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Όλως τιμητική ήταν για τον Όμιλο Εταιρειών

Παπαέλληνα η πρόσφατη απονομή της διεθνούς

πιστοποίησης «Investors In People» (IIP).

Εθνικός Εκπρόσωπος του IIP είναι η

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα καθιστά τον

Όμιλο, έναν από τους λίγους οργανισμούς στην

Κύπρο που έχει λάβει την εν λόγω διάκριση και

δικαιολογημένα είναι γι’ αυτό τα  αισθήματα ικα-

νοποίησης και υπερηφάνιας στη Διεύθυνση και

όλο το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. 

Το IIP είναι διεθνώς το μοναδικό ολοκληρω-

μένο, αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας

στον τομέα της  Διεύθυνσης Ανθρώπινου

Δυναμικού. Δημιουργήθηκε το 1990 με πρω-

τοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης και

δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως.

Το IIP πιστοποιεί τις επιχειρήσεις και τους

οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον καταλυ-

τικό ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο

δυναμικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικό-

τητάς τους.  

Στην ουσία, το πρότυπο επικεντρώνεται

στο πόσο αποτελεσματικά ο οργανισμός έχει

καθορίσει το όραμα, τις αξίες και τους στό-

χους του και πόσο αποτελεσματικά τα έχει

μεταδώσει σε όλα τα μέλη του. Ενδιαφέρεται,

επίσης, για το πόσο καλά οι άνθρωποι εκπαι-

δεύονται, αναπτύσσονται και παρακινούνται,

έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να υλοποι-

ούν τους εταιρικούς στόχους. 

Η συμμετοχή του Ομίλου Παπαέλληνα σε

αυτή την προσπάθεια έγινε σε συνεργασία με

την εταιρεία Deloitte, η οποία παρείχε πολύτι-

μη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη τη

διάρκεια της διαδικασίας. 

Η εφαρμογή του προγράμματος βασίστη-

κε σε τρεις αρχές, τον Σχεδιασμό, την

Εφαρμογή και την Αξιολόγηση, οι οποίες

στηρίχθηκαν σε 10 προκαθορισμένες ενότη-

τες - δείκτες απόδοσης που αποτελούνται

από 39 κριτήρια στο σύνολό τους, καλύπτο-

ντας όλα τα θέματα του Τομέα ΔΑΔ. Η δια-

δικασία περιλάμβανε αρχική διαγνωστική

έρευνα, ώστε να αξιολογηθούν οι προϋπάρ-

χουσες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου

δυναμικού αλλά και να εντοπιστούν οι βελ-

τιωτικές ενέργειες, προκειμένου να υπάρχει

πλήρης εναρμόνιση με το επίπεδο που προ-

βλέπει το IIP. Στη βάση αυτή, καταρτίστηκε

πλάνο δράσης με στόχο την πλήρη ικανοποί-

ηση των βασικών προϋποθέσεων.

Η επίσημη τελική αξιολόγηση έγινε από

ανεξάρτητη αξιολογήτρια από την Αγγλία, η

οποία πραγματοποίησε σειρά συνεντεύξεων

με αντιπροσωπευτικό δείγμα του προσωπι-

κού, το οποίο επιλέχθηκε από την ίδια λαμβά-

νοντας υπόψη δημογραφικά στοιχεία όπως το

φύλο, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας, τη

θέση εργασίας, την επαρχία κτλ.  Τα πορίσμα-

τα της υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο

Αξιολογητών (Recognition Panel), απ’ όπου

ήρθε η πλήρης επιβεβαίωση ικανοποίησης

των κριτηρίων του IIP και, συνεπώς,  η επίση-

μη πιστοποίηση.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 
Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση, οι πρα-

κτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που

εφαρμόζονταν στον oργανισμό ήταν ήδη σε

πολύ υψηλά επίπεδα. Η δημιουργία της

«Ακαδημίας Beautyline», η αξιοσημείωτη επέν-

δυση στον τομέα της εκπαίδευσης, τα σημαντι-

κά ωφελήματα που παρέχονται, οι πρακτικές

αναγνώρισης και επιβράβευσης, οι ενέργειες

για εξισορρόπηση μεταξύ προσωπικής και

επαγγελματικής ζωής, αλλά κυρίως το φιλικό

εργασιακό περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέ-

σεις και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του

οργανισμού, αποτελούσαν και συνεχίζουν να

προσδιορίζουν τη μοναδικότητα του. 

Ένα από τα σημαντικά οφέλη που προέκυ-

ψαν ήταν η διασαφήνιση και η διάχυση σε όλο

τον Όμιλο των καθορισμένων αξιών του

(Υπευθυνότητα, Δυναμική Προσαρμο -

στικότητα, Καινοτομία) καθώς και του οράμα-

τος του  που είναι «Να διακριθούμε ως

Πρότυπο Οργανισμού Δημιουργικής

Ανάπτυξης πετυχαίνοντας και διασφαλίζοντας

Ηγετική θέση σε κάθε Τομέα της

Δραστηριότητας μας».

Ένα άλλο πολύ σημαντικό όφελος, ήταν η

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της

επένδυσης στην εκπαίδευση αλλά και η ποσο-

τικοποίηση διαφόρων δεικτών απόδοσης, ώστε

να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα της διαχείρι-

σης ανθρώπινου δυναμικού, σε σχέση με προη-

γούμενα χρόνια. Άλλες πρακτικές που άρχισαν

να εφαρμόζονται μετά την εφαρμογή του προ-

τύπου ήταν η δημιουργία επιπρόσθετων πολι-

τικών και διαδικασιών ΑΔ, το «Friend Support

Model», μία μέθοδος για ομαλή ένταξη των

νεοεισερχομένων, τα exit interviews, η πιο

στοχευμένη απόδοση ανατροφοδότησης στο

προσωπικό αλλά και η εκμάθηση της μεθόδου

«coaching» σε όλo το διευθυντικό προσωπικό.

Επιπλέον, διασαφηνίστηκαν οι σημαντικές

ιδιότητες που αναμένεται να διαθέτει η

Διευθυντική Ομάδα, ώστε να ενσωματωθούν

στο επίσημο σύστημα αξιολόγησης.  

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σε γενικές γραμμές, η αξιολογήτρια ήταν πλή-

ρως ικανοποιημένη από τα ευρήματα της,

πιστοποιώντας ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε

υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας ακόμη σε πολλά

σημεία τα αναμενόμενα κριτήρια που απαιτού-

νται για την πιστοποίηση κάθε οργανισμού.

Επιβεβαιώθηκε ότι το προσωπικό διακατέ-

χεται από υψηλό επίπεδο δέσμευσης για την

επιτυχία της εταιρείας στην οποία εργάζεται,

όπως και με θετική ενέργεια. Γνωρίζει ξεκάθα-

ρα τους στόχους του, είναι χαρούμενο, ορθά

υποκινημένο και κυρίως διακατέχεται από

πάθος γι’ αυτό που κάνει. Πολλά μέλη του

προσωπικού που έδωσαν συνεντεύξεις στην

αξιολογήτρια, ανέφεραν μάλιστα ότι θεωρούν

την εταιρεία τους ότι έχει το ιδανικό εργασια-

INVESTORS IN PEOPLE:

Μεγάλη διεθνής διάκριση για τον
Όμιλο Εταιρειών Παπαέλληνα
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Στην ουσία, το πρότυπο επικε-
ντρώνεται στο πόσο αποτελεσμα-
τικά ο οργανισμός έχει καθορίσει
το όραμα, τις αξίες και τους στό-
χους του και πόσο αποτελεσματι-
κά τα έχει μεταδώσει σε όλα τα
μέλη του.
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κό περιβάλλον, ενώ υπογράμμισαν  παράλλη-

λα το  φιλικό και οικογενειακό κλίμα, με επί-

κεντρο πάντοτε τον άνθρωπο, καθώς και τη

συνεργασία και ομαδικότητα που επικρατεί

ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Εμφανές ήταν, επίσης, το πόσο άρτια εκπαι-

δευμένο είναι το προσωπικό, αντικατοπτρίζο-

ντας την έμφαση και την επένδυση της

Εταιρείας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Εξάλλου, σημαντική υπήρξε η διαπίστωση

ότι το προσωπικό έχει απόλυτη εμπιστοσύνη

και νιώθει ασφάλεια για την ορθότητα των

ενεργειών και αποφάσεων που λαμβάνει η

Διεύθυνση αλλά και για το πόσο αποτελεσμα-

τική, προσιτή και υποστηρικτική θεωρεί τη

διευθυντική ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, διακρι-

βώθηκε ότι οι Διευθυντές είναι ανοιχτοί σε

εισηγήσεις και καινοτόμες ιδέες, δίνουν συχνά

ανατροφοδότηση και καθοδήγηση στα μέλη

της ομάδας τους, εντοπίζοντας τις ανάγκες

εκπαίδευσης και ανάπτυξής τους. Όσον αφορά

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων
εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς την X. A. Παπαέλληνας & Σια Λτδ 

η οποία πιστοποιήθηκε με επιτυχία με το Μοντέλο Investors In People
στα πλαίσια του Α’ κύκλου του συγχρηματοδοτούμενου έργου από

την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Εφαρμογή του Μοντέλου Investors In People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς» 

τα ωφελήματα που παρέχει η Εταιρεία στους

εργαζόμενους της, βεβαιώθηκε ότι τυγχάνουν

ιδιαίτερης εκτίμησης και αναγνώρισης. 

Τα αποτελέσματα αυτά πιστοποιούν όχι

μόνο την μεγάλη έμφαση που δίνει ο οργανι-

σμός στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά

κυρίως την ποιότητα των ανθρώπων που την

απαρτίζουν. Οι οργανισμοί οι οποίοι αναγνω-

ρίζουν τη σημασία και αξία των ανθρώπων

τους μπορούν να τους βοηθούν να αναπτύσ-

σουν τις δυνατότητές τους, να βελτιώνουν τις

δεξιότητές τους και να αποκτούν μεγαλύτερη

ικανοποίηση από την εργασία. Εξάλλου, η

επιτυχία μιας εταιρείας δεν έγκειται μόνο στις

ενέργειες και τις πρακτικές που υιοθετεί η

διευθυντική ομάδα, αλλά το πιο σημαντικό

είναι το πόσο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν

στην υλοποίηση και την εφαρμογή τους με

ενθουσιασμό, πάθος και αφοσίωση. 

Τα συμπεράσματα αποδεικνύουν ξεκάθαρα

ότι το προσωπικό όχι μόνο αναγνωρίζει και

εκτιμά αυτή την προσπάθεια, αλλά επιπρό-

σθετα αντιλαμβάνεται το ρόλο του και τη

δική του συμβολή στην επίτευξη των στρατη-

γικών στόχων της Εταιρείας, νιώθοντας

παράλληλα υπερηφάνεια και ικανοποίηση

από το εργασιακό του περιβάλλον.

Μάλιστα, σε περίοδο κρίσης, ο Όμιλος

Παπαέλληνα επιβεβαιώνει ότι οι αξίες και ο

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των εταιρει-

ών του παραμένουν στοιχεία αναλλοίωτα και

αποτελούν ισχυρότατα θεμέλια για την επι-

βίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του. 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

είναι βέβαιη ότι με τη συνεχή προσπάθεια

και συνεργασία όλων όχι μόνο θα διατηρη-

θεί η θετική κουλτούρα που διαχρονικά επι-

κρατεί στον οργανισμό, αλλά αυτή θα ενι-

σχυθεί ακόμα περισσότερο με την επένδυση

σε επιπρόσθετες δράσεις υπέρ του προσωπι-

κού και γενικότερα των εταιρειών του

οργανισμού. n
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