Ξεχωρίστε
για το employer branding
της επιχείρησής σας

Έρευνα Αξιολόγησης
του Εργασιακού Περιβάλλοντος,
Πιστοποίηση και Βράβευση
των καλύτερων εταιρειών.
Για 18η συνεχή χρονιά, το Great Place to Work®
Hellas, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του
ALBA Graduate Business School,
The American College of Greece, διοργανώνει τη
μεγάλη ετήσια έρευνα για την αξιολόγηση, προβολή
και διάκριση των εταιρειών
με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν
στη διαδικασία αξιολόγησης,
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την
Πιστοποίηση του Great Place to Work®, εφόσον
καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία, πέραν των
δυνατοτήτων Πιστοποίησης και ένταξης στη λίστα
Best Workplaces 2020, προσφέρει σε κάθε εταιρεία
την ευκαιρία διεξαγωγής μια πλήρους έρευνας
αποτίμησης του εργασιακού της περιβάλλοντος.
Η ετήσια έρευνα αξιολόγησης στοχεύει στο να
αναδείξει, να προβάλει και να βραβεύσει τις
επιχειρήσεις που διακρίνονται για την προσήλωσή
τους στο Ανθρώπινο Δυναμικό τους. Ταυτόχρονα,
έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία σε όλες τις
εταιρείες που συμμετέχουν στη διαδικασία
αξιολόγησης να αποτιμήσουν και να κατανοήσουν το
δικό τους εργασιακό περιβάλλον και την
αποτελεσματικότητα των πρακτικών που
εφαρμόζουν.
Η συμμετοχή της εταιρείας σας σε αυτή την έρευνα
θα σας επιτρέψει:

• να μάθετε πως αισθάνονται και τι σκέφτονται οι
εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας

• να κατανοήσετε ποιο είναι το εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησής σας και πώς συγκρίνεται
με τα καλύτερα στην Ελλάδα

• να αποτιμήσετε πώς αξιολογούν οι εργαζόμενοί
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Οι 25 καλύτερες εξ’ αυτών θα διακριθούν και θα
βραβευθούν ως Best Workplaces 2020.
Θα βραβευθούν:

• 10 επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 251 εργαζόμενους

• 10 επιχειρήσεις που απασχολούν

σας τις πρακτικές διοίκησης της εταιρείας σας
και ποιες ενέργειες συνεισφέρουν καθοριστικά στη
δημιουργία ενός καλού περιβάλλοντος εργασίας

• να αποκτήσετε την Πιστοποίηση του Great Place to
Work® εφόσον η εταιρεία σας καλύπτει τα
απαιτούμενα standards

• να δείτε, ενδεχομένως, την επιχείρησή σας να
αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα
περιβάλλοντα εργασίας στην Ελλάδα, να εντάσσεται
στη λίστα Best Workplaces 2020 και να βραβεύεται
σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σε εκδηλώσεις
μεγάλης δημοσιότητας, την άνοιξη του 2020.

50-250 εργαζόμενους

• 5 επιχειρήσεις που απασχολούν
20-49 εργαζόμενους
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Ποιες εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία αξιολόγησης
Στην έρευνα για την ανάδειξη και προβολή των
Ελληνικών επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι
εταιρείες, οποιουδήποτε νομικού καθεστώτος –
ιδιωτικές και δημόσιες – που απασχολούν
τουλάχιστον 20 υπαλλήλους και δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα για περισσότερο από 2 χρόνια.

Πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι συμμετέχουν
στην έρευνα;
Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, πλήρους και
μερικής απασχόλησης, από όλες τις βαθμίδες.
Στις εταιρείες όπου ο αριθμός των εργαζομένων
είναι μικρότερος των 1000, καλούνται να απαντήσουν
στο ερωτηματολόγιο όλοι οι εργαζόμενοι. Στις
εταιρείες όπου ο αριθμός των εργαζομένων είναι
μεγαλύτερος, επιλέγεται από το Great Place to
Work® ένα τυχαίο δείγμα 1000 εργαζομένων για να
συμμετάσχει στην έρευνα.
Όλες οι εταιρείες μπορούν να προσαρμόσουν τις
δημογραφικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στη
δική τους οργανωτική δομή. Έτσι, προσφέρεται η
δυνατότητα παραγωγής ξεχωριστών αποτελεσμάτων
για τις επιμέρους δημογραφικές ομάδες της
επιχείρησης, καθώς και μια λεπτομερής και αναλυτική
αποτύπωση του εργασιακού περιβάλλοντός της. Εάν
σας ενδιαφέρει αυτή η δυνατότητα, παρακαλούμε να
μας συμβουλευθείτε.

Πώς γίνεται η Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και
επιλογή των 25 καλύτερων εταιρειών;
Η αξιολόγηση στηρίζεται, κατά κύριο λόγο (κατά τα
2/3), στις απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της
εταιρείας στο ερωτηματολόγιο Trust Index©, που
βασίζονται στο μοντέλο του Great Place to Work®.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι μπορούν να
αποτυπώσουν τα σχόλιά τους σε 2 ανοικτές
ερωτήσεις.
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 διαχείρηση των ανθρωπίνων πόρων
της.
Η Πιστοποίηση μιας εταιρείας καθορίζεται από τα
αποτελέσματα αυτά. Για να μπορεί μια εταιρεία να
αποκτήσει την Πιστοποίηση (Certification) του Great
Place to Work® χρειάζεται να επιτύχει βαθμολογία
τουλάχιστον 70/100 στην αξιολόγηση του Trust
Index© και 30/60 στο Culture Audit©.
Η λίστα των 25 εταιρειών που θα διακριθούν ως Best
Workplaces 2020 θα απαρτίζεται από τις καλύτερες
εταιρείες οι οποίες πληρούν τα standards της
Πιστοποίησης.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται
Το ερωτηματολόγιο Trust Index© συμπληρώνεται
ανώνυμα από τους εργαζόμενους. Όταν η
επιχείρηση επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στην
ερευνητική διαδικασία -και αφού έχει ζητήσει από
τους εργαζομένους της τη συγκατάθεσή τους για τη
μεταβίβαση των ονομάτων και των στοιχείων
επικοινωνίας τους- το Great Place to Work® στέλνει
τα ερωτηματολόγια είτε ηλεκτρονικά στους
εργαζόμενους με email, είτε έντυπα στην εταιρεία
για να τα μοιράσει στους εργαζομένους της, οι
οποίοι υπογράφουν ότι τα παρέλαβαν. Στην
περίπτωση των έντυπων ερωτηματολογίων, 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 Ανθρώπινου Δυναμικού
της εταιρείας λαμβάνει τα 2 ερωτηματολόγια του
Culture Audit©, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσει.

Υποβολή δήλωσης συμμετοχής για τη
διαδικασία αξιολόγησης
Η δήλωση συμμετοχής στην ερευνητική διαδικασία
μπορεί να συμπληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη, Πρόεδρο,
Γενικό Διευθυντή, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ή
άλλο μέλος της διοικητικής ομάδας.
Συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής που συνοδεύει
αυτό το έντυπο και επιστρέψτε την σε εμάς με email
ή φαξ, πριν από τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας

• 4 Οκτωβρίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής συμμετοχής.

• Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2019: Διεξαγωγή της
έρευνας, διανομή, συμπλήρωση και επιστροφή των
ερωτηματολογίων.

• Φεβρουάριος 2020: Αποστολή των εταιρικών
αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στην έρευνα.

• Απρίλιος 2020: Δημοσίευση των ονομάτων των
εταιρειών Best Workplaces 2020 στην εφημερίδα ‘Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’.

• Απρίλιος 2020: Βράβευση των εταιρειών, κατά τη
διάρκεια επίσημης εκδήλωσης.

• Ιούνιος 2020: Ανακοίνωση και βράβευση των
καλύτερων Ερωπαϊκών εταιρειών.

Προβολή και δημοσιότητα
Κάθε εταιρεία, η οποία μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης καλύπτει τα standards του Great Place
to Work®, μπορεί αμέσως να αποκτήσει το badge
της Πιστοποίησης για να το αξιοποιήσει στην εταιρική
της επικοινωνία.
Η Δημοσίευση της λίστας Best Workplaces 2020 με
τις καλύτερες εταιρείες, θα γίνει τον Απρίλιο του
2020 σε ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας H
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και θα αποσταλεί σε όλους τους media
partner μας.

Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν για το 2019:

Λίστα Νικητών

Λίστα Νικητών

Λίστα Νικητών

με 250+ εργαζόμενους

με 50-250 εργαζόμενους

με 20-49 εργαζόμενους

1. DHL Express (Ελλάς)

1. British American Tobacco

1. S.C. Johnson Hellas

Hellas
2. Epsilon Net
2. AbbVie Φαρμακευτική
3. Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
3. Workable
4. Πλαίσιο Computers
4. Bausch Health
5. FrieslandCampina Hellas
5. Beiersdorf Hellas
6. Victus Networks
6. Rokas Renewables
7. Accenture
7. Μέλισσα-Κίκιζας
8. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
8. Performance Technologies
9. Όμιλος ΟΠΑΠ
9. Genesis Pharma
10. Groupama Ασφαλιστική
10. Hellas Direct

Οι καλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις είναι αυτόματα
υποψήφιες για ένταξη στη λίστα των καλύτερων
Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Το 2019, στη λίστα των καλύτερων Ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων συμπεριλήφθησαν συνολικά 3 από τις
βραβευμένες στην Ελλάδα εταιρείες.

Οφέλη από τη συμμετοχή μιας εταιρείας
στην έρευνα Best Workplaces
Πέραν της δυνατότητας απόκτησης της Πιστοποίησης
και της προβολής και της δημοσιότητας που
εισπράττει μια εταιρεία εάν ενταχθεί στη λίστα Best
Workplaces 2020, κάθε επιχείρηση που συμμετέχει
στην ερευνητική διαδικασία απολαμβάνει τα εξής
οφέλη:

• Αξιολογεί και κατανοεί το περιβάλλον εργασίας της,
με τη μεθοδολογία του Great Place to Work®.

• Παραλαμβάνει τα συγκεντρωτικά αναλυτικά
αποτελέσματά της (feedback report), καθώς και μια
βασική συγκριτική έκθεση.

• Δημιουργεί μια βάση δεδομένων, με την οποία
μπορεί να παρακολουθεί και να αποτιμά διαχρονικά
το εργασιακό της περιβάλλον και την εξέλιξή του.

• Δείχνει έμπρακτα στους εργαζομένους της τη
μέριμνα και το ενδιαφέρον της για τις απόψεις τους.

• Στέλνει σαφές μήνυμα ότι επιθυμεί και επιδιώκει να
έχει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον.

και επιπλέον:
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν τη
δυνατότητα απόκτησης και αξιοποίησης
επιπρόσθετων υπηρεσιών (δείτε στην επόμενη
σελίδα την παράγραφο Επιπλέον Υπηρεσίες μας που
μπορείτε να αποκτήσετε).

2. Sleed
3. Convert Group
4. Bizerba
5. Amuse concept events

Τι παραλαμβάνει η εταιρεία μετά το τέλος
της ερευνητικής διαδικασίας;
Επιλογή Α
Στο βασικό κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
Ι. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα (Feedback Report)
Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η εταιρεία
παραλαμβάνει ένα Feedback Report, το οποίο
συνοψίζει όλα τα αποτελέσματα της επιχείρησης στο
ερωτηματολόγιο Trust Index©.
Η συνοπτική έκθεση περιλαμβάνει όλα τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εταιρείας, με
αναλυτικές στήλες αναφορικά με τη θέση των
εργαζομένων, το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια
εργασίας, ή άλλες δημογραφικές ομάδες που έχει
επιλέξει η εταιρεία.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με έξυπνο τρόπο,
που επιτρέπει με μια ματιά να απομονωθούν οι
περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των εργαζομένων
στο Feedback Report, τα αποτελέσματα
εμφανίζονται μόνο όταν η συγκεκριμένη δημογραφική
ομάδα περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 άτομα.

ΙΙ. Συμπερασματική Συγκριτική Έκθεση (Conclusive
Benchmark Report)
Η Συμπερασματική Συγκριτική Έκθεση περιλαμβάνει
μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της επιχείρησης,
μέσα από τις 5 διαστάσεις που αξιολογεί το Great
Place to Work®. Παράλληλα, παρουσιάζονται για τις
ίδιες διαστάσεις τα αποτελέσματα των καλύτερων
εταιρειών της χρονιάς, καθώς και του συνόλου των
εταιρειών που συμμετείχαν.
Επίσης παρατίθενται κάποια συνοπτικά στοιχεία από
την αξιολόγηση του Culture Audit© της επιχείρησής σας.
Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση αποκτά μια
συγκριτική εικόνα των συνολικών αποτελεσμάτων
της, αφού μπορεί να τα αποτιμήσει σε σχέση με τα
αποτελέσματα των άλλων εταιρειών.

Επιπλέον υπηρεσίες μας που μπορείτε να
αποκτήσετε (πέραν της βασικής συμμετοχής):
Επιλογή Β
Εξατομικευμένη Αναλυτική Συγκριτική Έκθεση
(Customized Analytical Benchmark Report) με τα
γραπτά σχόλια των εργαζομένων
Η Εξατομικευμένη Συγκριτική Έκθεση εμπεριέχει μια
σε βάθος ανάλυση όλων των αποτελεσμάτων της
επιχείρησης, γραφήματα και σχόλια για τις
διαστάσεις, τις υποδιαστάσεις και όλες τις ερωτήσεις
του ερωτηματολογίου και των παραμέτρων που
αξιολογεί το Great Place to Work®. Επιπλέον, σας
παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις 3
ομάδες εταιρειών με τις οποίες θα επιθυμούσατε να
συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας. Οι εταιρείες αυτές
μπορεί να είναι π.χ.:

• Οι καλύτερες εταιρείες της κατηγορίας μεγέθους
σας στην Ελλάδα.
• Εταιρείες του ίδιου κλάδου που έχουν διακριθεί
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
• Εταιρείες με ανάλογο αριθμό εργαζομένων.
• Οι καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης.
• Άλλες ομάδες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Επιπλέον, στην Εξατομικευμένη Έκθεση
περιλαμβάνονται:

• Αναφορά και ανάλυση όλων των γραπτών σχολίων
των εργαζομένων σας στις 2 ανοικτές ερωτήσεις του
Trust Index©.

• Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της εταιρείας σας
στην αξιολόγηση του Culture Audit©.
• Μια έκθεση των σημαντικότερων πρακτικών
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού των καλύτερων
Ελληνικών εταιρειών.
Επιλογή Γ
Παρουσίαση, ανάλυση και εις βάθος κατανόηση των
αποτελεσμάτων (Organizational Findings Workshop)
To Great Place to Work® Hellas, κατά τη διάρκεια
ενός Workshop, μέσω μιας εμφατικής και
προσαρμοσμένης στις ανάγκες του οργανισμού σας
παρουσίασης power point, αναλύει και επεξηγεί στη
Διοικητική ή άλλη ομάδα στελεχών της εταιρείας σας
τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή σας στην
έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι
σύμβουλοί μας σας παρουσιάζουν και σας βοηθούν
να κατανοήσετε αναλυτικά και εις βάθος τα
αποτελέσματα της εταιρείας σας, εξοικειώνουν

τα στελέχη σας με τις παραμέτρους ενός καλού
εργασιακού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν τις
καλύτερες πρακτικές τως εταιρειών στους
διαφορετικούς τομείς.
Η διάρκεια μιας τέτοιας συνάντησης υπολογίζεται σε
2- 3 περίπου ώρες και μπορεί να προσαρμοσθεί στις
ανάγκες και το μέγεθος του ακροατηρίου.

Επιλογή Δ
Αξιολόγηση προσφερόμενων εταιρικών παροχών
Για όσες εταιρείες το επιθυμούν, δίνουμε τη
δυνατότητα να αξιολογήσουν οι εργαζόμενοί τους
σε σημαντικότητα και ικανοποίηση 55 εταιρικές
παροχές.
Οι επιπρόσθετες αυτές ερωτήσεις αξιολογούν τη
σημαντικότητα που αποδίδουν οι εργαζόμενοι σε
αυτές τις παροχές, αλλά και την ικανοποίηση που
εισπράττουν από όσες τους προσφέρονται από την
εταιρεία τους.
Οι εταιρείες που επιλέγουν αυτήν την επιπρόσθετη
διερεύνηση λαμβάνουν και ξεχωριστή συγκεντρωτική
έκθεση.

Επιλογή Ε
Απόκτηση σήματος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εφόσον μια εταιρεία πετύχει τα απαιτούμενα standards της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχει τη δυνατότητα να
αποκτήσει το σήμα (badge) της Πιστοποίησης, το
οποίο μπορεί να αξιοποιήσει σε οποιαδήποτε εταιρική
της επικοινωνία, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης. Το σήμα έχει διάρκεια ενός
έτους, η οποία αναγράφεται σε αυτό.

Αξιοποιήστε τις επιπλέον δυνατότητες που
σας προσφέρει η συμμετοχή σας στην
έρευνα
Παράλληλα με την αξιολόγηση του συνολικού
εταιρικού εργασιακού περιβάλλοντος, υπάρχει και η
δυνατότητα αξιολόγησης των επιμέρους εργασιακών
ομάδων, διευθύνσεων ή τμημάτων (διπλή οπτική
γωνία αξιολόγησης).
Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε τις
δημογραφικές ερωτήσεις στη δομή της εταιρείας
σας, καθώς και να προσθέσετε κάποιες ερωτήσεις
που θεωρείτε απαραίτητες.
Αξιοποιήστε τη συμμετοχή σας στην ερευνητική μας
διαδικασία για να πραγματοποιήσετε μια αναλυτική,
πλήρη και εμπεριστατωμένη διερεύνηση του
εργασιακού σας περιβάλλοντος. Διαθέτουμε όλα τα
αναγκαία για αυτόν το σκοπό εργαλεία!
Ρωτήστε μας!

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες:
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Great Place to Work® Hellas,
στο τηλέφωνο 210-6971098 και την κυρία Ανθή Τσέντου,
info@greatplacetowork.gr, καθώς και να επισκεφθείτε
το site μας: www.greatplacetowork.gr

