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• ∆υνατότητα να είναι κανείς ο εαυτός του
• Φιλική ατµόσφαιρα
• Αίσθηµα «οικογένειας»

• Ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας
• Ικανότητα διοίκησης ανθρώπινων και µη πόρων
• Ήθος και συνέπεια στην επιδίωξη του οράµατος

• Επαγγελµατική ανάπτυξη και αναγνώριση
• Πνεύµα συνεργασίας
• Ενδιαφέρον για τον εργαζόµενο ως άνθρωπο

• Για την ατοµική εργασία
• Για το έργο της οµάδας
• Για τα προϊόντα του οργανισµού και τη θέση του 
στην κοινωνία

• ∆ικαιοσύνη σε αµοιβές και παροχές
• Αξιοκρατία σε προσλήψεις και προαγωγές
• Έλλειψη διακρίσεων
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Προσέγγιση µε επίκεντρο τον εργαζόµενο

Ερωτηµατολόγιο εργαζοµένων που αντιστοιχεί στα 2/3 της 
βαθµολογίας, µε βάση:

Τις απαντήσεις των εργαζοµένων σε 58 ερωτήσεις
Τα σχόλια των εργαζοµένων

Ερωτηµατολόγιο HR που αντιστοιχεί στο1/3 της βαθµολογίας, 
µε βάση απαντήσεις σε:

CA-1: ∆ηµογραφικά και άλλα αντικειµενικά στοιχεία

CA-2: Ανοιχτές ερωτήσεις

Ενηµερωτικό υλικό: εγχειρίδια προσωπικού, κώδικας 
λειτουργίας, «Οι αρχές µας», εταιρικά videos κτλ.

Μεθοδολογία



Η δηµιουργία της λίστας

Ανακοίνωση από την 
Καθηµερινή

3000 Προσκλήσεις 
από το GPTW 
Institute Hellas

Συµµετοχή
49 επιχειρήσεων

Αποστολή 6424 
ερωτηµατολογίων

(Τυχαία επιλεγµένο 
δείγµα εργαζοµένων)

Συµπλήρωση
Culture Audit

Επιστροφή 4199
ερωτηµατολογίων

Αξιολόγηση Culture 
Audit από το ALBA

Αξιολόγηση
ερωτηµατολογίων 
στη ∆ανία από 
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The 20 Best Workplaces 2005

20. Ε.ΠΟ.Μ10. L’Oreal
19. EFG Factors9. ΕΛΙΝΟΙΛ
18. Johnson Diversey8. Tasty Foods
17. Exodus7. International Life
16. ΕΜΑ6. Abbot Laboratories
15. Τράπεζα Κύπρου5. Genesis Pharma
14. Piscines Ideales4. Procter & Gamble
13. Coca-Cola3. Sc Johnson Hellas
12. Citibank2. ΕΛΑΙΣ

11. ΕΑΒ1. Unilever Hellas



Οι πρώτες στο GPW© Trust Index
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Οι πρώτες στο Culture audit
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Τι µπορούµε να µάθουµε από 
αυτές τις 20 εταιρίες;



Αξιοπιστία

Επικοινωνία

Ικανότητα διοίκησης

Ήθος και συνέπεια στην επιδίωξη 
του οράµατος



Παραδείγµατα πρακτικών 

Τα συστήµατα καινοτόµων προτάσεων της ΕΛΑΙΣ, της Coca-
Cola, της Τράπεζας Κύπρου, της EXODUS (F.I.S.H.) και της ΕΑΒ 
καθώς και τα Exit interviews της ΕΛΙΝΟΙΛ 
Ο emlpoyees’ communication manager της Procter & Gamble
Η διατµηµατική συνάντηση COBRA της Coca-Cola καθώς και οι 
συναντήσεις brainstorming της Τράπεζα Κύπρου µε συµµετοχή 
εργαζοµένων απ’ όλα τα επίπεδα
Οι τακτικές συναντήσεις όλων των εργαζόµενων µε το Γενικό 
∆ιευθυντή της Sc Johnson
H άµεση επικοινωνία του Γενικού ∆ιευθυντή µε τους 
εργαζόµενους  (“management by wandering around”) της
Genesis Pharma και της Johnson Diversey (morning coffee)
Οι ειδικές εκδηλώσεις επικοινωνίας π.χ. τα «Mamaca’s events” 
της ΕΛΑΙΣ 
Οι πολιτικές ανοιχτών θυρών και οι έρευνες ικανοποίησης 
προσωπικού που υπάρχουν και στις 20 εταιρίες



Σεβασµός

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οµαδικό πνεύµα

Ενδιαφέρον για τον εργαζόµενο 
ως άνθρωπο



Παραδείγµατα πρακτικών
Το σύστηµα coaching της ΕΛΑΙΣ, το mentoring της 
Tasty, της Exodus και της Τράπεζας Κύπρου καθώς 
και τα peer advisor και buddy προγράµµατα της Sc 
Johnson
Η δηµιουργία ατοµικών πλάνων ανάπτυξης για όλους 
τους εργαζόµενους της Τράπεζας Κύπρου, της ΕΛΑΙΣ,
της Unilever και της Procter & Gamble
Το Management appraisal και Talent Development 
σύστηµα της L’Oreal
Τo ενδο-εταιρικό κέντρο εκπαίδευσης της ΕΛΑΙΣ 
(«ΑΘΗΝΑ») καθώς και το Online Performance 
Learning Tool της Sc Johnson



Παραδείγµατα πρακτικών
Η πρωτοβουλία της Piscines Ideales να στηρίξει 
οικονοµικά εργαζόµενους να ανεξαρτητοποιηθούν και 
να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηµατίες
Τα δωµάτια χαλάρωσης και παροχών µασάζ, yoga και 
pilates για τους υπαλλήλους της Sc Johnson καθώς και 
οι πρωτοβουλίες flexi-time της L’Oreal
Η ετήσια γενική ιατρική εξέταση σε όλο το προσωπικό 
και τις οικογένειες τους (check-up day) της Citibank
Βραβεία για την αναγνώριση της καλής δουλειάς και 
της παραπάνω προσπάθειας που υπάρχουν και στις 20 
σχεδόν εταιρίες 
Επίδοµα σε γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες από τη 
Unilever



Παραδείγµατα πρακτικών

Η παροχή υποτροφιών στα παιδιά εργαζοµένων που 
µπαίνουν στο πανεπιστήµιο από τη Unilever και την 
Abbot
Η παροχή σχολικού υλικού της UNICEF στα παιδιά 
των εργαζοµένων από την ΕΜΑ
Οι τράπεζες αίµατος που υπάρχουν στις 
περισσότερες από τις 20
To PG Alumni της Procter & Gamble
Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
καριέρας για τα παιδιά των εργαζοµένων της 
Unilever



∆ικαιοσύνη

∆ικαιοσύνη σε αµοιβές/παροχές

Αξιοκρατία

Έλλειψη διακρίσεων



Παραδείγµατα πρακτικών

Τα Profit sharing συστήµατα της ΕΛΑΙΣ και της Sc 
Johnson
Το πρόγραµµα Sharepower της Tasty και το Stock 
purchase plan της Citibank
Τα ειδικά χρηµατικά βραβεία (special cash awards) για 
όλους τους εργαζόµενους που ξεπερνούν τους 
στόχους απόδοσης (3-20% του µισθού) της ΕΛΑΙΣ
Τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα για όλους τους 
εργαζόµενους της ΕΛΑΙΣ, της Sc Johnson καθώς και 
της L’Oreal
Σαφής στόχος αύξησης του ποσοστού των γυναικών 
(50%) στην Exodus



Περηφάνια

Για την ατοµική εργασία

Για το έργο της οµάδας

Για τα προϊόντα της επιχείρησης 
και τη φήµη της στην αγορά



Σχόλια εργαζοµένων

«Εξαιρετική εταιρική κουλτούρα. Ταχύτητα- αλλαγή-
ευελιξία σε ασύλληπτα υψηλό βαθµό. ∆ε βαριέσαι 
ποτέ. Φοβερό ΠΑΘΟΣ. Έχω δουλέψει και σε άλλες 
πολυεθνικές αλλά δεν υπάρχει καµία µα καµία σχέση»

Εργαζόµενος της L’Oreal

«Η φύση της εργασίας και ο σκοπός για τον οποίο 
δηµιουργήθηκε η ΕΑΒ την κάνουν µοναδική στη χώρα 
µας. Το αίσθηµα υπερηφάνειας είναι διάχυτο σε όλους 
µας» 

Εργαζόµενος της ΕΑΒ



Συντροφικότητα

∆υνατότητα να είσαι ο εαυτός 
σου

Φιλική ατµόσφαιρα

Αίσθηµα «οικογένειας»



Παραδείγµατα πρακτικών
Οι οµάδες ποδοσφαίρου και ιστιοπλοΐας της Procter & 
Gamble
Οι Επιτροπές Κοινωνικών και Αθλητικών 
∆ραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου
Το Citibank Club καθώς και το J Club της Sc Johnson
Η διοργάνωση εκδροµών σε εσωτερικό και εξωτερικό 
για τους εργαζόµενους (και τις οικογένειες τους) της 
Unilever
Η διοργάνωση ταξιδιού στην Πορτογαλία για την 
παρακολούθηση του τελικού του EURO από την ΕΠΟΜ
Το βραβείο για τον καλύτερο συνάδελφο στην ΕΛΑΙΣ
Η εθελοντική οµάδα «ΑΛΥΣΟΣ» της Coca-Cola



Σχόλια εργαζοµένων

«Όσο και αν µας πιέζει η δουλειά, πάντα θα βρούµε 
χρόνο να µιλήσουµε µεταξύ µας, να χαλαρώσουµε, να 
αστειευτούµε. Η διοίκηση το επικροτεί και χαίρεται να 
το βλέπει. Συµµετέχει κι αυτή»

Εργαζόµενος της Unilever

«Το κλίµα συναδελφικότητας είναι έντονο και νιώθεις 
φιλικά και ζεστά ανάµεσα στους άλλους υπαλλήλους. 
Το προσωπικό παροτρύνεται να αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες και δεν εγκαταλείπεται αν κάποια φορά 
γίνουν λάθη. Θα ήθελα στ’ αλήθεια να παραµείνω εδώ 
µέχρι τη σύνταξη» 

Εργαζόµενος της Ε.ΠΟ.Μ.



Εµπιστοσύνη και συνεργασία: Α και Ω



Κοινά σηµεία 

Κοινά χαρακτηριστικά όλων των εταιριών µε 
εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον αποτελούν:
Η κουλτούρα αµοιβαίας προσφοράς και 
ευθυγράµµισης προσδοκιών εργαζοµένων-εταιρίας 
=> Ισχυρό και δίκαιο «ψυχολογικό συµβόλαιο»
Η ισχυρή δέσµευση από την πλευρά της ανώτατης 
διοίκησης και νοοτροπία «ηγεσίας που υπηρετεί» 
(servant leadership)
Η αρµονική συνεργασία µεταξύ ανώτατης διοίκησης 
και τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού
Προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου ως 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και καθοριστικού 
παράγοντα για οικονοµική ευµάρεια



Επιχειρησιακά οφέλη
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Τρεις ήδη βραβεύσεις και ίδρυση του 
Great Place to Work Institute Hellas => 
εγγύηση για τη µελλοντική πορεία του 
διαγωνισµού.

Θυµηθείτε:
Η βράβευση των «100 Ευρωπαϊκών 
Επιχειρήσεων µε το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον» στην Κοπεγχάγη στις 27
Απριλίου.

Αντί επιλόγου…


