ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η επιχείρησή μας επιθυμεί να συμμετάσχει στην έρευνα αξιολόγησης του Great Place to Work® .

ΑΠΟ (Όνομα / Επώνυμο): __________________________________
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: _____________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ____________________ Fax: ____________________
E-mail: _________________________________________________

Certified

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ______________________________________________

OCT 2019 - OCT 2O2O
GREECE

2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ____________
Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για τη διεξαγωγή της έρευνας στην επιχείρηση:
Όνομα / Επώνυμο: _________________________________________
Θέση: __________________________________________
Οδός: _______________________________________Αριθμός: ___________
ΤΚ: _____________ Πόλη: __________________
Τηλέφωνο: ____________________ Fax: ____________________
E-mail: _________________________________________________________
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ με παραλαβή των αντίστοιχων εκθέσεων και υπηρεσιών:
(Επιλέξτε ανάλογα

)

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ:
Α. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα και Συνοπτική
Συγκριτική Έκθεση

Β. ΤΗΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (Α) +
Εξατομικευμένη Αναλυτική Συγκριτική Έκθεση, με
Σχόλια Εργαζομένων

Γ. ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ:
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα, Εξατομικευμένη
Συγκριτική Έκθεση, Σχόλια (Β)+ Workshop
Ανάλυσης και Κατανόησης των Αποτελεσμάτων

Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ:
Επιθυμώ επιπρόσθετα την αξιολόγηση των
εταιρικών παροχών

ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ:
(για εταιρείες μεγαλύτερες των 250 εργαζ/νων)
____ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Χ 3€ (ή 6€) +ΦΠΑ ____

Ε. ΤΟ ΣΗΜΑ (badge) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Εφόσον η εταιρεία μου μετά από τη συνολική
αξιολόγηση καλύπτει τα standards τα οποία έχει
καθιερώσει το Great Place to Work®

ΚΟΣΤΟΣ*:
€ 2.500 + ΦΠΑ
(€ 3.100)
€ 3.900 + ΦΠΑ
(€ 4.836)

€ 5.300 + ΦΠΑ
(€ 6.572)
Επιπλέον των ανωτέρω
€ 1.200 + ΦΠΑ
(€ 1.448)
3€ + ΦΠΑ (email)
6€ + ΦΠΑ( χαρτί)
για κάθε ερωτηματολόγιο
€ 500 +ΦΠΑ
(€ 620)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Καταθέτω άμεσα:

€ 3.100 (€ 2.500 + ΦΠΑ)
Καταθέτω άμεσα:

€ 3.100 (€ 2.500 + ΦΠΑ) και τα υπόλοιπα
€ 1.736 (€ 1.400 + ΦΠΑ) με την παραλαβή της
έκθεσης
Καταθέτω άμεσα:

€ 3.100 (€ 2.500 + ΦΠΑ) και τα υπόλοιπα
€ 3.472 (€ 2.800 + ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση
των υπηρεσιών
Προσθέτω το ποσό των € 1.448

(€ 1.200 + ΦΠΑ) στην πιο πάνω κατάθεση
Προσθέτω το ποσό των _________€ στην
αρχική μου κατάθεση
Το ποσό αυτό θα κατατεθεί επιπρόσθετα μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εφόσον
η εταιρεία πετύχει στα Standards της
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

*
*
*
*

Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.
Για κάθε ένα επιπλέον των 250 ερωτηματολογίων πρέπει να προσθέσετε 3€ (ηλεκτρονικό) ή 6€ (χάρτινο) +ΦΠΑ για κάθε εργαζόμενο
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους καλούνται να διεξάγουν την έρευνα στο σύνολο των εργαζομένων τους
Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους (κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι) στο κόστος της Α Βασικής Πρότασης
προσφέρονται οι υπηρεσίες της Β (επιπλέον Συγκριτική Έκθεση) και στο κόστος της Β πρότασης προσφέρονται οι υπηρεσίες της Γ
(Πλήρες Προνομιακό Πακέτο).
* Επιλογές Β, Γ: Περιλαμβάνεται προνομιακή έκπτωση 20% λόγω προ-παραγγελίας των υπηρεσιών.
Εάν επιθυμείτε μια περισσότερο εξατομικευμένη (customized) ερευνητική διαγνωστική προσέγγιση, ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Επιθυμώ την αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος της εταιρείας μου, με τη δυνατότητα της Πιστοποίησης του Great Place
to Work® και σας καταθέτω το ποσό που αντιστοιχεί στις ανάλογες υπηρεσίες.
Επισυνάπτω αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης
στο λογαριασμό:

Διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τα παραπάνω, καθώς και τους όρους και
κανονισμούς που αναγράφονται στο πίσω μέρος της σελίδας αυτής.

0026.0218.82.0200083005, EFG Eurobank Ergasias
IBAN GR2002602180000820200083005
Δικαιούχος: PRC GROUP THE MANAGEMENT HOUSE A.E.

Για την επιχείρηση:

________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:

(Υπογραφή + Σφραγίδα)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ___________________________________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: (Εάν διαφέρει από την παραπάνω)__________________________________________________
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: _____________________ ΑΦΜ: _______________ ΔΟΥ: _________________
Σας αποστέλλω συμπληρωμένο το παρόν, μαζί με το αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης, στο fax: 210 6985893 ή
στο email: info@greatplacetowork.gr, υπόψη κας Α. Τσέντου. Με την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης, θα μου αποσταλεί τιμολόγιο.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

Κανονισμοί και Όροι Συμμετοχής στην ετήσια Διαγνωστική Διαδικασία Αξιολόγησης
Η διαγνωστική διαδικασία αξιολόγησης διοργανώνεται από το Great Place to Work®, με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate
Business School, The American College of Greece με στόχο να Πιστοποιήσει ή να βραβεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις για το καλύτερο εργασιακό
τους περιβάλλον.

1

Στη διαδικασία αξιολόγησης για την Πιστοποίηση και την ένταξη στην ετήσια λίστα Best Workplaces μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι
εταιρείες, οποιουδήποτε νομικού καθεστώτος – ιδιωτικές και δημόσιες – που απασχολούν τουλάχιστον 20 υπαλλήλους και δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα περισσότερο από 2 χρόνια.
2

Στις εταιρείες όπου ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρότερος από 1000, όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν στο
ερωτηματολόγιο της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική για τους εργαζόμενους της
εταιρείας.

3

Στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτες οι οποίοι έχουν αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία, παίζουν
ουσιαστικό ρόλο στη σύνθεση των εσωτερικών της ομάδων, εκτελούν βασικές εταιρικές λειτουργίες, συνδέονται άμεσα με τη διαμόρφωση της
εταιρικής της κουλτούρας (λαμβάνουν εσωτερική επικοινωνία, συμμετέχουν σε όλα τα εταιρικά events), ακόμα και εάν δεν εντάσσονται στο
εταιρικό payroll (:Contractors).

4

Για να συμπεριληφθεί μια εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να απαντηθεί τουλάχιστον το 50% των ερωτηματολογίων. Για να
τηρήσουμε τα στατιστικά επίπεδα εμπιστοσύνης, το ποσοστό αυτό αυξάνει αναλογικά για τις εταιρείες με λιγότερους από 160 εργαζόμενους.
Π.χ. για μια εταιρεία με 80 εργαζόμενους απαιτείται το 70%, ενώ για μια εταιρεία 20 ατόμων απαιτείται να επιστραφεί το 90% των ερωτηματολογίων.
Η επιστροφή των ερωτηματολογίων, όταν η έρευνα γίνεται με έντυπα ερωτηματολόγια, γίνεται ταχυδρομικά από τον εργαζόμενο, χωρίς την
παρέμβαση της εταιρείας.

5

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην αξιολόγηση με έντυπα ερωτηματολόγια πρέπει να μπορεί να πιστοποιήσει ότι παρέδωσε τα
ερωτηματολόγια στους εργαζομένους που έχουν επιλεγεί για να απαντήσουν (ζητείται η υπογραφή των υπαλλήλων ότι παρέλαβαν τα
ερωτηματολόγια). Σε περίπτωση μη επιστροφής της λίστας με τις υπογραφές, ή αμφισβήτηση της γνησιότητάς τους, το Great Place to Work®
διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει δειγματοληπτικά τους εργαζόμενους της εταιρείας για το εάν τηρήθηκαν σωστά οι διαδικασίες διανομής,
παραλαβής και επιστροφής των ερωτηματολογίων.

6

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης οφείλουν να σεβαστούν τις οδηγίες του Great Place to Work®, αναφορικά με την
ενημέρωση των εργαζομένων τους για τη συμμετοχή της εταιρείας τους στην έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, η πληροφόρηση και οι οδηγίες πρέπει
να κατευθύνουν και να προτρέπουν στην ειλικρινή και απρόσκοπτη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και στην πραγματική αποτύπωση του
εργασιακού περιβάλλοντος της εταιρείας.

7

Οι εταιρείες που Πιστοποιούνται ή βραβεύονται, αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τη δημοσίευση και προβολή του ονόματός τους και της σχετικής
τους θέσης στη λίστα, την αναφορά και δημοσίευση κάποιων αξιοσημείωτων πρακτικών που εφαρμόζουν σχετικά με τη διοίκηση του Ανθρώπινου
Δυναμικού τους, καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων τους στο δίκτυο του Great Place to Work® στο εξωτερικό, για ερευνητικούς
σκοπούς.
8

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης έχει υποχρέωση να σεβαστεί τη μεθοδολογία, τις οδηγίες, τα χρονικά όρια και τους
όρους της, όπως προσδιορίζονται από το Great Place to Work®.Το Great Place to Work® διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει μια εταιρεία από τη
διαδικασία Πιστοποίησης ή κατάταξης στη λίστα Best Workplaces, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις / όροι και διαδικασίες, όπως
αυτές περιγράφονται στο παρόν.
9

10 Το Great Place to Work® και το ALBA βεβαιώνουν ότι τα στοιχεία και δεδομένα (λίστες ονομάτων, απαντήσεις εργαζομένων, ενημερωτικό υλικό

της εταιρείας, συνεντεύξεις υπευθύνων), για τα οποία θα λάβουν γνώση αυτοί και οι συνεργάτες τους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του
ερευνητικού προγράμματος και θα αφορούν την Εταιρεία, θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του ερευνητικού
προγράμματος της Πιστοποίησης και της λίστας BEST WORKPLACES.
11 Το Great Place to Work® και το ALBA βεβαιώνουν ότι δεν θα μεταβιβάσουν, γνωστοποιήσουν ή αποκαλύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε

οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία αφορούν στην Εταιρεία και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή τους, λόγω
της συμμετοχής της Εταιρείας στο ερευνητικό διαγνωστικό πρόγραμμα Πιστοποίησης ή ένταξης στη λίστα Best Workplaces. (με εξαίρεση τα
αναφερθέντα στην παράγραφο 8).
12 Το Great Place to Work® και το ALBA βεβαιώνουν ότι: δεν διατηρούν ούτε πρόκειται να διατηρήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, βάση δεδομένων
με τις προσωπικές απαντήσεις των συμμετεχόντων εργαζομένων της Εταιρείας, δεν ενδιαφέρονται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για
οποιονδήποτε λόγο τις προσωπικές απαντήσεις τους ως τέτοιες, παρά μόνον ως μέρος του συνόλου των απαντήσεων της Εταιρείας, δεν πρόκειται
να αποκαλύψουν το περιεχόμενο των προσωπικών απαντήσεων των εργαζομένων της Εταιρείας, ούτε σε εκπροσώπους της, ούτε σε τρίτους και
ότι η επεξεργασία των απαντήσεων των εργαζομένων της εταιρείας, όπως και των υπολοίπων εταιρειών, δεν θα γίνει ατομικά για κάθε εργαζόμενο,
αλλά μόνο συγκεντρωτικά για όλες τις απαντήσεις που αφορούν στην κάθε εταιρεία.
13 Το Great Place to Work® και το ALBA δηλώνουν υπευθύνως, ότι συμμορφώνονται πλήρως προς όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που

επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/97)
14 Η εταιρεία σας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων της, θα λάβει την συγκατάθεση των εργαζομένων
της για μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στο Great Place to Work® Hellas, ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας
σας και τους συνεργάτες της για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας εργασιακού
κλίματος Trust Index.
15 Το Great Place to Work® Hellas, ως εκτελών την επεξεργασία, θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της εταιρείας που
θα περιέλθουν στην κατοχή του για τους σκοπούς της έρευνας εργασιακού κλίματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της έρευνας
και τη παράδοση των συμφωνημένων εκθέσεων.
16 Το Great Place to Work® Hellas βεβαιώνει ότι η διαδικασία Πιστοποίησης και αξιολόγησης διεξάγεται στην Ελλάδα με τους όρους και τις

διαδικασίες που ισχύουν και για την πανευρωπαϊκή αξιολόγηση, η οποία διοργανώνεται από τον οργανισμό Great Place to Work®.
17 Η Εταιρεία σας δέχεται ότι το Great Place to Work® Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο ως εκπρόσωπος του Great Place to
Work® και το ALBA λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως επιστημονικός συνεργάτης του Great Place to Work® Hellas και εφαρμόζουν τις διαδικασίες,
τα κριτήρια και τους κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από το Great Place to Work®, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του τελευταίου.
18 Η Εταιρεία σας, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες / όροι του ερευνητικού προγράμματος, καθώς και οι όροι της παρούσης, απαλλάσσει πλήρως
τον οργανισμό Great Place to Work® και το ALBA από κάθε ευθύνη που συνδέεται ή / και προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή της στη
διαδικασία και τα αποτελέσματά της στο ερευνητικό πρόγραμμα.
19 Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή της Εταιρείας σας στην διαγνωστική διαδικασία, θα πρέπει να καταβληθεί, μέχρι την προθεσμία υποβολής
δηλώσεων συμμετοχής, το ανάλογο κόστος συμμετοχής.
20 Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο που δεν αφορά στην Εταιρεία σας, δεν πραγματοποιηθεί, ή αναβληθεί, ή ακυρωθεί η ερευνητική
διαδικασία, το Great Place to Work® υποχρεούται όπως αποδώσει στην Εταιρεία σας το τυχόν προκαταβληθέν ποσό, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
21 Η Εταιρεία σας βεβαιώνει ότι αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς και όρους συμμετοχής στην ερευνητική διαδικασία και ότι έχουν
γνωστοποιηθεί σε αυτήν από το Great Place to Work® (εάν επιθυμείτε ζητήστε μας να σας τα αποστείλουμε και ηλεκτρονικά). Η υπογραφή του
υπευθύνου της Εταιρείας στη δήλωση συμμετοχής, επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.

*Το Great Place to Work® Hellas αποτελεί οντότητα της Ανώνυμης Εταιρείας PRC GROUP – THE MANAGEMENT HOUSE, η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
Πανόρμου 74 και Λαρίσης.
**Το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece είναι Εκπαιδευτικός Οργανισμός μη κερδοσκοπικού και μη κρατικού
χαρακτήρα και εδρεύει στην Αθήνα, Ξενίας 6-8.

