 100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
περιλήφθησαν συνολικά 4 από τις βραβευµένες ελληνικές, 
δύο µάλιστα συµπεριλήφθησαν στην πρώτη δεκάδα.

Πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή 
στο διαγωνισµό:
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό εκτός από τη δυνατότητα 
δηµοσιότητας και προβολής σε περίπτωση που η εταιρεία 
σας διακριθεί στις 20 καλύτερες, προσφέρει τα εξής 
πλεονεκτήµατα σε κάθε εταιρεία που συµµετέχει:
• Η εταιρεία σας δείχνει έµπρακτα στους εργαζόµενους 
 τη µέριµνα και το ενδιαφέρον της για τις απόψεις τους
• Στέλνει σαφές µήνυµα ότι επιθυµεί και επιδιώκει να έχει  
 ένα καλό εργασιακό περιβάλλον
• Αποκτά µια βάση δεδοµένων µε την οποία µπορεί να  
 παρακολουθεί και να αποτιµά διαχρονικά την εξέλιξή της
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει ένα συγκεντρωτικό πίνακα  
  αποτελεσµάτων για κάθε µια ερώτηση του      
 ερωτηµατολογίου (Feedback Report)
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει επίσης µία Βασική Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Standard Benchmark Report)
• Η εταιρεία σας αξιολογεί τις προσφερόµενες παροχές της:
   Στο ελληνικό ερωτηµατολόγιο έχουµε εισάγει ένα ειδικό 
    πεδίο ερωτήσεων αναφορικά µε την αξιολόγηση 45                    
 συγκεκριµένων παροχών και benefits που προσφέρονται 
    από τις εταιρείες. 
Οι επιπρόσθετες αυτές ερωτήσεις -που δεν αποτελούν 
µέρος του διαγωνισµού- αξιολογούν τη σηµαντικότητα που 
αποδίδουν οι εργαζόµενοι σε αυτές τις παροχές αλλά και 
την ικανοποίηση που εισπράττουν από όσες τους 
προσφέρονται στην εταιρεία τους.
Όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν στην έρευνα λαµβάνουν 
συγκεντρωτική έκθεση αυτών των αποτελεσµάτων. 

   …….και επιπλέον: 
• Μπορείτε να αποκτήσετε µια Εξατοµικευµένη Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Customised Benchmark Report) για  
 µια βαθύτερη ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσµάτων  
 της εταιρείας σας µε άλλες εταιρείες της επιλογής σας  
 από την Ελλάδα ή την Ευρώπη.
• Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη συνδροµή των  
 συµβούλων του Great Place to Work® Institute Hellas για  
 µια πληρέστερη παρουσίαση, ανάλυση και κατανόηση 
 των αποτελεσµάτων  (Organizational Findings Workshop).
 

Τι θα παραλάβω µετά το τέλος του 
Διαγωνισµού;
Μέσα στο βασικό κόστος συµµετοχής 
περιλαµβάνονται:

Ι. Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα (Feedback Report)
Μετά το τέλος του διαγωνισµού θα παραλάβετε ένα 
feedback report το οποίο συνοψίζει όλα τα αποτελέσµατα 
της επιχείρησής σας στο ερωτηµατολόγιο Trust Index©. 
Αυτή η συνοπτική έκθεση περιλαµβάνει όλα τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της εταιρείας σας, µε 
αναλυτικές στήλες αναφορικά µε τη θέση των εργαζοµένων, 
το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εργασίας, την εθνικότητα και 
τον τρόπο απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
µε εξύπνο τρόπο που επιτρέπουν µε µια µατιά να 
αποµονώσετε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται και τα αποτελέσµατα από 
την καταγραφή της σηµαντικότητας και της ικανοποίησης 
των εργαζοµένων της επιχείρησής σας αναφορικά 
µε τις παροχές.
Για τη διασφάλιση της ανωνυµίας των εργαζοµένων στο 
feedback report, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε οµάδες 
άνω των πέντε (5) ατόµων.

ΙΙ.Βασική Συγκριτική Έκθεση 
(Standard Benchmark Report)
Η Βασική Συγκριτική Έκθεση, σας δίνει µια σε βάθος 
ανάλυση όλων των αποτελεσµάτων της επιχείρησής σας και 
ταυτόχρονα µια συγκριτική πληροφόρηση και οριοθέτηση 
των αποτελεσµάτων της εταιρείας σας σε σχέση µε τις 10 
καλύτερες εταιρείες της χρονιάς καθώς και το σύνολο των 
εταιρειών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό.
Το benchmark report περιέχει γραφήµατα και σχόλια και για 
τις 58 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίουTrust Index©.

Στο Standard Benchmark Report περιέχονται επίσης:
• Αναφορά και ανάλυση των γραπτών σχολίων των  
 εργαζοµένων σας στην ανοικτή ερώτηση του Trust Index©. 
• Συγκριτικά αποτελέσµατα τόσο σε σχέση µε τις 10  
 καλύτερες εταιρείες όσο και µε το σύνολο των εταιρειών  
 της Ελληνικής αγοράς αναφορικά µε την αξιολόγηση της  
 σηµαντικότητας και της ικανοποίησης των παροχών.

 

Επιπλέον υπηρεσίες µας που 
µπορείτε να αποκτήσετε:

Ι. Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση
(Customized Benchmark Report)
Η Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση, επιπλέον των 
πληροφοριών που περιέχονται στη Βασική Έκθεση, σας 
παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις 3 οµάδες 
εταιρειών µε τις οποίες θα συγκριθείτε, οι οποίες µπορεί να 
είναι π.χ.:
• οι οµάδες σύγκρισης της βασικής έκθεσης,
• οι 10 ή 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης,
• εταιρείες του ιδίου κλάδου που έχουν διακριθεί στην  
 Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 
• εταιρείες µε ανάλογο αριθµό εργαζοµένων, κ.λπ.

Επίσης, στην Εξατοµικευµένη Έκθεση περιλαµβάνεται και 
µία περίληψη των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναµικού των 10 καλύτερων Ελληνικών εταιρειών.

 

ΙΙ.Παρουσίαση, ανάλυση και εις βάθος κατανόηση των 
αποτελεσµάτων
(Organizational Findings WorkShop)
Το Great Place to Work® Institute  Hellas προσφέρει τη 
δυνατότητα µιας συνάντησης µε στελέχη της επιχείρησής 
σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι σύµβουλοί 
µας σας παρουσιάζουν και βοηθούν να κατανοηθούν 
αναλυτικά και εις βάθος τα αποτελέσµατα της εταιρείας 
σας, εξοικειώνουν τα στελέχη σας µε τα συστατικά ενός 
καλού εργασιακού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν τις 
καλύτερες πρακτικές των εταιρειών στους διαφορετικούς 
τοµείς.

Κατά τη διάρκεια αυτού του workshop πραγµατοποιείται και 
αξιολόγηση των χορηγούµενων εταιρικών παροχών τόσο σε 
σηµαντικότητα όσο και σε ικανοποίηση.

Η διάρκεια µιας τέτοιας συνάντησης υπολογίζεται σε 3-4 
περίπου ώρες και µπορεί να προσαρµοσθεί στις ανάγκες και 
το µέγεθος του ακροατήριου.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον 
πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε 
το site µας: www.greatplacetowork.gr, καθώς και να 
επικοινωνήσετε µε το Great Place to Work® Institute Hellas, 
στο τηλέφωνο 210 6971098 και την κυρία Ανθή Τσέντου, 
info@greatplacetowork.gr, ή µε το ALBA Graduate Business 
School στα τηλέφωνα 210 8964531-8 και την κυρία Ζωή 
Κουρουνάκου, zkouroun@alba.edu.gr 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για τις 20 εταιρείες µε τo καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα

Κάντε την επιχείρησή σας 
να ξεχωρίζει!

Πως εκφράζεται στον εργασιακό χώρο
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Μου προσφέρεται όλος ο 
εξοπλισµός που απαιτείται 
για να κάνω σωστά τη 
δουλειά µου

Μου δίνεται η δυνατότητα 
για περαιτέρω κατάρτηση 
έτσι ώστε να εξελιχθώ 
επαγγελµατικά



Αξιολογήστε το 
εργασιακό σας 
περιβάλλον
Για 6η συνεχή χρονιά το Great Place to 
Work® Institute Ηellas και το ALBA Graduate 
Business School, διοργανώνουν το 
διαγωνισµό BEST WORKPLACES.

Ο διαγωνισµός αυτός στοχεύει να στρέψει 
τα βλέµµατα των ελληνικών επιχειρήσεων 
σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναµικού αλλά και ταυτόχρονα να 
επιτρέψει στις εταιρείες που θα 
συµµετάσχουν να ζυγίσουν και να 
αποτιµήσουν τις πρακτικές διοίκησής τους, 
συγκρινόµενες µε τους «πρωταθλητές» του 
συγκεκριµένου τοµέα.

Η συµµετοχή της εταιρείας σας σε αυτό το 
διαγωνισµό θα σας επιτρέψει:

•  να γνωρίσετε πως αισθάνονται οι   
    εργαζόµενοι στην επιχείρησή σας, 
•  να µάθετε ποιο είναι το εργασιακό  
  περιβάλλον της επιχείρησής σας και 
     πως συγκρίνεται µε τα καλύτερα 
     στην Ελλαδα,
•  να αποτιµήσετε πως αξιολογούν οι    
    εργαζόµενοί σας τις πρακτικές διοίκησης    
    της εταιρείας σας, ποιες επιχειρησιακές           
    παροχές τους ελκύουν περισσότερο και  

    ποιες πρακτικές συνεισφέρουν   
    καθοριστικά στη δηµιουργία ενός καλού  
    περιβάλλοντος εργασίας,
•  να δείτε ίσως, την επιχείρησή σας να  
    αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα         
    περιβάλλοντα εργασίας στην Ελλάδα, και      
    να βραβεύεται σε Ελληνικό και   
  Ευρωπαϊκό επίπεδο µε µεγάλης   
  δηµοσιότητας εκδηλώσεις την άνοιξη 
  του 2008.

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προσφέρει σε 
όλες τις εταιρείες τη δυνατότητα να 
διεξάγουν µια πλήρη έρευνα προσωπικού, 
µε ένα ιδιαίτερα µελετηµένο 
ερωτηµατολόγιο (Trust index©) και 
ταυτόχρονα µια µοναδική ευκαιρία 
αναγνώρισης και προβολής. 

Τι είναι ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον:
Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό 
στο οποίο οι εργαζόµενοι εµπιστεύονται τη 
Διοίκηση της εταιρείας, αισθάνονται 
υπερηφάνεια για την εργασία τους και 
απολαµβάνουν τις σχέσεις τους µε τους 
άλλους εργαζόµενους.
Το µοντέλο του Great Place to Work® 
στηρίζεται σε πάνω από 20 χρόνια έρευνες, 
µελέτες και ενασχόληση µε το τι συντελεί 
στο να δηµιουργηθεί ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον. 

Το µοντέλο του Great Place to Work®:
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Ποιες εταιρείες µπορούν να 
συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό:
Στο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 20 ελληνικών 
επιχειρήσεων µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
µπορούν να λάβουν µέρος όλες οι εταιρείες, οποιουδήποτε 
νοµικού καθεστώτος - ιδιωτικές και δηµόσιες - που 
απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους και 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερο 
από 3 χρόνια. 
Στις εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων είναι 
µικρότερος από 250, όλοι οι εργαζόµενοι καλούνται να 
απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο του διαγωνισµού. Στις 
εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων ξεπερνά τους 
250, επιλέγεται από το Great Place to Work® Institute ένα 
τυχαίο δείγµα για να συµµετάσχει στην έρευνα. Εάν όµως η 
εταιρεία το επιθυµεί, µπορεί να ερωτηθεί το σύνολο των 
εργαζοµένων της.

Πως γίνεται η αξιολόγηση και 
επιλογή των καλύτερων 
εταιρειών:  
Η επιλογή στηρίζεται κατά κύριο λόγο (κατά τα 2/3) στις 
απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόµενοι της εταιρείας στο 
ερωτηµατολόγιο Trust Index©  που αποτελείται από 58 
ερωτήσεις οι οποίες στηρίζονται στο µοντέλο του Great 
Place to Work® .  
Η συνολική βαθµολογία συµπληρώνεται και από τις 
απαντήσεις της Διοίκησης της εταιρείας στα 2 
ερωτηµατολόγια του Culture Audit© στα οποία 
αποτυπώνονται  οι  πρακτικές και πολιτικές της εταιρείας 
στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. 

Ποια είναι η διαδικασία
που ακολουθείται:
Το ερωτηµατολόγιο του Trust Index©  συµπληρώνεται 
ανώνυµα από τους εργαζόµενους. Όταν η επιχείρηση 
βεβαιώσει τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό, στέλνονται 
από το Great Place to Work® Institute Hellas τα 
ερωτηµατολόγια στην εταιρεία για να τα µοιράσει στους 
εργαζόµενους οι οποίοι υπογράφουν ότι τα παρέλαβαν. Οι 
εργαζόµενοι αφού τα συµπληρώσουν τα τοποθετούν σε 
φάκελο που τους έχει χορηγηθεί µε προπληρωµένο τέλος 
και τα στέλνουν ανώνυµα στην αναγραφόµενη διεύθυνση.
Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναµικού της 
εταιρείας λαµβάνει τα 2 ερωτηµατολόγια του Culture Audit©  
τα οποία θα πρέπει να συµπληρώσει.

Τι πρέπει να κάνω για να 
συµµετάσχει η εταιρεία µου στο 
διαγωνισµό:
Η αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να 
συµπληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη, Πρόεδρο, Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ή άλλο µέλος της 
διοικητικής οµάδας.
Συµπληρώστε την αίτηση συµµετοχής που συνοδεύει αυτό 
το έντυπο και επιστρέψτε την µας µε φαξ πριν από τις 5 
Οκτωβρίου 2007. 

Χρονοδιάγραµµα του 
Διαγωνισµού: 
• Σεπτέµβριος 2007: Δηλώσεις συµµετοχής
• 5 Οκτωβρίου 2007: Τελική ηµεροµηνία συµµετοχής
• Οκτώβριος – Νοέµβριος 2007: Διανοµή, συµπλήρωση και  
 επιστροφή των ερωτηµατολογίων
• Μάρτιος 2008:  Ανακοίνωση των 20 εταιρειών µε το  
 καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
• Μάρτιος – Απρίλιος 2008: Βράβευση των 20 εταιρειών  
 κατά τη διάρκεια επίσηµου εορταστικού δείπνου
• Απρίλιος – Μάιος 2008: Δηµοσίευση των 100 καλύτερων  
 Ευρωπαϊκών εταιρειών στους Financial Times

Προβολή και δηµοσιότητα:
Στη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων που θα γίνει το Μάρτιο 
του 2008 θα αναφέρονται µόνο οι 20 πρώτες εταιρείες που 
διακρίνονται στο διαγωνισµό. Με τον τρόπο αυτό θεωρούµε 
ότι διασφαλίζεται η αποφυγή αρνητικής δηµοσιότητας για  
τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και 
δεν τύχουν διάκρισης.

Πέρυσι, η εκδήλωση βράβευσης για τις 20 καλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις πρόσφερε σηµαντική και ιδιαίτερης 
αξίας δηµοσιότητα και προβολή στις εταιρείες που 
διακρίθηκαν. 

Οι 20 καλύτερες εταιρείες του 
περσινού Διαγωνισµού:

1.  PISCINES IDEALES
2.  MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
3.  XEROX HELLAS
4.  GENESIS PHARMA
5.  ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ 
6.  ΚΡΙ ΚΡΙ 
7.  INTERNATIONAL LIFE AEAZ
8.  JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑΣ
9.  ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ
10.  JOHNSON & JOHNSON HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
11.  ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ MASTERFOODS
12.  BRISTOL-MYERS SQUIBB
13.  VELTI
14.  CITIBANK CONSUMER BANK 
15.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.  NESTLE ΕΛΛΑΣ
17.  MELLON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
18.  PERNOD RICARD HELLAS
19.  INTRALOT 
20.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Οι  καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν 
αυτόµατα στον αντίστοιχο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 
100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πέρυσι στη 
λίστα των 100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
περιλήφθησαν συνολικά 4 από τις βραβευµένες ελληνικές, 
δύο µάλιστα συµπεριλήφθησαν στην πρώτη δεκάδα.

Πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή 
στο διαγωνισµό:
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό εκτός από τη δυνατότητα 
δηµοσιότητας και προβολής σε περίπτωση που η εταιρεία 
σας διακριθεί στις 20 καλύτερες, προσφέρει τα εξής 
πλεονεκτήµατα σε κάθε εταιρεία που συµµετέχει:
• Η εταιρεία σας δείχνει έµπρακτα στους εργαζόµενους 
 τη µέριµνα και το ενδιαφέρον της για τις απόψεις τους
• Στέλνει σαφές µήνυµα ότι επιθυµεί και επιδιώκει να έχει  
 ένα καλό εργασιακό περιβάλλον
• Αποκτά µια βάση δεδοµένων µε την οποία µπορεί να  
 παρακολουθεί και να αποτιµά διαχρονικά την εξέλιξή της
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει ένα συγκεντρωτικό πίνακα  
  αποτελεσµάτων για κάθε µια ερώτηση του      
 ερωτηµατολογίου (Feedback Report)
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει επίσης µία Βασική Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Standard Benchmark Report)
• Η εταιρεία σας αξιολογεί τις προσφερόµενες παροχές της:
   Στο ελληνικό ερωτηµατολόγιο έχουµε εισάγει ένα ειδικό 
    πεδίο ερωτήσεων αναφορικά µε την αξιολόγηση 45                    
 συγκεκριµένων παροχών και benefits που προσφέρονται 
    από τις εταιρείες. 
Οι επιπρόσθετες αυτές ερωτήσεις -που δεν αποτελούν 
µέρος του διαγωνισµού- αξιολογούν τη σηµαντικότητα που 
αποδίδουν οι εργαζόµενοι σε αυτές τις παροχές αλλά και 
την ικανοποίηση που εισπράττουν από όσες τους 
προσφέρονται στην εταιρεία τους.
Όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν στην έρευνα λαµβάνουν 
συγκεντρωτική έκθεση αυτών των αποτελεσµάτων. 

   …….και επιπλέον: 
• Μπορείτε να αποκτήσετε µια Εξατοµικευµένη Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Customised Benchmark Report) για  
 µια βαθύτερη ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσµάτων  
 της εταιρείας σας µε άλλες εταιρείες της επιλογής σας  
 από την Ελλάδα ή την Ευρώπη.
• Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη συνδροµή των  
 συµβούλων του Great Place to Work® Institute Hellas για  
 µια πληρέστερη παρουσίαση, ανάλυση και κατανόηση 
 των αποτελεσµάτων  (Organizational Findings Workshop).
 

Τι θα παραλάβω µετά το τέλος του 
Διαγωνισµού;
Μέσα στο βασικό κόστος συµµετοχής 
περιλαµβάνονται:

Ι. Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα (Feedback Report)
Μετά το τέλος του διαγωνισµού θα παραλάβετε ένα 
feedback report το οποίο συνοψίζει όλα τα αποτελέσµατα 
της επιχείρησής σας στο ερωτηµατολόγιο Trust Index©. 
Αυτή η συνοπτική έκθεση περιλαµβάνει όλα τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της εταιρείας σας, µε 
αναλυτικές στήλες αναφορικά µε τη θέση των εργαζοµένων, 
το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εργασίας, την εθνικότητα και 
τον τρόπο απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
µε εξύπνο τρόπο που επιτρέπουν µε µια µατιά να 
αποµονώσετε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται και τα αποτελέσµατα από 
την καταγραφή της σηµαντικότητας και της ικανοποίησης 
των εργαζοµένων της επιχείρησής σας αναφορικά 
µε τις παροχές.
Για τη διασφάλιση της ανωνυµίας των εργαζοµένων στο 
feedback report, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε οµάδες 
άνω των πέντε (5) ατόµων.

ΙΙ.Βασική Συγκριτική Έκθεση 
(Standard Benchmark Report)
Η Βασική Συγκριτική Έκθεση, σας δίνει µια σε βάθος 
ανάλυση όλων των αποτελεσµάτων της επιχείρησής σας και 
ταυτόχρονα µια συγκριτική πληροφόρηση και οριοθέτηση 
των αποτελεσµάτων της εταιρείας σας σε σχέση µε τις 10 
καλύτερες εταιρείες της χρονιάς καθώς και το σύνολο των 
εταιρειών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό.
Το benchmark report περιέχει γραφήµατα και σχόλια και για 
τις 58 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίουTrust Index©.

Στο Standard Benchmark Report περιέχονται επίσης:
• Αναφορά και ανάλυση των γραπτών σχολίων των  
 εργαζοµένων σας στην ανοικτή ερώτηση του Trust Index©. 
• Συγκριτικά αποτελέσµατα τόσο σε σχέση µε τις 10  
 καλύτερες εταιρείες όσο και µε το σύνολο των εταιρειών  
 της Ελληνικής αγοράς αναφορικά µε την αξιολόγηση της  
 σηµαντικότητας και της ικανοποίησης των παροχών.

 

Επιπλέον υπηρεσίες µας που 
µπορείτε να αποκτήσετε:

Ι. Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση
(Customized Benchmark Report)
Η Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση, επιπλέον των 
πληροφοριών που περιέχονται στη Βασική Έκθεση, σας 
παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις 3 οµάδες 
εταιρειών µε τις οποίες θα συγκριθείτε, οι οποίες µπορεί να 
είναι π.χ.:
• οι οµάδες σύγκρισης της βασικής έκθεσης,
• οι 10 ή 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης,
• εταιρείες του ιδίου κλάδου που έχουν διακριθεί στην  
 Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 
• εταιρείες µε ανάλογο αριθµό εργαζοµένων, κ.λπ.

Επίσης, στην Εξατοµικευµένη Έκθεση περιλαµβάνεται και 
µία περίληψη των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναµικού των 10 καλύτερων Ελληνικών εταιρειών.

 

ΙΙ.Παρουσίαση, ανάλυση και εις βάθος κατανόηση των 
αποτελεσµάτων
(Organizational Findings WorkShop)
Το Great Place to Work® Institute  Hellas προσφέρει τη 
δυνατότητα µιας συνάντησης µε στελέχη της επιχείρησής 
σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι σύµβουλοί 
µας σας παρουσιάζουν και βοηθούν να κατανοηθούν 
αναλυτικά και εις βάθος τα αποτελέσµατα της εταιρείας 
σας, εξοικειώνουν τα στελέχη σας µε τα συστατικά ενός 
καλού εργασιακού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν τις 
καλύτερες πρακτικές των εταιρειών στους διαφορετικούς 
τοµείς.

Κατά τη διάρκεια αυτού του workshop πραγµατοποιείται και 
αξιολόγηση των χορηγούµενων εταιρικών παροχών τόσο σε 
σηµαντικότητα όσο και σε ικανοποίηση.

Η διάρκεια µιας τέτοιας συνάντησης υπολογίζεται σε 3-4 
περίπου ώρες και µπορεί να προσαρµοσθεί στις ανάγκες και 
το µέγεθος του ακροατήριου.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον 
πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε 
το site µας: www.greatplacetowork.gr, καθώς και να 
επικοινωνήσετε µε το Great Place to Work® Institute Hellas, 
στο τηλέφωνο 210 6971098 και την κυρία Ανθή Τσέντου, 
info@greatplacetowork.gr, ή µε το ALBA Graduate Business 
School στα τηλέφωνα 210 8964531-8 και την κυρία Ζωή 
Κουρουνάκου, zkouroun@alba.edu.gr 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για τις 20 εταιρείες µε τo καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα

Κάντε την επιχείρησή σας 
να ξεχωρίζει!

Πως εκφράζεται στον εργασιακό χώρο
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Μου προσφέρεται όλος ο 
εξοπλισµός που απαιτείται 
για να κάνω σωστά τη 
δουλειά µου

Μου δίνεται η δυνατότητα 
για περαιτέρω κατάρτηση 
έτσι ώστε να εξελιχθώ 
επαγγελµατικά



Αξιολογήστε το 
εργασιακό σας 
περιβάλλον
Για 6η συνεχή χρονιά το Great Place to 
Work® Institute Ηellas και το ALBA Graduate 
Business School, διοργανώνουν το 
διαγωνισµό BEST WORKPLACES.

Ο διαγωνισµός αυτός στοχεύει να στρέψει 
τα βλέµµατα των ελληνικών επιχειρήσεων 
σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναµικού αλλά και ταυτόχρονα να 
επιτρέψει στις εταιρείες που θα 
συµµετάσχουν να ζυγίσουν και να 
αποτιµήσουν τις πρακτικές διοίκησής τους, 
συγκρινόµενες µε τους «πρωταθλητές» του 
συγκεκριµένου τοµέα.

Η συµµετοχή της εταιρείας σας σε αυτό το 
διαγωνισµό θα σας επιτρέψει:

•  να γνωρίσετε πως αισθάνονται οι   
    εργαζόµενοι στην επιχείρησή σας, 
•  να µάθετε ποιο είναι το εργασιακό  
  περιβάλλον της επιχείρησής σας και 
     πως συγκρίνεται µε τα καλύτερα 
     στην Ελλαδα,
•  να αποτιµήσετε πως αξιολογούν οι    
    εργαζόµενοί σας τις πρακτικές διοίκησης    
    της εταιρείας σας, ποιες επιχειρησιακές           
    παροχές τους ελκύουν περισσότερο και  

    ποιες πρακτικές συνεισφέρουν   
    καθοριστικά στη δηµιουργία ενός καλού  
    περιβάλλοντος εργασίας,
•  να δείτε ίσως, την επιχείρησή σας να  
    αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα         
    περιβάλλοντα εργασίας στην Ελλάδα, και      
    να βραβεύεται σε Ελληνικό και   
  Ευρωπαϊκό επίπεδο µε µεγάλης   
  δηµοσιότητας εκδηλώσεις την άνοιξη 
  του 2008.

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προσφέρει σε 
όλες τις εταιρείες τη δυνατότητα να 
διεξάγουν µια πλήρη έρευνα προσωπικού, 
µε ένα ιδιαίτερα µελετηµένο 
ερωτηµατολόγιο (Trust index©) και 
ταυτόχρονα µια µοναδική ευκαιρία 
αναγνώρισης και προβολής. 

Τι είναι ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον:
Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό 
στο οποίο οι εργαζόµενοι εµπιστεύονται τη 
Διοίκηση της εταιρείας, αισθάνονται 
υπερηφάνεια για την εργασία τους και 
απολαµβάνουν τις σχέσεις τους µε τους 
άλλους εργαζόµενους.
Το µοντέλο του Great Place to Work® 
στηρίζεται σε πάνω από 20 χρόνια έρευνες, 
µελέτες και ενασχόληση µε το τι συντελεί 
στο να δηµιουργηθεί ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον. 

Το µοντέλο του Great Place to Work®:
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Ποιες εταιρείες µπορούν να 
συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό:
Στο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 20 ελληνικών 
επιχειρήσεων µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
µπορούν να λάβουν µέρος όλες οι εταιρείες, οποιουδήποτε 
νοµικού καθεστώτος - ιδιωτικές και δηµόσιες - που 
απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους και 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερο 
από 3 χρόνια. 
Στις εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων είναι 
µικρότερος από 250, όλοι οι εργαζόµενοι καλούνται να 
απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο του διαγωνισµού. Στις 
εταιρείες όπου ο αριθµός των εργαζοµένων ξεπερνά τους 
250, επιλέγεται από το Great Place to Work® Institute ένα 
τυχαίο δείγµα για να συµµετάσχει στην έρευνα. Εάν όµως η 
εταιρεία το επιθυµεί, µπορεί να ερωτηθεί το σύνολο των 
εργαζοµένων της.

Πως γίνεται η αξιολόγηση και 
επιλογή των καλύτερων 
εταιρειών:  
Η επιλογή στηρίζεται κατά κύριο λόγο (κατά τα 2/3) στις 
απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόµενοι της εταιρείας στο 
ερωτηµατολόγιο Trust Index©  που αποτελείται από 58 
ερωτήσεις οι οποίες στηρίζονται στο µοντέλο του Great 
Place to Work® .  
Η συνολική βαθµολογία συµπληρώνεται και από τις 
απαντήσεις της Διοίκησης της εταιρείας στα 2 
ερωτηµατολόγια του Culture Audit© στα οποία 
αποτυπώνονται  οι  πρακτικές και πολιτικές της εταιρείας 
στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. 

Ποια είναι η διαδικασία
που ακολουθείται:
Το ερωτηµατολόγιο του Trust Index©  συµπληρώνεται 
ανώνυµα από τους εργαζόµενους. Όταν η επιχείρηση 
βεβαιώσει τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό, στέλνονται 
από το Great Place to Work® Institute Hellas τα 
ερωτηµατολόγια στην εταιρεία για να τα µοιράσει στους 
εργαζόµενους οι οποίοι υπογράφουν ότι τα παρέλαβαν. Οι 
εργαζόµενοι αφού τα συµπληρώσουν τα τοποθετούν σε 
φάκελο που τους έχει χορηγηθεί µε προπληρωµένο τέλος 
και τα στέλνουν ανώνυµα στην αναγραφόµενη διεύθυνση.
Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναµικού της 
εταιρείας λαµβάνει τα 2 ερωτηµατολόγια του Culture Audit©  
τα οποία θα πρέπει να συµπληρώσει.

Τι πρέπει να κάνω για να 
συµµετάσχει η εταιρεία µου στο 
διαγωνισµό:
Η αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να 
συµπληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη, Πρόεδρο, Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ή άλλο µέλος της 
διοικητικής οµάδας.
Συµπληρώστε την αίτηση συµµετοχής που συνοδεύει αυτό 
το έντυπο και επιστρέψτε την µας µε φαξ πριν από τις 5 
Οκτωβρίου 2007. 

Χρονοδιάγραµµα του 
Διαγωνισµού: 
• Σεπτέµβριος 2007: Δηλώσεις συµµετοχής
• 5 Οκτωβρίου 2007: Τελική ηµεροµηνία συµµετοχής
• Οκτώβριος – Νοέµβριος 2007: Διανοµή, συµπλήρωση και  
 επιστροφή των ερωτηµατολογίων
• Μάρτιος 2008:  Ανακοίνωση των 20 εταιρειών µε το  
 καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
• Μάρτιος – Απρίλιος 2008: Βράβευση των 20 εταιρειών  
 κατά τη διάρκεια επίσηµου εορταστικού δείπνου
• Απρίλιος – Μάιος 2008: Δηµοσίευση των 100 καλύτερων  
 Ευρωπαϊκών εταιρειών στους Financial Times

Προβολή και δηµοσιότητα:
Στη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων που θα γίνει το Μάρτιο 
του 2008 θα αναφέρονται µόνο οι 20 πρώτες εταιρείες που 
διακρίνονται στο διαγωνισµό. Με τον τρόπο αυτό θεωρούµε 
ότι διασφαλίζεται η αποφυγή αρνητικής δηµοσιότητας για  
τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και 
δεν τύχουν διάκρισης.

Πέρυσι, η εκδήλωση βράβευσης για τις 20 καλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις πρόσφερε σηµαντική και ιδιαίτερης 
αξίας δηµοσιότητα και προβολή στις εταιρείες που 
διακρίθηκαν. 

Οι 20 καλύτερες εταιρείες του 
περσινού Διαγωνισµού:

1.  PISCINES IDEALES
2.  MICROSOFT ΕΛΛΑΣ
3.  XEROX HELLAS
4.  GENESIS PHARMA
5.  ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ 
6.  ΚΡΙ ΚΡΙ 
7.  INTERNATIONAL LIFE AEAZ
8.  JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑΣ
9.  ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ
10.  JOHNSON & JOHNSON HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
11.  ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ MASTERFOODS
12.  BRISTOL-MYERS SQUIBB
13.  VELTI
14.  CITIBANK CONSUMER BANK 
15.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.  NESTLE ΕΛΛΑΣ
17.  MELLON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
18.  PERNOD RICARD HELLAS
19.  INTRALOT 
20.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Οι  καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν 
αυτόµατα στον αντίστοιχο διαγωνισµό για την ανάδειξη των 
100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πέρυσι στη 
λίστα των 100 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
περιλήφθησαν συνολικά 4 από τις βραβευµένες ελληνικές, 
δύο µάλιστα συµπεριλήφθησαν στην πρώτη δεκάδα.

Πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή 
στο διαγωνισµό:
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό εκτός από τη δυνατότητα 
δηµοσιότητας και προβολής σε περίπτωση που η εταιρεία 
σας διακριθεί στις 20 καλύτερες, προσφέρει τα εξής 
πλεονεκτήµατα σε κάθε εταιρεία που συµµετέχει:
• Η εταιρεία σας δείχνει έµπρακτα στους εργαζόµενους 
 τη µέριµνα και το ενδιαφέρον της για τις απόψεις τους
• Στέλνει σαφές µήνυµα ότι επιθυµεί και επιδιώκει να έχει  
 ένα καλό εργασιακό περιβάλλον
• Αποκτά µια βάση δεδοµένων µε την οποία µπορεί να  
 παρακολουθεί και να αποτιµά διαχρονικά την εξέλιξή της
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει ένα συγκεντρωτικό πίνακα  
  αποτελεσµάτων για κάθε µια ερώτηση του      
 ερωτηµατολογίου (Feedback Report)
• Η εταιρεία σας παραλαµβάνει επίσης µία Βασική Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Standard Benchmark Report)
• Η εταιρεία σας αξιολογεί τις προσφερόµενες παροχές της:
   Στο ελληνικό ερωτηµατολόγιο έχουµε εισάγει ένα ειδικό 
    πεδίο ερωτήσεων αναφορικά µε την αξιολόγηση 45                    
 συγκεκριµένων παροχών και benefits που προσφέρονται 
    από τις εταιρείες. 
Οι επιπρόσθετες αυτές ερωτήσεις -που δεν αποτελούν 
µέρος του διαγωνισµού- αξιολογούν τη σηµαντικότητα που 
αποδίδουν οι εργαζόµενοι σε αυτές τις παροχές αλλά και 
την ικανοποίηση που εισπράττουν από όσες τους 
προσφέρονται στην εταιρεία τους.
Όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν στην έρευνα λαµβάνουν 
συγκεντρωτική έκθεση αυτών των αποτελεσµάτων. 

   …….και επιπλέον: 
• Μπορείτε να αποκτήσετε µια Εξατοµικευµένη Εταιρική  
 Συγκριτική Έκθεση (Customised Benchmark Report) για  
 µια βαθύτερη ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσµάτων  
 της εταιρείας σας µε άλλες εταιρείες της επιλογής σας  
 από την Ελλάδα ή την Ευρώπη.
• Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη συνδροµή των  
 συµβούλων του Great Place to Work® Institute Hellas για  
 µια πληρέστερη παρουσίαση, ανάλυση και κατανόηση 
 των αποτελεσµάτων  (Organizational Findings Workshop).
 

Τι θα παραλάβω µετά το τέλος του 
Διαγωνισµού;
Μέσα στο βασικό κόστος συµµετοχής 
περιλαµβάνονται:

Ι. Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα (Feedback Report)
Μετά το τέλος του διαγωνισµού θα παραλάβετε ένα 
feedback report το οποίο συνοψίζει όλα τα αποτελέσµατα 
της επιχείρησής σας στο ερωτηµατολόγιο Trust Index©. 
Αυτή η συνοπτική έκθεση περιλαµβάνει όλα τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της εταιρείας σας, µε 
αναλυτικές στήλες αναφορικά µε τη θέση των εργαζοµένων, 
το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εργασίας, την εθνικότητα και 
τον τρόπο απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
µε εξύπνο τρόπο που επιτρέπουν µε µια µατιά να 
αποµονώσετε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται και τα αποτελέσµατα από 
την καταγραφή της σηµαντικότητας και της ικανοποίησης 
των εργαζοµένων της επιχείρησής σας αναφορικά 
µε τις παροχές.
Για τη διασφάλιση της ανωνυµίας των εργαζοµένων στο 
feedback report, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε οµάδες 
άνω των πέντε (5) ατόµων.

ΙΙ.Βασική Συγκριτική Έκθεση 
(Standard Benchmark Report)
Η Βασική Συγκριτική Έκθεση, σας δίνει µια σε βάθος 
ανάλυση όλων των αποτελεσµάτων της επιχείρησής σας και 
ταυτόχρονα µια συγκριτική πληροφόρηση και οριοθέτηση 
των αποτελεσµάτων της εταιρείας σας σε σχέση µε τις 10 
καλύτερες εταιρείες της χρονιάς καθώς και το σύνολο των 
εταιρειών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό.
Το benchmark report περιέχει γραφήµατα και σχόλια και για 
τις 58 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίουTrust Index©.

Στο Standard Benchmark Report περιέχονται επίσης:
• Αναφορά και ανάλυση των γραπτών σχολίων των  
 εργαζοµένων σας στην ανοικτή ερώτηση του Trust Index©. 
• Συγκριτικά αποτελέσµατα τόσο σε σχέση µε τις 10  
 καλύτερες εταιρείες όσο και µε το σύνολο των εταιρειών  
 της Ελληνικής αγοράς αναφορικά µε την αξιολόγηση της  
 σηµαντικότητας και της ικανοποίησης των παροχών.

 

Επιπλέον υπηρεσίες µας που 
µπορείτε να αποκτήσετε:

Ι. Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση
(Customized Benchmark Report)
Η Εξατοµικευµένη Συγκριτική Έκθεση, επιπλέον των 
πληροφοριών που περιέχονται στη Βασική Έκθεση, σας 
παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις 3 οµάδες 
εταιρειών µε τις οποίες θα συγκριθείτε, οι οποίες µπορεί να 
είναι π.χ.:
• οι οµάδες σύγκρισης της βασικής έκθεσης,
• οι 10 ή 100 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης,
• εταιρείες του ιδίου κλάδου που έχουν διακριθεί στην  
 Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 
• εταιρείες µε ανάλογο αριθµό εργαζοµένων, κ.λπ.

Επίσης, στην Εξατοµικευµένη Έκθεση περιλαµβάνεται και 
µία περίληψη των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναµικού των 10 καλύτερων Ελληνικών εταιρειών.

 

ΙΙ.Παρουσίαση, ανάλυση και εις βάθος κατανόηση των 
αποτελεσµάτων
(Organizational Findings WorkShop)
Το Great Place to Work® Institute  Hellas προσφέρει τη 
δυνατότητα µιας συνάντησης µε στελέχη της επιχείρησής 
σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι σύµβουλοί 
µας σας παρουσιάζουν και βοηθούν να κατανοηθούν 
αναλυτικά και εις βάθος τα αποτελέσµατα της εταιρείας 
σας, εξοικειώνουν τα στελέχη σας µε τα συστατικά ενός 
καλού εργασιακού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν τις 
καλύτερες πρακτικές των εταιρειών στους διαφορετικούς 
τοµείς.

Κατά τη διάρκεια αυτού του workshop πραγµατοποιείται και 
αξιολόγηση των χορηγούµενων εταιρικών παροχών τόσο σε 
σηµαντικότητα όσο και σε ικανοποίηση.

Η διάρκεια µιας τέτοιας συνάντησης υπολογίζεται σε 3-4 
περίπου ώρες και µπορεί να προσαρµοσθεί στις ανάγκες και 
το µέγεθος του ακροατήριου.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον 
πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε 
το site µας: www.greatplacetowork.gr, καθώς και να 
επικοινωνήσετε µε το Great Place to Work® Institute Hellas, 
στο τηλέφωνο 210 6971098 και την κυρία Ανθή Τσέντου, 
info@greatplacetowork.gr, ή µε το ALBA Graduate Business 
School στα τηλέφωνα 210 8964531-8 και την κυρία Ζωή 
Κουρουνάκου, zkouroun@alba.edu.gr 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για τις 20 εταιρείες µε τo καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα

Κάντε την επιχείρησή σας 
να ξεχωρίζει!

Πως εκφράζεται στον εργασιακό χώρο
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Μου προσφέρεται όλος ο 
εξοπλισµός που απαιτείται 
για να κάνω σωστά τη 
δουλειά µου

Μου δίνεται η δυνατότητα 
για περαιτέρω κατάρτηση 
έτσι ώστε να εξελιχθώ 
επαγγελµατικά


