ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Who is
Φίλιππος
Ο Φίλιππος Αριστοτέλους είναι διεθνώς αναγνωρισμένος νομικός, συγγραφέας, coach και σύμβουλος
επιχειρήσεων.
Κατά την 20ετη του πορεία στο χώρο των επαγγελματικών υπηρεσιών, δεκάδες μελέτες, άρθρα αλλά
και συνεντεύξεις του παρουσιάστηκαν σε εκδόσεις
οργανισμών όπως οι Bloomberg, Thomson, Reuters
και Oxford Academic και άλλοι.
Το βιβλίο ηγεσίας που εξέδωσε το 2019 με τίτλο
“The MARVEL of Engagement: Turning Passive
Employees Into Active Ambassadors” χαρακτηρίστηκε ως “η συνοπτική βίβλος για την επίτευξη υψηλού επιπέδου δέσμευσης του εργατικού δυναμικού”.
Το καινούργιο του βιβλίο με τίτλο “The MARVEL of
Happiness: Principles, Stories and Lessons for
Living Fully” κατατάχθηκε πρόσφατα στα 10 καλύτερα βιβλία προσωπικής ανάπτυξης ως «ένας από
τους πιο χρήσιμους και ευχάριστους οδηγούς για το
πως μπορούμε να αποκτήσουμε μια πλήρη ζωή»
Σήμερα συνεργάζεται με γνωστούς οργανισμούς
παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών ενώ καλείται
συχνά ως ομιλητής σε συνέδρια στην Κύπρο και το
εξωτερικό.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟPOS

Ο TROPOS® είναι μια φιλοσοφία ζωής που έχει
στόχο να βοηθήσει στελέχη, υπαλλήλους εταιρειών
αλλά και φυσικά πρόσωπα ευρύτερα, να γνωρίσουν
καλύτερα τον εαυτό τους, να γίνουν γενναιότεροι
και να πάρουν τολμηρές πρωτοβουλίες, να σχεδιάσουν το αύριο που επιθυμούν, να επιτύχουν στόχους και γενικά να φθάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν.
Πέρα από μια πολύπλευρη συμβουλευτική προσέγγιση ο TROPOS® είναι παράλληλα ένα ολοκληρωμένο μοντέλο και πολύπλευρο σύστημα ηγεσίας,
στοχοθεσίας, εμψύχωσης αλλά και εξέλιξης του
ανθρώπινου δυναμικού, εμπλέκοντας όλο το προσωπικό σε όλα τα δώματα της ιεραρχίας.
Ο TROPOS® προδιαγράφει παράλληλα τα συγκεκριμένα συστήματα, δομές, την αρμόζουσα νοοτροπία
αλλά και τις διαδικασίες που συναποτελούν την
κουλτούρα ενός οργανισμού.
Σαν έννοια και φιλοσοφία, ο TROPOS® έχει επινοηθεί και σχεδιαστεί από το Φίλιππο Αριστοτέλους
και τον Απόστολο Χατζηγιάννη και βρίσκεται σε
πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης.

Έχει μάλιστα πρόσφατα κατοχυρωθεί παγκοσμίως σαν μοναδική μέθοδος ευρεσιτεχνίας στο
χώρο της προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής αριστείας.
Οι τρεις κεντρικοί άξονες/αξίες που συνιστούν τον
TROPOS® είναι η ΕΥΤΥΧΙΑ, η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ και η ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ενώ στον πυρήνα του μοντέλου είναι ο άνθρωπος σαν ανεξάντλητη πηγή
έμπνευσης, αξίας, δημιουργίας και ικανοτήτων.
Οι εταιρείες Hadjiyiannis και Team Freight ήδη
εφαρμόζουν τον TROPOS® εδώ και ένα χρόνο και
δεν είναι τυχαίο που καταφέραμε μέσω αυτού, να
διακριθούμε ως Great Place to Work με εξαιρετικά
υψηλή βαθμολογία που οφείλεται στις ψήφους που
μας έδωσε ο ίδιος ο κόσμος μας.
Με άλλα λόγια, ο TROPOS® επεξηγεί αλλά και προδιαγράφει κυριολεκτικά τον τρόπο για να φθάσει
κάποιος ψηλά, εκεί που πραγματικά μπορεί να είναι
ο καλύτερος εαυτός του!
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TROPOS & ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Δείκτες Επιτυχίας
Οι δείκτες επιτυχίας που καθορίζονται στο πλαίσιο TROPOS® προδιαγράφουν την εστίαση που
πρέπει να έχει κάθε υπάλληλος, στέλεχος, διευθυντής και ομαδάρχης για να επιτύχει. Επιτυγχάνοντας τους ατομικούς στόχους του/της, γίνεται
παράλληλα συνδημιουργός και συμμέτοχος στο να
επιτύχει ο οργανισμός το όραμα του ευρύτερα.

Όπως προαναφέρθηκε, ο TROPOS® στηρίζεται στο
αξιακό τρίπτυχο Ευτυχία-Αριστεία-Ευημερία, ενώ
ο κάθε υπάλληλος και στέλεχος, αξιολογούνται με
βάση δείκτες απόδοσης που αφορούν και τις τρεις
αυτές αξίες.

Υπάρχει μια στενή συμβιωτική σχέση μεταξύ των τριών αξιών και του πλέγματος
δεικτών αξιολόγησης.

Ευτυχία

Oι δείκτες απόδοσης εστιάζονται σε παράγοντες που αποδεδειγμένα προάγουν ένα
θετικό εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να φέρει τον καλύτερο του εαυτό
στην εργασία. Παράγοντες όπως η ποιότητα
σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων, υπαλλήλων και διεύθυνσης, εταιρείας
και πελατών, εταιρείας και συνεργατών, οργανισμού και ευρύτερης κοινωνίας, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται έγκυρα και
έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται και
η συμμετοχή του κάθε υπαλλήλου σε δραστηριότητες που αφορούν το πρόγραμμα
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και περιβάλλοντος του οργανισμού. Σαν αξία αλλά και
στόχευση, ο δείκτης Ευτυχία καλύπτει και
την κοινωνική / κοινωφελή δράση του οργανισμού, με σκοπό την προαγωγή της ευτυχίας και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ευημερία

Αριστεία

Όσον αφορά την Ευημερία, οι σχετικοί δείκτες απόδοσης
έχουν κυρίως χρηματοοικονομική χροιά και στόχευση. Εστιάζονται στις προσπάθειες για ενίσχυση της οικονομικής
βιωσιμότητας του οργανισμού στα διάφορα επιχειρησιακά
επίπεδα, τον έλεγχο εξόδων, την αύξηση των εσόδων και τη
μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον οργανισμό,
τους πελάτες αλλά και τους ίδιους του υπαλλήλους.

Τέλος, σχετικά με την Αριστεία, οι δείκτες απόδοσης εδώ
εστιάζονται στην ποιότητα και την αριστεία. Ενθαρρύνονται
και αξιολογούνται πρωτοβουλίες σχετικές με την αναβάθμιση γνώσης και κατάρτισης του προσωπικού, η ενίσχυση
της ποιότητας συστημάτων, διαδικασιών, υπηρεσιών, προϊόντων, εξυπηρέτησης πελατών, υποδομών η συνεχής εκπαίδευση όλου του προσωπικού και γενικότερα το επίπεδο
αριστείας τόσο του έμψυχου όσο και άψυχου υλικού του οργανισμού.
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