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ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση ενός ζητήματος που αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την 
επιχειρηματική αριστεία, η οποία επιδιώκεται από τις επιχειρήσεις ως απάντηση στον 
σκληρό ανταγωνισμό και τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών τους. Πιο 
συγκεκριμένα αναλύεται το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM και εξετάζεται 
η αποτελεσματικότητά του μέσα από τις εμπειρίες ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων 
που έχουν προβεί στην υιοθέτησή του.

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας είναι μια εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας και 
αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή της τόσο γενικά όσο και στα πλαίσια της 
ελληνικής κοινωνίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας. 
Ειδικότερα, αναλύονται η έννοια της επιχειρηματικής αριστείας και τα επίπεδα 
αναγνώρισής της.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας 
(European Model for Business Excellence - EBEM) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management- 
EFQM). Περιγράφονται αναλυτικά η φιλοσοφία του, οι βασικές έννοιες που το 
διέπουν, η λογική R.A.D.AR, τα κριτήρια του μοντέλου και οι συντελεστές 
βαρύτητάς τους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της αυτοαξιολόγησης, η οποία 
αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση της συνολικής 
απόδοσης της επιχείρησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις της 
αυτοαξιολόγησης και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας EFQM για τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης.

Το πέμπτο κεφάλαιο μιλάει για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του 
βραβείου, όπως αυτά περιγράφονται σε σχετικά άρθρα.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται εμπειρίες επιχειρήσεων από τη χρήση του 
μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας EFQM και/ ή τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
για το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
(Τσιότρας, 2002; Evans & Lindsay 2005)

1.1 Ιστορική Αναδρομή Ποιότητας

Πριν τη βιομηχανική επανάσταση, η βιομηχανική παραγωγή στηρίζονταν 
αποκλειστικά σε ανεξάρτητες ομάδες τεχνιτών, οι οποίοι είχανε και την ευθύνη για 
την ποιότητα. Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε η ομαδοποίηση των τεχνιτών με 
παρόμοια καθήκοντα, με τους εργοδηγούς να έχουν αναλάβει την επίβλεψή τους και 
την ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων. Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε 
στη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων, με μεγάλο αριθμό ομάδων 
παραγωγής και τους επιθεωρητές παραγωγής να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και 
υπόλογοι στους εργοδηγούς.

Με το πέρασμα των χρόνων όμως, ο έλεγχος από τους παραδοσιακούς εργοδηγούς 
έγινε δύσκολος αν όχι αδύνατος, γι’ αυτό και δημιουργήθηκε ένα νέο σώμα ελέγχου: 
οι πλήρως απασχολούμενοι Εργοδηγοί Επιθεωρήσεως. Η πρωταρχική αυτή μορφή 
ελέγχου της ποιότητας, η Επιθεώρηση, γινόταν με την απλή σύγκριση των 
παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με τις δεδομένες πρωτογενείς μορφές 
προδιαγραφών.

Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η βιομηχανική παραγωγή πολεμικού υλικού 
κορυφώθηκε, ενώ παράλληλα έγινε αισθητή η αδυναμία ελέγχου της ποιότητας από 
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Έτσι, τη δεκαετία του ‘50 κάνει την εμφάνισή του το 
πρώτο σχετικά οργανωμένο σύστημα ποιότητας.

Εν συνεχεία, με τη βοήθεια της στατιστικής επιστήμης, άρχισε να εφαρμόζεται ο 
Έλεγχος Ποιότητας, ο οποίος ορίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ) ως το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν 
την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Η μεγάλη αδυναμία του ποιοτικού ελέγχου, ότι δηλαδή τα ελαττώματα εντοπίζονται 

μετά την κατασκευή του προϊόντος, μαζί με την αύξηση των απαιτήσεων των 
πελατών, οδήγησαν τους οργανισμούς στην υιοθέτηση συστημάτων Διασφάλισης 
Ποιότητας, (Τσιότρας, 1999) που ορίζονται ως το σύνολο των προγραμματισθέντων 
ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που απαιτούνται για την παροχή 
εμπιστοσύνης ότι ένα προϊόν ικανοποιεί δεδομένες ποιοτικές απαιτήσεις, χωρίς να 
στηρίζεται και να εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθεώρηση ή τον ποιοτικό έλεγχο 
στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας1.

1 Κ. Γκοτζαιιάνη. «Συστπαατα Διασωάλισηο Ποιότηταε & Διεθνή Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 
ISO 9000». Σημειώσεις μαθήματος 2005
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Ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στοχεύει στην παροχή εμπιστοσύνης έναντι 
της πρόληψης ελαττωμάτων παρά εντοπισμού αυτών. Τα πρότυπα που δίνουν τις 
οδηγίες για την ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας είναι αυτά της σειράς 
ISO 9000. Ένα τέτοιο σύστημα διασφαλίζει μεν ότι η διαδικασία παραγωγής και το 
τελικό προϊόν θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, αλλά δεν 
λαμβάνει υπόψη άλλους σημαντικούς παράγοντες της ποιότητας, όπως το κόστος του 
παραγόμενου προϊόντος /υπηρεσίας, τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, την 
καινοτομία ή τα οικονομικά αποτελέσματα και την ικανοποίηση των κοινωνικών 
εταίρων της επιχείρησης, κάτι που κάνει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η έννοια της Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει τη συμμετοχή όλου του προσωπικού 
του οργανισμού, σε μια αλυσίδα διαδικασιών και ανθρώπων που απαρτίζεται από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και προμηθευτές, με μόνο στόχο τη διατήρηση 
και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων /υπηρεσιών. 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων 
που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του 

οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Σχήμα 1: Τα επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας. (Πηγή: Γ. Τσιότρας, 
Βελτίωση Ποιότητας, 2002)



1.2 Η Ποιότητα στην Ελλάδα: Παρελθόν και Παρόν
(Dervitsiotis, 1999)

Εισαγωγή

Η ποιότητα ως συμπεριφορά σε πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες είχε, από την 
αρχαιότητα ακόμα, μεγάλη σημασία. Ήταν ενσωματωμένη σε έργα τέχνης, το θέατρο, 
την αρχιτεκτονική και τα μαθηματικά. Για αιώνες αποτελούσε βασικό συστατικό 
στοιχείο του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, που έφτασε στην ακμή του τον πέμπτο 
αιώνα π. X.. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Juran επέλεξε τον Παρθενώνα για 
εξώφυλλο του βιβλίου του A History of Managing Quality (Juran, 1995).

Η στιιιασία της πoιότηταc στο παρελθόν

Μέσα στην ιστορία πολλά έργα ποιότητας σε διάφορα ανθρώπινα εγχειρήματα 
εντοπίζονται συνήθως σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και γεωγραφικές 
περιοχές. Την ίδια κουλτούρα βρίσκουμε ακόμη και στην περίοδο της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας και μετά την πτώση της διατηρήθηκε και κατά την περίοδο της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και την 
εξάπλωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια, οι περισσότερες 
δημιουργικές δυνάμεις, που για αιώνες συνέβαλαν στην ποιότητα για τις 
κατακτημένες περιοχές, ήρθαν σε παύση. Παρόλα αυτά, οι επιρροές ποιότητας, που 
κληρονομήθηκαν από τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, αναζωπυρώθηκαν και είναι 
εμφανείς μέχρι και σήμερα, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες Δυτικές κοινωνίες.

Η σημασία τη€ πoιότητac στο νεοελληνικό Kp0roc

Η ποιότητα ως πρωταρχική αξία στην ελληνική κοινωνία έμεινε στο παρασκήνιο 
κατά τη διάρκεια των 400 ετών της τουρκικής κατοχής. Ύστερα από την επιτυχημένη 
ελληνική επανάσταση το 1821, διαδοχικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να φτιάξουν τη 
βασική υποδομή ενός νέου κράτους και να ανακτήσουν πολλές από τις χαμένες 
περιοχές. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάγκη για επιβίωση προείχε της αριστείας.

Η σημασία της ποιότητας κατά τη μεταπολεμική εποχή 

Η ποιότητα, ως ένα θέμα που συνδέεται με την παραγωγικότητα, εμφανίστηκε ξανά 
σε πολλούς τομείς της εθνικής οικονομίας, καθώς άρχισε η εκβιομηχάνιση της χώρας 
στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα. Η παρουσία αμερικανικών και ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων αύξησαν την ενημερότητα του καταναλωτικού κοινού για την ανώτερη 
ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων. Το ίδιο συνέβη και στον τομέα των 
υπηρεσιών. Παρόλα αυτά όμως, η πρόοδος στον τομέα βελτίωσης της ποιότητας, ως



μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιριών, ήταν πολύ αργή για 
διάφορους λόγους, όπως ήταν για παράδειγμα οι υψηλοί δασμοί και ο μεγάλος και 
αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας (> 60% του ΑΕΠ).

Τα αποτελέσματα της εισόδου σττιν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 άρχισε η σταδιακή 
κατάργηση των δασμών επί των εισαγόμενών προϊόντων. Το γεγονός αυτό αύξησε 
τον ανταγωνισμό για τους Έλληνες παραγωγούς, δημιουργώντας πιέσεις για 
βελτίωση της απόδοσης στους τομείς των κατασκευών και των υπηρεσιών. Βέβαια 
μιλάμε για ψήγματα ποιότητας που οφείλονταν κυρίως σε χαρισματικούς ηγέτες ή σε 
ταλαντούχους τεχνίτες και όχι στη συστηματική προσπάθεια για τη διοίκηση της 
ποιότητας σε πολλές παραγωγικές δραστηριότητες.

Πρόσφατες ε£ελί£εις

Η προσανατολισμένη στις εξαγωγές ελληνική οικονομία ένιωσε τις αυξανόμενες 
επιδράσεις των ελλείψεων στους τομείς της ποιότητας και της παραγωγικότητας, 
όταν οι αγορές άρχισαν να γίνονται περισσότερο παγκόσμιες και ο διεθνής 
ανταγωνισμός πιο έντονος. Οι Έλληνες καταναλωτές, όταν είχαν την ευκαιρία, 
προτιμούσαν τα ποιοτικά ξένα προϊόντα έναντι των εγχώριων. Ακόμη, τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματα που είχαν οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες οικονομίες 
(όπως Ιαπωνία, ΗΠΑ, Γερμανία κ.α.) δεν ήταν εύκολο να αγνοηθούν.

Παρόλα αυτά, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στην προσπάθεια για περισσότερο 
ποιοτικά προϊόντα. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος είχε να κάνει με τον 
μεγάλο και αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα, ο οποίος ανέγγιχτος από τον 
ανταγωνισμό είχε τη δύναμη να διαπραγματεύεται αυξήσεις και άλλα οφέλη σε βάρος 
των φορολογουμένων. Έτσι, οι εκάστοτε κυβερνήσεις ανέβαλαν συνεχώς μια 
ενοποιημένη πολιτική που θα βελτίωνε την ανταγωνιστική θέση της χώρας, μέσω 
αποτελεσματικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα αύξαναν την παραγωγικότητα και την 
ποιότητα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθε^ προς τη διοίκηση ποιότητας 

Οι πρώτες προσπάθειες για την εστίαση του ενδιαφέροντος της διοίκησης και της 
κυβέρνησης στην ποιότητα εντοπίζονται σε πανεπιστήμια και οργανισμούς που 
αντιπροσώπευαν διάφορες ιδιωτικές δραστηριότητες. Το πρώτο εγχειρίδιο πάνω στον 

«έλεγχο της ολικής ποιότητας και της παραγωγικότητας» γράφτηκε το 1985 για ένα 
μάθημα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Το 
1992 η Ομοσπονδία Ελληνικών Επιχειρήσεων εισήγαγε το πρώτο βραβείο ποιότητας
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(που ονομάστηκε Λ. Μελά, προς τιμήν του προέδρου της εταιρίας ΕΛΑΙΣ) για την 
καλύτερη φοιτητική ερευνητική εργασία και για το καλύτερο άρθρο εφημερίδας ή 
επιχειρηματικού περιοδικού. Το 1993, υπό την αιγίδα του EFQM, μια ομάδα δέκα 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων οργάνωσε ένα δίκτυο για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΜΡ. 

TQM) στην Ελλάδα. Ακόμη το 1994 ιδρύθηκε το πρώτο «Ελληνικό Φόρουμ 
Ποιότητας», το οποίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, διοργάνωσε 
μια σειρά γεγονότων για την προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην Ελλάδα.

Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκή£ Ένωσης για το ISO 9000 και τη 
διοίκηση ποιότητας

Τη δεκαετία του ‘90 αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις ανέπτυξαν έντονο ενδιαφέρον 
για το πιστοποιητικό ISO 9000. Παρόλα αυτά, το 1995 το ενδιαφέρον της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της ποιότητας άλλαξε. Στόχος αυτής της 
κίνησης ήταν η στροφή, από την απλή συμμόρφωση σε κάποια στάνταρτς, στη 
διοίκηση ποιότητας με βάση τις αρχές της ΔΟΠ, τονίζοντας έτσι την ανάγκη εστίασης 
στη συνεχή βελτίωση. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι το πλαίσιο 
αυτοαξιολόγησης -συνοδευόμενο από ένα σύνολο οδηγιών- που αναπτύχθηκε για να 
βοηθήσει τον EFQM στην αξιολόγηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας.



2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1 Εισαγωγή
(www. efq m. or g/Default. aspx?tabid=61)

To Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Διοίκησης της Ποιότητας (European Foundation for Quality 
Management - EFQM) ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1988 (Dale, Zairi, Van der 
Wiele, Williams, 2000) από τους προέδρους δεκατεσσάρων από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες της Ευρώπης [Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation (France), Robert 
Bosch GmbH (Germany), British Telecommunications pic (UK), Bull SA (France), 
Ciba-Gelgy AG (Switzerland), AB Electrolux (Sweden), Fiat Auto SpA (Italy), KLM 
NV (Netherlands), Nestle AG (Switzerland), Olivetti SpA (Italy), Philips 
(Netherlands), Renault (France), Sulzer (Switzerland) και Volkswagen AG 
(Germany)], με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσα από την εφαρμογή της φιλοσοφίας της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας, (Jackson, 1999). Σήμερα περιλαμβάνει περισσότερους από 700 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Η αποστολή του οργανισμού είναι: (www.efqm.org/Default.aspx?tabid=60)

A· Να προάγει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας,
4- Να είναι κινητήρια δύναμη για την επίτευξη Διαρκούς Αριστείας από τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,
Α Να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

ανταγωνιστικότητα παγκόσμιας κλάσης,

Α Να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Το όραμα του οργανισμού είναι ένας κόσμος όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 
υπερέχουν.

Το Συμβούλιο Διακυβέρνησης (www. efq m. or g/Default. aspx?tabid=621 του EFQM 
παρέχει ολική στρατηγική κατεύθυνση στον οργανισμό, προκειμένου να τον 
βοηθήσει να επιτεύξει την αποστολή του με τρόπο που να είναι συνεπής με τις αξίες 
του. Επίσης, ο οργανισμός έχει συνεργάτες (National Partner Organizations - NPOs) 
(www.efqm.org/Default.aspx=71) σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι να προωθούν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, 
(www.efqm.org/Downloads/pdf/0723-InEx-en.pdf).

EF^M
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Το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας δημιουργήθηκε επίσημα το 1991 από τον EFQM σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EOQ) και -όπως και τα 
βραβεία Deming και MBNQA- είναι βασισμένο στο ευρωπαϊκό μοντέλο 
επιχειρηματικής τελειότητας του EFQM. Το 1996 το βραβείο συμπεριέλαβε και 
τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα (Jackson, 1999), ενώ το 1997 άρχισαν 
να συμμετέχουν και λειτουργικές μονάδες όπως εργοστάσια, μονάδες ερευνών, 
λειτουργιών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Την ίδια χρονιά εισήχθησαν και οι 
κατηγορίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
thttp://w~ww.efqm.org/model awards/eqa/pass).

Το βραβείο είναι ανοικτό για ευρεία γκάμα επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μέσα 
στην Ευρώπη (Τσιότρας, 2002). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε 350 από τις 
1000 μονάδες. Υπάρχουν συνολικά τέσσερις κατηγορίες βραβείων:

Ο Μεγάλες Επιχειρήσεις 
θ Λειτουργικές Μονάδες Επιχειρήσεων 
θ Επιχειρήσεις Δημοσίου Τομέα 
Ο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (< 250 άτομα).

Η αξιολόγηση διεξάγεται από ειδικούς ελεγκτές ποιότητας οι οποίοι είναι 
επιστήμονες και ακαδημαϊκοί με μεγάλη εμπειρία και ευρύτατο πεδίο γνώσεων και 
εκπαίδευσης σε θέματα που έχουν να κάνουν με ποιοτικό έλεγχο και τις σύγχρονες 

τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας. Τέλος, οι ελεγκτές είναι όλοι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης της 
Ποιότητας.

2.2 Επίπεδα Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας
(Committed to Excellence Information Brochure, 2005; Recognized for Excellence 
Information Brochure, 2004; www.eede.gr)

Στα τέλη του 2001 o EFQM καθιέρωσε τα επίπεδα αναγνώρισης της επιχειρηματικής 
αριστείας, ένα πρόγραμμα που περιέχει στάνταρτς ευρωπαϊκής εμβέλειας, τα οποία 
μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις και τμήματα επιχειρήσεων ανεξαρτήτως 
μεγέθους, κλάδου και σταδίου ωρίμανσης.

Τα προγράμματα αναγνώρισης έχουν να κάνουν με τον εορτασμό της επίτευξης του 
στόχου και την ενθάρρυνση ακόμα μεγαλύτερης προσπάθειας στο μέλλον. 
Αποτελούν σπουδαίο τρόπο υποκίνησης και συστηματικής βελτίωσης. Εστιάζουν το 

ενδιαφέρον στη μάθηση και την εκπαίδευση. Αποφέρουν σημαντικά επιτεύγματα και 
επιδεικνύουν την πρόοδο στο προσωπικό, τους προμηθευτές και τους πελάτες.
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Τα επίπεδα αναγνώρισης της επιχειρηματικής αριστείας δημιουργήθηκαν ως 
απάντηση στην ανάγκη για μια σταδιακή πορεία προς υψηλότερα επίπεδα αριστείας. 
Το αντίστοιχο έμβλημα, η διακριτική βηματική πυραμίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στις διάφορες μορφές της από τις επιχειρήσεις, ή τα τμήματά τους, που συμμετέχουν, 
ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται.

Τα τρία επίπεδα αριστείας βασίζονται στο μοντέλο EFQM και τις οχτώ βασικές 
έννοιες της επιχειρηματικής αριστείας. Το σχέδιο αυτό είναι σχεδιασμένο ως μια 
ολοκληρωμένη ιεραρχία αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 

καταστάσεις που βιώνουν οι οργανισμοί κατά τη χρήση του μοντέλου. Οι οργανισμοί 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για όποιο επίπεδο θεωρούν ότι ταιριάζει στο δικό 
τους στάδιο ωριμότητας.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
■ Να δώσει αναγνώριση ευρωπαϊκής εμβέλειας, η οποία θα επεκταθεί και σε 

οργανισμούς πέραν αυτών που είναι αναγνωρισμένοι ως πρότυπα.
■ Να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των οργανισμών που έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουν τις αρχές του μοντέλου.
■ Να παρέχει πρακτικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις 

να βελτιώσουν το επίπεδο αριστείας τους.
■ Να αναγνωρίσουν, εκτός από τους ήδη επίσημα αναγνωρισμένους και 

βραβευμένους ως νικητές ευρωπαϊκούς οργανισμούς, την προσπάθεια άλλων 
οργανισμών που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν δεσμευτεί για την 
επιχειρηματική αριστεία.

■ Να προσφέρουν πρακτικά εργαλεία και υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουν 
τους οργανισμούς που θέλουν να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματικής 
αριστείας.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελείται από τρία επίπεδα, τα 
οποία είναι όλα διαθέσιμα τόσο σε μέλη όσο και σε μη μέλη του EFQM. Τα επίπεδα 
αναγνώρισης «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» και «Αναγνώριση στην 
Επιχειρηματική Αριστεία» διατίθενται και από τους NPOs.

Η διαδικασία και τα αποτελέσματα των επιπέδων αναγνώρισης αποτελούν μια 
ελκυστική επένδυση συγκριτικά με τον χρόνο που χρειάζεται και το κόστος που 
συνεπάγονται (Committed to Excellence Information Brochure, 2005; www.eede.gr). 
Ειδικότερα:

O' Παρέχουν μια ολική θεώρηση του οργανισμού.
Ο Δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη 

άποψη των προτεραιοτήτων τους και τους παρέχουν μια κατεύθυνση για τις 
βελτιωτικές τους ενέργειες.
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O' Προσφέρουν ένα φιλικό τρόπο απόκτησης εμπειρίας σχετικά με την εφαρμογή 
του μοντέλου EFQM και την αξιολόγησης ως μέσον για τη αναγνώριση και τον 
χειρισμό βελτιωτικής δράσης.

O' Παρέχουν στους οργανισμούς ένα σημείο εκκίνησης για τον σχεδίασμά των 
προγραμμάτων βελτίωσής τους και χαράσσουν το δρόμο τους προς την αριστεία. 

O' Δίνουν την ευκαιρία στους οργανισμούς να αξιολογηθούν ανεξάρτητα από έναν 
έμπειρο ελεγκτή αξιοπιστίας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από 
τον EFQM ή από κάποιον ΝΡΟ.

■ft Δείχνουν στους υπάρχοντες άλλά και στους εν δυνάμει πελάτες ότι η αναγνώριση 
βασίζεται στη βελτίωση, δίνοντας στον οργανισμό μια καλή ευκαιρία 
προώθησης.

θ' Παρέχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας για έναν αποτελεσματικό διάλογο με 
άλλους καλά διοικούμενους οργανισμούς που χρησιμοποιούν το μοντέλο 
επιχειρηματικής αριστείας EFQM.

θ' Προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με πιστοποιημένη δέσμευση στη 
συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

O' Προσφέρουν στους οργανισμούς πανευρωπαϊκή προβολή με ποικίλους τρόπους.

Οι οργανισμοί που θα αξιολογηθούν επιτυχώς λαμβάνουν το επίσημο πιστοποιητικό 
και λογότυπο από τον EFQM με χρονική ισχύ δύο ετών για τη δέσμευσή τους ή την 
αναγνώρισή τους στην επιχειρηματική αριστεία αντίστοιχα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Επίπεδα Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας - EFQM. Οι 
διακριθείσες εταιρίες προβάλλονται σε εθνικό επίπεδο από την ΕΕΔΕ και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από τον EFQM μέσα από δεκάδες δελτία τύπου, καταχωρήσεις, 
συνεντεύξεις, μηνιαίες εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις, εκδηλώσεις κ.α..

Τέλος, τα επίπεδα αναγνώρισης «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» και 
«Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία» είναι διαθέσιμα παγκοσμίως, ενώ το 
«Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας» είναι ανοιχτό μόνο σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή 
σε πολυεθνικές που έχουν την πλειοψηφία των καταστημάτων τους στην Ευρώπη 
(αξίζει να σημειωθεί ότι οι 15 μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν εφαρμόσει 
το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM).

2.3 Η Έννοια της Επιχειρηματικής Αριστείας

Επιχειρηματική αριστεία είναι η ισόρροπη ικανοποίηση όλων όσων έχουν συμφέρον 
από την επιχείρηση:
Α- των μετόχων,
^ του προσωπικού,
■i· των πελατών,
•i· των προμηθευτών.
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Α· της κοινωνίας.

Για πρώτη φορά η επιχειρηματική αριστεία δεν επικεντρώνεται μόνο σε επίπεδο 
οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά αξιολογείται και η βιώσιμη ανάπτυξη της 
επιχείρησης καθώς και όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν (Dale, Zairi, Van der 
Wiele, Williams, 2000). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι λοιπόν η πορεία προς 
την Επιχειρηματική Αριστεία μέσα από μια διαδικασία συνεχούς προόδου.

Η προσέγγιση της Ολικής Ποιότητας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που σχετίζεται 
με ένα φάσμα προσεγγίσεων σε επιμέρους τμήματα και διαδικασίες του οργανισμού.

2.4 Προδ ιαγραφές Συμμετοχής Εταιριών
('www.eede.gr')

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 

κριτήρια:
■ εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (π.χ. ISO 9001, 

HACCP κ.α)
■ λειτουργία τουλάχιστον 3 χρόνων
■ θα πρέπει η εταιρία να απασχολεί τουλάχιστον 10 εργαζόμενους (μόνιμο 

προσωπικό)
■ ισχύουν οι προδιαγραφές των λειτουργικών συστημάτων
■ επιθυμητό είναι να έχει αποδοθεί στον οργανισμό διάκριση στον τομέα του.

2.5 Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Committed to 
Excellence)
(www.efqm.org/levels/committed/intro.htm')

(www.efqm.org/Default.aspx?tabid=156')

Αυτό το επίπεδο είναι το χαμηλότερο και είναι σχεδιασμένο για 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αρχή της 
πορείας τους προς την επιχειρηματική αριστεία. Στο στάδιο αυτό 
οι πρακτικές μπορεί να είναι αδόμητες με αποτέλεσμα ο 
οργανισμός να ενδιαφέρεται για τη χρησιμοποίηση του μοντέλου 

EFQM ως μέσο συντονισμού και επικέντρωσης σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης. Η 
συμμετοχή στη διαδικασία για την απόκτηση του τίτλου εκτός από την επιβεβαίωση 
της προόδου σε τρίτους με τη χρήση του αντίστοιχου εμβλήματος σε διαφημιστικές 
και εμπορικές προσπάθειες, δίνει επίσης τη δυνατότητα στον οργανισμό να 
κατανοήσει το τρέχον επίπεδό του και να θέσει προτεραιότητες βελτίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται διακρίνεται σε δύο στάδια: στο 
πρώτο, οι οργανισμοί περνούν από μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης υψηλού 
επιπέδου χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που βασίζεται στα εννιά κριτήρια
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του μοντέλου EFQM. Με αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί μπορούν να συγκρίνουν το 
επίπεδο στο οποίο βρίσκονται με αυτό των πρότυπων οργανισμών και να εντοπίσουν 
τα δυνατά σημεία και τις περιοχές όπου μπορούν να βελτιωθούν. Το δεύτερο στάδιο 
απαιτεί από τον οργανισμό να παρουσιάσει τις δράσεις βελτίωσης που έχει 
υλοποιήσει. Πρέπει ο οργανισμός να δείξει ότι έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα πλάνο 
βελτίωσης που βασίζεται στην αξιολόγηση που προέκυψε από την αυτοαξιολόγηση 
του πρώτου σταδίου στα 9 κριτήρια του μοντέλου EFQM. Αυτό θα επιβεβαιωθεί στη 
διάρκεια μιας επίσκεψης 1-2 ημερών από εκπαιδευμένο αξιολογητή μέσα από μια 
διαδικασία συναντήσεων, συζητήσεων και επιθεωρήσεων των κατάλληλων 
εγγράφων.

Η επιτυχής πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας επιτρέπει στον οργανισμό να 
κάνει χρήση του λογότυπου του EFQM για σκοπούς προώθησης πωλήσεων. Όλες οι 
αιτούμενες επιχειρήσεις λαμβάνουν υλικό που εξηγεί το μοντέλο επιχειρηματικής 
αριστείας και δίνει μια περιγραφή των πρακτικών που ακολουθούνται από 
επιχειρήσεις ηγέτες.

2'.6 Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Recognized for 
Excellence)
(www.efqm.org/levels/recognised/intro.htm)
(www.efqm.org/Default/aspx?tabid=155)

Έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις ή οργανισμούς με εμπειρία στη 
χρήση του μοντέλου EFQM και βασίζεται στα 32 υποκριτή ρια. 
Παρέχει αναγνώριση της καλής διοίκησης όπως επίσης και τα 
πλεονεκτήματα μιας δομημένης προσέγγισης για την αναγνώριση 
των δυνατών σημείων και των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση 
στην επιχείρηση.

Στο επίπεδο αυτό τα αποτελέσματα των πρακτικών θα πρέπει να οδηγούν σε συνεχή 
βελτίωση για τουλάχιστον τρία χρόνια ενώ έχει αρχίσει μια διαδικασία συγκριτικής 
αξιολόγησης (benchmarking) εξωτερικά Η διαδικασία συστηματικής βελτίωσης θα 
πρέπει να έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής κατά μήκος του οργανισμού για τουλάχιστον 
τρία χρόνια ενώ οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι υπό διαρκή έλεγχο και 
βελτιώνονται συστηματικά μέσα από μια διαδικασία συχνής επιθεώρησης.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τους υποψηφίους είναι παρόμοια με αυτή για το 
ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας με τη διαφορά ότι η έκθεση αυτοαξιολόγησης που 

υποχρεούνται να ετοιμάσουν είναι μικρότερη σε έκταση (52 σελίδες) και είναι 
βασισμένη σε προκαθορισμένο σχήμα. Ακόμη, δεσμεύονται να φιλοξενήσουν μια 
ομάδα 2-5 εκπαιδευομένων αξιολογητών σε μια επίσκεψη που τυπικά κρατά τρεις
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μέρες. Οι αξιολογητές αξιολογούν την εταιρία αρχικά ατομικά και στη συνέχεια 
συγκεντρώνονται για να συμφωνήσουν σε μια κοινή βαθμολογία και να 
προετοιμάσουν ερωτήσεις για το site visit. Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με το 
σύστημα RADAR και κυμαίνεται σε κλίμακα 0-1000 βαθμών. Αν η εταιρία 
συγκεντρώσει 400 βαθμούς αποκτά και τον τίτλο της «Αναγνώρισης στην 
Επιχειρηματική Αριστεία». Στην αντίθετη περίπτωση οι αξιολογητές κρίνουν αν η 
εταιρία συγκεντρώνει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να της αποδοθεί ο τίτλος της 
«Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία».

Αντίθετα με τη διαδικασία του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας, η διαδικασία αυτή 
δεν είναι περιορισμένου χρόνου και μπορεί να λάβει χώρα τακτικά μέσα σε περίοδο 
12 μηνών.

Η πρόκληση της αίτησης για την αναγνώριση στην επιχειρηματική αριστεία επιφέρει 
σε έναν οργανισμό σημαντικά οφέλη όπως: (R4E Information Brochure, 2004)
■ Μια έμπειρη ομάδα ασκούμενων μάνατζερ παρέχει αξιολόγηση και έγγραφη 

ανάδραση πληροφοριών (feedback) για όλα τα στοιχεία του οργανισμού. Κάτι 
τέτοιο βοηθά στο να ληφθεί διορθωτική δράση.

■ Παρέχει πανευρωπαϊκή αναγνώριση, τοποθετώντας τον οργανισμό χωριστά από 
τους ανταγωνιστές του και βοηθώντας τον να παρακινεί το προσωπικό του.

■ Παρέχει ένα βαθμολογικό προφίλ, το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για σύγκριση 
της απόδοσης με επιχειρήσεις σε παρόμοιο επίπεδο ωριμότητας.

■ Η διαδικασία και η μεθοδολογία βασίζονται σε ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται 
από οργανισμούς πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί λιγότερους πόρους από το 
επίπεδο υποβολής για το βραβείο.

■ Παρέχει μια συστηματική και συνεπή προσέγγιση, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τμήματα/ θυγατρικές μέσα σε έναν μεγάλο οργανισμό.

Οι οργανισμοί στους οποίους απονέμεται ο τίτλος της «Αναγνώρισης στην 
Επιχειρηματική Αριστεία» θεωρούνται ως καλά διοικούμενοι και πιθανότατα 
θεωρείται ότι απέχουν ένα βήμα από το επίπεδο του φιναλίστα για το ευρωπαϊκό 
βραβείο ποιότητας. Επιπλέον, τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα 
αναγνώρισης για εμπορικούς σκοπούς.



2.7 Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award)
(w"v\w.efqm.org/levels/eqa/intro.htm; www.efqm.org/Default.aspx?tabid=154;
Bohoris, 1995)

«

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικής αριστείας και 
αποτελεί έναν αυστηρό και απαιτητικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός 
αυτός είναι σχεδιασμένος για οργανισμούς ή επιχειρησιακές 
μονάδες που θεωρούνται εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και που 
διαθέτουν πενταετές τουλάχιστον ιστορικό συνεχούς βελτίωσης. Οι 
συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν διενεργήσει αυτοαξιολόγηση με 
βάση το μοντέλο EFQM περισσότερες από μία φορές και έχουν 
συγκεντρώσει τουλάχιστον 450 βαθμούς σε κλίμακα βαθμολογίας Ο
Ι 000.

To EQA βασίζεται στο μοντέλο EFQM, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση και για 
άλλα εθνικά και τοπικά βραβεία ποιότητας. Η διαδικασία ξεκινά με τους υποψηφίους 
να υποβάλλουν στους αξιολογητές μια λεπτομερή έκθεση αυτοαξιολόγησης 75 
σελίδων, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με βάση το μοντέλο EFQM. Η ομάδα 
αξιολόγησης αποτελείται από ανεξάρτητους αξιολογητές του βραβείου, οι οποίοι 
είναι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, συμμετέχουν στη διαδικασία εθελοντικά και 
χωρίς πληρωμή και είναι ανώτατα διοικητικά στελέχη προερχόμενα από διάφορες 
χώρες και βιομηχανίες. Ο αριθμός των αξιολογητών ανέρχεται στα 4-8 άτομα, 
ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Σε περίπτωση που η 
έκθεση αυτοαξιολόγησης βαθμολογηθεί πάνω από το ανώτερο όριο που έχει θέσει η 
Επιτροπή Βραβείων, τότε η ομάδα των αξιολογητών θα επισκεφτεί τον οργανισμό για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν με 
ανεξάρτητες αποδείξεις όλα όσα αναφέρονται στην έκθεση και να επαληθευτεί η 
βαθμολογία. Η ίδια ομάδα μετά την πραγματοποίηση της επιτόπιας επίσκεψης 
συντάσσει μια αναφορά την οποία και καταθέτει σε ειδική επιτροπή, η οποία 
αποφασίζει και τα επίπεδα αναγνώρισης για τους υποψηφίους.

Τα επίπεδα αναγνώρισης για τους συμμετέχοντες είναι τα ακόλουθα:

• Φιναλίστα (Finalist)'. Υποδηλώνει έναν υψηλό βαθμό 
τελειότητας, τη διοίκηση ποιότητας και τη συστηματική 
επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης.

• Βραβευμένοι Αιαγωνιζόμενοι (Prize Winners): Υποδηλώνει ότι 
οι οργανισμοί υπερέχουν σε κάποια βασική έννοια 
επιχειρηματικής τελειότητας, όπως για παράδειγμα η ηγεσία 

και η συνέπεια σκοπού, η εστίαση στον πελάτη, η
ενσωματωμένη κοινωνική ευθύνη κ.α..
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Νικητές Βραβείου (Award winners): Υποδηλώνει ότι οι οργανισμοί έχουν 
διακριθεί και θεωρούνται πρότυπα.



3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EFQM
('www.efqm.org/Default.aspx?.tabid=35') EFQM
3.1 Εισαγωγή

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δομή και το στάδιο ωρίμανσης του, ένας οργανισμός 
χρειάζεται να δημιουργήσει ένα κατάλληλο σχέδιο διοίκησης.

Το μοντέλο EFQM σχηματίστηκε στις αρχές του 1992 ως μια βάση αξιολόγησης των 
οργανισμών για το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας (Laszlo, 1996). Αποτελεί πλέον το 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο επιχειρησιακό πλάνο στην Ευρώπη και έχει γίνει η 
βάση για την πλειοψηφία των εθνικών και των τοπικών βραβείων ποιότητας.

Το μοντέλο αριστείας EFQM είναι ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθάει τις 
επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν σε ποιο στάδιο της πορείας τους προς την αριστεία 
βρίσκονται, να καταλάβουν τα λάθη τους και να αναλάβουν δράσεις για βελτίωση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους:
□ ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης
□ ως ένας τρόπος μέτρησης της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με επιχειρήσεις 

πρότυπα.
□ ως οδηγός για τον εντοπισμό των περιοχών προς βελτίωση
□ ως βάση για ένα κοινό τρόπο σκέψης και κώδικα επικοινωνίας
□ ως μια δομή για το σύστημα διοίκησης του οργανισμού.

Το μοντέλο αριστείας EFQM είναι ένα μη περιγραφικό πλαίσιο που βασίζεται σε 
εννιά κριτήρια. FIέvτε από αυτά ονομάζονται «προϋποθέσεις» (enablers) και τα 
υπόλοιπα τέσσερα αποτελούν τα «αποτελέσματα» (results). Οι «προϋποθέσεις» 
αναφέρονται στο τι κάνει μια επιχείρηση, ενώ τα «αποτελέσματα» στο τι πετυχαίνει η 
επιχείρηση αυτή. Τα «αποτελέσματα» εξαρτώνται από τις «προϋποθέσεις» και οι 
«προϋποθέσεις» βελτιώνονται μέσω ανατροφοδότησης από τα «αποτελέσματα».

Το εν λόγω μοντέλο, το οποίο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την 
επίτευξη διαρκούς αριστείας σε όλα τα επίπεδα απόδοσης, βασίζεται στην 
προϋπόθεση ότι:

Τα άριστα αποτελέσματα όσον αφορά την Απόδοση, τους Πελάτες, τους Ανθρώπους και 
την Κοινωνία επιτυγχάνονται μέσω της Πολιτικής και της Στρατηγικής της Ηγεσίας, η 
οποία διαμορφώνεται από το Ανθρώπινο Δυναμικό, τις Συνεργασίες και τους Πόρους 
και τις Διαδικασίες.
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3.2 Οι Βασικές Έννοιες της Επιχειρηματικής Αριστείας
(www.efqm.org/Default.aspx?tabid=36 ; Τσιότρας, 2002)

Προκειμένου ένας οργανισμός να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη χρήση του 
μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας EFQM, θα πρέπει πρώτα μια ομάδα διοίκησης 
να εξασφαλίσει ότι ο οργανισμός αυτός συμβαδίζει με αυτές τις έννοιες. Είναι 
κατανοητό ότι αν αυτές οι έννοιες δεν είναι πλήρως κατανοητές και αποδεκτές, τότε η 
πρόοδος που συνεπάγεται η υιοθέτηση του μοντέλου είναι δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί.

Η σειρά παρουσίασης τους είναι τυχαία, καθότι δεν υπάρχει ιεραρχία ανάμεσα στις 
έννοιες αυτές. Επιπλέον, η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική, αφού οι επιχειρήσεις 
εξελίσσονται και βελτιώνονται διαρκώς ανεβάζοντας έτσι τον πήχη της απόδοσής και 
της αριστείας. Παρόλα αυτά, η δέσμευση της διοίκησης στην αποδοχή των αρχών 
αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο οργανισμός να πετύχει την 
επιχειρηματική τελειότητα.

Οι βασικές έννοιες είναι οι ακόλουθες:
(www.valuebasedmanagement.net/methods efqm.html; 
www.eede.gr/pdf/efqmcel .pdf; Edgeman, 2000)

& Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα

Η επιχειρηματική αριστεία εξαρτάται από την ικανοποίηση των υπαλλήλων, των 
πελατών, των προμηθευτών, των μετόχων και της κοινωνίας, γενικότερα.

& Εστίαση στον Πελάτη

Ο πελάτης θεωρείται ως ο τελικός και απώτερος κριτής των προϊόντων /υπηρεσιών. Η 
εστίαση στις ανάγκες τωρινών και δυνητικών πελατών συντελεί στην καλύτερη 
εξυπηρέτησή τους, στην αύξηση της αφοσίωσής και, κατά συνέπεια, στην αύξηση 
του μεριδίου αγοράς.

& Ηγεσία και Συνέπεια στο Σκοπό

Η δέσμευση της ηγεσίας με πράξεις για την επιδίωξη της τελειότητας εμπνέει 
σαφήνεια και σταθερότητα σκοπού μέσα στον οργανισμό και αυτό συντελεί στη 
δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την επίτευξή της.

& Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Στοιχείων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του οργανισμού είναι η κατανόηση 
των επιμέρους διαδικασιών, όπως επίσης είναι και η διοίκηση και ο σχεδιασμός 
βελτιώσεων βάσει αξιόπιστων πληροφοριών για τις αντιλήψεις των ομάδων 
συμφερόντων.
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& Ανάπτυξη και Εμπλοκή του Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού απελευθερώνονται διαμέσω μιας 
νοοτροπίας αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενδυνάμωσης και επικοινωνίας, που το 
παρακινεί να συμμετέχει ενώ ταυτόχρονα του δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθεί, 
συμβάλλοντας έτσι και στη διάχυση της γνώσης.

& Συνεγής Μάθηση. Καινοτομία και Βελτίωση

Η δημιουργία μιας κουλτούρας, που είναι σύμφωνη με τις αρχές της διαρκούς 
μάθησης, καινοτομίας και βελτίωσης, και η ανάπτυξη καναλιών ανταλλαγής γνώσεων 
συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.

& Ανάπτυξη Συνεργασιών

Η ύπαρξη μακροχρόνιων, αμοιβαίως επωφελών σχέσεων με τους προμηθευτές, 
βασισμένων στην εμπιστοσύνη και τη συγχρονισμένη κατεύθυνση προς τους κοινούς 
στόχους, συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία ενός οργανισμού.

& Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η επιχειρηματική αριστεία συνεπάγεται την υπέρβαση του ελάχιστου ρυθμιστικού 
πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός και η προσπάθεια για την 
κατανόηση και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των ομάδων συμφερόντων του 
στην κοινωνία.

Re wit* Or lend Bon

People Development & Involvement

Σχήμα 2: Οι βασικές έννοιες της Επιχειρηματικής Λριστείας (Πηγή: www.efqm.org)
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3.3 Η Φιλοσοφία και η Δυναμική του Μοντέλου

Η φιλοσοφία του μοντέλου βασίζεται στο γεγονός ότι ένας οργανισμός μπορεί να 
αριστεύσει επιχειρηματικά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, η ηγεσία με 
τη χάραξη της πολιτικής και της στρατηγικής της εταιρίας και διαχειριζόμενη τους 
πόρους και τις διαδικασίες με γνώμονα την ικανοποίηση πελατών, εργαζομένων και 
κοινωνικού συνόλου και με τη συμβολή της καινοτομίας οδηγεί τελικά σε βελτίωση 
των αποτελεσμάτων, όσον αφορά τους εμπλεκόμενους και τα οικονομικά 
αποτελέσματα. Στη συνέχεια γίνεται ανασκόπηση της όλης προσπάθειας και 
εξάγονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Η όλη διαδικασία είναι δυναμική:

1) Η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση των αποτελεσμάτων δεν γίνεται μια φορά, 
αλλά έχει τη μορφή ενός φαύλου κύκλου, χρησιμοποιώντας κάθε φορά σαν 
εφαλτήριο τη μάθηση και τα συμπεράσματα από την προηγούμενη ανασκόπησή 
της.

2) Ένα άλλο στοιχείο της δυναμικότητας είναι ότι οι προϋποθέσεις επιφέρουν τα 
αποτελέσματα, κάτι που αποκαλείται σχέση «αιτίας - αποτελέσματος».

3) Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει τη δυναμική του μοντέλου είναι ότι ορισμένα 
υποκριτήρια περιέχουν δείκτες πρόβλεψης, ενώ άλλα περιέχουν δείκτες 
αποτελεσμάτων. Οι δείκτες πρόβλεψης χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της 
στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας προκειμένου να επιτευχθούν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα.

3.4 Η Λογική Radar
(R4E Information Brochure, 2004; Committed to Excellence Information Brochure, 
2004; www.eede.gr/pdf/efqmcel .pdf)

Ένα βασικό εργαλείο βαθμολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αυτοαξιολόγησης είναι η λογική RADAR. Η ίδια λογική βρίσκεται και στην καρδιά 
του μοντέλου EFQM.

Τα αρχικά RADAR αντιστοιχούν στα ακόλουθα:
Results (Αποτελέσματα)
Approach (Προσέγγιση)
Deployment (Εφαρμογή)
Assessment and Review (Αξιολόγηση και Ανασκόπηση)
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RADAR.

Σχήμα 3: Η λογική RADAR (Πηγή: «The EFQM Excellence Model”, 1999)

Σύμφωνα με τη λογική αυτή ένας οργανισμός πρέπει:
• Να καθορίζει τα Αποτελέσματα στα οποία στοχεύει ως μέρος της διαδικασίας 

σχεδιασμού της πολιτικής και της στρατηγικής. Τα αποτελέσματα αυτά 
καλύπτουν την απόδοση του οργανισμού, τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά, 
και τις αντιλήψεις των κοινωνικών της εταίρων.

• Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ορθών 
Προσεγγίσεων, προκειμένου να έρθουν τα απαραίτητα αποτελέσματα τόσο στο 
παρόν όσο και στο μέλλον.

• Να Αναπτύσσει τις προσεγγίσεις με τρόπο συστηματικό, προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη εφαρμογή.

• Να Αποτιμά και να Ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα τόσο των προσεγγίσεων 
όσο και της εφαρμογής τους, βασιζόμενος σε μετρήσεις και αναλαμβάνοντας 
δράσεις για τη βελτίωσή τους.

Ουσιαστικά η λογική RADAR στηρίζεται στη λογική του κύκλου συνεχούς 
βελτίωσης Deming, σύμφωνα με τον οποίο προηγείται ο σχεδιασμός δράσης, 
ακολουθεί η εφαρμογή του σχεδίου, η επιθεώρηση των αποτελεσμάτων της 
εφαρμογής και τέλος η ανασκόπηση για τη δημιουργία προτάσεων βελτίωσης.
Οταν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί το μοντέλο για σκοπούς αυτοαξιολόγησης, για 
παράδειγμα, τα στοιχεία «Προσέγγιση», «Εφαρμογή», «Αξιολόγηση» και 
«Ανασκόπηση» της λογικής RADAR εφαρμόζονται για κάθε ένα υποκριτήριο της 

ομάδας των «προϋποθέσεων», ενώ το στοιχείο «Αποτελέσματα» για κάθε ένα 
υποκριτήριο της ομάδας των «αποτελεσμάτων».

Τέλος, το αν θα αποφασίσει ένας οργανισμός να βαθμολογήσει ή όχι την 
αυτοαξιολόγηση είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και πάντα σε
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συνάρτηση με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η αυτοαξιολόγηση. Για την καλύτερη 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης ο EFQM παρέχει στους χρήστες του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας δύο εργαλεία: την κάρτα RADAR και την κάρτα 
Pathfinder.

Η Κάρτα RADAR
(EFQM, “The EFQM Excellence Model” 1999; EFQM, “Assessor Scorebook”, 1999)

Αν ο οργανισμός αποφασίσει να βαθμολογήσει την αυτοαξιολόγηση, υπάρχει η
κάρτα RADAR, η οποία χρησιμοποιείται και από τους αξιολογητές του EFQM κατά
την αξιολόγηση αιτήσεων για το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας.

Ακολουθεί η περιγραφή των επιμέρους στοιχείων της έννοιας RADAR:

■ Το στοιχείο «Αποτελέσματα» αφορά στο τι επιτεύχθηκε κατά τη λειτουργία του 
οργανισμού. Οι τάσεις (trends) συγκρίνουν δεδομένα αποτελεσμάτων κατά το 
πέρασμα του χρόνου. Σε μια άριστη επιχείρηση τα αποτελέσματα θα δείξουν 
θετική τάση και /ή διαρκή καλή απόδοση, οι στόχοι (targets) θα είναι κατάλληλοι 
και θα έχουν επιτευχθεί ή ακόμα και ξεπεραστεί και η απόδοση, όπως αυτή 
προκύπτει από σύγκριση με άλλους οργανισμούς, θα είναι καλή και θα είναι 
αποτέλεσμα των προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα, η εμβέλεια των αποτελεσμάτων θα 
απευθύνεται σε όλες τις σχετικές περιοχές.

■ Το στοιχείο «Προσέγγιση» αφορά στο σχέδιο δράσης του οργανισμού και τους 
λόγους για τους οποίους επιλέγεται αυτός ο τρόπος δράσης. Η προσέγγιση 
κρίνεται ως προς το αν είναι εμπεριστατωμένη (sound) και ενοποιημένη 
(integrated). Μια προσέγγιση είναι εμπεριστατωμένη όταν απευθύνεται σε όλες 
τις διαστάσεις του υποκριτηρίου και περιλαμβάνει διαδικασίες οι οποίες 
επικεντρώνονται στα συμφέροντα των εμπλεκομένων. Αντίστοιχα, είναι 
ενοποιημένη όταν ο βαθμός στον οποίο υποστηρίζεται η πολιτική και στρατηγική 
είναι μεγάλος και όταν υπάρχει σύνδεση με άλλες προσεγγίσεις (όπου 

χρειάζεται).

■ Το στοιχείο «Εφαρμογή» αφορά στην πρακτική εφαρμογή των όσων έχει 
αποφασίσει ο οργανισμός στα πλαίσια του σχεδίου δράσης και έχει αναφέρει στο 
στοιχείο της «Προσέγγισης». Η αριστεία της εφαρμογής μετριέται βάσει του εάν 
και κατά πόσο η προσέγγιση εφαρμόζεται (implemented) στις κατάλληλες 
περιοχές και εάν εφαρμόζεται συστηματικά (systematic).

■ Τέλος, το στοιχείο «Αξιολόγηση και Ανασκόπηση» δεν είναι παρά η επιθεώρηση 
των ενεργειών εφαρμογής της προσέγγισης και ο σχεδιασμός και η ιεράρχηση 
δράσεων προς βελτίωση. Σε έναν οργανισμό του οποίου η λειτουργία θεωρείται 
ότι πλησιάζει την τελειότητα η προσέγγιση και η εφαρμογή αυτής θα είναι



αντικείμενο συστηματικών μετρήσεων (measurement), θα αναληφθούν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιμόρφωση και ενημέρωση της 
επιχείρησης (learning), όπως π.χ. “benchmarking”, αλλά και κάθε είδους έλεγχοι 
για τον προσδιορισμό των καλύτερων πρακτικών και ευκαιριών βελτίωσης. 
Τέλος, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των διαδικασιών μάθησης θα 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση, τον σχεδίασμά και την εφαρμογή 
βελτιωτικών δραστηριοτήτων (improvement).

Η Κάρτα PATHFINDER
(EFQM, “The EFQM Excellence Model” 1999)

Στην περίπτωση που ένας οργανισμός αποφασίσει αυτοαξιολογηθεί χωρίς να προβεί 
σε βαθμολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η κάρτα Pathfinder. Πρόκειται για ένα 
εργαλείο υποστήριξης και βοήθειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στον 
εντοπισμό δυνατών σημείων και ευκαιριών βελτίωσης καθώς και στην ανάπτυξη 
βελτιωτικών σχεδίων δράσης.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στο μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM τόσο σε 
επίπεδο κριτηρίων όσο και υποκριτηρίων και βασίζεται στη λογική της κάρτας 
RADAR που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
ερωτήσεις τόσο για τις «προϋποθέσεις» όσο και για τα «αποτελέσματα» και η χρήση 
της είναι απλή. Αρχικά επιλέγεται ένα κριτήριο ή υποκριτήριο και στη συνέχεια 
ασκούνται μια σειρά ερωτήσεων από τον αντίστοιχο τομέα των προϋποθέσεων ή των 
αποτελεσμάτων. Οι απαντήσεις υποδεικνύουν τα δυνατά σημεία της επιχείρησης 
όπως επίσης αποκαλύπτουν και πιθανές περιοχές βελτίωσης. Για την ολοκλήρωση 
του σκοπού της αξιολόγησης ενδείκνυται η λήψη βελτιωτικών μέτρων για τις 
περιοχές στις οποίες διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

3.5 Τα Κριτήρια του Μοντέλου και η Βαρύτητα τους
(www.efqm.on;/Default.aspx?tabid=40')

Το πρότυπο ΔΟΠ που αναπτύχθηκε σαν πλαίσιο για το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας 
δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό να αυτοαξιολογηθεί, παρέχοντας ένα γενικό 
πλαίσιο κριτηρίων, βάσει των οποίων μπορεί κάθε οργανισμός ή μέρος αυτού, να 
αξιολογηθεί σε σχέση με την πρόοδό του προς την επιχειρηματική αριστεία. Οι 
καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός συστήματος ΔΟΠ είναι η ανάπτυξη 
διαδικασιών στους τομείς της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, της πολιτικής 
και της στρατηγικής και των πόρων του οργανισμού, κάτω από την καθοδήγηση της 
ηγεσίας του.
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Το μοντέλο περιλαμβάνει εννιά κριτήρια (Nabitz, Klazinga, 1999 ; Edgeman, 2000 ), 
τα πέντε πρώτα από τα οποία αποτελούν τις «προϋποθέσεις» (enablers) ενώ τα 
τέσσερα τελευταία τα «αποτελέσματα» (results). Κάθε κριτήριο αποτελείται από έναν 
αριθμό υποκριτηρίων, τα οποία δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση 
του οργανισμού σε κάθε κριτήριο (Shergold, Reed, 1996). Τέλος, κάτω από κάθε 
υποκριτήριο υπάρχει μια λίστα σημείων για καθοδήγηση και καλύτερη κατανόηση 
του υποκριτηρίου. Η λίστα των σημείων αυτών δεν είναι εξαντλητική και η χρήση 
τους δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εξαρτάται από το είδος του οργανισμού.
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Σχήμα 4: Το μοντέλο του EFQM (Πηγή: www.valuebasedmanagement.net/methods_efqiTLhtnd)

Τα βέλη τονίζουν τη δυναμική φύση του μοντέλου. Δείχνουν ότι η καινοτομία και η 
μάθηση βοηθούν στη βελτίωση των «προϋποθέσεων», η οποία στη συνέχεια οδηγεί 
στη βελτίωση των «αποτελεσμάτων» (Shergold & Reed, 1996).

Τα εννέα κουτιά του μοντέλου, που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα αναπαριστούν τα 
κριτήρια με βάση τα οποία εκτιμάται η πρόοδος του οργανισμού σε σχέση με την 
αριστεία. Σε κάθε κριτήριο αντιστοιχεί και ένας συντελεστής βαρύτητας, ανάλογα με 
τη σημαντικότητά του για την πορεία προς την αριστεία, όπως αυτοί τέθηκαν από τον 
EFQM. Τόσο οι «προϋποθέσεις» όσο και τα «αποτελέσματα» συγκεντρώνουν το 50% 
της βαθμολογίας, ώστε συνολικά το άθροισμά τους να ισούται με 100%.

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_efqiTLhtnd


Παρακάτω αναλύονται τα εννιά κριτήρια και τα 32 υποκριτήρια του μοντέλου 
(Τσιότρας, 2002; EFQM, 2004; Pitt, 1999; Lazio, 1996; Nabitz & Klazinga, 1999):

Προϋποθέσεις: Τα πέντε πρώτα κριτήρια του Μοντέλου εξετάζουν το πώς ο 
οργανισμός προσεγγίζει και υλοποιεί τις βασικές του δραστηριότητες.

Α. Ηνεσία (Συντελεστήε Βαούτηταε: 10%)

(Lipovatz, 1998)

Οι καλοί ηγέτες αναπτύσσουν και κάνουν 
εφικτή την επίτευξη της αποστολής και 
του οράματος του οργανισμού. 
Δημιουργούν αξίες και συστήματα που 
είναι απαραίτητα για τη διαρκή επιτυχία 
και τα κάνουν εφικτά μέσω των πράξεων 

και των συμπεριφορών τους. Κατά την περίοδο αλλαγών διατηρούν τη συνέπεια στον 
σκοπό, ενώ όταν είναι αναγκαίο οι ηγέτες αλλάζουν την κατεύθυνση του οργανισμού 
και εμπνέουν και τους άλλους να ακολουθήσουν.

Η κατηγορία αυτή εξετάζει το βαθμό στον οποίο:

Α1. Η Ηγεσία αναπτύσσει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης και 
αποτελεί ζωντανό πρότυπο για τη δημιουργία κουλτούρας «αρίστευσης».
Α2. Η Ηγεσία εξασφαλίζει προσωπικά την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση 
του συστήματος διοίκησης της επιχείρησης.
A3. Η Ηγεσία έρχεται σε προσωπική επαφή με πελάτες, συνεργάτες και 
εκπροσώπους της κοινωνίας.
Α4. Η Ηγεσία υποστηρίζει μια κουλτούρα αριστείας μέσω των ανθρώπων του 
οργανισμού.

Α5. Η Ηγεσία αναγνωρίζει και προωθεί την αλλαγή του οργανισμού.

Β. Πολιτική και Στρατηνική (Συντελεστής Βαούτηταε: 8%)

Οι οργανισμοί που αριστεύουν 
εφαρμόζουν την αποστολή και το όραμά 
τους αναπτύσσοντας μια εστιασμένη στους 
κοινωνικούς εταίρους στρατηγική, η οποία 

λαμβάνει υπόψη την αγορά και τον κλάδο 
μέσα στον οποίο ανήκει. Για τον σχηματισμό και την εφαρμογή της κατάλληλης



στρατηγικής αναπτύσσονται και επιστρατεύονται πολιτικές, σχέδια, στόχοι και 
διαδικασίες.

Η κατηγορία αυτή εξετάζει το βαθμό στον οποίο:

Β1. Η Πολιτική και Στρατηγική της επιχείρησης βασίζεται στις τωρινές και 
μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες όλων των κοινωνικών εταίρων της.

Β2. Η Πολιτική και Στρατηγική βασίζεται σε πραγματική πληροφόρηση, η οποία 
προκύπτει από μετρήσεις απόδοσης, έρευνα, και δραστηριότητες που ευνοούν τη 

μάθηση και τη δημιουργία.

Β3. Η Πολιτική και Στρατηγική διαμορφώνεται, ελέγχεται και ανανεώνεται.

Β4. Η Πολιτική και Στρατηγική αναπτύσσεται μέσα από ένα πλαίσιο βασικών 
διαδικασιών.

Γ. Ανθρώπινο Δυναΐίΐκό (Συντελεστήα Βαρύτητας: 9%)

Οι οργανισμοί πρότυπα διαχειρίζονται, 
αναπτύσσουν και αναδεικνύουν την πλήρη 
δυναμικότητα του προσωπικού τους σε 

ατομικό, ομαδικό και επιχειρησιακό 
επίπεδο. Ακόμη, ενισχύουν το δίκαιο και 

την ισότητα, όπως επίσης ενισχύουν τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, νοιάζονται, ανταμείβουν και αναγνωρίζουν, με 
τρόπο που υποκινεί και που αυξάνει την αφοσίωση του προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο:

Γ1. Οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διοικούνται και βελτιώνονται.
Γ2. Οι ικανότητες και οι γνώσεις των ανθρώπων αναγνωρίζονται, αναπτύσσονται και 
διατηρούνται.
Γ3. Οι άνθρωποι συμμετέχουν και ενδυναμώνουν.
Γ4. Πετυχαίνεται ο διάλογος μεταξύ του προσωπικού και της επιχείρησης.
Γ5. Υπάρχει επιβράβευση, αναγνώριση και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.

Δ. Συνερνασίεα και Πόοοι (Συντελεστήα Βαρύτηταν 9%)

Οι άριστες επιχειρήσεις σχεδιάζουν και 
χειρίζονται τις εξωτερικές συνεργασίες, 
τους προμηθευτές και τους εσωτερικούς 
πόρους, προκειμένου να υποστηρίξουν
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την Πολιτική και Στρατηγική και την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών. 
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και ενώ χειρίζονται τις συνεργασίες και τους 
πόρους τους, προσπαθούν να εξισορροπήσουν τόσο τις δικές τους τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες, όσο και αυτές της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο:
Δ1. Διαχειρίζονται οι εξωτερικές συνεργασίες.
Δ2. Διαχειρίζονται τα οικονομικά.
Δ3. Διαχειρίζονται οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα υλικά.
Δ4. Διαχειρίζεται η τεχνολογία.
Δ5. Διαχειρίζονται οι γνώσεις και οι πληροφορίες.

Ε. Διαδικασίεε (Συντελεστήα Βαρύτητας: 14%)

Πρόκειται για το τελευταίο κριτήριο των 
«προϋποθέσεων» και έχει να κάνει με τον 
τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 
σχεδιάζει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τις 
διαδικασίες του με σκοπό τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, τους άμεσα ενδιαφερομένους και την 
υποστήριξη της Πολιτικής και Στρατηγικής του.

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο:

Ε1. Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται συστηματικά.
Ε2. Οι διαδικασίες βελτιώνονται, όποτε χρειάζεται, χρησιμοποιώντας την καινοτομία 
για πλήρη ικανοποίηση και προσφορά αυξημένης αξίας στους πελάτες και όλους τους 
κοινωνικούς εταίρους της επιχείρησης.

Ε3. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών.
Ε4. Οι σχέσεις με τους πελάτες διαχειρίζονται αποτελεσματικά και βελτιώνονται.

Αποτελέσματα: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια σχετικά με το τι 
έχει πετνχει ο οργανισμός σαν αποτελέσματα των προσεγγίσεών του στις βασικές 
δραστηριότητες που εξετάστηκαν στην ομάδα «προϋποθέσεις».
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ΣΤ. Αποτελέσματα Πελατών (Συντελεστήα Βαρύτηταν 20%)

Το πρώτο κριτήριο των αποτελεσμάτων 
έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή 
βαρύτητας (20%) και αφορά στο τι 
πετυχαίνει ο οργανισμός σε σχέση με 
τους εξωτερικούς πελάτες. Περιλαμβάνει 

τα αποτελέσματα μετρήσεων σχετικά με την αντίληψη των πελατών για τον 
οργανισμό και τα προϊόντα - υπηρεσίες του, που προέρχεται είτε από προσωπικές 
εμπειρίες σε συναλλαγές με την εταιρία, είτε από σύγκριση με άλλα προϊόντα και 
υπηρεσίες ανταγωνιστών, είτε από τη φήμη που έχει διαμορφώσει η επιχείρηση στην 
αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή εξετάζει το τι πετυχαίνει η επιχείρηση 
με τους ανθρώπους της με βάση:

ΣΤ1. Μετρήσεις Αντιλήψεων που προκύπτουν από έρευνες πελατών, ομάδες 
εστίασης, επιδόσεις πωλητών, φιλοφρονήσεις αλλά και παράπονα.

ΣΤ2. Δείκτες Απόδοσης, ώστε να προβλέπονται και οι αντιλήψεις των εξωτερικών 
πελατών.

Ζ Αποτελέσματα Ερνα&μένων (Συντελεστήα Βαρύτηταν 9%)

Το έβδομο κατά σειρά κριτήριο έχει 
βαρύτητα 9% και αναφέρεται στο τι 
πετυχαίνει ο οργανισμός σε σχέση με 
τους εργαζομένους του και αυτό γίνεται 
με βάση:

Ζ1. Αποτελέσματα μετρήσεων σχετικά με την αντίληψη των εργαζομένων για τον 
οργανισμό όπως αυτές προκύπτουν για παράδειγμα από την προσωπική τους 
εμπειρία, από έρευνες, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις, δομημένες συζητήσεις και 
αξιολογήσεις.

Ζ2. Αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά με την εσωτερική παρακολούθηση 
της απόδοσης του προσωπικού, ώστε να προβλέπονται οι αντιλήψεις του.

Η. Αποτελεσυατα Σγετικά ιιε την Κοινωνία (Συντελεστήα Baommac: 6%)

Το όγδοο κατά σειρά κριτήριο έχει τη 

μικρότερη συνολική βαρύτητα και 

αναφέρεται στο τι πετυχαίνει ο 
οργανισμός σχετικά με το τοπικό, εθνικό
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και διεθνές κοινωνικό περιβάλλον του.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά με:

Η1. Αντιλήψεις της κοινωνίας για τον οργανισμό, όπως αυτές προκύπτουν για 
παράδειγμα από έρευνες, αναφορές, δημόσιες συγκεντρώσεις, δημόσιους 
αντιπροσώπους και κυβερνητικές αρχές.

Η2. Εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισμού με σκοπό τη 
βελτίωση και την πρόβλεψη των αντιλήψεων της κοινωνίας.

Θ. Κύοιο Αποτελέσιιατα Απόδοσηο (Συντελεστήα Βαούτηταα: 15%)

Πρόκειται για το τελευταίο κριτήριο του 
μοντέλου, έχει συντελεστή βαρύτητας 
15% και αφορά στο τι πετυχαίνει ο 
οργανισμός αναφορικά με την 
προσχεδιασμένη απόδοσή του.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά με:

Θ1. Την απόδοση της επιχείρησης σε βασικές χρηματοοικονομικές ή μη περιοχές, 
όπως είναι για παράδειγμα οι πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς.

Θ2. Λειτουργικούς δείκτες που παρακολουθούν τα βασικά αποτελέσματα σχετικά με 
την απόδοση της επιχείρησης, με στόχο την πρόβλεψη βελτιώσεων, όπως είναι για 
παράδειγμα το ποσοστό ελαττωματικών, τα στοιχεία του ισολογισμού, ο βαθμός 
καινοτομίας κ.α..

3.6 Οι Συντελεστές Βαρύτητας του Μοντέλου Επιχειρηματικής 
Αριστείας EFQM και οι Αντιλήψεις των Επιχειρήσεων
(Eskildsen, Kristensen, Juhl, 2001)

Μια έρευνα που έλαβε χώρα το 1994 έδειξε ότι περίπου το 60% των επιχειρήσεων 
που διεξήγαγαν αυτοαξιολόγηση, χρησιμοποίησαν το μοντέλο EFQM. Αυτό που 
επίσης έχει διαπιστωθεί είναι ότι η εφαρμογή μοντέλων ολιστικής διοίκησης, όπως 
αυτό του EFQM, έχει θετική επίδραση στην εταιρική απόδοση.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν, 
προκειμένου το μοντέλο να γίνει ένα περισσότερο χρήσιμο εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης, και αυτά είναι η εγγενής αιτιότητα του μοντέλου και η κατανομή 
των συντελεστών βαρύτητας.



Κάτι τέτοιο προκαλεί πρόβλημα στη χρήση του μοντέλου, καθώς οι συντελεστές 
βαρύτητάς του πιθανότατα διαφέρουν κατά μήκος των επιχειρήσεων εξαιτίας της 
μεταβλητότητας στις αγοραίες συνθήκες και κατά συνέπεια στο στρατηγικό 
ενδιαφέρον των οργανισμών μέσα σε κάθε κλάδο. Αυτό υψώνει το ερώτημα αν ή όχι 
έχει νόημα να γίνεται σύγκριση των επιχειρήσεων με μια αυθαίρετη δομή 
συντελεστών βαρύτητας/ σημαντικότητας, η οποία δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί 
εμπειρικά.

Για την απάντηση στο ερώτημα αυτό το 2000 πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 
επιχειρήσεις στη Δανία. Αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας (Dahlgaard et al., 
1998; DDKP, 2000) έδειξαν ότι δεν υπήρξε ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τους 
συντελεστές, είτε λόγω διαφωνίας είτε λόγω μη συμμόρφωσης στις αρχές της 
επιχειρηματικής αριστείας.

Σε αυτή την έρευνα εξετάστηκαν τέσσερις υποθέσεις:

Αμ Οι συντελεστές βαρύτητας που όρισαν οι επιχειρήσεις διαφέρουν από αυτούς του 
μοντέλου.

Α2: Η συνολική κατανομή της βαρύτητας ανάμεσα στις προϋποθέσεις και τα 
αποτελέσματα δεν είναι ίση.

A3: Οι δανέζικες επιχειρήσεις δίνουν την ίδια βαρύτητα σε όλους τους παράγοντες 
των προϋποθέσεων.

Αμ Οι δανέζικες επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα «αποτελέσματα 
πελατών» και τα «αποτελέσματα εργαζομένων» από ότι στα «αποτελέσματα σχετικά 
με την κοινωνία» και τα «βασικά αποτελέσματα απόδοσης».

Στην επιλογή των παραπάνω μεταβλητών συνέβαλλαν και τα ακόλουθα.

Στην έρευνα που αναφέρθηκε παραπάνω (Dahlgaard et al., 1998; DDKP, 2000) 
διαπιστώθηκε ότι οι αιτούντες για το βραβείο ποιότητας αφιέρωναν περισσότερο 
χρόνο και προσπάθεια στο κομμάτι των προϋποθέσεων. Αυτό δικαιολογείται και από 
την υπόθεση ότι τα αποτελέσματα βελτιώνονται όταν βελτιωθούν πρώτα οι 
προϋποθέσεις. Επίσης, όσον αφορά το γεγονός ότι η συνολική κατανομή της 
βαρύτητας ανάμεσα στις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα δεν είναι ίση, έχει 
αποδειχθεί η πολυπλοκότητα της μεταξύ τους συσχέτισης και η δυσκολία διάκρισης 
ορισμένων από αυτές ως περισσότερο σημαντικών (Eskildsen et al., 2000). Τέλος, το 
ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα αλλά και για την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών απορρέει από τον αυξημένο ανταγωνισμό για το μερίδιο της αγοράς και το 
ανθρώπινο δυναμικό (Dahlgaard et al., 1998; Kristensen and Juhl, 1999; Evans and 
Dean, 2000).



Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούνταν από 51 
θέματα με 45 αναφορές που κάλυπταν το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του 
EFQM και από 6 δημογραφικές ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
δανέζικες επιχειρήσεις δεν αντιλαμβάνονται τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα 
ως εξίσου σημαντικά, γι’ αυτό και τείνουν προς μια κατανομή 700 βαθμών στις 
προϋποθέσεις και 300 βαθμών στα αποτελέσματα. Ακόμη, η έρευνα έδειξε ότι οι 
επιχειρήσεις δεν δίνουν την ίδια βαρύτητα ανάμεσα στα στοιχεία των προϋποθέσεων, 
κάτι που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα συνδέει μια περίπλοκη δομή. Τέλος, 
μπορεί κάποιος να διακρίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στα «αποτελέσματα πελατών» 
και τα «αποτελέσματα προσωπικού» σε σχέση με τα «αποτελέσματα σχετικά με την 
κοινωνία».

Οι Eskildsen, Kristensen, και Juhl καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν τα 
αποτελέσματα αυτά επαληθευτούν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τότε οι 
συντελεστές βαρύτητας θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

3.7 Η Εφαρμογή του Μοντέλου στο Δημόσιο Τομέα2
(www.efqm.org')

Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ώστε να είναι εφαρμόσιμο σε 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς όλων των κλάδων, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Παρ’ 
όλα αυτά, ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το 
μοντέλο. Συγκεκριμένα οι δημόσιοι οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη 
να εκπληρώσουν στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και είναι 
υπόλογοι για τις δραστηριότητές τους σε πολιτικούς προϊσταμένους, όπως είναι οι 
υπουργοί και η βουλή. Οι μετρήσεις της ικανοποίησης των πελατών αφορούν πελάτες 
αλλά και ομάδες πελατών. Οι πελάτες μπορεί να είναι ιδιώτες, ομάδες με κάποιο 
κοινό ενδιαφέρον ή η κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμα και οι σχέσεις ανάμεσα στους 
οργανισμούς αυτούς και τους πελάτες μπορεί να είναι διαφορετικές, όπως συμβαίνει 
για παράδειγμα στην περίπτωση των μονοπωλίων, ή γενικότερα όταν οι υπηρεσίες 
που παρέχονται έχουν κάποια υποχρεωτική ή περιοριστική ιδιότητα. Η ανάδραση από 
τους πελάτες θεωρείται καθοριστικής σημασίας στην προσπάθεια προσέγγισης της 
επιχειρηματικής τελειότητας. Η πολιτική και στρατηγική αναπτύσσεται σύμφωνα με 
τις ανάγκες των πελατών, των πολιτικών και της κοινωνίας. Οι διάφοροι περιορισμοί 
έχουν επίπτωση στην επιλογή των χειρισμών για την καλύτερη απόδοση του 
προσωπικού. Αλλά και η χρηματοοικονομική τους συμπεριφορά, λόγου χάρη η 
κατανομή πόρων για την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών, ελέγχεται. Η διοίκηση

2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΑΠΡΙΔΙΟΥ 2005

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ 2005

http://www.efqm.org


επιδιώκει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των προκαθορισμένων πόρων για την 
υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής. Με βάση τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, 
και με σκοπό την ανάπτυξη διοίκησης επιχειρηματικής τελειότητας στους δημόσιους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις, έχουν εισαχθεί, και αναφέρονται ειδικά σε αυτόν τον 
τομέα, κάποιες τροποποιήσεις στα κριτήρια.



4. A ΥΤ Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.1 Εισαγωγή
(Samuelsson & Nilsson, 2002)

Η ικανότητα συνεχούς βελτίωσης είναι αναγκαίο συστατικό για τη μακροχρόνια 
επιβίωση ενός οργανισμού. Στην εποχή μας, η αυτοαξιολόγηση αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση της συνολικής απόδοσης της 

επιχείρησης.

Το πώς αξιολογείται η απόδοσης μιας επιχείρησης με τη χρήση ενός μοντέλου 
αριστείας και τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή, είναι θέματα που 
έχουν συζητηθεί πολύ στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά, η πλήρης 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι οργανισμοί σπάνια 
συζητιέται. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιο δύσκολο είναι να 
εισαχθούν νέες προσεγγίσεις ή αλλαγές στις τρέχουσες διαδικασίες.

Τα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας MBNQA και EFQM είναι τα πιο γνωστά που 
χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι αυτοαξιολόγησης. Περιέχουν έναν αριθμό κριτηρίων, 
που με τη σειρά τους αποτελούνται από μια σειρά υποκριτηρίων, και απευθύνονται 
σε όλα τα στοιχεία μιας επιχείρησης.

Η συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς προέκυψε από την ανάγκη για την καλύτερη 
δυνατή λειτουργία των διαδικασιών, προκειμένου να παράγονται προϊόντα και 
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, δημιουργώντας έτσι 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες του 
κλάδου.

4.2 Ορισμός

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που διεξάγεται με σειρά 
διαλειμμάτων και στοχεύει στον προσδιορισμό των αδυναμιών -στις διαδικασίες και 
στους συστημικούς παράγοντες- που μπορούν να εμποδίσουν την ανταγωνιστική 
ανάπτυξη μιας εταιρίας. Ο όρος αυτός δεν σημαίνει ότι η εταιρία κάνει την 
αξιολόγηση ολοκληρωτικά με δικές της πηγές, αλλά ότι γίνεται χρήση όλων των 
εξωτερικών και εσωτερικών πηγών που κρίνονται απαραίτητες. Πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι η εταιρία δεν θα λειτουργήσει με υπευθυνότητα για μια διαδικασία που 
είναι φτωχά συνδεδεμένη με τις στρατηγικές αποφάσεις-κλειδιά (Conti, 2001). 
Πρόκειται για μια περιεκτική, συστηματική και τακτική αναθεώρηση των 
δραστηριοτήτων και των σχετικών αποτελεσμάτων ενός οργανισμού με βάση το 
μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 
δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εντοπίσει τα δυνατά σημεία και τις περιοχές



προς βελτίωση και κορυφώνεται με τον σχεδίασμά των βελτιωτικών δράσεων. Πέρα 
από το να εντοπίζει τις περιοχές προς βελτίωση, η αυτοαξιολόγηση παρέχει ένα 
σημαντικό όφελος που σχετίζεται με την κουλτούρα, και αυτό γιατί ενθαρρύνει ένα 
ήθος συνεχούς βελτίωσης, ενθαρρύνει μια ολιστική προοπτική και βοηθά το 
προσωπικό να κατανοήσει βαθύτερα την επιχείρηση. Η συστηματική χρήση της 
αυτοαξιολόγησης διασφαλίζει ότι μέσα στον οργανισμό ακολουθούνται και 
αναπτύσσονται βαθιές προσεγγίσεις (Samuelsson & Nilsson, 2002).

4.3 Η Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης του Μοντέλου 
Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM
(Shergold & Reed, 1996; www.efqm.org/uploads/teasers/Teaser SA Toolbook.pdf)

To μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM είναι κατάλληλο για κάθε τύπο 
οργανισμού και η αυτοαξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο του. Η 
προσέγγιση που ακολουθεί ένας οργανισμός προκειμένου να προβεί σε 
αυτοαξιολόγηση θα επηρεαστεί τόσο από τη δομή όσο και από την κουλτούρα του, 
αλλά πάντα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

■ Ανάπτυξη δέσμευσης της ηγεσίας για τη χρήση του μοντέλου και της 
αυτοαξιολόγησης.

■ Σχεδιασμός της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τμήματα του οργανισμού που εμπλέκονται.

■ Δημιουργία ομάδων που θα διοικούν τη διαδικασία και εκπαίδευση αυτών στις 
έννοιες και τη χρήση του μοντέλου και της αυτοαξιολόγησης.

■ Επικοινωνία της υιοθέτησης του μοντέλου και της αυτοαξιολόγησης σε κάθε 
σημείο του οργανισμού, μέσα από διάφορα κανάλια, δίνοντας έμφαση στο 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει στον πελάτη και την ευημερία 
της επιχείρησης.

■ Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης.

■ Δημιουργία σχεδίων δράσης, έχοντας ιεραρχήσει τις περιοχές προς βελτίωση και 
έχοντας ορίσει αρμοδιότητες και σημεία αναφοράς. Η φάση αυτή είναι η πιο 
σημαντική στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

■ Εφαρμογή του σχεδίου δράσης, με τη ανάθεσή του στο προσωπικό, παροχή 
αναγκαίων πόρων κ.α.

■ Συστηματική αναθεώρηση της προόδου και ανάπτυξη σχεδίου για την επόμενη 
αξιολόγηση.

http://www.efqm.org/uploads/teasers/Teaser_SA_Toolbook.pdf


Σχήμα 5: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης (Πηγή: Zink <£ Schmidt, 1998)

4.4 Οι Προσεγγίσεις της Αυτοαξιολόγησης
(Shergold & Reed, 1996; Samuelson & Nilsson, 2002; EFQM, 2004; Zink & 
Schmidt)

Υπάρχει μια γκάμα διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διεξαγωγή της 
αυτοαξιολόγησης. Εδώ αναλύονται πέντε από αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

• κάθε προσέγγιση αποφέρει οφέλη, αλλά έχει και κάποιους περιορισμούς,
• ο απώτερος στόχος της αυτοαξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση,
• η πιο κρίσιμη φάση είναι ο σχεδιασμός δράσης και η εφαρμογή αυτής.



Διάνραμμα - Μήτρα (matrix chart)

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πίνακα με τα επιτεύγματα της 
επιχείρησης μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μοντέλου για τη ΔΟΠ. Τυπικά 
αποτελείται από μια σειρά από επιτεύγματα ενάντια σε έναν αριθμό σημείων, σε μια 
κλίμακα βαθμολόγησης από 0-10. Παρόλο που κάθε οργανισμός διαφέρει και 
αντιμετωπίζει διαφορετικά θέματα, αυτά τα διαγράμματα - μήτρες βοηθούν στην 
κατανόηση των κριτηρίων με ένα πιο πρακτικό τρόπο, καθώς επίσης προσφέρουν 
στις ομάδες ένα μέσο να αξιολογήσουν την πρόοδό τους γρήγορα και απλά. Η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε επίπεδο μέσα στον οργανισμό, 
είτε από την ομάδα διοίκησης είτε από μια αντιπροσωπευτική διατμηματική ομάδα 
ανθρώπων της επιχειρηματικής μονάδας που είναι υπό αξιολόγηση. Τα διαγράμματα 
- μήτρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και στην προσέγγιση της ομάδας 
εργασίας. Πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η ελάχιστη απαίτηση για 
εκπαίδευση, η συμμετοχή των εργαζομένων στην αυτοαξιολόγηση και η βοήθεια που 
παρέχεται στις ομάδες να εκτιμήσουν την πρόοδο, τα προβλήματα και τις πιθανές 
μελλοντικές ενέργειες. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι από την 
προσέγγιση αυτή δεν προκύπτει λίστα με δυνατά σημεία και περιοχές προς βελτίωση, 
ενώ δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τους υποψηφίους για το ευρωπαϊκό βραβείο 
ποιότητας.

Εοωτηιχατολόνιο (questionnaire)

Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο γρήγορη και απλή για να διαχειριστεί κανείς. 
Περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα και καταστάσεις/ 
δηλώσεις, που βασίζονται στα κριτήρια του μοντέλου. Οι απαντήσεις είναι τύπου 
ΝΑΙ /ΟΧΙ ή υπάρχει μια βαθμολογημένη κλίμακα. Αποτελεί ένα καλό μέσο για τη 
συλλογή πληροφοριών αναφορικά με την αντίληψη των εργαζομένων μέσα στην 
επιχείρηση. Παρόλα αυτά συνίσταται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη 
εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να προκύψει ένα σωστό 
αποτέλεσμα.

Opddec eovaaiac (workshop)

Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι απαιτεί την εμπλοκή της διοίκησης 
της επιχειρηματικής μονάδας που διεξάγει την αυτοαξιολόγηση. Τα μέλη της είναι 
υπεύθυνα για τη συλλογή δεδομένων και την παρουσίαση στους συναδέλφους τους 
των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Αυτό αποτελεί το εναρκτήριο σημείο για την 

ομάδα διοίκησης προκειμένου να φτάσει σε ομοφωνία. Η μέχρι τώρα εμπειρία, έχει 
αποδείξει ότι απαιτούνται δύο πλήρως εκπαιδευμένοι αξιολογητές, ένας εσωτερικός 
και ένας εξωτερικός, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Σε αυτή τη διαδικασία



υπάρχουν πέντε συστατικά στοιχεία: εκπαίδευση της διοικητικής ομάδας, συλλογή 
στοιχείων, βαθμολόγηση αξιολογητών, συμφωνία της διοικητικής ομάδας για τις 
βελτιωτικές δράσεις και τέλος ανασκόπηση της προόδου ως προς τα σχέδια δράσης.

Προ-φόρμα (pro-forma)

Ένας τρόπος να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης 
είναι η δημιουργία μιας σειράς από προ-φόρμες, π.χ. μία σελίδα για κάθε κριτήριο. Η 
περιγραφή του κριτηρίου αναγράφεται στο πάνω μέρος της σελίδας με τις περιοχές 
που πρέπει να εξεταστούν να την ακολουθούν. Το υπόλοιπο της σελίδας χωρίζεται σε 
τμήματα για τα δυνατά σημεία, τις περιοχές προς βελτίωση και τα στοιχεία. Το 
έντυπο αυτοαξιολόγησης μπορεί να ετοιμαστεί από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες που 
ανήκουν στο περιβάλλον του οργανισμού και να βαθμολογηθεί από εκπαιδευμένους 
αξιολογητές. Μια καλά δομημένη σειρά από προ-φόρμες είναι κατάλληλη για όλα τα 
κριτήρια, αλλά αρμόζει καλύτερα στις «προϋποθέσεις». Στην περίπτωση των 
μεγάλων οργανισμών, όπου συναντάμε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, οι προ- 
φόρμες από τις διάφορες μονάδες μπορούν να αντιπαραβληθούν και οι κοινές 
δυνάμεις και περιοχές προς βελτίωση να εντοπιστούν. Με τον τρόπο αυτό 
αναθεωρείται η τρέχουσα στρατηγική της επιχείρησης και δημιουργούνται σχέδια 
βελτίωσης που αφορούν σε όλο το φάσμα του οργανισμού. Όπως συμβαίνει και με 
άλλες προσεγγίσεις, η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα για την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης.

Προσομοίωση διαδικασία υποψηφιότητά για το Βραβείο (award 
simulation)

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή ενός οργανισμού στο 
ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας. Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται ότι ο οργανισμός 
μπαίνει σε διαδικασία αυτοαξιολόγησης με τη σύνταξη μιας πλήρους αναφοράς μέχρι 
75 σελίδες, η οποία βασίζεται στην ανάλυση του οργανισμού με βάση τα κριτήρια και 
τα υποκριτήρια του μοντέλου. Το έγγραφο αυτό αξιολογείται από εξωτερικούς 
αξιολογητές, για τον εντοπισμό των δυνάμεων, των περιοχών προς βελτίωση και τη 
βαθμολόγηση σε κάθε επίπεδο υποκριτηρίου. Πρόκειται για μια πολύ περιεκτική και 
με μεγάλη ακρίβεια προσέγγιση, αλλά από την άλλη απαιτεί πολλούς πόρους και 
χρόνο. Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση:



Σχήμα 6: Προσέγγιση award simulation (Πηγή: Zink <£ Schmidt, 1998)



4.5 Τα Οφέλη που Προκύπτουν από τη Χρήση του Μοντέλου 
Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM για τη Διενέργεια 
Αυτοαξιολόγησης
(Pitt, 1999; Shergold & Reed, 1996; Συνέδριο TEE, 2005; www.efqm.org)

Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να μάθουν, 
να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους, να αναζητήσουν μέσα από 
αυτή την επιχειρηματική υπεροχή και να συγκριθούν με άλλες επιχειρήσεις.

Η μέθοδος αυτοαξιολόγησης παρέχει στις επιχειρήσεις ένα πρακτικό εργαλείο στο 
δρόμο για τη διαρκή βελτίωση, παρακολουθώντας κατ’ αρχήν την πρόοδό τους και 
ιεραρχώντας τις βελτιωτικές ενέργειές τους στη συνέχεια.

Μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης η επιχείρηση αναλύει όλες τις 
διαδικασίες της, τις λειτουργίες της και τις σχέσεις της με τους πελάτες, συγκρίνοντας 
τα παραπάνω με ένα μοντέλο υπεροχής, όπως είναι το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας.

Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM περιλαμβάνει διαφορετικές 
συνιστώσες όχι μόνο του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι 
τελευταίες μάλιστα, ενώ είναι δύσκολο να ληφθούν υπόψη σε μεγάλο βαθμό από τη 
διοίκηση χωρίς την εφαρμογή τέτοιου μοντέλου, επηρεάζουν σημαντικά τη 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια την επιβίωση της 
επιχείρησης. Τέτοιοι παράγοντες είναι για παράδειγμα οι προσδοκίες των πελατών, οι 
αντιδράσεις της κοινωνίας και οι νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις. Το εν λόγω μοντέλο 
παρέχει μια συστηματική μέθοδο παρακολούθησης αυτών των παραγόντων και 
βελτιστοποίησης της λειτουργίας απόδοσης της επιχείρησης. Εκτός από το γεγονός 
ότι το μοντέλο ενσωματώνει τους κυριότερους παράγοντες για την επιχειρηματική 
αριστεία, εισάγει και την αυτοαξιολόγηση, η οποία αποτελεί και το βασικό 
πλεονέκτημα της εφαρμογής του μοντέλου. Με την αυτοαξιολόγηση ενισχύεται η 
συμμετοχή όλων, η ομαδική εργασία, η διοίκηση των διαδικασιών, οι μετρήσεις, οι 
επιθεωρήσεις, ο σχεδιασμός στρατηγικής. Η αυτοαξιολόγηση είναι δυνατό να 
εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης και σταδιακά η έννοια της 
επιχειρηματικής αριστείας ενσωματώνεται στην κουλτούρα της επιχείρησης. 
Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου 
μοντέλου για τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

θ' εστιάζεται η προσοχή της διοίκησης τόσο στα οικονομικά όσο και σε άλλα κύρια 
αποτελέσματα του οργανισμού,

ft καλύπτει όλες τις πτυχές και κάθε μορφή οργανισμού, σε αντίθεση με τα 
πρότυπα,

ft παρέχει μια υψηλά δομημένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την 
αποτίμηση των δυνατών σημείων, αλλά και αυτών που χρειάζονται βελτίωση,

http://www.efqm.org


O' παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους και το πλαίσιο εκείνο 
για τη βέλτιστη διαχείριση και βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης και 
τον τρόπο με τον οποίο τα παραπάνω συνδέονται με τα καθήκοντα που 
καλούνται να εκτελέσουν,

O' ενθαρρύνει τη σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ένα σετ από 
κριτήρια, τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά, 

ft διαπιστώνονται οι σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος,
ft η επαναλαμβανόμενη σε χρόνια βάση χρήση του μπορεί να αποδώσει 

αποτελέσματα σύγκρισης μέσα στην ίδια την επιχείρηση, 
ft διευκολύνει την ανάπτυξη διαδικασιών ολικής βελτίωσης σε κάθε οργανισμό, 

καθώς διαθέτει απλή σε κατανόηση μορφή και εστιάζει στα αποτελέσματα, 
ft παρέχει μια αυστηρή και δομημένη προσέγγιση για την επίτευξη της 

επιχειρησιακής βελτίωσης,
ft συνεπάγεται αξιολόγηση βασισμένη σε γεγονότα, όχι αντιλήψεις, 
ft αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη συνέπειας και συμφωνίας όσον αφορά τη 

μελλοντική πορεία του οργανισμού και
ft αποτελεί ένα μέσο για την ενσωμάτωση διαφόρων ποιοτικών πρωτοβουλιών 

πάνω σε καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 
υιοθετήσουν μεθόδους αυτοαξιολόγησης δεν θα πρέπει να έχουν σαν πρωταρχικό 
στόχο τη διάκρισή τους, κερδίζοντας κάποιο βραβείο ποιότητας, αλλά την απόκτηση 
περισσότερων πληροφοριών για τον ίδιο τον οργανισμό, μέσα από τη διαδικασία 
αυτή και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την προσπάθειά τους για την επίτευξη 
της επιχειρηματικής αριστείας.
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5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY EQA

5.1 Πλεονεκτήματα

Η απονομή του βραβείου συνοδεύεται από σημαντικές ευκαιρίες δημοσιότητας, 
καθώς οι νικητές αποκτούν εθνική και διεθνή καλή φήμη και αναγνώριση από την 
κοινωνία (EFQM, 2005). Επιπλέον, ανεβάζει το προφίλ του οργανισμού, δημιουργεί 
περηφάνια στους υπαλλήλους, βελτιώνει την «ηθική» και αυξάνει την υποκίνησή 
τους, καθώς πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί σημαντική 
προσπάθεια από όλους (Ghobadian & Woo, 1996). Τα βραβεία εκλαμβάνονται ως 
σύμβολα ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας. Έτσι, οι προσπάθειες των 
εταιριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης για το βραβείο αποτελούν θετική 
ανάδραση για πιθανούς πελάτες που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες 
(Lee, 2002).

Σε εθνικό επίπεδο, ένα από τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία 
αυτή είναι η αύξηση της ποιοτικής συνείδησης των βιομηχανιών και του ευρύτερου 
κοινού καθώς επίσης και η αμεσότερη ανταλλαγή εμπειριών και ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων (Lee, 2002; EFQM, 2005).

Τέλος, το EQA βοηθά τους οργανισμούς να κατανοήσουν την παρούσα κατάστασή 
τους και να στοχεύσουν σε μελλοντική πρόοδο. Παρέχουν επίσης πολύτιμες 
εξωτερικές απόψεις υπό τη μορφή της ανάδρασης από αξιολογητές. Η ανάδραση 
παρέχει στις επιχειρήσεις αντικειμενικές πληροφορίες για την τρέχουσα απόδοση της 
επιχείρησης και συντελεί στον εντοπισμό των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης (Lee, 
2002).

5.2 Μειονεκτήματα

Στα μειονεκτήματα του EQA συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν είναι δομημένο έτσι 
ώστε να αξιολογεί την αριστεία της διοίκησης (Lee, 2002) και ότι αποσπά την 
προσοχή των ανώτερων στελεχών από τη διαχείριση της λειτουργίας του οργανισμού 
(Ghobadian & Woo, 1996).

Επιπλέον, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης και πολύς 
χρόνος και μεγάλη χρηματική επένδυση για την όλη διαδικασία. Για να ανταποκριθεί 
ένας οργανισμός στις απαιτήσεις της διαδικασίας, πρέπει να συγκεντρώσει τεράστιες 
ποσότητες εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών, να αναλύσει στοιχεία και να 

αναλώσει σημαντική διοικητική προσπάθεια. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί σημαντικός 
ανασταλτικός παράγοντας για τους οργανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αφιερώσουν τους απαραίτητους πόρους για την αίτηση του βραβείου (Ghobadian & 
Woo, 1996).
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Άλλη μια κριτική που δέχτηκε η διαδικασία αυτή είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
αιτούντες καθιστούν τους εαυτούς τους υποψηφίους για το βραβείο. Κάποιοι 
πιστεύουν ότι οι πελάτες είναι αυτοί που πρέπει να υποδεικνύουν τις υποψηφιότητες, 
καθώς εκείνοι δέχονται το αποτέλεσμα της ποιοτικής διαδικασίας του οργανισμού 
(Lee, 2002).

Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος οι οργανισμοί να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην 
απόκτηση του βραβείου και όχι στις ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, μάθηση και 
βελτίωση που κάθε αξιολόγηση προσφέρει (Lee, 2002; Ghobadian & Woo, 1996).

Ένα ακόμη μεγάλο μειονέκτημα του βραβείου είναι ότι αποτυγχάνει να ορίσει 
καθαρά την ποιότητα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το να μη φτάνουν οι οργανισμοί 
σε μια κοινή βάση συνεννόησης (Ghobadian & Woo, 1996).

Τέλος, τα περισσότερα κριτήρια του βραβείου είναι στατικά και όχι δυναμικά. Η 
δομή τους είναι πολύ αυστηρή και δεν αφήνει περιθώρια ευελιξίας. Κατά συνέπεια, οι 
οργανισμοί μπορεί να συναντήσουν δυσκολία στην προσπάθεια τους να εφαρμόσουν 
τα κριτήρια του μοντέλου στη δική τους διαδικασία.



6. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ EFQM ΚΑΙ/ Η ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

6.1 Τράπεζα Κύπρου
(ww~w.bankofcvprus.gr)

Bank of Cyprus Group

To συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899, όπου 
και κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Το συγκρότημα παρέχει ολοκληρωμένες 
τραπεζικές υπηρεσίες σε Κύπρο, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία ενώ 
διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο με γραφεία αντιπροσωπείας σε όλες τις ηπείρους.

Στα 14 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει σταθερά 
ανοδική πορεία και γρήγορη ανάπτυξη. Ταχύτατη είναι η ανάπτυξη του δικτύου 
καταστημάτων, από 17 καταστήματα το 1999, σε 99 σήμερα. Ανάλογη είναι και η 
αύξηση του προσωπικού του συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας: από 796 
άτομα το 1999, 2200 άτομα σήμερα.

Κύρια χαρακτηριστικά της Τράπεζας Κύπρου, τα οποία οδήγησαν στην καθιέρωσή 
της στην ελληνική αγορά, είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης, η ευελιξία και η παροχή 
πρωτοποριακών προϊόντων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 
εφαρμόζεται ο διαχωρισμός της πελατειακής βάσης σε τρεις κύριους τομείς: των 
μεγάλων επιχειρήσεων (Corporate), των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Retail) και των 
ιδιωτών (Consumer). Έτσι, σε συνδυασμό με τη λειτουργία μικρών, ευέλικτων 
καταστημάτων που λειτουργούν ως σημεία πώλησης των προϊόντων, παρέχεται 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών με εξειδικευμένα προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Σκοπός της Τράπεζας Κύπρου είναι να προσφέρει σε κάθε πελάτη τα προϊόντα εκείνα 
που θα του παρέχουν προστιθέμενη αξία και να αναπτύσσει μία μακροχρόνια σχέση 
συνεργασίας που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της Τράπεζας Κύπρου είναι και το γεγονός ότι επενδύει 
συνεχώς στην τεχνολογία. Τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής (ATMS, Phone Banking, 
Internet Banking, Mobile Banking, Microbank), συμπληρώνουν το δίκτυο 
καταστημάτων και παρέχουν εξυπηρέτηση πέραν του τραπεζικού ωραρίου, 
επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών και την 
απλοποίηση των διαδικασιών.
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To 2000 το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα και 
δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύ ελληνικό κοινό να συμμετάσχει στην εξέλιξή της. 
Συνολικά διατέθηκαν 39 εκ. μετοχές και αντλήθηκαν 121 δις δρχ., τα οποία θα 
χρηματοδοτήσουν τη δυναμική και ταχύρυθμη ανάπτυξη του συγκροτήματος στη 
χώρα μας. Ήδη το συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας προχωρά με ταχείς 
ρυθμούς στην υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου, σύμφωνα με το οποίο στοχεύει 
σε δίκτυο 120 καταστημάτων μέχρι το τέλος του 2005 και σε μερίδιο αγοράς πλέον 
του 5% μέχρι το 2007.

Οικονομικά Στοιχεία Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος 2004 :
• Σύνολο Ενεργητικού 17,69 δις Ευρώ
• Οργανικά κέρδη 137 εκ. Ευρώ
• Καταθέσεις 14,92 δις Ευρώ
• Χορηγήσεις 11,12 δις Ευρώ
• Κέρδη μετά τη φορολογία 65 εκ. Ευρώ

Οικονομικά στοιχεία συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας για το έτος 2004 :
• Σύνολο ενεργητικού 7,37 δις Ευρώ
• Οργανικά κέρδη 85 εκ. Ευρώ
• Καταθέσεις 5,66 δις Ευρώ
• Χορηγήσεις 4,47 δις Ευρώ
• Κέρδη μετά τη φορολογία 29 εκ. Ευρώ

Η Τράπεζα Κύπρου, έχοντας πάντα ως στόχο τη συνεχή 
βελτίωση της υπηρεσίας της σε όλους τους τομείς, αλλά και την 
παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης στους πελάτες της, πήρε την 
απόφαση να υιοθετήσει ένα μοντέλο ποιότητας για το Direct 
Banking. Επιλέχτηκε το μοντέλο EFQM γιατί διαχειρίζεται την 
ποιότητα σε όλους τους τομείς της επιχείρησης (π.χ. Πελάτες, 
Διαδικασίες, Προσωπικό, Ηγεσία κλπ) και για την ένταξη της 
στον όμιλο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην 
επιχειρηματική αριστεία.

Εφαρμόζοντας το μοντέλο, στην αρχή έγινε αυτοαξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια με 
σκοπό την καταγραφή όλων των λειτουργιών και εντοπισμό των ισχυρών και 
αδύνατων σημείων. Στη συνέχεια οι αδυναμίες αυτές μπήκαν σε σειρά 

προτεραιότητας και καθορίστηκαν συγκεκριμένα έργα για τη βελτίωση τους. Επίσης 
μέσω της εφαρμογής του μοντέλου και έχοντας υπόψη τα κριτήρια / υποκριτήρια



υιοθετήθηκε ένας κοινός τρόπος σκέψης και λειτουργίας ο οποίος εφαρμόζεται σε 

όλους τους τομείς της υπηρεσίας.

To Direct Banking διακρίθηκε στα επίπεδα δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία 
& αναγνώριση στην επιχειρηματική αριστεία. Η σημασία των διακρίσεων για το 
Direct Banking είναι η επιβεβαίωση για την καλή οργάνωση και λειτουργία της 
υπηρεσίας και το υψηλό επίπεδο παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τους 
πελάτες.

Το σημαντικό είναι ότι το ταξίδι προς τη συνεχή βελτίωση έχει ξεκινήσει 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο. Εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και έχει αναληφθεί δράση 
για τις απαιτούμενες διαδικασίες βελτίωσης τους. Αυτό το ταξίδι συνεχίζεται με 
αξιολόγηση/ αναθεώρηση σε όλα τα κριτήρια του μοντέλου και με ενέργειες 
βελτίωσης που στοχεύουν προς την επιχειρηματική αριστεία.

6.2 Εταιρία ΕΛΑΪΣ
('www.elais.gr')

Η ΕΛΑΪΣ είναι η 
μεγαλύτερη εταιρία στον τομέα των ελαιουργικών προϊόντων και προϊόντων τομάτας 
στην Ελλάδα, με κυρίαρχη παρουσία στον χώρο των τροφίμων. Συνεργάτης της 
Unilever από το 1962 και μέλος του Ομίλου Unilever από το 1976, η ΕΛΑΪΣ γνωρίζει 
τη σημασία της σωστής και ισορροπημένης διατροφής καθώς και την άμεση σχέση 
της με την ποιότητα ζωής.

Με μια ματιά η ΕΛΑΪΣ:
■ είναι η Νοί εταιρία στον κλάδο των ελαιουργικών προϊόντων & προϊόντων 

τομάτας,

■ κατέχει ηγετική θέση στο 90% των κατηγοριών που δραστηριοποιείται
■ ο τζίρος της το 2004 ανήλθε στα 220,4 εκ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της σε

36,5 εκ. ευρώ
■ είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές των αλυσίδων λιανικής πώλησης σε 

ποικιλία και αριθμό προϊόντων.

Η ΕΛΑΪΣ το 1998 απασχολούσε 384 υπαλλήλους, είχε σημειώσει έσοδα 54 δις δρχ 
και κέρδη 8,5 δις δρχ. Ορισμένες από τις διακρίσεις που πήρε είναι οι ακόλουθες:
■ 1996: Από το European Foundation for Quality Management (EFQM) 

κατατάσσεται στις 7 καλύτερες εταιρίες της Ευρώπης για τη δέσμευσή της στην 
ποιότητα και την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών αρχών επιχειρησιακής αριστείας.

http://www.elais.gr


■ 1999 EQA: Δεύτερη καλύτερη εταιρία στην Ευρώπη για επιχειρησιακή αριστεία
από τον οργανισμό EFQM. Η ΕΛΑΙΣ είναι γνωστή ως η πρώτη ελληνική εταιρία 
που αναδείχτηκε νικήτρια του EQA.

Μερικές από τις πρωτοβουλίες ποιότητας που λάμβαναν χώρα στην εταιρεία και την 
οδήγησαν στη βράβευση ήταν οι ακόλουθες:

Κριτήριο ηγεσία: Υπήρχαν δομημένα συστήματα επικοινωνίας και λήψης
αποφάσεων, στα οποία συμμετείχε το προσωπικό, και τα οποία μετέδιδαν τις 
πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Δίνονταν κίνητρα για τη συμμετοχή 
του προσωπικού σε διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης και παρέχονταν διαρκής 
εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας.

Κριτήριο πόροι και συνεργασίες: Εφαρμόστηκε οργανωμένο υποστηρικτικό σύστημα 
Η/Υ, με το οποίο μειώθηκε ο χρόνος ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του προσωπικού. 
Ακόμη, δημιουργήθηκε ειδικό μοντέλο που οδήγησε σε βελτιώσεις της απόδοσης της 
παραγωγής.

Κριτήριο ανθρώπινο δυναμικό: Υπήρχε ειδικό πρόγραμμα με την ονομασία «ευκαιρία 
για βελτίωση», στο οποίο συμμετείχε το 80% των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι έκαναν 
προτάσεις για βελτιώσεις. Υπήρχε επίσης διαδικασία ετήσιας αναγνώρισης. Στη 
διαδικασία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι και αναδείκνυαν ένα συνάδελφό τους ως άξιο 
για βράβευση. Οργανώνονταν έρευνες ικανοποίησης προσωπικού και γίνονταν 
συγκρίσεις με προηγούμενα έτη αλλά και με άλλες εταιρείες διαφορετικών χωρών. Οι 
ίδιοι οι υπάλληλοι επέλεγαν σε ποια σεμινάρια εκπαίδευσης θα συμμετείχαν.

Κριτήριο πολιτική και στρατηγική: Διαμορφώνονταν στρατηγική για δέκα χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης και πληροφοριών για πελάτες, υπαλλήλους 
προμηθευτές, της κοινωνίας και άλλων συμφεροντούχων της εταιρείας. Η πολιτική 
και στρατηγική γινόταν γνωστή σε όλο το προσωπικό και αξιολογούνταν ετησίως με 
βάση το μοντέλο EFQM ώστε να προσδιορίζονται περιοχές προς βελτίωση. 
Καταρτίζονταν και εφαρμόζονταν νέα σχέδια σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.
Κριτήριο διαδικασιών: Υπήρχε ειδικό σύστημα αναγνώρισης των διαδικασιών που 
ήταν απαραίτητες για να επιτευχθούν οι ετήσιοι επιχειρηματικοί στόχοι και το 
εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνονταν και στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αξιοποίηση καλών ιδεών.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες συνέβαλλαν στην μεγαλύτερη ικανοποίηση του 
προσωπικού (ποσοστό αποχωρήσεων προσωπικού: μικρότερο του 1%) και των 
πελατών. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στην «ευκαιρία για βελτίωση», είχε ως 
συνέπεια τη μείωση του κόστους σε περισσότερα από 8 δις μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η 
εταιρεία διατηρούσε την ηγετική θέση της ανάμεσα στις άλλες εταιρείες στον ίδιο

47



κλάδο. Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι φιλικές με το περιβάλλον και τα 
αποτελέσματα της έρευνας για την ικανοποίηση της κοινωνίας ήταν θετικά.

6.3 Η Εταιρία Texas Instruments (ΤΙ)
(www.ti.com; Scarisbrick, 1996)

^ Texas Instruments

Η Texas Instruments εδρεύει στο Ντάλας του Τέξας και είναι μια παγκόσμια, υψηλής 
τεχνολογίας εταιρία, με παραγωγικές λειτουργίες σε 18 χώρες και με μηχανικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες μάρκετινγκ σε περισσότερες από 30 χώρες. Τα προϊόντα της 
συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικά συστήματα, αναλώσιμα, εκτυπωτές, καταναλωτικά 
ηλεκτρονικά προϊόντα, ηλεκτρολογικούς ελέγχους, μεταλλουργικά υλικά κ.α..

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες εκπροσωπούνται και στην Ευρώπη. Το 1994 τα 
έσοδα της εταιρίας σημείωσαν ρεκόρ και ανήλθαν στα 10 δις δολάρια. Στην Ευρώπη 
το αντίστοιχο νούμερο ήταν 2 δις δολάρια. Η χρονιά αυτή, εκτός του ότι ήταν 
ιστορική για την εταιρία από πλευράς εσόδων, ήταν σημαντική γιατί σημειώθηκε 
πρόοδος όσον αφορά την ομαδική εργασία, την ικανοποίηση των πελατών και τη 

μείωση του κόστους.

Ακόμη, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις, η ΤΙ ήρθε αντιμέτωπη με μια σειρά 
προκλήσεων και ευκαιριών, γνωρίζοντας καλά ότι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου 
τόσο οι πελάτες όσο και οι αγορές αλλάζουν, η τεχνολογική καινοτομία δεν είναι 
αρκετή.

Υιοθέτηση του μοντέλου EFOM
Η εστίαση στην ποιότητα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα με τις αρχές 
των Juran και Crosby. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, επιτεύχθηκε πρόοδος και η 
έννοια της ολικής ποιότητας άρχισε να είναι εμφανής σε διάφορους τομείς της 
επιχείρησης. Το ταξίδι προς την ποιότητα για την ευρωπαϊκή ΤΙ πήγε ένα βήμα 
μπροστά με την υιοθέτηση του μοντέλου του EFQM το 1993.

Στις 18 Ιουνίου του 1993, σε μια συνάντηση που ονομάστηκε L’ Accord de Paris, 
όλες οι επιχειρηματικές μονάδες και οι μάνατζερ της ΤΙ δεσμεύτηκαν στην 
επιχειρηματική αριστεία και η διοίκηση συμφώνησε να αφιερώσει πόρους και χρόνο 
για τον σκοπό αυτό. Η κίνηση αυτή έγινε για την αξιολόγηση και την αύξηση της 
απόδοσης σε όλο το μήκος και πλάτος του οργανισμού, μέσα από την υιοθέτηση του 
μοντέλου EFQM και τη διαδικασία αίτησης για το βραβείο ποιότητας.

Η ΤΙ, σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις που προτίμησαν την προσέγγιση της 
μεμονωμένης χώρας, εφήρμοσε τα κριτήρια του μοντέλου σε όλη την περιφέρειά της, 
καθιστώντας τα κοινό πλαίσιο για όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούσαν την 

ποιότητα. Το πλαίσιο αυτό θα αποτελούσε το εργαλείο για την αύξηση της
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ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και οι διάφορες πρωτοβουλίες θα 
εναρμονίζονταν σε αυτό.

Έτσι, δημιουργήθηκε ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση, 
κατανόηση, αποδοχή και ενεργό συμμετοχή όλων των επιπέδων του οργανισμού, που 
συμπεριλάμβανε:

• λογότυπο και σλόγκαν,
• γράμμα από τον πρόεδρο,
• ειδικό δελτίο του EFQM,
• πίνακες ανακοινώσεων,
• ενημερωτικά έντυπα,
• παρουσιάσεις από συναντήσεις των τμημάτων,
• αυτοκόλλητα με το σήμα της επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω δημιουργήθηκαν και μεταφράστηκαν μέσα σε δύο μήνες και 
εστάλησαν σε 30 διαφορετικούς οργανισμούς και σε περισσότερο από 6000 άτομα 
της ΤΙ σε όλη την Ευρώπη.

ΑυτοαΕιολόγηση
Μέσα στον πρώτο χρόνο υιοθέτησης του μοντέλου, και οι 31 ευρωπαϊκές 
επιχειρηματικές μονάδες είχαν περάσει τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με βάση 
τα εννιά κριτήρια του μοντέλου. Κάτι τέτοιο σήμαινε ότι έπρεπε να αφιερωθούν 
τουλάχιστον τρεις μέρες συνεχούς δέσμευσης της διοίκησης, να γίνουν ολοήμερα 
συνέδρια και να γίνει προσεκτική ανάγνωση κάθε μίας από τις 76 σελίδες του βιβλίου 
βαθμολόγησης που είχαν ετοιμάσει. Για την ΤΙ αυτό σήμαινε περισσότερες από 7000 
διοικητικές ώρες και πάνω από 2500 σελίδες βαθμολόγησης.

Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες και υποστηρικτικοί οργανισμοί της ευρωπαϊκής ΤΙ 
διεξήγαγαν αυτοαξιολόγηση με βάση τα κριτήρια και τα υποκριτήρια του EFQM. 
Παράλληλα, κατέγραφαν δυνάμεις και περιοχές προς βελτίωση και περνούσαν τα 
σκορ που προέκυπταν σε μια ασφαλή βάση δεδομένων. Κάθε επιχείρηση ιεράρχησε 
τις περιοχές προς βελτίωσή της ως «κενά αριστείας». Στη συνέχεια ορίστηκαν σχέδια 
δράσης για κάθε ιεραρχημένο κενό αριστείας και εκτελέστηκαν διαμέσω της 
πολιτικής της επιχείρησης.

Για αρκετά χρόνια η απόδοση της ΤΙ δεν ήταν ικανοποιητική. Οι απαιτήσεις της 
αγοράς και των πελατών άλλαζαν και συνεπώς η γρήγορη προσαρμογή ήταν 
απαραίτητη. Από την άλλη, το κόστος της επιχείρησης ήταν υψηλό, γεγονός που 
περιόριζε την ευελιξία της.

Η μεθοδολογία EFQM αποτέλεσε το εργαλείο που χρειαζότανε για την αξιολόγηση 
του οργανισμού και την εκκίνηση ενός σχεδίου αλλαγής της υπάρχουσας δομής.
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Βασικά στοιχεία του σχεδίου ήταν η εστίαση των πωλήσεων και των λειτουργιών 
μάρκετινγκ στον πελάτη, η επικέντρωση στις βασικές δυνατότητες και η δημιουργία 
μιας πανευρωπαϊκής δομής.

Σήμερα η ΤΙ είναι ένας εκσυγχρονισμένος οργανισμός με επιχειρηματικά κέντρα 
στρατηγικά τοποθετημένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν όλη την υφήλιο, αλλά και με 
τοπικά τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ για τη διασφάλιση ισχυρής τεχνικής 
υποστήριξης προς τους πελάτες. Ταυτόχρονα με τον ανασχηματισμό του οργανισμού 
και τον υποστηρικτικών επιχειρήσεων άλλαξε και η δομή της διοίκησης. Η νέα 
ηγεσία βασίζεται στα κριτήρια του EFQM και διασφαλίζει την ποιοτική προσέγγιση 
προς την επιχειρηματική αριστεία

Αποτελέσματα
Ορισμένα αποτελέσματα από τη δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία είναι τα 
ακόλουθα:

^ Αυξημένα κέρδη, πωλήσεις και μερίδιο αγοράς.
S Μειωμένα κατακεφαλήν κόστη και εμφανώς βελτιωμένη κερδοφορία.
S Οι παραγωγικές λειτουργίες έχουν σημειώσει πρόοδο στους τομείς της 

παραγωγικότητας και του ελάχιστου χρόνου κατασκευής και άρχισαν να γίνονται 
επενδύσεις για την επέκταση και την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
για την καλύτερη ανημετώπιση των απαιτήσεων των πελατών.

Επιπλέον, οι πελάτες σημείωσαν τη διαφορά. Τα αποτελέσματα της έρευνας για την 
ικανοποίηση και τις προσδοκίες των πελατών που πραγματοποιήθηκε το 1995 έδειξαν 
όη το ποσοστό των «πολύ ικανοποιημένων» και των «ικανοποιημένων» πελατών 
ανέβηκε από 71,8 το 1994 σε 79,4 το 1995.

Οφέλη
Στην περίπτωση της ΤΙ η πορεία προς την επιχειρημαηκή αριστεία με τη βοήθεια του 
μοντέλου EFQM προσέφερε:
S Έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας.
S Το δρόμο για ενοποίηση και συνεργία.
^ Κοινό σκοπό και κοινή κατεύθυνση.
S Κοινούς στόχους.
^ Ένα πλαίσιο εργασίας για όλες τις ποιοηκές πρωτοβουλίες.
S Συγκρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες.

^ Καθορισμένα μετρήσεις.
S Μια βάση για συνεχή βελτίωση.
S Μια ουσιασηκή ευκαιρία για την επίτευξη επιχειρημαηκής αριστείας.



The document company

6.4 Η εταιρία Xerox
(http://www.xerox.gr/map.htm; Sherer, 1995)

Σήμερα η Xerox έχει μια μεγάλη σειρά προϊόντων και λύσεων που βοηθούν την 

διαχείριση των εγγράφων σε κάθε κομμάτι της επιχειρηματικής ζωής. Από την απλή 
εκτύπωση και αντιγραφή μέχρι τα πλέον εξελιγμένα συστήματα έκδοσης και 
δικτύωσης. Από την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, στους μεγαλύτερους και πιο 
σύνθετους οργανισμούς του κόσμου. Συνδυάζει τεχνολογίες που δημιουργούν 
γέφυρες μεταξύ του ψηφιακού και του αναλογικού κόσμου.

Η XEROX HELLAS από την ίδρυσή της το 1972, οδηγεί την ελληνική αγορά στους 
δρόμους της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης με πρωτοποριακά προϊόντα, 
τεχνολογίες και σύγχρονους τρόπους ποιοτικού Management. 
Απασχολεί πάνω από 160 ανθρώπους εκπαιδευμένους σ' όλους τους τομείς 
προϊόντων, υπηρεσιών, διοίκησης και ιδιαίτερα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
Το δίκτυο πωλήσεων της Xerox επεκτείνεται σ' όλη την Ελλάδα μέσω διανομέων, 30 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και 2 κοινοπραξιών.

Η σειρά προϊόντων καλύπτει κάθε ανάγκη παραγωγής και διαχείρισης εγγράφων σε 
κάθε περιβάλλον. Στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της Xerox είναι η 
ικανοποίηση του πελάτη, η απόλυτη και πρώτη προτεραιότητά της. Όλες οι 
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες γίνονται αφού προηγηθεί σε βάθος έρευνα για τις 
ανάγκες των πελατών.

Τα πρώτα βήματα της εταιρίας έγιναν το 1950 με το όνομα Haloid και έδρα ένα 
προάστιο του Rochester στη Νέα Υόρκη. Το αντικείμενο εργασιών της ήταν η 
προμήθεια χημικών σε μία επιχείρηση φωτογραφίας της κλάσεως της Kodak. Η 
εταιρεία αποδείχτηκε γρήγορα εξαιρετικά κερδοφόρα, λόγω κυρίως των 
τεχνολογικών ανακαλύψεων και του οράματος της διοίκησης. Τη δεκαετία του 1970 
υπολογίζεται ότι είχε συγκεντρώσει έσοδα 8 δις $ και είχε πραγματοποιήσει κέρδη 
600 εκ. $. Προς το τέλος της δεκαετίας όμως αντιμετώπιζε προβλήματα και υπήρχε 
κίνδυνος να κλείσει.

Τον Αύγουστο του 1980 άρχισαν να αναλαμβάνονται στη Xerox πρωτοβουλίες 
ποιότητας και το όνομά της έγινε σχεδόν συνώνυμο με την ποιότητα. Την ίδια χρονιά 
η Fuji Xerox ανακηρύχτηκε νικήτρια του βραβείου Deming, το 1989 η Xerox κέρδισε 
το βραβείο Baldridge και το 1992 η Rank Xerox κέρδισε το πρώτο της ευρωπαϊκό 
βραβείο ποιότητας.

Ο Sherer υποστηρίζει ότι όσο πιο νωρίς γίνει η εισαγωγή στην ποιότητα τόσο το 
καλύτερο για τις επιχειρήσεις, αλλά και ότι στην πορεία αυτή δεν υπάρχει τέλος. 

Ακόμη διευκρινίζει ότι η νίκη ενός βραβείου θα πρέπει να είναι δευτερεύουσα έναντι

http://www.xerox.gr/map.htm


της συνολικής προσπάθειας για ποιότητα, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται κάτι 
τέτοιο. Ούτε η ΔΟΠ ούτε η απόκτηση του βραβείου είναι δωρεάν, αφού απαιτούνται 
πόρος χρόνος, χρήμα και υπομονή. Είναι δωρεάν μόνο μακροπρόθεσμα, όταν 
αναλογιστεί κάποιος το κόστος της αποχής από τη διαδικασία της ποιότητας.

Ο γενικός διευθυντής της Rank Xerox στη Γερμανία Franz Sherer τονίζει ότι οι 
οργανισμοί δε θα πρέπει να ταυτίζουν την έναρξη της ποιοτικής διαδικασίας με την 
αίτησή τους στον EFQM για το βραβείο. Το δεύτερο είναι κάτι που πρέπει να γίνει 
πολύ μετά το πρώτο. Για να υπάρξουν πραγματικά οφέλη για την επιχείρηση 
μακροχρόνια θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια απέναντι στους επίσημους 
αξιολογητές, γιατί οι τελευταίοι δεν μένουν απλά στην εξέταση μιας αίτησης. 
Πηγαίνουν στην επιχείρηση σε ανύποπτο χρόνο και συζητούν με το προσωπικό των 
χαμηλότερων βαθμιδών για να δουν αν έχουν κατανοήσει έννοιες όπως είναι η 
ποιότητα, η ικανοποίηση του πελάτη, οι δείκτες απόδοσης κ.α. Ακόμη, θα πρέπει να 
τεθούν προτεραιότητες. Η Xerox έθεσε τις δικές της προτεραιότητες, για τις οποίες οι 
υπάλληλοι όλων των βαθμιδών είναι ενήμεροι: ικανοποίηση πελατών, υποκίνηση και 
ικανοποίηση εργαζομένων, μερίδιο αγοράς και δείκτης απόδοσης περιουσιακών 
στοιχείων.

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρία και η 
μακροχρόνια διατήρησή της είναι άμεσα εξαρτημένη από την υποκίνηση των 
εργαζομένων. Η απόδοση στα περιουσιακά στοιχεία έχει τεράστια σημασία για την 
επιχείρηση και μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο αν βελτιωθεί το μερίδιο αγοράς.

Η πολιτική της επιχείρησης βασίζεται στο «μπλε βιβλιαράκι». Όλοι οι υπάλληλοι το 
έχουν. Από αυτό προκύπτουν οι προτεραιότητες και οι δράσεις για την 
πραγματοποίηση αυτών. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι όλων των εργαζομένων η 
γνώμη μετράει και αυτό γιατί χωρίς τη συμφωνία τους δεν μπορεί να υπάρξει 
σύστημα αναθεώρησης.

Όσον αφορά τη διαδικασία της λεπτομερούς εξέτασης του οργανισμού, τα 
αποτελέσματα αυτής θα πρέπει να ελέγχονται και από άλλους μέσα από τον 
οργανισμό. Η Xerox για παράδειγμα, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχό της, δίνει τα 
αποτελέσματα σε μια επιτροπή που βρίσκεται εκτός Γερμανίας. Υπάρχει βέβαια και η 
εναλλακτική ο οργανισμός να διαλέξει εξωτερική επιτροπή και ο EFQM μπορεί να 
προτείνει μερικά ονόματα προκειμένου να γίνει η προσομοίωση της διαδικασίας για 
το βραβείο.

Όσο πιο πολύ πλησιάζουν τα κριτήρια επιχειρηματικής αριστείας του οργανισμού σε 
αυτά του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας τόσο πιο πιθανή είναι η βράβευση. Η 
Xerox αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, καθώς ήταν η πρώτη που έκανε αίτηση στον



EFQM. Τα κριτήρια είχαν δημοσιευθεί πριν λίγες μόλις εβδομάδες, παρόλα αυτά 
όμως πλησίαζαν αρκετά σε αυτά που είχε θέσει η εταιρία.

Η Xerox από τη στιγμή που αποφάσισε ότι ήθελε να κερδίσει το βραβείο άρχισε να 
εμπλέκει και όλο το προσωπικό της. Ακόμη, διπλάσιαζε τον αριθμό των ατόμων που 
ήταν αφιερωμένοι στην ποιότητα καθ’ όλη την περίοδο των 18 μηνών που 
προηγήθηκαν του βραβείου.

Η επί τόπου επίσκεψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο οργανισμός ενημερώνεται λίγες 
μόνο μέρες πιο μπροστά και είναι πολύ βασικό να αποτελούν πραγματικότητα αυτά 
που περιγράφονται στην αίτηση. Ακόμη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι γνώστες 
της τρέχουσας κατάστασης, να υπάρχει συνεργασία με διαλειτουργικές ομάδες και να 
γίνεται συνεχώς εξάσκηση.

Η ποιότητα αποτελεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και αυτοί που τη διοικούν 
πρέπει να σκέφτονται διάφορους τρόπους για να δουν αποτελέσματα. Το να στοχεύεις 
στο βραβείο αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο να αφιερώσεις τους πόρους σου για την 
επίτευξη συνεχούς βελτίωσης. Στη Xerox η απόκτηση του EQA παρείχε περισσότερη 
γνώση για ένα στόχο που δεν μπορεί κανένας να φτάσει: την ολική ποιότητα.

Τελειώνοντας, όσον αφορά τη σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις (benchmarking), αυτή 
ξεκίνησε από τον τομέα της παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η εταιρία 
συνειδητοποίησε ότι είχε πάρα πολλούς προμηθευτές και ότι παρήγαγε η ίδια πολλά 
από τα εξαρτήματα των προϊόντων της. Ύστερα από κάποιες σωστές κινήσεις η 
Xerox κατάφερε να μειώσει των αριθμό των προμηθευτών, το μέγεθος της 
εσωτερικής παραγωγής των εξαρτημάτων και τον αριθμό των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων που έμπαιναν στα εργοστάσιά της, κατά δέκα φορές. Αντίστοιχες 
ενέργειες έγιναν τόσο στον τομέα του μάρκετινγκ, όσο και σε αυτόν των ανθρωπίνων 
πόρων. Στον τομέα του μάρκετινγκ η εταιρία έχει αναπτύξει πολύ καλή γνώση της 
αγοράς και για αυτό αφιερώνει πολύ περισσότερο χρόνο στη διερεύνηση της 
ικανοποίησης του πελάτη. Στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, γίνεται σύγκριση 
διαφόρων διαδικασιών που σχετίζονται με το προσωπικό, όπως είναι η πολιτική 
στρατολόγησης και η πολιτική αμοιβών.



6.5 Η εταιρία Siemens
iwww.siemens.com; Zhao, 2004)

Η Siemens ξεκίνησε το 1847 στο Βερολίνο ως ένα μικρό εργαστήριο και έφτασε στο 
σημείο να είναι σήμερα μια παγκόσμια εταιρία. Το όνομα της έχει ταυτιστεί με τη 
δημιουργία, την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών και υπάρχουν 

πολύ λίγες επιχειρήσεις με τόσο επιτυχημένη πορεία και ιστορία.

Ο τομέας βιομηχανίας της Siemens ενσωματώνει την υπεροχή της στον αυτοματισμό, 
τον έλεγχο ηλεκτροκίνησης, την τεχνολογία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, 
καθώς και τις ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Ένα 
ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων, συστημάτων και λύσεων ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων καλύπτουν από πεδία ηλεκτρικών διανομών και εφαρμογές 
αυτοματισμού, μέχρι τον έλεγχο της παραγωγής και σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας 

έως MES και ERP.

Το όραμα της εταιρίας είναι το εξής; «Η κοινωνική εταιρική ευθύνη και οι εταιρικές 
αρχές μας σννιστούν την παγκόσμια δέσμευσή μας. Οι γνώσεις μας και οι λύσεις που 
προσφέρουμε, βοηθούν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Έχουμε δεσμευθεί να. 
προστατεύσουμε το περιβάλλον». Ο στόχος της είναι μία επικερδής κατάσταση για 
όλους τους συνεργάτες. Η οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η 
κοινωνική ευθύνη θεωρούνται ως τρεις βασικοί παράγοντες με ισοδύναμη βαρύτητα 
σε μια φιλελεύθερη παγκόσμια αγορά.

Το μοντέλο επιγειρηματικής αριστείας της Siemens
Η Siemens AG υιοθετεί εδώ και χρόνια ένα μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας που 
ονομάζεται Top + program. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εφαρμόζεται σε όλο το 
μήκος του οργανισμού, στοχεύει στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και της 
βιωσιμότητας και αποσκοπεί στο να κάνει τη Siemens μία από τις καλύτερες 
επιχειρήσεις που υπάρχουν παγκοσμίως. Η κίνηση αυτή ξεκίνησε το 1993 και τα 
αρχικά «Τορ» προέκυψαν από τη φράση «time-optimized processes». Σύντομα όμως 
οι συνθήκες αγοράς άλλαξαν και οι υπεύθυνοι συνειδητοποίησαν ότι η βελτίωση της 
παραγωγικότητας δεν μπορούσε από μόνη της να εγγυηθεί την επιχειρηματική 
επιτυχία. Έτσι, το 1995 και το 1998 προστέθηκαν κάποιες πρωτοβουλίες στο 
πρόγραμμα, οι οποίες συμπεριλάμβαναν την καινοτομία και την ανάπτυξη. Για την 
επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης της επιχείρησης, το πρόγραμμα πήρε τη 
μορφή ενός περιεκτικού σετ εργαλείων διοίκησης, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων 
τον επιχειρησιακό σχεδίασμά, τη διαχείριση γνώσης, τη σύγκριση της απόδοσης της 

εταιρίας με αυτή άλλων εταιριών, την καινοτομία, τη διοίκηση περιουσιακών 
στοιχείων κ.α..

http://www.siemens.com


Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα και τα εργαλεία του 
εξυπηρετούν μόνο ως κατευθυντήρια οδηγία και ότι η κάθε επιχειρηματική μονάδα 
του οργανισμού θα πρέπει να διαμορφώνει το δικό της «Τορ +» πρόγραμμα με το 
αντίστοιχο «Τορ +» σετ εργαλείων.

Για την ενθάρρυνση της εφαρμογής του προγράμματος «Τορ +» η Siemens εισήγαγε 
το βραβείο «Τορ +» το 1999. Η οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) είναι το 
υπέρτατο κριτήριο για το βραβείο και νικητές αναδεικνύονται εκείνοι οι οποίοι 
καταφέρνουν να μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος τους και να αυξήσουν 
τα έσοδά τους. Το 2001 η εταιρία μείωσε τα κόστη της κατά 800 εκ. και αύξησε τις 
πωλήσεις της κατά 2,2 δις, όλα αυτά χάρη στην προσπάθεια των νικητών του 
βραβείου.

Διαρκή€ ανάπτυξη στη Siemens
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρίας, η Siemens έχει δεσμευθεί στην 
επιχειρηματική αριστεία, τη διαχείριση του περιβάλλοντος με υπεύθυνο τρόπο και 
στα εταιρικά πολιτικά δικαιώματα. Ως μια παγκόσμια επιχείρηση η Siemens 
συμμετέχει, μαζί με άλλες 35 διεθνείς επιχειρήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό 
φόρουμ και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο από τον Σεπτέμβριο του 2000, κάτι 
που δείχνει ότι η δυναμική της εταιρίας αναγνωρίστηκε από το ίδρυμα Dow Jones. Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη αποδεικνύεται για παράδειγμα από τη συγκέντρωση 6 εκ 
δολαρίων για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και από την υποστήριξη και χορηγία 
διαφόρων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που αφορούν κατά κύριο λόγο την επιστήμη 
των μηχανικών, τις τέχνες και διάφορα εθελοντικά προγράμματα των εργαζομένων.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, έχει πιστοποιηθεί ότι η εταιρία 
αφιερώνει πάνω 190 εκ δολάρια ετησίως σε όλο τον κόσμο για περιβαντολογικές 
πρωτοβουλίες. Επιπλέον, τα προϊόντα που παράγονται είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιες που 
ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και την επίδραση τοξικών, αποβλήτων 
και άλλων εκπομπών.

Η Siemens έχει επτά εταιρικές αρχές, οι οποίες κατευθύνουν τη λειτουργία και 
στρατηγική της επιχείρησης:

1. Οι πελάτες καθορίζουν τη δράση της.
2. Οι καινοτομίες της χαράσσουν το μέλλον.
3. Η επιχειρησιακή επιτυχία σημαίνει ότι τα κέρδη φέρνουν την πρωτιά.
4. Η άριστη ηγεσία ενθαρρύνει τα κορυφαία αποτελέσματα.
5. Η μάθηση είναι το κλειδί της συνεχούς βελτίωσης.
6. Η συνεργασία της εταιρίας δεν έχει όρια.
7. Τα πολιτικά δικαιώματα της εταιρίας αποτελούν τη διεθνή δέσμευσή της.



Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές της εταιρίας, η Siemens είναι στο σωστό δρόμο για 
την επίτευξη διαρκούς ανάπτυξης. Δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και 
στο συμφέρον των εργαζομένων, των εξωτερικών εταίρων και της ευρύτερης 
κοινωνίας.

Θέματα και προβλήματα
Όπως επισημάνθηκε και πρωτύτερα, οι πρωτοβουλίες, οι σκοποί, η φιλοσοφία και τα 
εργαλεία του προγράμματος «Τορ +» θα έπρεπε λογικά να βοηθήσουν τη Siemens να 
φτάσει στην επιχειρηματική αριστεία. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκαν αρκετά 
προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 40 % 
των επιχειρηματικών μονάδων της εταιρίας υιοθέτησαν το μοντέλο. Το βασικό 
πρόβλημα είναι ότι το θεωρούν πολύ γενικό, γραφειοκρατικό και χάσιμο χρόνου. 
Κατά την άποψη του συγγραφέα, το πρόβλημα πηγάζει επίσης από την έλλειψη 
κατανόησης του προγράμματος από τους τοπικούς μάνατζερ και από άλλους 
υπαλλήλους καθώς επίσης και από την έλλειψη κινήτρων για εφαρμογή στις 
επιχειρηματικές μονάδες. Γενικά υπάρχει αρκετός χώρος για βελτιστοποίηση στους 
ανθρώπινους πόρους και την εμπλοκή και ανάπτυξη των εργαζομένων. Ένα σχόλιο 
των υπαλλήλων της Siemens ήταν ότι «η εταιρία έχει τόσο υπονοούμενη όσο και 
ρητή γνώση που όμως συλλέγεται πολύ τυχαία και που οργανώνεται και διαχειρίζεται 
πολύ φτωχά». Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα μεγάλο κενό μεταξύ αυτού που είναι 
σημαντικό για την εταιρία και της απόδοσή της σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
όρους. Με άλλα λόγια, η απόδοση της εταιρίας δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες και 
τις προτεραιότητες των εργαζομένων της. Ακόμη, αυτό που παρατηρείται είναι η 
έλλειψη ισορροπίας στην εφαρμογή του προγράμματος, διότι οι διοικούντες 
εστιάζουν υπερβολικά στην οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) ενώ υπάρχει 
περιορισμένη δράση σε άλλους τομείς που συντελούν στη συνεχή ανάπτυξη. 
Συνοψίζοντας, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα οικονομικά αποτελέσματα και δε 
μετριέται η απόδοση σε θέματα όπως είναι η δέσμευση στην κοινωνία και η 
περιβαλλοντική προστασία.

Συμπεράσματα
Η εμπειρία της Siemens κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να πετύχει την 
επιχειρηματική αριστεία και τη διαρκή ανάπτυξη είχε σημαντικές επιπτώσεις στον 
επιχειρηματικό κόσμο. Πρώτον, η εφαρμογή του προγράμματος «Τορ +» και των 
εργαλείων του δείχνει ότι η συνεχής ανάπτυξη μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα 

μοντέλο αριστείας. Δεύτερον, για να επιτευχθεί διαρκής επιτυχία οι επιχειρήσεις 
πρέπει να αναπτύξουν την αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να 
ενεργούν αντίστοιχα. Τέλος, η αποδοτική και αποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων και περιουσιακών στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας στο δρόμο αυτό. Η



βελτιστοποίηση των οικονομικών, των ανθρωπίνων και των φυσικών πόρων 
συνεισφέρει τόσο στην βιωσιμότητα όσο και στην τελειότητα ενός οργανισμού.

6.6 Κοινότητα Υγείας Wakefield και Pontefract NHS Trust

(Pitt, 1999)

Η εταιρεία Trust, που 
εδρεύει στο Yorkshire της
Αγγλίας, ιδρύθηκε επίσημα τον Απρίλιο το 1993 μέσα από τη συγχώνευση τοπικών 
καταστημάτων περίθαλψης. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν την πνευματική υγεία 
και τη δυσκολία μάθησης και ομιλίας. Χρηματοδοτείται πλέον από την GPFHs 
(General Practitioner Fundholders) και κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες παρέχονται στους 
ασθενείς με την υπογραφή συμβολαίου με την GPHFs. Είναι προφανές ότι για μια 
εταιρία σαν την Trust, με έντονο πελατοκεντρικό προσανατολισμό, είναι απαραίτητη 
η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών και η ικανοποίηση των 
κεφαλαιούχων της GPFHs (το ποσοστό τους ανέρχονταν περίπου στο 100%). Όλα τα 
παραπάνω οδήγησαν στην υιοθέτηση του μοντέλου EFQM, καθώς κρίθηκε ότι μπορεί 
να συνδυαστεί και με τα υπάρχοντα προγράμματα και αρχές ποιότητας. 
Αποφασίστηκε ότι η συνεχής βελτίωση θα επιδιώκονταν μέσω ετήσιων 
αυτοαξιολογήσεων και στη συνέχεια συγκροτήθηκε η ομάδα αξιολόγησης. Η 
αποστολή της ομάδας αυτής ήταν να εκπαιδευτεί στην επαρκή χρήση του μοντέλου 
για να αναγνωριστεί επίσημα και να μπορεί να διενεργεί την αυτοαξιολόγηση της 
εταιρίας.

Λογική προσέγγιση αξιολόγησης

Στις 8 Ιανουάριου του 1996 τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για την ομάδα 
αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα η αποστολή της ήταν να διεξάγει την 
αυτοαξιολόγηση κατά μήκος και πλάτος του οργανισμού, να εντοπίσει τα δυνατά και 
τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης και να ενημερώσει τη διοίκηση για αυτά, να 
συγκρίνει την απόδοση της εταιρίας με αυτήν άλλων εταιρειών, να τροφοδοτεί το 
επιχειρηματικό σχέδιο με ευκαιρίες βελτίωσης και να κάνει τη διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης, με τη χρήση του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας, κομμάτι του 
ετήσιου επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η επιλογή της ομάδα αυτοαξιολόγησης έγινε 
με τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα της Trust, δηλαδή περιείχε μάνατζερ από 
τους τομείς της ανώτατης διοίκησης, των υπηρεσιών, του σχεδιασμού των 
οικονομικών και της ΔΑΠ. Όλοι όσοι εκπαιδεύτηκαν στην αυτοαξιολόγηση με βάση 
το μοντέλο είναι τώρα επισήμως αναγνωρισμένοι αξιολογητές EFQM από τον 

Βρετανικό Οργανισμό Ποιότητας. Την επικύρωση των αξιολογητών ακολούθησε η 

κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης αυτοαξιολόγησης της εταιρίας, το οποίο απαιτούσε
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τη συλλογή δεδομένων από τις εξής πηγές: έγγραφα (αναφορές ανάδρασης 
πληροφοριών, έγγραφα ποιότητας, σχέδια & στρατηγικές, πολιτικές κ.α.), 
συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης (που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του προσωπικού της 
εταιρίας) και αιτήσεις για βραβεία ποιότητας. Στη συνέχεια οι αξιολογητές 
επεξεργάστηκαν ατομικά τα παραπάνω στοιχεία και συναντήθηκαν για να 
καταλήξουν σε μια κοινή βαθμολογία.

Η πρώτη αξιολόγηση της Trust

Προϊόν της ομοφωνίας ήταν ένα σκορ της απόδοσης της επιχείρησης για κάθε μία 
από τις εννιά κατηγορίες του μοντέλου. Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης 
κοινοποιήθηκαν στη διοίκηση σε ειδική συνεδρίαση τον Ιούνιο του 1996. Οι στόχοι 
όμως των διευθυντών τέθηκαν ακριβώς πριν την έναρξη του επόμενου οικονομικού 
έτους, δηλαδή μήνες αργότερα, και αυτό είχε ως συνέπεια τη διενέργεια λιγότερων 
ίσως βελτιώσεων από όσες θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί.

Συαπέρασαα

Γενικά, η Trust κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας 

του EFQM ήταν αποτελεσματικό, ότι δηλαδή ανταποκρίθηκε στους στόχους που 
είχαν τεθεί και για αυτό αποφάσισε τη συστηματική χρήση του. Επιπλέον, παρά τα 
πιθανά μειονεκτήματα της όλης διαδικασίας, υπήρξαν πολλά και σημαντικά οφέλη, 
όπως:

• η δημιουργία μιας ετήσιας έρευνας προσωπικού που εξασφάλιζε άμεση ανάδραση 
σχετικά με το βαθμό εφαρμογής των αξιών και των αρχών της εταιρίας, κάτι που 
διευκόλυνε την ιεράρχηση των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης,

• η ευθυγράμμιση της προσωπικής ανάγκης για εξέλιξη με τους ετήσιους 
επιχειρησιακούς στόχους,

• η μεγαλύτερη δέσμευση πελατών και καταναλωτών στις διαδικασίες της εταιρίας. 
Ο πελάτης πλέον συμμετέχει στη διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού,

• η βελτίωση των πιο σημαντικών διαδικασιών μέσω του εντοπισμού και της 
καταγραφής τους. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η διαλειτουργική εργασία και 
επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Τελειώνοντας, η εμπειρία της Trust έδειξε ότι η αυτοαξιολόγηση πρέπει να 
συνδυάζεται με σχεδίασμά και εφαρμογή δράσης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διενεργείται και ανασκόπηση της όλης διαδικασίας. Χωρίς αυτόν τον φαύλο κύκλο, 
τα πλεονεκτήματα της χρήσης του μοντέλου αποτελούν ουτοπία.



6.7 Επτά μεγάλοι οργανισμοί
(Samuelsson & Nilsson, 2002)

Για την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών αξιολόγησης, στην παρούσα έρευνα, 
επιλέχτηκαν επτά επιχειρήσεις, οι οποίες εφάρμοζαν τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης 
από 0,5 έως και εννιά έτη, για να καλυφτούν πολλά και διαφορετικά στάδια 
ωρίμανσης σε έναν οργανισμό. Όλες οι επιχειρήσεις είχαν επιτόπια επίσκεψη και δύο 
από αυτές είχαν επίσκεψη τόσο στις μονάδες παραγωγής, όσο στα κεντρικά. Επίσης, 
έγιναν συνεντεύξεις με ένα ή δύο άτομα που ήταν επικεφαλείς της διαδικασίας 
αυτοαξιολόγησης, για να διαμορφωθεί μια ολική προσέγγιση των διαδικασιών του 
οργανισμού και της ανάπτυξής τους. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τις 
εταιρίες που ερευνήθηκαν.

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

SCA Hygiene 
Products

Προϊόντα
υγιεινής Σουηδία/ Ολλανδία 0,5 Προ φόρμα EFQM

Celsius Αμυντικά
προϊόντα Σουηδία 1 Προ φόρμα EFQM

Morrison
Construction Κατασκευές Ηνωμένο Βασίλειο 2 Καρτέλα

αναγραφής σκορ EFQM

Scania Φορτηγά & 
λεωφορεία Σουηδία/ Ολλανδία 3 Προ φόρμα EFQM

SAS Αερογραμμή Σουηδία 4 Προ φόρμα EFQM
Vattenfall Ενέργεια Σουηδία 7 Προ φόρμα EFQM
Volvo Cars 
Gent Αυτοκίνητα Βέλγιο 9 Προ φόρμα EFQM

Πίνακας 1: Οι οργανισμοί που ερευνήθηκαν (Πηγή: Samuelsson & Nilsson, 2002)

Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης

Η μέθοδος αυτοαξιολόγησης που κυριάρχησε ήταν η προ φόρμα, παρόλα αυτά όμως, 
η εκτέλεσή της έγινε με διάφορους τρόπους. Στην SCA η προαξιολόγηση έγινε από 
πέντε ομάδες που αποτελούνταν η καθεμιά από οχτώ άτομα. Η κάθε ομάδα 
αξιολόγησε ένα ή δύο από τα εννιά κριτήρια. Έπειτα, οι αρχηγοί του κάθε τμήματος 
συγκεντρώθηκαν, έκαναν ανασκόπηση σε όλες τις περιοχές προς βελτίωση και 
κατέληξαν από κοινού σε κάποιες αναγκαίες ενέργειες. Στη Scania, τριανταέξι άτομα 
οργανώθηκαν σε έξι ομάδες και αξιολόγησαν ένα ή δύο από τα εννιά κριτήρια η 
καθεμιά. Ακόμα, στην SCA τα μέλη κάθε ομάδας αξιολόγησης είχαν υπόβαθρο που 
δεν σχετίζονταν με το κριτήριο που είχαν αναλάβει. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ότι ακόμα και αν είναι επιθυμητό τα μέλη της ομάδας να προέρχονται από 
διάφορους τομείς, η πλειοψηφία πρέπει να έχει γνώση του κριτηρίου. Στην VCG



υπήρχε ένας κάτοχος για κάθε κριτήριο του μοντέλου, η επιλογή του οποίου είχε γίνει 
με βάση την ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, κάθε 
τμήμα που διεξήγαγε αυτοαξιολόγηση είχε και έναν υπεύθυνο για κάθε κριτήριο. Η 
εταιρία αυτή δήλωσε ότι τα μεγαλύτερα οφέλη της προσέγγισης της προ φόρμας είναι 
το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε μέσα στην επιχείρηση και το ότι το 
επίκεντρό της είναι η επιχείρηση και όχι το εργαλείο. Τέλος, στην SAS οι 
εργαζόμενοι κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τα σημαντικά θέματα και να μεταφράσουν τις 
περιοχές προς βελτίωση σε χειροπιαστές ενέργειες. Έπειτα η ομάδα αξιολόγησης 
κατέληξε σε μια κοινή απόφαση και έδωσε τη βαθμολογία για την απόδοση της 
επιχείρησης.

Διορθωτικές ενέργεια

Όλες οι επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι η αυτοαξιολόγηση παρέχει μια εικόνα μόνο της 
τρέχουσας κατάστασης - το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης. 
Παρόλα αυτά όμως, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν στήριξαν τις επιμέρους 
μονάδες τους στο σχεδίασμά και την εφαρμογή δράσης. Επιπλέον, οι διορθωτικές 
ενέργειες πρέπει να διαχειρίζονται στο σωστό επίπεδο, που σημαίνει ότι αυτές που 
απευθύνονται στις επιχειρηματικές μονάδες θα πρέπει να είναι πολύ απτές ενώ 
εκείνες που αφορούν στρατηγικά θέματα θα πρέπει να προέρχονται από τα 
υψηλότερα επίπεδα. Στην εταιρία VCG οι ομάδες αξιολόγησης επέλεξαν τις 
στρατηγικά σημαντικότερες περιοχές προς βελτίωση, οι οποίες έφτασαν σε ένα 
ανώτερο επίπεδο και αποτυπώθηκαν σε μια αναφορά. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση 
της αναφοράς για να βρεθούν κοινά σημεία μεταξύ των επιμέρους επιχειρηματικών 
μονάδων. Με αυτό τον τρόπο εντοπίστηκαν κάποιες ενέργειες που αφορούσαν σε όλη 
την επιχείρηση.

Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης πρέπει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται διαρκώς, 
καθώς απαιτείται χρόνος για να επιτευχθεί μια κουλτούρα «αριστείας». Η VCG 
ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση τόσο για τα αποτελέσματα της τελευταίας 
αυτοαξιολόγησης όσο και για τις διαδικασίες. Η προσαρμογή των διαδικασιών ως 
μέσο αύξησης της υποκίνησης και αποφυγής της στασιμότητας ήταν η κατεύθυνση 
που ακολούθησε η SAS, καθώς οι εργαζόμενοι είναι πιο αφοσιωμένοι όταν νιώθουν 
πως οι διαδικασίες προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Η εκπαίδευση του νέου 
προσωπικού στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης σε μία εκ των επιχειρήσεων 
παραβλέφθηκε. Η εμπειρία αυτή τονίζει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση για τη 
διατήρηση της ορμής του οργανισμού. Στην εταιρία Morrison η διαρκής εκπαίδευση 
στη ΔΟΠ ήταν ένας τρόπος να κερδίσει υποστηρικτές και να αυξηθεί η υποκίνηση. 
Τέλος, η ανάδραση πληροφοριών είναι απαραίτητη για να διασφαλισθεί ότι οι 
διαδικασίες είναι σωστά σχεδιασμένες και ότι η ανάπτυξη και βελτίωσή τους είναι 
ωφέλιμη για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Οι εταιρίες



SAS και Celsius χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια για τον σκοπό αυτό, αλλά στις 
περισσότερες επιχειρήσεις η ανάδραση έγινε κυρίως ανεπίσημα.

Συμπεράσιιατα

Παρόλο που η διαδικασία αυτοαξιολόγησης με βάση το μοντέλο EFQM είναι συχνά 
συνυφασμένη με τη συμπλήρωση μια εκτενούς αίτησης βραβείου ποιότητας, καμία 
από τις επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν δεν χρησιμοποίησε αυτή την προσέγγιση ως 
μια ολοκληρωμένη και διαρκή διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Σε αντίθεση, ως 
διαρκείς ενέργειες αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν απλοποιημένες και 
οικονομικές μέθοδοι, όπως η προ φόρμα.

Οι επιχειρήσεις ήταν ομόφωνες σε πολλές φάσεις της αυτοαξιολόγησης, αλλά το 
δίλημμα της προσαρμογής ή μη μιας προσέγγισης αντιμετωπίστηκε διαφορετικά. Οι 
μισές επιχειρήσεις ανέπτυξαν προσεγγίσεις που αντλούνταν αποκλειστικά από την 
επιχείρηση, κάποιες προσάρμοσαν ελαφρώς τις ερωτήσεις και άλλες χρησιμοποίησαν 
αυτούσια μοντέλα.

Άλλο ένα θέμα που προσεγγίστηκε διαφορετικά ήταν το αν θα πρέπει η 
αυτοαξιολόγηση να αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία ή όχι. Στις μισές επιχειρήσεις 
ήταν υποχρεωτική και στις άλλες μισές όχι. Στην εταιρία VCG η αυτοαξιολόγηση 
ήταν υποχρεωτική την πρώτη φορά που διενεργήθηκε, ενώ στη συνέχεια 
μετατράπηκε σε προαιρετική διαδικασία, καθώς με το πέρασμα του χρόνου τα οφέλη 
έγιναν αισθητά στους εργαζομένους. Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι και οι δύο 
επιλογές έχουν αποδειχθεί επιτυχείς, οπότε είναι καθαρά θέμα κουλτούρας της 
επιχείρησης το τι δρόμο θα ακολουθήσει.

Ακόμη, παρόλο που πολλές επιχειρήσεις εξέφρασαν την επιθυμία να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα των επιχειρηματικών μονάδων τους, στην πραγματικότητα η 
δυνατότητα να γίνει αυτό έλλειπε. Με άλλα λόγια, η ανταλλαγή εμπειριών δεν μπορεί 
να γίνει εάν οι επιχειρήσεις δεν ανοίξουν τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών θα πρέπει να είναι εμφανής για τις 
επιχειρήσεις που διενεργούν αυτοαξιολόγηση, καθώς αποτελεί μια από τις 
θεμελιώδεις αξίες της ΔΟΠ. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι θα πρέπει να δωθεί ακόμα 
μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα.

Τελειώνοντας, όλοι οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά το 
πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η αυτοαξιολόγηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
κομμάτι μιας διαδικασίας και όχι ως μια ξεχωριστή διαδικασία. Ακόμη η παρούσα 

έρευνα έδειξε ότι πολλές προσεγγίσεις αυτοαξιολόγησης μπορεί να αποδειχθούν 
επιτυχημένες, αλλά όποια και να επιλεχθεί θα πρέπει να ταιριάζει στην επιχείρηση, να 
χρησιμοποιείται συνεχώς και να ενισχύει τη συμμετοχή.



ΣΧΟΛΙΑ

Οι επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία προέρχονται από 
διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων, είναι συνολικά 13 στον αριθμό και 
δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες. Όπως είδαμε και παραπάνω, η χρήση του 
μοντέλου EFQM απέφερε πολλά και σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις αυτές χωρίς 
να λείπουν βέβαια και ορισμένα μειονεκτήματα.

Στην Τράπεζα Κύπρου για παράδειγμα, η διαδικασία αυτοαξιολόγησης οδήγησε στην 
καταγραφή όλων των λειτουργιών και τον εντοπισμό των ισχυρών και αδύνατων 
σημείων, στην ιεράρχηση αυτών και στον καθορισμό συγκεκριμένων έργων για τη 
βελτίωση τους. Επίσης μέσω της εφαρμογής του μοντέλου και έχοντας υπόψη τα 
κριτήρια/ υποκριτήρια υιοθετήθηκε ένας κοινός τρόπος σκέψης και λειτουργίας ο 
οποίος εφαρμόστηκε σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας. Η σημασία των διακρίσεων 
για το Direct Banking είναι η επιβεβαίωση για την καλή οργάνωση και λειτουργία της 
υπηρεσίας και το υψηλό επίπεδο παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τους 
πελάτες.

Στην ΕΛΑΪΣ οι πρωτοβουλίες στα πλαίσια του μοντέλου EFQM συνέβαλλαν στην 
μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού και των πελατών, στη μείωση του 
κόστους, στη διατήρηση της ηγετικής θέση της ανάμεσα στις άλλες εταιρείες στον 
ίδιο κλάδο, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας για την ικανοποίηση της κοινωνίας 
ήταν θετικά.

Στην εταιρεία Texas Instruments Europe η χρήση του μοντέλου βοήθησε στη 
δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, κοινών σκοπών και παραμέτρων 
μέτρησης. Επιπλέον, οδήγησε στην αύξηση των πωλήσεων, των εσόδων και του 
μεριδίου αγοράς, τη μείωση του κόστους διοίκησης και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας. Ακόμη, η ικανοποίηση των πελατών αυξήθηκε, γεγονός που 
επιβεβαιώθηκε από αποτελέσματα των ερευνών.

Η Xerox, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προς το τέλος της δεκαετίας του 70 αντιμετώπιζε 
προβλήματα και υπήρχε κίνδυνος να κλείσει. Από τον Αύγουστο όμως του 1980 που 
άρχισαν να λαμβάνονται πρωτοβουλίες ποιότητας, άρχισε η ανοδική πορεία για την 
εταιρία και σήμερα αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων μικρού μεγέθους έως 
και τους μεγαλύτερους και πιο σύνθετους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ο 
Sherer, διευθύνων σύμβουλος της Xerox, θεωρεί εξαιρετικά χρήσιμη τη διαδικασία 
σύγκρισης με άλλες επιχειρήσεις σε τομείς όπως το ανθρώπινο δυναμικό και το 
μάρκετινγκ, και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.
Στη Siemens τα αποτελέσματα έδειξαν ένα μεγάλο κενό μεταξύ αυτού που είναι 
σημαντικό για την εταιρία και της απόδοσή της σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
όρους. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα οικονομικά αποτελέσματα



ενώ δε μετριέται η απόδοση σε θέματα όπως είναι η δέσμευση στην κοινωνία και η 
περιβαλλοντική προστασία.

Η Κοινότητα Υγείας Wakefield και Pontefract NHS Trust κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM ήταν αποτελεσματικό, ότι 
δηλαδή ανταποκρίθηκε στους στόχους που είχαν τεθεί και για αυτό αποφάσισε τη 
συστηματική χρήση του. Επιπλέον, παρά τα πιθανά μειονεκτήματα της όλης 
διαδικασίας, υπήρξαν πολλά και σημαντικά οφέλη, όπως η δημιουργία μιας ετήσιας 
έρευνας προσωπικού, η ευθυγράμμιση της προσωπικής ανάγκης για εξέλιξη με τους 
ετήσιους επιχειρησιακούς στόχους, η μεγαλύτερη δέσμευση πελατών και 
καταναλωτών στις διαδικασίες της εταιρίας και η βελτίωση των σημαντικότερων 
διαδικασιών μέσω του εντοπισμού και της καταγραφής τους.

Όσον αφορά την έρευνα στις εταιρίες SCA, VCG, SAS, Scania, Celsius, Morrison 
Construction και Vattenfall, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αυτοαξιολόγηση 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κομμάτι μιας διαδικασίας και όχι ως μια ξεχωριστή 
διαδικασία. Ακόμη η παρούσα έρευνα έδειξε ότι πολλές προσεγγίσεις 
αυτοαξιολόγησης μπορεί να αποδειχθούν πετυχημένες, αλλά όποια και να επιλεχθεί 
θα πρέπει να ταιριάζει στην επιχείρηση, να χρησιμοποιείται συνεχώς και να ενισχύει 
τη συμμετοχή.

Συνοψίζοντας, όπως είδαμε, η υιοθέτηση του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας 
EFQM συνοδεύεται από έναν αριθμό πλεονεκτημάτων, όπως είναι για παράδειγμα η 
καθιέρωση την πρακτικής της αυτοαξιολόγησης και της μέτρησης, η δημιουργία μιας 
κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης, η προώθηση της ενσωμάτωσης πρωτοβουλιών 
ποιότητας στις λειτουργίες της επιχείρησης, η συνολική θεώρηση των λειτουργιών 
και τμημάτων της επιχείρησης, η εκτίμηση της προόδου της λειτουργίας της 
επιχείρησης από ένα αξιόπιστο οργανισμό, η δυνατότητα τη σύγκρισης με άλλους 
οργανισμούς και η εθνική και διεθνής καλή φήμη και αναγνώριση από την κοινωνία 
για τους νικητές του βραβείου.

Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, η υιοθέτηση του μοντέλου συνεπάγεται και ορισμένα 
μειονεκτήματα το σημαντικότερο από τα οποία είναι ότι απαιτείται αφιέρωση χρόνου 
και πόρων, καθώς επίσης και η δέσμευση του προσωπικού και της διοίκησης, κάτι 
που δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Αξίζει επίσης να 
αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία για το βραβείο 
ενδέχεται να ξεφύγουν από τον αρχικό στόχο και να εστιάσουν την προσοχή τους 
στην επιβράβευση και όχι στην αυτοαξιολόγηση και την προσπάθεια για βελτίωση. 
Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις θεωρούν ότι η εφαρμογή του μοντέλου υποστηρίζει 
περισσότερο την ανάληψη πρωτοβουλιών ποιότητας από το να δίνει έμφαση στα



αποτελέσματα. Τέλος, υπάρχουν και οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που 

υιοθέτησαν το μοντέλο αλλά δεν σημείωσαν εμφανή πρόοδο.

Τελειώνοντας, το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM είναι το πιο διαδεδομένο 

επιχειρησιακό πλαίσιο στην Ευρώπη και το ευρύτερο από τα πρότυπα τυποποίησης. 

Ακόμη, η ποιότητα στα προϊόντα και τις διαδικασίες μπορεί να εξασφαλίσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την 

καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και την επιβίωση και διάκρισή της στον κλάδο 

που ανήκει. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το εν λόγω μοντέλο έχει εφαρμοστεί από 

τους 15 μεγαλύτερους οργανισμούς και άλλους 25000 μεγάλους και μικρομεσαίους 

οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη3, όπως οι NOKIA, SIEMENS, PHILIPS, 

VODAFONE, BP κ.α., βελτιώνοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τα 

επιχειρηματικά τους αποτελέσματα. Κλείνοντας, ακολουθούν ορισμένα σχόλια από 

υποψήφιους οργανισμούς τα έτη 2003- 2004 (www.eede.gr ):

• «Αναμφισβήτητη διαπίστωση είναι ότι το πρότυπο του EFQM προσδίνει στον 
οργανισμό την ευχέρεια της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης».

• «Συνολικά ήταν μια διαδικασία από την οποία ο οργανισμός μας ωφελήθηκε 

κυρίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων από διάφορα επίπεδα».

• «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη γνώση, την ικανότητα και τον τρόπο 
αξιολόγησης του αξιολογητή».

• «Η διαδικασία της αναγνώρισης για τη δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία 

αποτέλεσε για μας μια πολύ καλή εμπειρία και συνάμα μια σωστή επένδυση για 
τη μελλοντική μας πορεία».

• «Θα ήθελα να σας εκφράσω την πλήρη ικανοποίησή μου σε όλα τα επίπεδα της 

συνεργασίας μας, όπως επίσης και τις ευχαριστίες της εταιρίας που εκπροσωπώ 
για τα οφέλη που αποκόμισε από αυτή τη διαδικασία».

Βλέπε Παράρτημα
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Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFUA

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

“Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας - EFQM”
EFQM Levels of Excellence

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρώτο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Διάκρισης Επιχειρήσεων “Δέσμευση στην 
Επιχειρηματική Αριστεία” (Committed to Excellence) διατίθεται σε όλους τους 
Ευρωπαϊκούς οργανισμούς - μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και λειτουργικά τμήματα επιχειρήσεων. Προσφέρει απλούς 
και πρακτικούς τρόπους για να ξεκινήσει ένας οργανισμός το ταξίδι του προς την 
Επιχειρηματική Αριστεία.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να Διακριθούν στα “Επίπεδα 
Αναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας - EFQM” για τη Δέσμευση τους στην 
Επιχειρηματική Αριστεία πρέπει να διαβάσουν πρώτα το Πληροφοριακό Έντυπο που 
περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και προσφέρει στους οργανισμούς όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να ζητηθεί κατά τη διάρκεια 
των τριών φάσεων της διαδικασίας.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Ελληνική 
Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στην διεύθυνση που παρέχεται στο τέλος 
της αίτησης συμμετοχής.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω e-mail στο npo.efqrn@eede.gr ενώ σύμφωνα με 
τους όρους της παραγράφου Δ, το κόστος της αίτησης που αναλογεί σε αυτήν την 
φάση του προγράμματος θα πρέπει να έχει πληρωθεί με τραπεζική μεταφορά. Θα 
πρέπει επίσης να αποσταλεί η αίτηση και ταχυδρομικά στην ΕΕΔΕ με την σφραγίδα 
και υπογραφή ανώτατου στελέχους της υποψήφιας εταιρείας.
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Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFQM
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα τμήματα 

Μέρ(κ A - Στοιγεία υποψηφίου 

Επωνυμία
Οργανισμού: ...............................................

Επωνυμία 
Οργανισμού 
στην Αγγλική
Γλώσσα: ...............................................

Διεύθυνση: ...............................................

Ταχ. Κωδικός /
Πόλη: ...............................................

Χώρα: ...............................................

Όνομα
Υπευθύνου
Επικοινωνίας: ...............................................

Θέση στον
Οργανισμό: ...............................................

E-mail: ...............................................

Τηλέφωνο: ...............................................

Fax: ...............................................

Διεύθυνση 
Επαφής (σε 
περίπτωση που 
είναι
διαφορετική από
την παραπάνω): ...............................................

Διεύθυνση
Τιμολόγησης:

Α.Φ.Μ:

Δ.Ο.Υ:
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Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία

Meooc Β - Tsviksc Πλτιοοοορίε£ 

Μέγεθος Οργανισμού και Τύπος:

Κάνετε αίτηση ως (Παρακαλούμε συμπληρώστε το τετραγωνάκι που περιγράφει τον 
οργανισμό σας καλύτερα Περιγραφή των κατηγοριών δίνεται στην παράγραφο Ε).

Ολόκληρος ο οργανισμός (πάνω από 250 άτομα)
Ένας επιχειρησιακός τομέας της επιχείρησης (με ανεξαρτησία)
Ένα λειτουργικό τμήμα ενός μεγάλου οργανισμού
Οργανισμός Δημοσίου Τομέα
Μικρή ή μεσαία επιχείρηση (κάτω από 250 άτομα)

Παρακαλούμε καταχωρήστε τον τυποποιημένο κωδικό βιομηχανικής 
καταχώρισης που περιγράφει τον οργανισμό σας καλύτερα (οι κωδικοί αυτοί 
δίνονται στην παράγραφο Ε)

Συνολικός αριθμός εργαζομένων

Παρακαλούμε περιγράψτε εδώ, χρησιμοποιώντας περίπου 250 λέξεις, τις κύριες 
δραστηριότητες του οργανισμού σας, περιλαμβάνοντας: το ιστορικό του, το ταξίδι του 
στην ποιότητα μέχρι σήμερα, τις βασικές δραστηριότητες του, τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που παρέχει, τους βασικούς πελάτες του, την αγορά που απευθύνεται:

Τοποθεσία των κύριων εγκαταστάσεων του υποψήφιου οργανισμού :
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Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFCM
Αν ο υποψήφιος αποτελεί μέρος ενός οργανισμού, σημειώστε το όνομα του 
οργανισμού:

Διεύθυνση:

Ταχ. Κωδικός / Πόλη: .......................................................................................................

Χώρα: .......................................................................................................

Τηλέφωνο: ........................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................

Περιγράψτε τη σχέση του υποψηφίου με τον υπόλοιπο οργανισμό και, αν χρειαστεί, 
παραθέστε ξεχωριστά οργανόγραμμα που να απεικονίζει τη σχέση αυτή:

Μέρος Γ - Υπεύθυνη Δήλωση

Συμφωνώ, εκ μέρους του οργανισμού μου, να δεσμευτώ με τους κανόνες του 
προγράμματος “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία” (Committed to Excellence 
in Europe) που περιγράφονται στο πληροφοριακό Υλικό «Δέσμευση στην 
Επιχειρηματική Αριστεία» και αποδέχομαι ότι η απόφαση της ΕΕΔΕ για την 
αναγνώριση ή μη αναγνώριση του οργανισμού στο πρόγραμμα “Δέσμευση στην 
Επιχειρηματική Αριστεία” θα είναι και η τελική. Επίσης αποδέχομαι το δικαίωμα της 
ΕΕΔΕ να απορρίπτει αιτήσεις που δεν συμβαδίζουν με του κανόνες του 
προγράμματος.

Υπογραφή: Όνομα / Θέση

Ημερομηνία:
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Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία ”

Μέρος A - Κόστος Αίτησης Συ»ιιετογτκ

Το 100% του κόστους αίτησης πρέπει να πληρωθεί στην ΕΕΔΕ με την συμπλήρωση 
της αίτησης συμμετοχής.

Πίνακας Κόστους για την “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία”
(Committed Excellence)

<50 2.500C *
50 - 250 2.900€*
>250 3.400C *

* Στα Ανωτέρω κόστη δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

Στο ανώτερο κόστος συμπεριλαμβάνεται:

> Το υλικό του EFQM (Booklets) με οδηγίες για τις υποψήφιες εταιρίες (στην 
Αγγλική γλώσσα).

> Το κόστος των αξιολογήσεων από εξουσιοδοτημένους από την ΕΕΔΕ και το 
EFQM Επικυρωτές.

Στο ανώτερο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
των αξιολογητών αν και εφόσον η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιηθεί εκτός 
Αθηνών.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τον τρόπο πληρωμής της αίτησης:

Τραπεζική
μεταβίβαση

Ή cheque

Ημερομηνία Ή Ημερομηνία αποστολής
μεταβίβασης cheque στην ΕΕΔΕ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΕΔΕ:

Μπορείτε να καταθέτετε το ποσό του κόστους συμμετοχής σας στους εξής 
λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 104/48016104 
ALPHA BANK: 115 - 00 - 2320 - 002805

Παρακαλούμε να αποστέλλετε στην ΕΕΔΕ αντίγραφο του καταθετηρίου στο οποίο 
θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας σας μέσω Fax (210-2112020), 
υπόψη κ. Μιχαηλίδου

Αίτηση συμμετοχής για την “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία ” 2005 V 7.3 5



Βοηθητικό Υλικό

Εφόσον η αίτηση συμμετοχής έχει παραδοθεί και το κόστος έχει πληρωθεί οι 
υποψήφιοι οργανισμοί θα λάβουν τα εξής στην αγγλική γλώσσα:

S Τον Οδηγό για τους Υποψηφίους. Το έγγραφο αυτό εξηγεί πώς να 
ιεραρχηθούν οι περιοχές για βελτίωση που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 
αυτοαξιολόγησης. Περιέχει επίσης μία φόρμα ώστε να δομηθούν οι 3 
διαρθρωτικές ενέργειες που θα επικυρωθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας 
επίσκεψης.

S Ένα σετ των 10 booklets που εξηγούν το Μοντέλο Επιχειρηματικής 
Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και κάθε ένα από τα κριτήριά 
του. Τα booklets παρέχουν παραδείγματα προσεγγίσεων που
χρησιμοποιήθηκαν από διαφορετικούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

ν' Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Μέρος Ε - Καθορισμοί μεγέθους, τύπου και τοιιέα των Οονανισαών

Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ανεξάρτητοι επιχειρησιακοί τομείς

Οι ολόκληρες επιχειρήσεις δεν χρειάζονται καθορισμό αλλά τα επιχειρησιακά 
τμήματα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

■ Αναγνωρίζονται σαν ξεχωριστά επιχειρησιακά τμήματα στην ετήσια αναφορά 
του οργανισμού

■ Λειτουργούν σαν ανεξάρτητα κερδοφόρα κέντρα με πλήρεις λογαριασμούς
■ Οι εξωτερικές πωλήσεις ή υπηρεσίες του τμήματος ξεπερνούν το 50% των 

ολικών πωλήσεων ή υπηρεσιών
■ Το τμήμα διαθέτει μία ευρεία γκάμα επιχειρησιακών λειτουργιών
■ Απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους

Επιπρόσθετα, το τμήμα μπορεί να αποδείξει την ανεξαρτησία του χρησιμοποιώντας 
το όνομα και την επωνυμία του οργανισμού στον οποίο υπάγεται.

Λειτουργικά Τμήματα

Μέρος του οργανισμού με μερικά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

■ Δεν αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό επιχειρησιακό τμήμα στην ετήσια αναφορά 
του οργανισμού

■ Λειτουργεί σαν κέντρο κόστους
■ Λιγότερο από το 50 % των πωλήσεων του τμήματος πηγαίνουν σε 

εξωτερικούς πελάτες
■ Το τμήμα περιλαμβάνει ένα περιορισμένο σετ επιχειρησιακών λειτουργιών

Παραδείγματα ενός λειτουργικού τμήματος αποτελούν: ένα εργοστάσιο, ένα 
εργοστάσιο συναρμολόγησης, ένας οργανισμός πωλήσεων και marketing, ένα 
ερευνητικό τμήμα.

Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFCM
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Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFQ.M
Δημόσιος Τομέας

Ο Δημόσιος Τομέας περιλαμβάνει ολόκληρους οργανισμούς ή μέρη οργανισμών που 
παρέχουν υπηρεσίες σε μη κερδοσκοπική βάση και χρηματοδοτούνται από την 
φορολογία. Πολλοί Δημόσιοι Οργανισμοί θα έχουν τα χαρακτηριστικά των 
Λειτουργικών Τμημάτων - βλέπε παραπάνω.

SME (Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις)

Ένας οργανισμός του ιδιωτικού τομέα απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να θεωρούνται σαν ξεχωριστοί οργανισμοί ή 
σαν θυγατρικές ενός μεγαλύτερου οργανισμού.
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EFCIMΑίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία ’’

Τομείς Επιχειρήσεων ή Περιοχές Δραστηριοτήτων

Κατασκευές και Προϊόντα
Κωδικός Τ ομέας Κωδ ικός Τομέας
01 Γεωργική παραγωγή - Σοδειές 25 Έπιπλα & εντοιχισμένα έπιπλα
02 Γεωργική παραγωγή - Φάρμες 26 Χαρτί & συγγενικά προϊόντα
08 Δασοκομία 27 Εκτυπώσεις & εκδόσεις
09 Αλιεία, κυνήγι και trapping 28 Χημικά & συγγενικά προϊόντα
10 Ορυχεία μετάλλου 29 Προϊόντα πετρελαίου & κάρβουνου
12 Ορυχεία κάρβουνου 30 Ελαστικά & πλαστικά προϊόντα
13 Εξαγωγή πετρελαίου & βενζίνης 31 Δέρμα & δερμάτινα προϊόντα
14 Μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός από 

καύσιμα
32 Πέτρα, πηλός, γυαλί & χειροποίητα 1 

προϊόντα
15 Οικοδομικές εργολαβίες 33 Βασικές βιομηχανίες μετάλλου
16 Βαριές κατασκευές εκτός από 

κτίσματα
34 Εργοστασιακά μεταλλικά προϊόντα

17 Ειδικές εμπορικές εργολαβίες 35 Βιομηχανικές μηχανές & εξοπλισμός
20 Φαγητό & συγγενικά προϊόντα 36 Ηλεκτρονικά & ηλεκτρικός εξοπλισμός
21 Προϊόντα καπνού 37 Εφοδιασμός μεταφορικών μέσων
22 Υφαντουργικά προϊόντα 38 Όργανα, ρολόγια, οπτικά εμπορεύματα
23 Ενδύματα & άλλα Υφαντουργικά 

προϊόντα
39 Ετερογενής κατασκευαστικές βιομηχανίες

24 Προϊόντα ξυλείας
Υπηρεσίες

Κωδικός Τομέας Κωδικός Τομέας
07 Γεωργικές υπηρεσίες 61 Πιστωτικά πρακτορεία
40 Σιδηροδρομικές μεταβιβάσεις 62 Μεσίτες ασφάλειας & αγαθών
41 Τοπική & υπεραστική μεταφορά 

επιβατών
63 Ασφαλιστικοί μεταφορείς

42 Μεταφορά & αποθήκευση
εμπορευμάτων

64 Ασφαλιστικοί πράκτορες

44 Ακτοπλοϊκές μεταβιβάσεις 65 Ακίνητη περιουσία
45 Αεροπορικές μεταφορές 67 Εταιρείες μετοχών & άλλα επενδυτικά 

γραφεία
46 Αγωγοί εκτός φυσικού αερίου 70 Ξενοδοχεία & άλλα μέρη καταλυμάτων
47 Μεταφορικές υπηρεσίες 72 Προσωπικές υπηρεσίες
48 Επικοινωνίες 73 Επαγγελματικές υπηρεσίες
49 Ηλεκτρικό, αέριο & υγειονομικές 

υπηρεσίες
75 Επιδιόρθωση αυτοκινήτων, παρεχόμενες 

υπηρεσίες & στάθμευση
50 Χονδρικό εμπόριο - στερεά 

εμπορεύματα
76 Ποικίλες υπηρεσίες επιδιορθώσεων

51 Χονδρικό εμπόριο - μη στερεά 
εμπορεύματα

78 Κινηματογραφικές ταινίες

52 Οικοδομικά υλικά και κηπευτικά 
εμπορεύματα

79 Διασκέδαση & ψυχαγωγικές υπηρεσίες

53 Γενικά εμπορικά καταστήματα 80 Υπηρεσίες υγείας
54 Καταστήματα διατροφής 81 Νομικές υπηρεσίες
55 Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων & 

γκαράζ συντήρησης
82 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

56 Καταστήματα ενδυμάτων & αξεσουάρ 83 Κοινωνικές υπηρεσίες
57 Έπιπλα & καταστήματα οικιακού 

εξοπλισμού
84 Μουσεία, βοτανικοί & ζωολογικοί κήποι

58 Εστιατόρια & μπαρ 86 Σωματεία
59 Λιανική πώληση 87 Μηχανικές & διοικητικές υπηρεσίες
60 τραπεζική 89 Ποικίλες υπηρεσίες
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Αίτηση συμμετοχής γιο το πρόγραμμα “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFQJ4
Δημόσιος Τομέας

Κωδικός Τομέας Κωδικός Τομέας
91 Διοικητικοί, νομοθετικό σώμα & 

γενικά
96 Διαχείριση οικονομικών

προγραμμάτων
92 Δικαιοσύνη, δημόσια τάξη & 

ασφάλεια
97 Εθνική ασφάλεια & διεθνείς σχέσεις

93 Οικονομικά, φορολόγηση & 
νομισματική πολιτική

98 Τοπικές & περιφερειακές κυβερνήσεις

94 Διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού

99 Μη ταξινομημένες κατηγορίες

95 Περιβαλλοντική ποιότητα & 
στέγαση

Παρακαλούμε επιστρέψτε την αίτηση σας μέσω e-mail στην εξής ηλεκτρονική 
διεύθυνση: nDO.efgm@eede.gr και ταχυδρομικά στην ΕΕΔΕ με υπογραφή 
ανώτατου στελέχους της εταιρίας σας και σφραγίδα.

Παρακαλούμε προτιμήστε την τραπεζική μεταφορά ως τρόπο πληρωμής της 
αίτησης συμμετοχής

Στοιχεία Επαφής:

Τηλέφωνο: 210 2112000 ( κ. Μιχαηλίδου)

Fax: 210 2112020 (υπόψη κ. Μιχαηλίδου)

E-mail: npo.efqm@eede.gr

Web site: www.eede.gr
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European Quality Award - Winners' History

1992 Rank Xerox United Kingdom Award Winner

BOC Limited, Special Gases United Kingdom Prize Winner

industrial del Unbierna SA - UBISA Spain Prize Winner

Milliken European Division Belgium Prize Winner

1993 Milliken European Division Belgium Award Winner

ICL Manufacturing Division United Kingdom Prize Winner

Cablelettra SpA Italy Finalist

Varian-Tem Ltd United Kingdom Finalist

1994 D2D (Design to Distribution) Ltd United Kingdom Award Winner

Ericsson SA Sweden Prize Winner

IBM (SEMEA) EMEA Prize Winner

SCEMM France Finalist

Texas Instruments Europe United Kingdom Finalist

1995 Texas Instruments Europe France Award Winner

TNT Express United Kingdom Ltd United Kingdom Prize Winner

Alcatel Austria Austria Finalist

BT Operator Services Directorate United Kingdom Finalist

NETAS - Northern Electric Telekomiinikasyon AS Turkey Finalist

1996 BRISA Turkey Award Winner

British Telecom United Kingdom Prize Winner

NETAS - Northern Electric Telekomunikasyon AS T urkey Prize Winner

TNT Express United Kingdom Ltd United Kingdom Prize Winner

Elais SA (Unilever Group) Greece Finalist

National Westminster Life Assurance Ltd United Kingdom Finalist
Ulster Carpet Mills Ltd United Kingdom Finalist

1997 Category for Large Businesses and Business Units

SGS Thomson Microelectronics Italy Award Winner

British Telecom United Kingdom Prize Winner

NETAS - Northern Electric Telekomunikasyon AS Turkey Prize Winner

TNT Express United Kingdom Ltd United Kingdom Prize Winner

National Westminster Life Assurance Ltd United Kingdom Finalist

Sollac France Finalist
Category for SME

Beksa T urkey Award Winner
Gasnala Spain Prize Winner
ABB Semiconductors Switzerland Finalist
D.D. Williamson Ireland Finalist

1998 Category for Large Businesses and Business Units

TNT Express United Kingdom Ltd United Kingdom Award Winner

BT Communication Northern Ireland United Kingdom Prize Winner

NETAS - Northern Electric Telekomunikasyon AS Turkey Prize Winner

Sollac France Prize Winner

Yellow Pages United Kingdom Prize Winner
Arcelik AS Turkey Finalist

GEC Alstom Espana Spain Finalist



FinalistSiemens Power Generation Germany

Telecom Italia PCTB/MI Italy Finalist

Category for Public Sector

AVE (RENFE Division) Spain Prize Winner

Inland Revenue Cumbernauld United Kingdom Prize Winner

Category for Independent SME

Landhotel Schindlerhof Germany Award Winner

DiEU Denmark Prize Winner

Funderia Condals SA Spain Finalist

Hermes Softlab d.o.o. Slovenia Finalist

Category for Subsidiary SME

Beko Ticaret T urkey Award Winner

Bekaert Stanwick Belgium Finalist

Burton-Apta Hungary Finalist

Daramic SA France Finalist

Vallourec Composants Automobiles France Finalist

1999 Category for Large Businesses and Business Units

Yellow Pages United Kingdom Award Winner

BT Communications Northern Ireland United Kingdom Prize Winner

Elais Greece Prize Winner

Sollac France Prize Winner

Alstom Transporte SA - Systems Maintenance Spain Finalist

BT Payphones United Kingdom Rnalist

Eczacibasi Yapi Gerecleri San. Ve Tic. A.S. T urkey Finalist

Honeywell Europe Belgium Finalist

Irizar S. COOP. Spain Rnalist

Joh. Vaillant GmbH u. Co. Germany Finalist

Siemens AG Power Generation Group Germany Finalist

Siemens Semiconductors - Infineon Germany Finalist

TEE - Turk Elektrik Endiistrisi A.S. Turkey Finalist

Category for Operational Units

Volvo Cars Gent Belgium Award Winner

Renault Motores Spain Finalist

Category for Independent SME

DiEU Denmark Award Winner

Brovary Road Building Department - SO Ukraine Finalist

Govan Initiative Ltd United Kingdom Rnalist
Meierhofer Ltd Switzerland Rnalist

Mod-Lang S.L. Spain Finalist

Water Team SRL Italy Finalist

Category for Subsidiary SME

Servitique Network Services France Award Winner

Banca International d'Andorra 1 Banca Mora Spain Prize Winner

Burton-Apta Refractory Manufacturing Ltd Hungary Prize Winner

Bekaert-Stanwick Belgium Finalist

Edinburgh International Conference Centre Ltd United Kingdom Finalist

Ganz-David Brown Transmissions Kft Hungary Finalist

2000 Category for Large Businesses and Business Units

Nokia Mobile Phones, Europe and Africa Finland Award Winner

Ar?elik AS Turkey Prize Winner

Eczacibasi Vitra T urkey Prize Winner



Irizar Spain Prize Winner

BfG Bank Germany Finalist

Infineon Technologies Germany Finalist

Opel Hungary Manufacturing Ltd. Hungary Finalist

Oracle Support Services, EMEA United Kingdom Rnalist

Westel Mobile Telecommunications Hungary Finalist

Category for Public Sector
Inland Revenue, Accounts Office Cumbernauld United Kingdom Award Winner

Arbejdsformidlingen - Ringkoebing AMT Denmark Prize Winner

Foxdenton School and Integrated Nursery United Kingdom Prize Winner

Marmara University - Faculty of Engineering T urkey Finalist

Told Skat (Customs and Tax) Region Aarhus Denmark Finalist

Category for Independent S/VIE
Water Team Italy Prize Winner

Zahnarztpraxis Switzerland Prize Winner

Brovary Road Building Department - 50 Ukraine Rnalist

Maxi SA - Coco Mat Greece Finalist

Category for Subsidiary SME

Burton-Apta Refractory Manufacturing Ltd Hungary Award Winner

Avaya Ireland Ireland Prize Winner

Columbian Tiszai Carbon Ltd Hungary Finalist

Dexia Sofaxis France Rnalist

Edinburgh International Conference Centre Ltd United Kingdom Finalist

2001 Category for Large Business and Business Units

DHL Portugal Portugal Prize Winner

Westel Mobile Communications Hungary Prize Winner

Infineon Technologies Germany Rnalist

Opel Hungary Powertrain Ltd Hungary Finalist

Oracle Support Services EMEA United Kingdom Finalist

Schurter AG Electronic Components Switzerland Finalist

SEB AG Germany Finalist

Siemens Nederland The Netherlands Rnalist

Category for Operational Units

Grundfos A/S Denmark Finalist

Siemens AG A&D AS EWK Electronic Works Karlsruh Germany Finalist

Category for Public Sector

St Mary's College Northern Ireland United Kingdom Award Winner

City Technology College, Kinghurst United Kingdom Rnalist

Category for Independent SME

Siemens Tele Industry SA Greece Prize Winner

Columbian Tiszai Carbon Ltd Hungary Finalist

Dexia Sofaxis France Finalist

Edinburgh International Conference Centre Ltd United Kingdom Rnalist

Category for Subsidiary SME

Zahnarztpraxis Switzerland Award Winner

Maxi Coco-Mat SA Greece Prize Winner

QMS AG Quality Management Services AG Germany Prize Winner

Hunziker & Co Switzerland Finalist

Sandora Ukraine Rnalist

2002 Category for Large Businesses and Business Units

Dexia Sofaxis France Prize Winner



FinalistOpel hungary Powertrain Ltd Hungary

Schindler SA Spain Finalist

Siemens Nederland N.V. The Netherlands Finalist

Siemens AG PTD PA Germany Finalist

Category for Operational Units

Bosch Sanayi ve Ticaret AS Turkey Prize Winner

Renault Engine Plant France Finalist

Category for Public Sector

Customs and Tax Region Aarhus Denmark Prize Winner

Category for Independent SME

Springfarm Architectural Mouldings Ltd United Kingdom Award Winner

ASLE, Workers Incorporated Companies Association Spain Prize Winner

Maxi Coco-Mat SA Greece Prize Winner

Delifruits SA France Finalist

MDG Metanifera di Gavirate SpA Italy Finalist

Category for Subsidiary SME

Banc International d'Andorra - Banca Mora Spain Prize Winner

EMAr After Sales Services Inc. T urkey Finalist

Norbolsa S.V.B. SA Spain Finalist

Category for Large Businesses and Business Units

Siemens Nederland NV The Netherlands Prize Winner - Results Orientation, Leadership and Constancy of

Purpose

Fagor Electrodomesticos Spain Rnalist

Medicor Hungary Finalist

TNT Express The Netherlands Finalist

Category for Operational units

Bosch Sanayi ve Ticaret AS Turkey Award Winner

Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Grundfbs A/S Denmark Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Solvay Martorell Site Spain Prize Winner - Corporate Social Responsibility

TNT Post Group Information Systems United Kingdom Prize Winner - People Development and Involvement

Category for Public Sector

Runshaw College United Kingdom Award Winner

Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Kocaeli Chamber of Industry T urkey Prize Winner - Results Orientation

Begonaspi Ikastola Spain Finalist

Fundacion Novia Salcedo Spain Finalist
Kossuth Lajos Secondary Grammar School Hungary Rnalist

Category for Independent SME

Maxi Coco-Mat SA Greece Award Winner

Prize Winner - Results Orientation

Hunziker and Co Switzerland Prize Winner - Customer Focus

Microdeco Spain Prize Winner - Corporate Social Responsibility

Robur S.p.A. Italy Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Schindlerhof Klaus Kobjoll GmbH Germany Prize Winner - Customer Focus

Category for Subsidiary SME

Edinburgh International Conference Centre United Kingdom Award Winner

Prize Winner - People Development and Involvement

2004 Category for Large Businesses and Business Units



YELL United Kingdom Award Winner

Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose, People 

Development and Involvement

Siemens AG Power Transmission and Distribution Germany Prize Winner - Results Orientation

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicle Germany Rnalist

Solvay Pharma Spain Finalist

TNT Express NUUK Finalist

Category for Operational units

TNT Post Group Information Systems United Kingdom Prize Winner - People Development and Involvement

T-Systems Nova GmbH Germany Prize Winner - Customer Focus, People Development and 

Involvement

T-Systems Multimedia Solutions GmbH Germany Finalist

Category for Public Sector

Kocaeli Chamber of Industry Turkey Award Winner

Prize Winner - People Development and Involvement

Colegio Ursulinas - Vitoria Spain Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa Spain Rnalist

Category for Independent SME

Fonderie des Montello S.p.A. Italy Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Hunziker and Co Switzerland Prize Winner - People Development and Involvement

Schindlerhof Klaus Kobjoll GmbH Germany Prize Winner - People Development and Involvement

Category for Subsidiary SME

EMAR Satis Sonrasi Musteri Hismetleri A.S. T urkey Prize Winner - Results Orientation

SKF Tiirk Sanayi ve Ticaret Ltd.STI T urkey Prize Winner - Corporate Social Responsibility, People 

Development and Involvement

2005 Category for Large Businesses and Business Units

BMW Chassis and Driveline Systems Production Germany Prize Winner - People Development and Involvement

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles Germany Prize Winner - Results Orientation

Knorr-Bremse Systems for Rail Vehicles Germany Prize Winner - Results Orientation

Category for Operational units

TNT Express Information and Communication Service: United Kingdom Award Winner

Prize Winner - Leadership & Constancy of Purpose

T-Systems Multimedia Solutions Germany Prize Winner - Continuous Learning, Innovation and Improvement

Siemens Automation & Drives United Kingdom Prize Winner - People Development and Involvement

Category for Public Sector

Euskalit Spain Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Fundacion Novia Salcedo Spain Prize Winner - Customer Focus
Hospital de Zummarraga Spain Prize Winner - Management by Processes and Facts

Chambre de Commerce et d'lndustrie Nice Cote d'Azi France Finalist

Category for Independent SME

Fonderia del Montello Italy Prize Winner - Leadership and Constancy of Purpose

Clinica Tambre Spain Finalist

Villa Massa Spain Rnalist

Category for Subsidiary SME

FirstPlus Financial Group Pic United Kingdom Award Winner

Prize Winner - Results Orientation

NRG Direct The Netherlands Finalist

TNT Estonia Estonia Finalist


