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Σύνοψη  

 

Η παρούσα εργασία αφορά την εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα 

τον κατασκευών. Στην αρχή παρουσιάζονται γενικά στοιχειά που αφορούν την 

συγκριτική αξιολόγηση τι είναι, από πού ξεκίνησε πως υλοποιείται. Εν συνεχεία 

γίνεται αναφορά στην σχέση της με τον κλάδο των κατασκευών, πόσο 

διαδεδομένη είναι, την διαδικασίας εφαρμογής της, κατηγορίες που υπάρχουν και 

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Για τον λόγω αυτό δημιουργήθηκε και 

ερωτηματολόγιο για το Benchmarking Index και για τους βασικούς δείκτες 

απόδοσης. Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από 3 εταιρίες να απαντήσουν τόσο 

στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν το Benchmarking Index όσο και σε κάποιες 

άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν τους βασικούς δείκτες απόδοσης με σκοπό την 

εξοικείωση της μεθόδου. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει ανάλυση των 

αποτελεσμάτων με κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από την κατάσταση 

των τριών εταιριών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1.1 Τι είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση 

 Η σημερινή εποχή είναι η εποχή του ανταγωνισμού και των γρήγορων 

αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία. Οι οργανισμοί πλέον προσπαθούν να 

εφαρμόσουν νέες τεχνικές, καινοτομίες, και φιλοσοφίες με σκοπό να είναι πιο 

μπροστά σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Όλες οι Επιχειρήσεις που θέλουν 

να βελτιώνονται διαρκώς χρειάζονται ενημέρωση, έτσι για να συνεχίσουν να είναι 

επιτυχημένες θα πρέπει να μαθαίνουν και από τους ίδιους τους εργαζόμενους 

μέσα στην εταιρία αλλά και μέσα από άλλους πιο επιτυχημένους οργανισμούς, 

άρα θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες με σκοπό την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των προϊόντων η των υπηρεσιών του.  Η αύξηση των 

επενδύσεων για την έρευνα, η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και η 

σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία αποτελούν στρατηγικούς τομείς, στους 

οποίους η συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) μπορεί να λειτουργήσει ως  

χρήσιμο εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσεων και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ 

των επιχειρήσεων. 

Συγκριτική Αξιολόγηση είναι η διαδικασία σύγκρισης ενός οργανισμού σε 

σχέση έναν άλλο που παρουσιάζει ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξη του ή 

αυτών των επιχειρήσεων που θεωρούνται άριστες στο αντικείμενο με το οποίο 

ασχολούνται. Το American Product and Quality Centre παρουσιάζει την 

Συγκριτική Αξιολόγηση ως μια πρακτική του να είναι κανείς αρκετά ταπεινός ώστε 

να παραδεχτεί ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος σε κάτι, και αρκετά σοφός ώστε 

να προσπαθήσει και να μάθει πως θα τον συναγωνιστεί και να τον ξεπεράσει. Η 

σύγκριση μπορεί να αφορά την επιχείρηση ως σύνολο ή σε διακριτές λειτουργίες 

(ή τμήματα) εντός της επιχείρησης και γίνεται σε έναν μεγάλο αριθμό από 

μετρήσιμες παραμέτρους. Στόχος της συγκριτικής αξιολόγησης είναι να παρέχει 

σε κάθε οργανισμό, παραδείγματα και εμπειρίες από άλλους παρόμοιους 

οργανισμούς, στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

βέλτιστων δυνατών πολιτικών.  

Η συστηματική χρήση της τεχνικής αποβλέπει στον εντοπισμό, τη μελέτη, 

την ανάλυση και την προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στην 

εφαρμογή των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Για μια σταθερή συγκομιδή οφελειών 
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από τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη 

χρειάζεται να προβούν σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά της γενικότερη 

φιλοσοφία της επιχείρησης.  Οι αλλαγές αυτές αν συνοδευτούν με σωστή χρήση 

της τεχνικής έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα για 

τον εκάστοτε οργανισμό. 

 

1.2 Στόχοι Συγκριτικής Αξιολόγησης  

 Η τεχνική έχει ως στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιωθεί 

δίνοντας της έτσι τη δυνατότητα: 

 Να ποσοτικοποίηση τις υπάρχουσες διαφορές απόδοσης  

 Να τεκμηριώσει γιατί αυτές οι διαφορές υπάρχουν 

 Να αναγνωρίσει τα βήματα εκείνα που πρέπει να υιοθετήσει, έτσι ώστε να 

προλάβει και να ξεπεράσει τους καλύτερους ανταγωνιστές της 1 

Η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε μια σειρά 

θεμάτων όπως: Μάρκετινγκ, λογιστική, ανθρώπινους πόρους, κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες για τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης, σχέση βιομηχανίας και 

έρευνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν όρια στο μέγεθος της 

επιχείρησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνική. Αυτό οφείλεται 

τόσο στο σχετικά χαμηλό κόστος, όσο και στο γεγονός ότι η διάγνωση μπορεί να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους επιλεγμένους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης.  

Έτσι λοιπόν η συγκριτική αξιολόγηση μετρά σε έναν οργανισμό τα 

προϊόντα του ή τις υπηρεσίες ή τις διαδικασίες προκειμένου να διαγνώσει τη θέση 

του οργανισμού, να ορίσει στόχους, προτεραιότητες, να προτείνει βελτιώσεις, και 

τελικά να τον οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε μειώσεις κόστους. 

Συγκεκριμένα τα οφέλη από τo Benchmarking περιλαμβάνουν:  

i. Καλύτερη κατανόηση της παρούσας θέσης της εταιρείας.  

ii. Ετοιμότητα στις µεταβολές των αναγκών των πελατών.  

iii. Ενθαρρύνει την καινοτομία.  

iv. Αναπτύσσει ρεαλιστικούς, επιτεύξιμους στόχους.  

v. Καθορίζει ρεαλιστικά πλάνα ενεργειών.  

 

                                                 
1 Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Βασίλης Παπαδάκης σελ.129 
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1.3 Ιστορικό 

Η αρχή της συγκριτικής αξιολόγησης ξεκίνησε ουσιαστικά από την Ιαπωνία 

καθώς εφάρμοζαν τεχνικές benchmarking μέσα από τους κύκλους εργασίας 

(Quality Circles) το just in time και το στατιστικό έλεγχο (statistical Process 

Control). Η ολοκλήρωση της τεχνικής ήρθε την δεκαετία του 1980 από την 

επιχείρηση Rank Xerox.  

Η εταιρία αντιμετώπιζε αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση με αποτέλεσμα 

την πτώση των μεριδίων αγοράς με σημαντικά χρηματοοικονομικά προβλήματα. 

Για αυτό αποφάσισε να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο 

περιλάμβανε σύγκριση μεγάλου αριθμού δεικτών έναντι άλλων εταιριών 

συμπεριλαμβανομένου του κατά μονάδα κόστους της ποιότητας και διάφορων 

άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων.  

Πραγματοποιώντας την μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα 

αποθήκευσης, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση με τις καλύτερες επιδόσεις στον 

τομέα αποθήκευσης εμπορευμάτων και διανομής ήταν η L.L. Bean, εταιρία με 

έτοιμα ενδύματα σε λιανική πώληση και ταχυδρομικές παραγγελίες. Με τη 

συνεργασία της εταιρίας, η μονάδα που ανέλαβε το εγχείρημα σύγκρινε τις 

επιδόσεις της απέναντι σε μια καλύτερη εταιρία από αυτήν. Παρατηρώντας τη 

λειτουργία της εταιρία L. L. Bean και άλλων μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η 

εταιρία αύξησε την παραγωγικότητά της και κέρδισε καλύτερη θέση απέναντι 

στον ανταγωνισμό. 

Όταν η Xerox άρχισε να χρησιμοποιεί την μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης 

το 1979, στόχος της διοίκησης ήταν να αναλύσει το κόστος παραγωγής των 

μονάδων στις κατασκευαστικές δραστηριότητες. Οι εργαζόμενοι στην παραγωγή 

δεν ένιωθαν ιδιαίτερα καλά με τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές των Γιαπωνέζικών 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Ήθελαν λοιπόν να πεισθούν ότι τα ισοδύναμα 

μηχανήματα των Γιαπωνέζων κόστιζαν πράγματι τόσο λίγο όσο φαινόταν από τις 

σχετικές τιμές πώλησης. Το προσωπικό συνέκρινε τις λειτουργίες και τις 

δυνατότητες των Γιαπωνέζικών μηχανημάτων, και εξέτασε όλα τα εξαρτήματα2. 

                                                 
2 Ελληνικός οργανισμός Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Επίσημη 
ιστοσελίδα  (http://www.eommex.gr/greek/index.htm) 
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Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κόστος παραγωγής στις ΗΠΑ ήταν πολύ 

υψηλότερο από άλλες χώρες και ιδιαίτερα της Ιαπωνίας. Η τεχνική της 

συγκριτικής αξιολόγησης πέτυχε την δραματική μείωση του κόστους με 

ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και των χρόνο 

ανάπτυξης άλλων. Έτσι η εταιρία μέσα σε λιγότερα από 10 χρόνια κατάφερε να 

ανάκτηση το χαμένο έδαφος παγκοσμίως. Μετά από αυτό η εταιρία υιοθέτησε 

την τεχνική σε όλη την επιχείρηση και έγινε αναπόσπαστο μέρος της 

επιχειρησιακής της κουλτούρας   

Πάντως παρότι η τεχνική χρησιμοποιείται σχεδόν 2 δεκαετίες, έρευνες 

δείχνουν ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δεν έχουν την γνώση να την 

χρησιμοποιήσουν συστηματικά (έρευνα Harrington & Harrington 1996) 

 

1.4 Τα επίπεδα εφαρμογής της Συγκριτικής Αξιολόγησης  

Υπάρχουν τρία επίπεδα εφαρμογής Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking): 

 Συγκριτική Αξιολόγηση επιχείρησης είναι ένα εργαλείο 

ποιότητας με στόχο την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης στις 

επιχειρήσεις.  Στην ουσία αυτό που προσπαθεί η επιχείρηση να κερδίσει είναι  

 Να μάθει ποιες διαδικασίες θα πρέπει να βελτιωθούν,  

 Να μάθει ποιες είναι οι σωστές διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να 

εφαρμόσει, 

 Να μάθει γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές στις αποδόσεις σε σχέση με 

αυτές των πρώτων 

 Και τέλος να κατανοήσει τις βασικότερες αιτίες που την οδήγησαν σε 

μια άσχημη περίοδο. 

 Συγκριτική Αξιολόγηση κλάδου αποτελεί μια φυσική επέκταση 

του συγκριτικής αξιολόγησης επιχείρησης με την έννοια ότι αρκετές όμοιες 

εταιρίες μπορούν να εφαρμοσθούν σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, ενώ 

παρόμοιοι τύποι καλών πρακτικών διοίκησης είναι θεμελιώδεις για την 

ανταγωνιστικότητα. 

 Συγκριτική Αξιολόγηση συνθηκών ανταγωνισμού αναφέρεται 

σε εκείνους τους παράγοντες - κλειδιά που επηρεάζουν την ελκυστικότητα μιας 

περιοχής, μιας περιφέρειας, μιας χώρας ή και της Ε.Ε. (έχουν γίνει αρκετές 
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μελέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση) , ως τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η ελκυστικότητα αυτή με τη σειρά της, επηρεάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον 

στο οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν. Παραδείγματα 

τέτοιων παραγόντων - κλειδιά είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, οι κανόνες 

και το κόστος της αγοράς εργασίας, οι υποδομές για τον εκσυγχρονισμό, την 

έρευνα και την ανάπτυξη, το περιβάλλον κλπ. Η συγκριτική αξιολόγηση των 

συνθηκών ανταγωνισμού επιτρέπει να γίνει η ανάλυση ειδικών τομέων του  

περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να τις συγκρίνουν με τις 

καλύτερες υπάρχουσες πρακτικές άλλων γεωγραφικών περιοχών.  

 

1.5 Κατηγορίες Συγκριτικής αξιολόγησης  

Η Συγκριτική Αξιολόγηση είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην 

δημιουργία μια βιώσιμης και ανταγωνιστικής εταιρίας καθώς μπορεί να 

εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους να καλύψει και να ανταποκριθεί σε προσπάθειες 

ανάπτυξης και βελτίωσης.   

 Από την έναρξη της τεχνικής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρό για τον χρήστη 

το τι και που θέλει να επικεντρωθεί και τι θέλει να πετύχει ώστε να εφαρμόσει 

την κατάλληλη μεθοδολογία. 

Βασικές κατηγορίες εφαρμογής: 

a. Στρατηγική Συγκριτικής Αξιολόγησης, (Strategic Benchmarking) 

b. Ανταγωνιστική, (Competitive Benchmarking) 

c. Διαδικασίας, (Process Benchmarking) 

d. Λειτουργική, (Functional Benchmarking) 

e. Εσωτερική, (Internal Benchmarking) 

f. Εξωτερική, (External Benchmarking) 

g. Παγκόσμια (International Benchmarking) 3 

 

1.5.1 Στρατηγική Συγκριτική Αξιολόγηση  (Strategic Benchmarking) 

Χρησιμοποιείται όταν οι οργανισμοί/εταιρίες επιθυμούν να βελτιώσουν την 

συνολική τους απόδοση εξετάζοντας την μακροχρόνια στρατηγική εταιριών που 

                                                 

3 www.benchmarking.gov.uk Public Sector Benchmarking Service 

 10

http://www.benchmarking.gov.uk/


 
Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

κατάφεραν να πετύχουν. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση υψηλών στόχων, όπως 

υψηλόβαθμων στελεχών δηλαδή τον πυρήνα της επιχειρήσεις, τον τρόπο 

ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών  και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται ξαφνικές αλλαγές. Εξετάζει πως ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις 

μεταξύ τους. Αφορά κυρίως την αναζήτηση καλών πρακτικών που επέτρεψαν 

στους έχοντες υψηλές επιδόσεις να είναι επιτυχημένοι στις αγορές τους. 

Επηρεάζει κυρίως τα μακροπρόθεσμα σχέδια μιας επιχείρησης και τα θετικά 

αποτελέσματα φαίνονται μακροπρόθεσμα.  

 

1.5.2 Ανταγωνιστική Συγκριτική Αξιολόγηση (Competitive Benchmarking)  

Η συγκεκριμένη χρήση εφαρμόζεται από εταιρίες που επιτρέπει στους 

επιχειρηματίες να εκτιμήσουν τις ανταγωνιστικές τους θέσεις με συγκρίσεις 

προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η εφαρμογή επικεντρώνεται σε στοιχεία όπως η 

τιμή, η ποιότητα, η ταχύτητα, η αξιοπιστία και άλλα χαρακτηριστικά 

επίδοσης. Πολλές επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν σαν ένα τυπικό εργαλείο 

σύγκρισης της ανταγωνιστικότητας 

 

1.5.3 Συγκριτική Αξιολόγηση Διαδικασιών (Process Benchmarking)  

Χρησιμοποιείται όταν ο στόχος είναι η βελτίωση σε συγκεκριμένες 

διαδικασίες επικεντρώνεται και εξετάζει, υπηρεσίες στον πελάτη, την τιμολόγηση 

ή τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. H συγκριτική αξιολόγηση διαδικασιών 

στοχεύει στο να προσδιορίσει τα πιο αποτελεσματικά συστήματα λειτουργίας από 

άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παρόμοια δραστηριότητα ή παρέχουν 

παρόμοιες υπηρεσίες.  

 

1.5.4 Λειτουργική Σύγκριση Αξιολόγηση  (Functional Benchmarking) 

Χρησιμοποιείται όταν συγκρίνονται δύο διαφορετικοί οργανισμοί από 

διαφορετικούς κλάδους με σκοπό την βελτίωση λειτουργιών μέσα στην 

επιχείρηση, αφορά δηλαδή το μάρκετινγκ, την παραγωγή, την σχεδίαση 

προϊόντων κλπ. Κατά πρώτο λόγο στόχος είναι η μείωση του κόστους αλλά και η 

επίτευξη διαφοροποίησης έναντι των ανταγωνιστών. 
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1.5.5 Εσωτερική Σύγκριση Αξιολόγηση (Internal Benchmarking) 

Γίνεται προσπάθεια να γίνει benchmarking μέσα στην ίδια την εταιρία με 

στόχο τη αναζήτηση καλών πρακτικών στο εσωτερικό της επιχείρησης και την 

προσπάθεια εγκαθίδρυσης τους σε σταθερή βάση σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Αυτή η μέθοδος επιτυγχάνεται με τη σύγκριση όλων των διαδικασιών σε ποικίλες 

λειτουργίες σε μια επιχείρηση. Το πλεονέκτημα της εσωτερικής αξιολόγησης είναι 

ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες είναι εύκολη άρα χρειάζεται και 

λιγότερος χρόνος για την υλοποίηση της. Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να 

εφαρμοστεί σε εταιρίες που διαθέτουν πολλές επιμέρους μονάδες όπως 

πολυεθνικές, εταιρίες με γραφεία πώλησης σε όλη τη χώρα, με πολλές 

εργοστασιακές μονάδες στην ίδια χώρα. 

 

1.5.6. Εξωτερική Σύγκριση Αξιολόγηση (External Benchmarking)  

 Η σύγκριση μιας επιχείρησης με μία άλλη που παρουσιάζει εξαιρετικά 

αποτελέσματα στην γενική λειτουργία της ή σε συγκεκριμένους τομείς. Πάντως 

θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να εφαρμόζονται όσα αξιολογούνται 

από την μια εταιρία στην άλλη. Όποτε η χρήση αυτής της τεχνικής χρειάζεται και 

πολύ χρόνο καθώς θα πρέπει να μελετηθεί και να τα αποτελέσματα της μελέτης 

έχουν χρήση και πάνω στη εταιρία. 

 

1.5.6 Παγκόσμια Σύγκριση Αξιολόγηση (International Benchmarking) 

Χρησιμοποιείται όταν οι καλύτερες εταιρίες δεν βρίσκονται εντός του 

χώρου διαμονής της επιχείρησης η λόγω του ότι δεν υπάρχουν πολλές εταιρίες 

από τις οποίες θα μπορούσαν να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Με 

αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να μεταφέρουν νέες τεχνικές, τεχνολογία και 

τεχνογνωσία και να επωφεληθούν και άλλες εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Οπότε η χρήση της Παγκόσμιας Συγκριτικής Αξιολόγησης δεν θα έχει 

μόνο αντίκτυπο στην εταιρία που την εφαρμόζει, αλλά και στο κράτος στο οποίο 

εδρεύει   

  Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις βασικές κατηγορίες δεικτών 

συγκριτικής αξιολόγησης4

                                                 
4 Από Συγκριτική Αξιολόγηση, Βασίλης Κελεσίδης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης   
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Πίνακας 1, βασικές κατηγορίες δεικτών 

Τύπος 
συνεργάτη Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Εσωτερικός 
Σε μονάδες ενός 

ίδιου 
οργανισμού 

• Κοινή γλώσσα, 
φιλοσοφία. σύστημα

• Πρόσβαση 
σε δεδομένα 
• Κανάλια 
επικοινωνίας 
• Μειωμένος 
κίνδυνος 

• Καλό πεδίο 
δοκιμών 

• Σχετικά άμεσα 
αποτελέσματα 

 

• Εμποδίζεται η 
εξωτερική 
παρατήρηση 
• Υποθάλπει 
αυταρέσκεια 

• Τα αποτελέσματα 
είναι απλώς επαρκή 

Εξωτερικός 

Άλλες 
επιχειρήσεις 
σχετικά 

καλύτερες σε 
βασικούς τομείς 

• Παρόμοια δομή 
/ περιορισμοί 

• Σχετικά εύκολη 
πρόσβαση σε 
δεδομένα 
• Σχετικά 

μειωμένη απειλή 

• Λιγότερες πιθανές 
οι σταδιακές αλλαγές 

• Κριτήρια 
νομιμότητας / ηθικής 
• Τα βιομηχανικά 
παραδείγματα 
ενδέχεται να 
εμποδίσουν τη 
δημιουργικότητα 

Βέλτιστη 
Πρακτική 

Επιχειρήσεις 
επιλεγμένες για 
τη «Βέλτιστη» 
Πρακτική σε 

βασικούς τομείς 

• Δυνατότητα 
Αλματώδους 
βελτίωσης 

• Δυνατότητα 
υψηλών αποδόσεων 

• Εστίαση στο 
εκτός επιχείρησης 
περιβάλλον 
• Βγαίνουν 
οι παρωπίδες 

• Συνεχής / 
Μακροπρόθεσμη 

δέσμευση 
• Πιθανώς δύσκολη 

 
 

 

1.6 Διαδικασία Εφαρμογής Συγκριτικής Αξιολόγησης  

Η διαδικασία Benchmarking χωρίζεται σε 5 φάσεις εκ των οποίων κάθε 

φάση χωρίζεται σε 3 διαφορετικά στάδια τα οποία και φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα:  

 Αναγνώριση Εταιρίας και λειτουργιών που θα αναλυθούν  

 Επιλογή Στόχου 
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 Συλλογή και Ανάλυση 

 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων  

 Εφαρμογή Ολοκλήρωση Έλεγχος  

 Α. στο πρώτο στάδιο γίνεται η καταγραφή δεδομένων από τον οργανισμό. 

Γίνεται μέτρηση και ανάλυση όλων των εσωτερικών αποδόσεων της επιχείρησης 

η οποία λειτουργεί σαν βάση για την σύγκριση με τις άλλες επιχειρήσεις. Κατά 

συνέπεια, γίνεται ορισμός δραστηριοτήτων της επιχείρησης εν συνεχεία ανάλυση 

απόδοσης των διάφορων τμημάτων που απαρτίζουν την εταιρία και τέλος είναι η 

απόφαση για το ποιο ή ποια τμήματα/λειτουργίες της επιχείρησης θα επιδιώξει να 

προτυποποίηση συγκριτικά η εταιρία.  

 Β. Γίνεται η προετοιμασία για την χρήση της μεθόδου με την εισαγωγή 

των δεδομένων στην βάση και ελέγχοντας συγχρόνως τους βασικούς στόχους και 

τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν. Το στάδιο αυτό είναι συνάρτηση 

του ποια τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης θέλει να ακολουθήσει η εταιρία. Για 

παράδειγμα αν επιλέξει στρατηγικό benchmarking τότε μόνο επιχειρήσεις του 

ίδιου κλάδου μπορούν να αποτελέσουν βάση σύγκρισης. Σε άλλες κατηγορίες η 

επιχείρηση δεν είναι αναγκασμένη να εστιάσει σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Άρα πρώτα θα πρέπει να μπουν οι 

προτεραιότητες που έχει η εταιρία και μετά να επιλεχθεί η στρατηγική συγκριτική 

αξιολόγησης. Επόμενο βήμα είναι η επιλογή οργανισμών με τους οποίους θα 

πορευτεί η εταιρίας και τέλος η αξιολόγηση των μεθόδων των στοιχείων και 

πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. 

 Γ. Θεωρείται από τις πιο βασικές φάσεις όλης της διαδικασίας καθώς 

υπάρχουν όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν είτε μέσα 

από την ίδια την εταιρία είτε από τους άμεσους ανταγωνιστές. Βασικές πηγές 

πληροφόρησης πολλές φορές αποτελούν οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι πελάτες, οι 

προμηθευτές όπως επίσης περιοδικά, σεμινάρια και σύμβουλοι επιχειρήσεων. 

Σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η ποιότητα της συλλεγείσας πληροφόρησης αλλά 

και η ικανότητας της επιχείρησης να την αναλύσει σωστά πριν προχωρήσει σε 

θέματα και προτάσεις για εφαρμογή   

 Δ. Ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο γίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

που βγήκαν από την προηγούμενη φάση. Γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων 
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της αξιολόγησης με τον οργανισμό και με εμπειρογνώμονες για τη εξεύρεση νέων 

λύσεων. Τα αποτελέσματα από την συζήτηση θα πρέπει να γίνονται γνωστά και 

στους υπαλλήλους της εταιρίας με σκοπό την βελτίωση της διαδικασίας που έχει 

γίνει αξιολόγηση (πχ τμήμα διανομής προϊόντων) 

 Ε. Είναι το τελευταίο στάδιο, υπολογισμός του τι κατάφερε η εταιρία να 

εκπληρώσει από τους αρχικούς στόχους. Πολλές φορές σε αυτό το στάδιο γίνεται 

και αναπροσαρμογή των στόχων με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αλλά και 

προτάσεις βελτίωσης και εφαρμογής ανάπτυξης μεθόδων καινοτομίας καθώς αν 

και τελευταίο στάδιο πολλές φορές η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης 

αποτυγχάνει εδώ. Είναι μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά δεν σταματάει ποτέ και 

διαρκώς θα πρέπει να ενημερώνεσαι και να μαθαίνει από αυτή καθώς 

ανακαλύπτει τις καλύτερες πρακτικές με στόχο την υψηλότερη απόδοση και με 

σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρίας. 

Πίνακας 2: Στάδια συγκριτικής  Αξιολόγησης 5  

 

                                                 
5 Benchmarking Process Formalization and a case study,  Gulcin Buyukuzkan & Jean Luf Maire 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
2.1 Κατασκευαστικός Τομέας 

 Ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται από τους σημαντικότερους κλάδους 

της Ελληνικής Οικονομίας και συνδέεται στενά με την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Η συμμετοχή των κατασκευών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ τα τελευταία 

χρόνια ήταν της τάξεως του 10% και μαζί με τις συναφείς δραστηριότητες 

έφθασε το 20%. Ο συνολικός αριθμός εταιριών που απαρτίζουν τον 

κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται στις 2.500 περίπου 

Ποσοστιαία (%) Συμμετοχή Κατασκευαστικού Κλάδου στο ΑΕΠ (τρ. τιμές) 6

 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα μπορεί να αναλυθεί κυρίως σε δύο 

επιμέρους κατηγορίες: 

 Δημόσια Έργα, αποτελούν το σημαντικότερο προσδιοριστικό 

παράγοντα του κλάδου των κατασκευών 

 Ιδιωτικά Έργα, θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 

α) Κατοικίες, β) Εμπορικά Ακίνητα, γ) Βιομηχανικά Ακίνητα, δ) 

Αγροτικά και Ειδικού σκοπού Ακίνητα 

Σήμερα οι κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα αρκετά 

διαφοροποιημένο τοπίο καθώς οξύνθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, 

σε μια περίοδο ύφεσης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με διαμόρφωση 

                                                 
6 Για το ΑΕΠ: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης της Ελλάδος 2003-2006 Για το Συνολικό Προϊόν Κατασκευαστικού Κλάδου: ΙΟΚ 
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συνθηκών που επιβάλλουν νέες οργανωτικές δομές και αλλαγή στρατηγικής και 

μάνατζμεντ. Όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη: 

 της συνεχούς ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού 

εξοπλισμού  

 της δημιουργίας σύγχρονων, ευέλικτων και αποτελεσματικών 

επιχειρησιακών δομών τόσο σε επίπεδο υποστήριξης όσο και επίπεδο 

κατασκευής και έγκαιρης παράδοσης των έργων  

 της διαρκούς αύξησης του «άριστου μεγέθους λειτουργίας» των τεχνικών- 

κατασκευαστικών εταιριών 

Οι στόχοι που θέτουν οι εταιρίες για να επικρατήσουν αλλά και να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά είναι:  

i. η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

ii. η εκμετάλλευση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας και 

iii. η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την επίτευξη οικονομίας 

κλίμακας. 

 

2.2 Συγκριτική Αξιολόγηση και Κατασκευαστικός Τομέας  

 Η αύξηση απαιτήσεων των πελατών επέβαλε τις εταιρίες κατασκευών να 

αλλάξουν στόχους δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα για συνεχόμενη βελτίωση 

στην ποιότητα σε συνάρτηση με το κόστος και τον χρόνο. Όσο μεγαλώνει ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο οι μεγάλες κατασκευαστικές 

εταιρίες θα επιχειρούν να είναι πιο ενεργές ενισχύοντας την ανταγωνιστική τους 

θέση και προσπαθώντας διαρκώς για καλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλους 

τους τομείς. Πλέον άρχισαν να αλλάζουν την λειτουργία τους με αποτέλεσμα να 

δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση των 

αποτελεσμάτων τους μέσα στην εταιρία και σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του 

ίδιου κλάδου. 

 Για τον λόγω αυτό πλέον οι κατασκευαστικές εταιρίες άρχισαν να 

εφαρμόζουν την μέθοδο Συγκριτικής αξιολόγησης με σκοπό να έχουν καλύτερες 

υπηρεσίες απέναντι στον πελάτη, λειτουργικότητα και να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικές απέναντι σε άλλες επιχειρήσεις. Η μεγάλη δυσκολία της μεθόδου 

τόσο για τους συμμετέχοντες (εταιρίες) όσο και για τους ερευνητές έχει να κάνει 
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περισσότερο με την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, ενός 

κατασκευαστικού έργου, για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. 

 Η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης άρχισε να εφαρμόζεται στον 

κατασκευαστικό τομέα αρχές του 90 με αρχή την Αγγλία (στην Ευρώπη). Η αρχή  

έγινε χρησιμοποιώντας την τεχνική με χαρακτηριστικά από άλλους τομείς, κυρίως 

βιομηχανίας. Αυτό σήμαινε σημαντικές δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο 

γινόταν η συγκριτική αξιολόγηση καθώς η τεχνική βασίζεται στην σύγκριση 

κοινών διαδικασιών η προϊόντων, πράγμα που στον κατασκευαστικό τομέα υλικά, 

διαδικασίες και προσωπικό αλλάζει πολλές φορές κατά την διάρκεια ενός έργου7.  

Με σταθερά και προσεκτικά βήματα άρχισε να εφαρμόζεται η συγκριτική 

αξιολόγηση με χαρακτηριστικά που ζητούσαν οι εταιρίες δημιουργώντας έτσι το 

δικό τους μοντέλο. Το 1994 μετά από μια εργασία του Latham M  επάνω στην 

συγκριτική αξιολόγηση στον τομέα των κατασκευαστικών εταιριών επισήμανε ότι 

εταιρίες που θα κατάφερναν να το εφαρμόσουν θα είχαν την δυνατότητα να 

μειώσουν το κόστος έως και 30%. Έτσι άρχισαν μεγάλες εταιρίες με την βοήθεια 

της αγγλικής επιτροπής κατασκευών να επενδύουν μεγαλύτερα κεφάλαια για την 

άμεση εφαρμογή και στο δικό τους τομέα. 

Η συγκριτική αξιολόγηση στον κατασκευαστικό τομέα δεν χρησιμοποιείται 

σωστά σαν εργαλείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά 

περισσότερο σαν μέθοδος μέτρησης. Στο σχήμα (Oakland & Sohal, 1996) 

παρατηρείται που θα πρέπει να εστιάζει η συγκριτική αξιολόγηση 8
. 

 Αποτελεσματικότητα (effectiveness),  

αυτές οι μετρήσεις αντιστοιχούν στο αν το έργο πετυχαίνει τους αρχικούς 

στόχους τους οποίους είχε θέσει η επιχείρηση   

 Ικανότητα (efficiency),  

γίνεται μέτρηση της απόδοσης, όπως η αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

η αποδοτικότητα των υλικών όπως επίσης και η μετριέται και η 

αποτελεσματικότητα των πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση  

 Παραγωγικότητα (productivity),  

Οι μετρήσεις που αφορούν την σχέση ανάμεσα στα αποτελέσματα και τις 

πληροφορίες  

                                                 
7 Benchmarking for construction Theory and Practice, (Garnet/Pickell 1995-96). 
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 Ποιότητα (quality),  

Θα πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στο τι ζητάει ο πελάτης και στο 

κόστος ποιότητας 

 Αντίκτυπος (impact),  

αυτές οι μετρήσεις οδηγούν στους δείκτες κλειδιά για την 

αποτελεσματικότητα της επιχειρήσης και στην καταγραφή βελτιώσεων 8. 

Πίνακας 3 Συγκριτική Αξιολόγηση στον Κατασκευαστικό Τομεά  

 

 

2.3 Κατηγορίες Συγκριτικής Αξιολόγησης στον Κατασκευαστικό 

 Τομέα   

 Η συγκριτική αξιολόγηση είναι η ικανότητα της τεχνικής να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και να υιοθετεί καινοτομικές 

πρακτικές. Όλα αυτά για να υλοποιηθούν θα πρέπει να υπάρχουν και οι 

απαραίτητες πληροφορίες. Στον τομέα των κατασκευών είναι διαφορετικά τα 

πράγματα καθώς η τεχνική δεν είναι απλή διαδικασία για δύο βασικούς λόγους 

 είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και  

 για την διακύμανση που υπάρχει στην παραγωγικότητα.  

Ο ρόλος της συγκριτικής αξιολόγησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι να 

συνδέσει πληροφορίες είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Ακόμα και αν τα 

δεδομένα υπάρχουν, η τεχνική θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με χαρακτηριστικά 

                                                 
8 The propagation of rework benchmarking metrics for construction, Pep Love & J Smith  
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του έργου όπως για παράδειγμα το κόστος κατασκευής. Η δομή των 

κατασκευών, με τις πολλές αλλαγές κατά την διάρκεια ενός έργου με τα πολλά 

συνεργεία τα οποία παίρνουν μέρος, προσθέτουν ακόμα μια μεγάλη δυσκολία 

στην ολοκλήρωση της μεθόδου9.  

 Η συγκριτική αξιολόγηση λειτουργεί μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες 

μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης των εργασιών. Κάτι που ακόμα και σήμερα δεν 

υπάρχει μέθοδος που να εγγυάται απόλυτες μεθόδους μέτρησης. Έτσι από την 

στιγμή που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες και τα απαραίτητα 

δεδομένα σημαίνει ότι η συγκριτική αξιολόγηση στις κατασκευές λειτουργεί κάτω 

από άλλη διάσταση και επικεντρώνεται στα παρακάτω:  

 Εσωτερική Αξιολόγηση, οι κατασκευαστικές εταιρίες στοχεύουν σε 

αύξηση παραγωγικότητας τους και καλύτερη εσωτερική λειτουργία μέσα από την 

σύγκριση με άλλες οι οποίες είναι ηγέτες στην αγορά. 

  Ανταγωνιστική, μέσα από την σύγκριση με άλλες οι οποίες είναι ηγέτες 

στην αγορά. Εδώ η επιχείρηση εκτιμάει την απόδοση των έργων της με κύριο 

στόχο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών, να μετρήσει την παραγωγικής 

της διαδικασία και τέλος να επιβεβαιώσει και να προσπαθήσει να κρατήσει τα 

αρχικά της δεδομένα      

 Λειτουργική Αξιολόγηση, η επιχείρηση ολόκληρη προσπαθεί να αύξηση 

την παραγωγικότητα της, δημιουργώντας τεχνικές και μεθόδους οι οποίες 

αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται με επιτυχία από άλλες εταιρίες κατασκευής  

Πίνακας 4, Κατηγορίες Συγκριτικής Αξιολόγησης στον τομέα κατασκευών10         

Type Examples Advantages Disadvantages 

Internal 

• U.S. 
manufacturing 
practices vs. Fuji 
(Japan) Xerox 
practice 
• Marketing 
strategies by 
division (copiers 
vs. workstations) 

• Data often easy to 
collect 
• Good results for 
diversified, “excellent” 
companies 

• Limited focus 
• Internal bias 

Competitive • Cannon 
• Ricoh 

• Information relevant 
to business results 

• Data-collection 
difficulties 

                                                 
9 Benchmarking and Improving Construction Productivity, Sherif Mohamed  
10 The Benchmarking Book, http://faraday.academ.org/it_library 
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• Kodak 
• Sharp 

• Comparable 
practices/technologies
• History of 
information gathering 

• Ethical issues 
• Antagonistic 
attitudes 

Functional 
(generic) 

• Warehousing (L. 
L. Bean) 
• Shipment status 
tracking (Federal 
Express) 
• Customer 
service (American 
Express) 

• High potential for 
discovering innovative 
practices 
• Readily transferable 
technology/practices 
• Development of 
professional networks
• Access to relevant 
databases 
• Stimulating results 

• Difficulty 
transferring 
practices into 
different 
environment 
• Some information 
not transferable 
• Time-consuming 

 

2.4 Εσωτερική Αξιολόγηση 

 Εσωτερική αξιολόγηση (Internal Benchmarking) είναι η εξέταση των 

εσωτερικών διαδικασιών και τεχνικών που εφαρμόζει η επιχείρηση. Στην 

συγκεκριμένη μέθοδο υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης μέσα στην εταιρία και 

χωρίς να χρειάζεται η βοήθεια κάποιας άλλης. Η μέτρηση μπορεί να γίνει τόσο 

εντός των γραφείων τις επιχείρησης αλλά και στο εργοτάξιο με σκοπό να δείξει 

την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων αλλά τον τρόπο λειτουργίας. Η 

δείκτες απόδοσης βασίζονται στην ίδια την επιχείρηση, στους πελάτες 

(υπηρεσίες, κόστος ποιότητα) στην αξία της επιχείρησης  και στην οικονομική 

σταθερότητα που παρουσιάζει. Όλες αυτές οι μετρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων 

σημείων της επιχείρησης πριν προχωρήσει στην σύγκριση της με άλλους 

παρόμοιους οργανισμούς.  

 Ο λόγος που μια εταιρία εφαρμόζει την εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση 

είναι για να βελτιώσει την απόδοση της και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Όπως σε 

όλους τους κλάδους έτσι και στον κατασκευαστικό υπάρχουν τομείς οι οποίοι είτε 

υπολειτουργούν, δαπανώντας υπερβολικό χρόνο για διάφορες εργασίες που δεν 

δίνουν αξία στην επιχείρηση, είτε λειτουργούν υποδειγματικά και γίνονται 

παραδείγματα για τους υπόλοιπους τομείς. Όλα τα παραπάνω μπορούν να 

αναγνωρισθούν χρησιμοποιώντας την εσωτερική αξιολόγηση και εν συνεχεία να 

εξαλειφθούν ώστε να οδηγήσουν τον οργανισμό σε μια πιο αποτελεσματική και 
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φυσικά ανταγωνιστική λειτουργία . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την στιγμή 

που θα τεθεί ως στόχος η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση τότε και οι στόχοι 

που θα τεθούν θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης.  

 Ένας βασικός στόχος κανόνας για να επιτύχει η αξιολόγηση είναι να 

υπάρχει αφοσίωση από όλα τα μέλη και ιδιαίτερα από τα κορυφαία στελέχη τα 

οποία ουσιαστικά την εφαρμόζουν. Τα υπόλοιπα μέλη τα οποία μπορεί να είναι 

εργαζόμενοι σε εργοτάξιο ή και υπάλληλοι γραφείων θα πρέπει να είναι ανοιχτοί 

σε οτιδήποτε τους ζητηθεί για την σωστή λειτουργία της μεθόδου.  

Από την στιγμή που προκύψουν τα αποτελέσματα και φανεί το τμήμα με 

τα περισσότερα προβλήματα ή αυτό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εργασίας 

τότε θα πρέπει να συζητηθούν άμεσα εντός τμήματος, για την εύρεση λύσης 

καθώς μόνο έτσι θα υπάρχει ουσιαστική βοήθεια. Ο συγκεκριμένος τύπος 

συγκριτικής αξιολόγησης έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό το πρώτο βήμα για την 

δημιουργία ενός καλά δομημένου συστήματος εργασίας μέσα στον οργανισμό για 

την καλύτερη κατανόηση των δικών τους διαδικασιών και πηγών. Με την 

καταγραφή των τμημάτων που χρειάζονται την μεγαλύτερη βελτίωση δεν 

σημαίνει ότι τελείωσε και η μέθοδος, καθώς για την ορθή λειτουργία της 

χρειάζεται συνεχής έλεγχος και ενημέρωση.  

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα βασικά στοιχεία τα οποία απαρτίζουν 

την Εσωτερική Συγκριτική αξιολόγηση. Από την στιγμή που η επιχείρηση πάρει 

την απόφαση να χρησιμοποιήσει την μέθοδο θα πρέπει να είναι σίγουρη για την 

αφοσίωση των υπαλλήλων. Εν συνέχεια επιλέγεται η διαδικασία η οποία θα 

εφαρμοστεί, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη της στρατηγικής της 

επιχείρησης. Επόμενο στάδιο είναι η καταγραφή εργασιών των τμημάτων, στην 

οποία θα πρέπει να γίνονται κατανοητές οι πηγές αλλά και οι διαδικασίες έτσι 

ώστε αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές να είναι σε θέση να γίνουν άμεσα. Τα δύο 

τελευταία στάδια είναι εξίσου βασικά καθώς γίνεται η σύγκριση τμημάτων και 

προτείνονται λύσεις σε αυτά που χρειάζονται    

Την συγκεκριμένη τεχνική την χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρίες ιδίως 

πολυεθνικές καθώς είναι δύσκολο με μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχει 

αποτέλεσμα καθώς συνήθως τα τμήματα στα οποία χωρίζονται είναι λίγα. 
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Πίνακας 5 Βασικά στοιχεία Εσωτερικής Συγκριτικής Αξιολόγησης 8 

 

    

2.5 Ανταγωνιστική Συγκριτική Αξιολόγηση  

Ο τομέας των κατασκευών είναι από τους πιο δύσκολους, από τους πιο 

ανταγωνιστικούς και τους πιο απαιτητικούς κάτι που αυτόματα κάνει επιτακτική 

την ανάγκη για συνεχόμενη παρακολούθηση των ανταγωνιστών· τι κάνουν και 

πως το κάνουν και βρίσκονται είτε πιο μπροστά είτε αναπτύσσονται πολύ 

γρήγορα. Έτσι αν ο ανταγωνιστής αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

καταφέρει να πουλάει πιο φθηνά με υψηλότερη ποιότητα ή και πιο εύκολα τότε 

θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Κατά συνέπεια η ανταγωνιστική 

συγκριτική αξιολόγηση βασίζεται στην προσπάθεια σύγκρισης των διαδικασιών 

μιας επιχείρησης (πηγή) με μια παρόμοια επιχείρηση (στόχος) που παράγουν και 

πωλούν τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες. 

Η μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα, ένα από αυτά είναι αυτό που 

αναφέρθηκε πιο πάνω, όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ δύο εταιριών τότε η 

τεχνολογίες η τεχνικές η προμηθευτές παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Αυτό 

δίνει την δυνατότητα στην εταιρία που εφαρμόζει την μέθοδο να κατανοεί και να 

μπορεί να εφαρμόσει τα αποτελέσματα της μελέτης χωρίς τον κίνδυνο να χαθεί 

μέσα στην ‘μετάφραση’.  

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Ένα από 

τα πιο βασικά είναι ότι οι ανταγωνιστές δύσκολα θα δεχτούν να ενημερώσουν 
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τους υπόλοιπους για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να είναι ηγέτης, στον 

τομέα της ή απλά σε ένα τμήμα πχ στο τμήμα σχεδιασμού. Μια λύση είναι η 

εύρεση εταιρίας στόχου εκτός γεωγραφικής ακτίνας της εταιρίας· έτσι για 

παράδειγμα μια κατασκευαστική από την Θεσσαλονίκη ίσως θα πρέπει να 

στοχεύσει στην Αθήνα ή και εκτός Ελλάδος. Οι οργανισμοί που θεωρούνται 

ηγέτες στις χώρες τους δύσκολα θα βρουν εταιρίες με τις οποίες θα μπορούν να 

συγκριθούν και να κερδίσουν κάτι· έτσι θα πρέπει να στραφούν στην παγκόσμια 

αγορά, αλλιώς δύσκολα θα αναπτυχθούν και πολύ πιθανόν να τους προλάβουν οι 

υπόλοιποι. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τομέα των κατασκευών δύσκολα 

υπάρχουν εταιρίες που κάνουν το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο, οπότε οι 

δυσκολίες γίνονται περισσότερες.  

 Πίνακας 6 Ανταγωνιστική Συγκριτική Αξιολόγηση11  

 

 Στο σχήμα φαίνεται η διαδικασία για την εφαρμογή της μεθόδου. Όπως 

προκύπτει και από το παρακάτω σχήμα για την επιτυχημένη λειτουργίας της θα 

πρέπει να υπάρχει διαρκής χρήση της. Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση του 

τι χρειάζεται αξιολόγηση μέσα στην εταιρία, οπότε αφού γίνει η εσωτερική 

                                                 
11 www.successprofiles.com 
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συγκριτική αξιολόγηση αμέσως η εταιρία μπορεί να εφαρμόσει και την 

ανταγωνιστική. Τα επόμενα στάδια είναι από τα πιο βασικά καθώς θα πρέπει να 

βρεθεί η εταιρία ανταγωνιστής για συνεργασία και εν συνεχεία η συγκομιδή και  

οργάνωση πληροφοριών ώστε να είναι εύκολη και κατανοητή η ανάγνωση τους 

καθώς μετά θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση της απόδοσης. Τα τελευταία στάδια 

περιλαμβάνουν την μελέτη και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης των 

προβλημάτων που ανέκυψαν. 

 

2.6 Λειτουργική Συγκριτική Αξιολόγηση 

 Η λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση είναι από τις μεθόδους στην οποία 

γίνονται οι περισσότερες αλλαγές στην επιχείρηση. Αυτό γιατί γίνεται προσπάθεια 

σύγκρισης με εταιρίες οι οποίες είναι οι καλύτερες στο χώρο των κατασκευών. 

Στόχος της είναι να αναγνωρίσει και να συγκριθεί με τις καλύτερες εταιρίες 

ανεξαρτήτως τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Xerox με την L.L. Bean, 

καθώς η πρώτη, μετά από έρευνες, κατάφερε και βρήκε την καλύτερη εταιρία σε 

ένα συγκεκριμένο τμήμα (ολοκλήρωση παραγγελιών και λειτουργία αποθήκης). 

 Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι πλέον η εταιρία που επιλέγει να το κάνει 

δεν μαθαίνει από τις εταιρίες με τις οποίες ανταγωνίζεται και έτσι δεν υπάρχει η 

δυσκολία της πληροφόρησης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι εταιρείες είναι 

είτε παγκόσμιες δυνάμεις και θεωρούνται οι καλύτερες ή έχουν αποκτήσει κάποιο 

βραβείο, όπως το European Foundation for Quality Management. Και είναι 

έτοιμες να δώσουν πληροφορίες χωρίς δυσκολία (καθώς θεωρούν ότι σαν ηγέτες 

στην αγορά και σαν καλύτερη εταιρία άλλες δύσκολα θα τους φτάσουν άλλες 

επιχειρήσεις). Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η δυσκολία ολοκλήρωσης της 

καθώς η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε εταιρίες που δεν έχουν κοινά σημεία. 

 Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι η εταιρία που κάνει την 

εφαρμογή θα μπορεί να βλέπει καθαρά όταν πρόκειται για τις καλύτερες τεχνικές 

(Business Practice) ενός οργανισμού από κάποιο άλλο τομέα. Θα πρέπει να είναι 

ξεκάθαρο τι κοινά υπάρχουν μεταξύ των εταιριών ώστε να μην πέσουν στην 

παγίδα κριτικής των δύο επιχειρήσεων.      
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2.7 Μεθοδολογία 

Όπως αναφέρθηκα στις παραπάνω παραγράφους η μέθοδος τις 

Συγκριτικής αξιολόγησης άρχισε να εφαρμόζεται αρχές τις δεκαετίας του 90, 

εντούτοις η μεθοδολογία που ακολουθούσαν οι εταιρίες ήταν από άλλους τομείς. 

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν πλέον οι κατασκευαστικές εταιρείες να δημιουργούν 

και να  εφαρμόζουν την δική τους ‘πρότυπη’ μεθοδολογία η οποία συνοψίζεται 

στο παρακάτω σχήμα (b/m in construction). 

Πίνακας 7, φάσης Συγκριτικής Αξιολόγησης στον Κατασκευαστικό τομέα

Φάση Υπεύθυνος Στάδια  

Ενημέρωση προσωπικού/ δέσμευση για στήριξη    

Κατανόηση διαδικασίας 

Αναγνώριση δυνατών - αδύνατων στην διαδικασία 

Επιλογή τμήματος ή εργασίας που θα συγκριθεί  

Μάνατζμεντ 

Δημιουργία ομάδας Συγκριτικής Αξιολόγησης  

Καταγραφή διαδικασιών για βελτίωση 

Προετοιμασία 

Ομάδες 
Επιλογή οργανισμού για την Σύγκριση   

Δημιουργία συμφωνίας με ‘συνεργάτη’ Ομάδα με 

Συνεργάτες Εφαρμογή Μεθόδου, συλλογή πληροφοριών   

Ανάλυση πληροφοριών 

Σχεδιασμός για βελτίωση προβλημάτων εταιρίας 

Εκτέλεση 

Ομάδα/ες 

Ολοκλήρωση συμφωνημένων αλλαγών  

Διαρκής έλεγχος αλλαγών που έγιναν 
Συνέχιση Μάνατζμεντ 

Δημιουργία νέων αλλαγών/στόχων   

 Όπως παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα η μέθοδος χωρίζεται σε 3 

διαφορετικά μέρη ή αλλιώς σε 14 διαφορετικά στάδια τα οποία θα αναλυθούν 

παρακάτω. 

 

2.7.1 Προετοιμασία  

 Ενημέρωση προσωπικού/ δέσμευση για στήριξη    

Ουσιαστικά η προετοιμασία ξεκινά πριν την ενημέρωση του προσωπικού 

καθώς η αρχή της μεθόδου γίνεται με την ανάγκη που έχει η εταιρία για 
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βελτιώσεις σε διαδικασίες (τμήματα εντός γραφείων) ή τεχνικές (εργοτάξιο). Η 

ανάγκη αυτή μπορεί να προέρχεται είτε από εικασίες της διοίκησης ότι η εταιρία 

έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της, είτε από διάγνωση προβλήματος. Ως 

εκ τούτου θα πρέπει να γίνει ενημέρωση όλου του προσωπικού για το τι 

πρόκειται να γίνει και να ‘δεσμεύσει’ τα άτομα της επιχείρησης για την πλήρη 

στήριξη του εγχειρήματος. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούν ότι τα παρακάτω 

υπάρχουν στην εταιρία   

i. Υπάρχει η απαραίτητη επικοινωνία μέσα στην εταιρία 

ii. Υπάρχουν οι απαραίτητες πηγές ώστε να στηρίξει τις προσπάθειες όλων 

όσων συμμετέχουν   

iii. Υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα 

iv. Υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει η συγκριτική αξιολόγηση 

v. Εκπαίδευση για τα άτομα που θα χρειαστούν βοήθεια ή νέες δεξιότητες 

vi. Ενημέρωση για το ποια θεωρείται ως βάση επιτυχή12 

 

2.7.2 Κατανόηση διαδικασίας 

 Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν, και ιδιαίτερα τα άτομα που παίρνουν 

μέρος στην διαδικασία, το πόσο σημαντική είναι για την επιχείρηση όπως 

επίσης και τι ακριβώς θα κάνουν ώστε να είναι πιο εύκολη η εφαρμογή 

βελτιώσεων με την βοήθεια των ‘συνεργατών’ .  

Η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να καλύψει τομείς όπως:   

• Σχεδιασμό  

• Kατασκευή 

• Καινοτομία και ανάπτυξη  

• Οργάνωση και φιλοσοφία του οργανισμού  

• Περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια 

• Χρηματοοικονομικά 

• Μάρκετινγκ  

• Ικανοποίηση του πελάτη 

• Τρόπος λειτουργίας υπαλλήλων 

 

                                                 
12 Benchmarking in Construction, Steven McCabe, 1st edition 2001, σελ 187-192 
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2.7.3 Αναγνώριση δυνατών - αδύνατων στην διαδικασία 

 Αναγνωρίζοντας και μαθαίνοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία, είναι 

ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα στην συγκριτική αξιολόγηση. Τα δυνατά θα 

πρέπει να παίρνονται ως θετικά της επιχείρησης αλλά με την προοπτική και την 

σκέψη ότι κάπου αλλού γίνονται καλύτερα, έτσι ώστε να είναι στο σχεδιασμό της 

εταιρίας για μελλοντική βελτίωση. Τα αδύνατα σημεία θα πρέπει να θεωρούνται 

ως ευκαιρία για βελτίωση τόσο του τμήματος ή της διαδικασίας αλλά και γενικά 

ολόκληρης της εταιρίας. 

  

2.7.4 Επιλογή τμήματος ή εργασίας που θα συγκριθεί 

 Από τα πιο σημαντικά στάδια της μεθόδου καθώς στο στάδιο αυτό θα 

πρέπει να επιλεγεί σε τι ακριβώς θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση. Αυτό θα πρέπει 

να γίνει βάση της ανάπτυξης της επιχείρησης  

 Αν θέλει να παρέχει άριστες υπηρεσίες στους πελάτες της 

 Αν θέλει να βελτιώσει αυτά που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για άμεσες 

αλλαγές και βελτιώσεις, τόσο εντός γραφείων όσο και εργοταξιακά 

  

2.7.5 Δημιουργία ομάδων συγκριτικής Αξιολόγησης     

 Για να λειτουργήσει σωστά η συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει και 

σωστή επιλογή στα άτομα που θα αποτελέσουν την ομάδα εργασίας, καθώς 

πάνω σε αυτή την ομάδα θα στηριχθεί ολόκληρη η διαδικασία. Επίσης 

απαραίτητος είναι ο ορισμός ενός επικεφαλή ομάδας, καθώς και των εργαζομένων 

που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διεξαγωγή της τεχνικής.  

Oι εταιρίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο τα ακόλουθα  

 Να εμπλακούν στην ολοκλήρωση των αλλαγών που θα προκύψουν κατά 

την διάρκεια της μεθόδου 

 Θα κατανοήσουν τον λόγω για τον οποίο χρησιμοποιείται η μέθοδος 

καθώς; Και το γεγονός ότι αν λειτουργήσει σωστά θα υπάρχουν θετικά για 

την επιχείρηση τους ίδιους αλλά και τους πελάτες 

 Θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα και να έχουν περάσει από την 

κατάλληλη εκπαίδευση κάτι που θα τους επιτρέψει να είναι 

αποτελεσματική στην χρησιμοποίηση της μεθόδου 

 28



 
Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

2.7.6 Καταγραφή διαδικασιών για βελτίωση 

 Αφού συγκροτηθεί η ομάδα τα επόμενο στάδιο είναι η απόφαση για το 

ποιος τύπος Συγκριτικής Αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθηθεί. Άρα για την 

εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν τμήματα της ίδιας 

εταιρίας ενώ για την ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση, οι ανταγωνιστές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να κάνει 

λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

εταιρίες άλλου τομέα ή άλλης γεωγραφικής περιοχής οι οποίες θεωρούνται ‘οι 

καλύτερες’ η έχουν κατακτήσει κάποιο βραβείο όπως το EFQM.   

Σκοπός δεν είναι η παρουσίαση μιας καλύτερης εικόνας της εταιρίας από 

αυτήν που πραγματικά έχει, αλλά η καταγραφή μιας αντικειμενικής και 

αμερόληπτης άποψης που θα μπορούσε να ενισχυθεί με απτές αποδείξεις, αν 

χρειαστεί. 

 

2.7.6  Επιλογή οργανισμού για στην Σύγκριση   

 Έχοντας αποφασίσει η εταιρία για τον τύπο συγκριτική αξιολόγησης θα 

πρέπει να επιλέξει εταιρία με την οποία επιθυμεί να συγκριθεί (εκτός αν πρόκειται 

για εσωτερική-internal benchmarking). Για αυτό τον λόγω τα παρακάτω θα 

πρέπει να συζητηθούν πριν καταλήξουν στην απόφαση 

 Αν η εταιρία στόχος είναι πρόθυμη να βοηθήσει πραγματικά, ξοδεύοντας 

χρόνο και προσπάθεια για να εξηγήσει σωστά την διαδικασία 

 Αν είναι πρόθυμη να δείξει όλα τα ‘μυστικά’ της τα οποία την έφεραν είτε 

να είναι από τις πιο ανταγωνιστικές είτε να κερδίσει κάποιο βραβείο 

 Αν η συνεργασία θα αποφέρει οφέλη και για τους δύο (όλες οι εταιρίες 

επιθυμούν να κερδίσουν κάτι από τους άλλους)       

 Αν πρέπει να είναι ηγετικές ή «οι καλύτερες στην κατηγορίας τους», στον 

τομέα όπου θα εφαρμοστεί η τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης.  

 

2.7.7 Εκτέλεση 

 Δημιουργία συμφωνίας με ‘συνεργάτη’ 

 Θα πρέπει ομάδα εργασίας μαζί με τους υποψήφιους συνεργάτες να 

συνάψουν συμφωνία κατά την οποία μέσα θα υπάρχουν οι απαραίτητοι όροι 
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ώστε να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της 

μεθόδου. Μέσα στο συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής  

o Κοινοποίηση της μιας εταιρίας στην άλλη σε περίπτωση επίσκεψης  

o Χρησιμοποίηση δεδομένων  

o Άδεια εισόδου και μελέτης συγκεκριμένων τμημάτων 

o Απόλυτη εχεμύθεια τόσο των δεδομένων όσο και των αποτελεσμάτων  

 

2.7.8 Εφαρμογή Μεθόδου, συλλογή πληροφοριών      

Η συλλογή πληροφοριών (από τον ανταγωνιστή ή από κάποια άλλη 

εταιρία)  είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της συγκριτικής αξιολόγησης καθώς σε 

αυτό το στάδιο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οφείλεται η επιτυχία της. Για τον 

λόγω αυτό η ομάδα που καταγράφει τα δεδομένα θα πρέπει να απαντήσει τα 

παρακάτω ερωτήματα 

 ποιοι είναι οι λόγοι που έκαναν την εταιρία να είναι τόσο επιτυχημένη 

 ποια είναι τα σημεία τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στην εταιρία για 

την βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών  

 ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και πως επικοινωνούν μεταξύ 

τους 

 

2.7.9 Ανάλυση πληροφοριών 

Αφού έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες η ομάδα εργασίας θα 

πρέπει να αναλύσει τα αποτελέσματα. Για αρχή θα πρέπει να διακρίνει τις 

διαφορές ανάμεσα στις δύο εταιρίες και για αυτό τα άτομα που θα εργάζονται 

στο συγκεκριμένο στάδιο θα πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευμένα και 

αφοσιωμένα στην εταιρία. Τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν θα πρέπει 

να μεταφερθούν και στους εργαζόμενους της εταιρίας για να έχουν γνώσει σε πιο 

στάδιο βρίσκεται η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης και ποια προβλήματα 

ανέκυψαν. 

 

2.7.10 Σχεδιασμός για βελτίωση προβλημάτων εταιρίας 

  Τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να είναι 

πολύ προσεκτικά καθώς μια λάθος επιλογή θα αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα 
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στην επιχείρηση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα αποτελέσματα τα οποία 

συγκεντρώνονται και αναλύονται εν συνεχεία μεταφέρονται στα τμήματα και 

στους εργαζόμενους της εταιρίας, ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα καθώς εκεί πρέπει να γίνουν οι περισσότερες αλλαγές· ως εκ τούτου 

θα πρέπει να πάρουν μέρος στον σχεδιασμό για την βελτίωση προβλημάτων.  

Πρέπει να γίνουν παρουσιάσεις σε όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη 

διαδικασία, από τον υπεύθυνο της τεχνικής. Ανάλογα με τις διαπιστώσεις και το 

μέγεθος της εταιρίας, οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις μπορούν να διεξαχθούν 

με τη μορφή ομάδων εργασίας στις οποίες θα συμμετέχουν τα κατάλληλα άτομα 

για κάθε μια ή περισσότερες διαδικασίες, ώστε οι διαπιστώσεις να γίνουν ευρέως 

αποδεκτές και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση της 

στρατηγικής για τις απαραίτητες βελτιώσεις. Μετά τη σύγκλιση των 

αποτελεσμάτων και με βάση την στρατηγική της επιχείρησης, η ομάδα 

παρουσιάζει τις τελικές προτάσεις σχετικά με τους στόχους και τις αλλαγές που 

πρέπει να κάνει η επιχείρηση για να τους πετύχει. Για κάθε στόχο θα πρέπει να 

αναπτυχθούν σχέδια δράσης και να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν 

την απαιτούμενη υποστήριξη μέσα στην επιχείρηση. Επίσης, θα πρέπει να 

εκτιμηθεί και το κόστος εφαρμογής του σχεδίου δράσης (προϋπολογισμός). 

 

2.7.11 Ολοκλήρωση συμφωνηθέντων αλλαγών 

Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω η εταιρία είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις 

αλλαγές οι οποίες προτάθηκαν από το προηγούμενο στάδιο, κάτι που θα πρέπει 

να γίνεται αυτόματα και χωρίς να φέρει αντίρρηση η εταιρία για τις αλλαγές που 

πρόκειται να γίνουν, πχ πρόσληψη ή απόλυση ατόμων, αφιέρωση χρόνου κλπ, 

καθώς από την αρχή έχουν τεθεί η στόχοι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι σε 

περίπτωση που κρίνει η εταιρία ότι η αλλαγές δεν έφεραν αποτέλεσμα ή δεν 

αποδίδουν όσο θα ήθελαν και υπολόγιζαν τότε θα πρέπει αμέσως να 

συγκεντρωθεί και πάλι η ομάδα εργασίας για να συζητηθούν νέοι τρόποι ή τυχόν 

βελτιώσεις τους.  

2.7.12 Διάρκεια για καλύτερα αποτελέσματα 

 Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές μέχρι τώρα για την καλύτερη χρήση 

της μεθόδου και για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει διαρκής 
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έλεγχος των εσωτερικών λειτουργιών των εταιριών που χρησιμοποιούν την 

μέθοδο. Από τα πιο σημαντικά όμως είναι να γίνεται έλεγχος κατά την διάρκεια 

αλλά και κατά την εκτέλεση τυχόν αλλαγών στις οποίες αποφασίστηκε να γίνουν. 

   

2.7.12.1 Διαρκής έλεγχος αλλαγών που έγιναν 

θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι στο προηγούμενο στάδιο 

ολοκληρώνεται και η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης, όμως ακόμα 

βρίσκεται στα πρώτα στάδια της καθώς εξίσου σημαντικό είναι και το τι γίνεται με 

την ολοκλήρωση των αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν από την στιγμή που μια εταιρία 

αποφασίζει να εφαρμόσει την μέθοδο, να μην σταματήσει με τις πρώτες αλλαγές 

που θα γίνουν αλλά να υπάρχει διαρκής έλεγχος των αλλαγών με σκοπό 

περαιτέρω βελτίωση.   

 

2.7.12.2 Δημιουργία νέων αλλαγών/ στόχων   

Απαραίτητο βήμα είναι επίσης και η πρόβλεψη των αναμενόμενων 

βελτιώσεων που θα επιτύχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες αποτέλεσαν το σημείο 

αναφοράς της συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε οι στόχοι που τέθηκαν για το 

πρόγραμμα βελτίωσης να μην καταστούν απαρχαιωμένοι.  

Η ανάγκη για βελτίωση είναι κάτι το οποίο δεν σταματά, ιδιαίτερα σήμερα 

που ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. Όλες οι μεγάλες εταιρίες, πολυεθνικές 

και μη, θα πρέπει να έχουν ως στόχο πως θα γίνουν καλύτεροι στο μέλλον, 

καθώς γνωρίζουν πως σε περίπτωση που δεν το κάνουν τότε κάποιος άλλος θα 

το κάνει και θα μείνουν πίσω είτε στην αξιοπιστία, είτε στην εξυπηρέτηση, είτε 

στο κόστος και την τεχνογνωσία το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση 

κερδών. Έχοντας ως βάσει τα παραπάνω οι εταιρίες θα πρέπει να βελτιώνονται· 

κατά συνέπεια διαρκής θα πρέπει να είναι ο έλεγχος σε όλα τα τμήματα της 

εταιρίας και όχι μόνο σε αυτά που έγιναν οι αλλαγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

3.1 Τι μέθοδοι υπάρχουν   

Υπάρχουν πολλά τμήματα/εργασίες στα οποία θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί η μέθοδος Συγκριτικής Αξιολόγησης (πίνακας 1), και ανάλογα με το τι 

μετριέται να εφαρμόζεται και η κατάλληλη μέθοδος μέτρησης. 

 

 3.1.1 Benchmark index 

Είναι βασισμένο σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στοιχεία 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιτρέπει στις εταιρίες να συγκρίνει τις επιδόσεις της 

με τις επιδόσεις άλλων, σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων που αφορούν την 

λειτουργία της επιχείρησης. Πλεονέκτημα τις μεθόδου Benchindex είναι ότι 

επιτρέπει την σύγκριση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο, τον κύκλο 

εργασιών, τον αριθμό εργαζομένων και τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. 

Αυτό βοηθά την διοίκηση να εκτιμήσει και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση της 

επιχείρησης καθώς παρέχει ποσοτικοποιημένα και αντικειμενικά τις πληροφορίες 

για να είναι εύκολη η χρήση τους. Τονίζει τα ισχυρά και ασθενή στοιχεία της 

επιχείρησης και προσδιορίζει τις περιοχές της δραστηριότητας που χρειάζονται 

βελτίωση. Η χρήση του σε τακτική βάση βοηθά το σχεδιασμό και την 

συστηματική επιθεώρηση της επίδοσης. Στην Ελλάδα οι εταιρίες που επιθυμούν 

να χρησιμοποιήσουν την Μέθοδο Benchmark index έρχονται σε επαφή με τον 

ΕΟΜΜΕΧ.         

 

3.1.2 Operation Scorecard  

Η μέθοδος χρησιμοποιείται περισσότερο για εσωτερικό Benchmarking 

καθώς βοηθάει τις επιχειρήσεις να μαθαίνουν μέσα από τα αποτελέσματα που 

δίνει πόσο καλά λειτουργούν απέναντι στους πελάτες ή αν υπάρχει επαρκής 

επικοινωνία μεταξύ των εργαζόμενων.  Πρώτη που εφάρμοσε την μέθοδο 

Operation scorecard ήταν η κατασκευαστική εταιρία Morrison Group η οποία 

χώρισε την εταιρία σε 18 διαφορετικά μέρη (πίνακας 8) και εν συνεχεία 

βαθμολόγησε ανάλογα την πρόοδο και την λειτουργία τους. Μέσα από αυτό το 

εγχείρημα κατάφερε να παρακολουθήσει το πόσο ευχαριστημένοι ήταν οι πελάτες 

της την ασφάλεια των εργαζομένων και την αξία της επιχείρησης.  
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Πίνακας 8, Τα στοιχεία του Benchmarking Scorecard13

 

 

3.1.3 Benchmark Metric  

Είναι ποσοτική μέθοδος μικρής διάρκειας και χρησιμοποιείται στην 

συγκριτική αξιολόγηση όταν υπάρχουν νούμερα και μεταβάλλονται, για 

παράδειγμα η μέτρηση οικονομικών όρων, η τεχνικών ή ακόμα και η 

αποτελεσματικότητα (Zairi, 1996). Υπάρχουν πολλές μέθοδοι μέτρησης που 

χρειάζονται για να βοηθήσουν τις κατασκευαστικές εταιρίες ώστε να βελτιώσουν 

την ποιότητα και την παραγωγή τους όπως το κόστος της ποιότητας μέσα από το 

οποίο μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την διαδικασία που 

χρειάζεται για να μην επαναληφθεί μια εργασία. Άρα χρησιμοποιείται σαν μέθοδος 

ώστε οι εταιρίες να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να βελτιώνονται στο μέλλον. 

 

3.1.4 Performance Indicators 

Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται για να ελέγξουν οι εταιρίες αν κατάφεραν 

να πιάσουν τον αρχικό (βασικό) στόχο που έθεσαν στην αρχή. Μια μεγάλη 
                                                 
13 A scorecard Approach to Benchmarking for total quality construction, James Sommeville & 
Hamish Robertson 
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μελέτη με θέμα τα Key Performance indicators (KPIs) στις κατασκευαστικές 

εταιρίες έγινε στην Χιλή το 2001, συμμετείχαν 24 εταιρίες με στόχο να 

αναγνωριστούν οι καλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες και να βοηθήσει όλες να 

βελτιωθούν.  Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι βασικοί δείκτες απόδοσης 

(ΚΡΙs) που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη, οι δείκτες διαδικασιών (process 

indicators) που αφορούν την αποτελεσματικότητα της κατασκευαστικής 

διαδικασίας (m3 /manhour concrete, m2/ manhour Formwork). H μέθοδος 

χρησιμοποιεί δύο βάσεις δεδομένων: μια με πληροφορίες από τα κεντρικά 

γραφεία, και μια με πληροφορίες από τα εργοτάξια14.  

Πίνακας 9, Δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται 14 

 

 

3.2 Συγκριτική Αξιολόγηση και τομείς 

 Οικονομικοί Δείκτες  

Η αριθμοδεικτες εξηγούν την επίδοση της επιχείρησης δυναμικά στο χρόνο 

είτε έναντι του ανταγωνισμού είτε του δείγματος σύγκρισης στην περίπτωση της 

συγκριτικής αξιολόγησης που συζητάμε. Για την Συγκριτική Αξιολόγηση οι 
                                                 
14 Benchmarking management Practices in the construction Industry, Ricardo Ramirez & Peter Knights 
&Fernando Alarcon   
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δείκτες, είναι χρήσιμοι για να συγκριθούν επιδόσεις της ίδιας της επιχείρησης με 

προηγούμενες χρήσεις, ή με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.  

 Διοίκηση 

 Κατά την διάρκεια της συγκριτικής Αξιολόγησης τα παρακάτω έχουν να 

κάνουν με την διοίκηση της επιχείρησης   

 στρατηγικής και στόχοι επιχείρησης, που βοηθά να βρεθεί αν 

υπάρχει επίσημη στρατηγική της επιχείρησης και αν ναι πως η επιχείρηση 

συσχετίζει την επίδοσή της με τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται 

 κανάλια επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, είναι 

καθαρά θέμα ανταλλαγής πληροφοριών πράγμα πολύ σημαντικό στην συγκριτική 

αξιολόγηση. Η διαδικασία αξιολόγησης τμημάτων και εργαζομένων είναι από τις 

βασικές διαδικασίες όπου απαιτείται αμφίδρομη ροή πληροφοριών  

 ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο βοηθά την επιχείρηση να εξετάσει 

τον τρόπο με τον οποίο οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού σχετίζονται 

με τις ανάγκες της επιχείρησης· πράγμα ιδιαίτερα καλό τις για κατασκευαστικές 

εταιρίες καθώς η εκπαίδευση του προσωπικού, ειδικά τεχνικού, είναι πολύ μικρή.  

 υγιεινής και ασφάλειας· πλέον όλες οι επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες 

υποχρεούται να έχουν άτομα υπεύθυνα στο τομέα υγιεινής και ασφαλείας και να 

υπάρχουν συστήματα εργονομίας και υγιεινής-ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

 εξωτερικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος· μόνο έτσι 

κατανοείται η δύναμη του ανταγωνισμού και δίνεται χρόνος στην επιχείρηση να 

αντιδράσει κατάλληλα. 

 

3.3 Benchmarking Index σε κατασκευαστικές εταιρίες  

 Όπως έχει ήδη ειπωθεί τα πλεονεκτήματα της συγκριτικής αξιολόγησης 

είναι πολλά, όπως αύξηση κέδρων πράγμα που φέρνει ικανότητα επένδυσης αλλά 

ακόμα και εκπαίδευσης. Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιείται συνεχώς είναι 

το Benchmark Index· η συγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης μπορεί να εφαρμοστεί 

είτε από μικρές είτε από πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλη ευκολία. Ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά της είναι ότι παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα της εταιρίας 

καθώς είναι και ποιοτική αλλά και ποσοτική, πράγμα που κάνει την εφαρμογή 

ακριβείας και δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες να αναγνωρίσουν σε ποια σημεία 
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της εταιρίας θα πρέπει να βελτιωθούν. Τέλος η συλλογή πληροφοριών γίνεται με 

τέτοιο τρόπο που δίνει την δυνατότητα στα στελέχη μια πλήρη ματιά για το πώς 

λειτουργεί η εταιρία. 

 Για τον κατασκευαστικό τομέα το benchmarking Index είναι ένα από τα 

πιο βασικά εργαλεία για την μέτρηση της απόδοσης. Πλέον εκατοντάδες εταιρίες 

παγκοσμίως χρησιμοποιούν την μέθοδο με σκοπό να καταλάβουν περισσότερα 

για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους.   

 Τα βασικά στοιχεία με τα οποία αποτελούν τον κορμό της μεθόδου για τις 
κατασκευαστικές εταιρίες είναι: 
  

 3.2.1 Προσωπικό 

Το προσωπικό είναι συνήθως από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστικές εταιρίες καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα 

στην πρόσληψη ατόμων (εργοτάξια) αλλά και στην παραμονή τους στην εταιρία.   

Ιδιαίτερα για τα εργοτάξια το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο καθώς και 

δυσκολία στην πρόσληψη υπάρχει αλλά και τα άτομα που υπάρχουν δεν 

γνωρίζουν το αντικείμενο της κατασκευής, πράγμα που δυσκολεύει την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης τόσο στην ποιότητα όσο και στον χρόνο. 

Πολλές εταιρίες επιλέγουν τις εργολαβίες πράγμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη 

την εφαρμογή της μεθόδου ενώ άλλες επιλέγουν μόνιμο εξειδικευμένο 

προσωπικό πράγμα που ανεβάζει το κόστος εργασίας αλλά κερδίζει στον χρόνο 

και στην ποιότητα της κατασκευής. Για την μέθοδο χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω μετρήσεις  

 Νέοι Εργαζόμενοι /  Εργαζόμενους 

 Αποχώρηση εργαζομένων /  Εργαζόμενους 

 Αξία που δίνει ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρία 

 Ημέρες εκπαίδευσης / Εργαζόμενους 

 Αριθμός άμεσων (στο έργο) εργαζομένων / έμμεσους εργαζόμενους   

 

 3.2.2 Πωλήσεις και Κέρδη  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στην ίδρυση 

κατασκευαστικών εταιριών, και πλέον ο τομέας κατασκευής παίζει σημαντικό 

ρόλο στην οικονομία του κράτους. Η δημιουργία όμως πολλών εταιριών 
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δημιουργεί προβλήματα στο τομέα της κατασκευής στον χώρο των πωλήσεων 

αλλά και στην αξία του κατασκευαστικού τομέα γενικά. Για την μέθοδο 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μετρήσεις  

 Αύξηση κύκλου εργασιών 

 Κέρδη προ φόρων / Κύκλο Εργασιών (τζίρο) 

 Αύξηση κερδών προ φόρων / Κύκλο Εργασιών (τζίρο) 

 Επιστροφή Κεφαλαίου (return on capital employed) 

 Αύξηση Επιστροφή Κεφαλαίου (return on capital employed) 

 return on nett assetts 

 return on total assetts 

 Growth in return on nett assetts 

 Κύκλος εργασιών / παραγγελίες 

 Income from new market segments/ Κύκλο Εργασιών (τζίρο) 

 Income from new products / Κύκλο Εργασιών (τζίρο) 

 

3.2.3 Προμηθευτές  

Άλλο ένα βασικό κομμάτι στον τομέα των κατασκευών είναι οι 

προμηθευτές. Με την βοήθεια του benchmarking Index μπορεί να γίνει η 

αξιολόγηση τους και στο τέλος να επιλεχθούν η καλύτερη. Σημαντικό στοιχείο 

είναι ότι ο κατασκευαστικές εταιρίες έχουν πρόβλημα με τους προμηθευτές τους 

ιδιαίτερα στην παράδοση υλικών και προϊόντων. Για την μέθοδο 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μετρήσεις  

 Κακής ποιότητας Προϊόντα / αγορασθέντα Προϊόντα  

 Προϊόντα που παραδόθηκαν στην ώρα τους / Προϊόντα με 

καθυστέρηση 

 Μέση τιμή αγορασθέντων προϊόντων ανά προμηθευτή 

 

 3.2.4 Πελάτες  

 Στον κατασκευαστικό τομέα πολλές είναι οι επιχειρήσεις που είναι ακόμα 

σε νηπιακό στάδιο στον τμήμα εξυπηρέτησης πελατών καθώς κάνουν λίγα 

πράγματα στο να ευχαριστήσουν και να εξυπηρετήσουν τον πελάτη και έτσι 

συνήθως τους αφήνουν ανικανοποίητους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις ένας 
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στους δέκα πελάτες που επιθυμεί να παραπονεθεί τελικά το κάνει, κάτι που θα 

πρέπει να προβληματίσει όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτως τομέα.  

 

 3.2.5 Μέλλον εταιρίας  

Από μελέτες οι οποίες έγιναν στην Ευρώπη παρατηρείται το φαινόμενο ότι 

οι κατασκευαστικές εταιρίες επενδύουν ελάχιστα χρήματα επάνω στην έρευνα και 

ανάπτυξη όπως επίσης και σε νέα εργαλεία και προϊόντα. Ιδιαιτέρα στην Ελλάδα 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα 

διάφορα προγράμματα το οποία αναφέρονται στον τομέα των κατασκευών 

(αρχιτεκτονικά, φωτορεαλισμός, υπολογιστικά, μελετητικά). Για την μέθοδο 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μετρήσεις  

 Επένδυση έρευνα και ανάπτυξης / Κύκλο εργασιών 

 Κεφάλαιο Κίνησης / Κύκλο Εργασιών  

 Growth in Capital investment/ Κύκλο Εργασιών 

 Νέοι Πελάτες / Σύνολο Πελάτων 

 Επένδυση Μάρκετινγκ / Κύκλο Εργασιών 

 Short Term assets / Current Liabilities 

 Προ φόρων κέρδη ανά Εργαζόμενο 

 Ρευστότητα (σε Τράπεζα) / Κύκλο Εργασιών 

 Πληρωμή σε προμηθευτές (μεταχρονολογημένες Επιταγές) 

 

3.2.6 Αποθήκη  

Η αποθήκη για τις κατασκευαστικές εταιρίες είναι ένα τμήμα το οποίο δεν 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία και από το οποίο πολλές φορές δημιουργούνται 

σημαντικά προβλήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποθήκη αναφέρεται ο 

χώρος μεταφοράς εργαλείων, μηχανημάτων και διάφορων άλλων 

κατασκευαστικών υλικών.  

Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν από την κακή συντήρηση τους 

και ειδικά των μηχανημάτων, από τον χρόνο μεταφορά τους από την αποθήκη 

στο εργοτάξιο καθώς λόγω της άσχημης οργάνωση της χάνονται διάφορα 

σημαντικά κατασκευαστικά υλικά. Ο βασικός λόγος είναι η μη ύπαρξη μόνιμου 

ατόμου, υπεύθυνου, για την αποθήκη 
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     Παρακάτω παρουσιάζεται η μέθοδος με την μορφή ερωτηματολογίου με 

σκοπό να εφαρμοστεί από εταιρίες κατασκευής ανεξαρτήτου μεγέθους. Για την 

ολοκλήρωση τους  χρησιμοποιήθηκαν βοηθήματα από 

 Ελλάδα (URENIO)  

 Site στο διαδίκτυο  

 Benchmarking Index  

 Construction Product Industry Handbook 

 Προσωπική Εμπειρία και συζήτηση με υπεύθυνους άλλων 

κατασκευαστικών εταιριών  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ BENCHMARKING INDEX

4.1 Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης  

Γενικά 

Επωνυμία εταιρίας  

Έτος Ιδρύσεως  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Υπεύθυνος συγκριτικής αξιολόγησης  

Δραστηριότητα   

Έδρα Επιχείρησης 

Διεύθυνση  

Περιοχή  

Χώρα  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

Φαξ  

Διάφορα 

 Τμήματα που Υπάρχουν 

 στην εταιρία  

Έργα την τελευταία τριετία   

Έργα σε εξέλιξη (αριθμητικά)  

Έργα Υπό Κατασκευή (αριθμητικά)  

 Δημόσιο 

 Ιδιωτικό Είδος έργου 

 Εργολαβία/Υπεργολαβία 

 Πολυκατοικία/ες 

 Συγκρότημα κατοικιών  

 Γραφεία / Καταστήματα  
Είδος Κατασκευής 

 Βιομηχανική Χώροι 

Ιστοσελίδα  

E-mail  
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4.2 Οικονομικά Στοιχεία  

 
Προηγούμενη
Χρονιά 

Τελευταίος 
λογιστικός  
έλεγχος 

Κύκλος Εργασιών   

Κέρδη Προ φόρων   

Κόστος αγορασθέντων   

Μισθοί εργαζόμενων   

Έρευνα & Ανάπτυξη   

Έξοδα Επένδυσης    

Έξοδα Εκπαίδευσης   

Έξοδα Μάρκετινγκ   

Πληρωμές Τόκων/Προσαυξήσεων   

Στοιχεία Ενεργητικού   

Κεφάλαιο Επένδυσης    

Έργα υπό κατασκευή (€)   

Έργα απούλητα (€)   

Οφειλέτες   

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα   

Συνολικό Ενεργητικό    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις   

Άλλες Υποχρεώσεις    

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων   

Προστιθέμενη οικονομική αξία   

Ιδία κεφαλαία / σύνολο υποχρεώσεων   

χρέος (όλα τα ξένα κεφάλαια)   

Δείκτης κάλυψης τόκων    

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων   

Δείκτης τιμής / κέρδη   

Δείκτης περιθωρίου κέρδους   

Μικτό Κέρδος ανά εργαζόμενο    
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4.3 Μάνατζμεντ  

 Προηγούμενη
Χρονιά Επισημάνσεις 

Ικανοποίηση Πελατών 

Αριθμός Αγοραστών / Πελάτες   

Καθυστέρηση Παράδοσης   

Παράπονα Αγοραστών   

Παράπονα Πελατών   

Προβληματικές Παραδόσεις    

 

Τζίρος από νέα έργα   

Τζίρος ανά Έργο   

Τζίρος από νέο Υποκατάστημα    

Νέος αριθμός αγορ/Πελάτες   

Τζίρος από νέα έργα   

Προμηθευτές  

Αριθμός Προμηθευτών   

Αξία Αγορών (από προμηθ.)   

Αξία Επιστροφών   

Προβληματική Παράδοση   

Εργαζόμενοι στην Εταιρία 

Αριθμός Εργαζομένων    

Αριθμός Στελεχών   

Αριθμός Εργαζ. στο εργοτάξιο   

Ημέρες εκπαίδευσης Στελεχών   

Ημέρες εκπαίδευσης εργοτάξιο   

Νέοι Υπάλληλοι    

Απολύσεις   

Παραιτήσεις   

Αριθμός Ατυχημάτων   

Αριθμός Απουσιών (πχ άδειες)    
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4.4 Στρατηγική 

1. Ποια είναι η Στρατηγική της Επιχείρησης;   

 Στρατηγική της επιχείρησης είναι… 

 Δεν υπάρχει στρατηγική 

 Υπάρχει αλλά δεν έχει γραπτή μορφή και δεν ορίσθηκε στους 

εργαζομένους 

2. Με ποιο τρόπο βγαίνει η στρατηγική της επιχείρησης  

 Η στρατηγική αποφασίζετε με βάση το τι πιστεύουμε ότι θα 

πουληθεί   

 Γίνεται συλλογή πληροφοριών για τον κλάδο των κατασκευών με 

στόχο την κατανόηση της αγοράς, και εν συνεχεία αποφασίζετε από 

το συμβούλιο ποια θα είναι αυτή 

 Μετά την συλλογή πληροφοριών γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν οι 

απαιτούμενες πηγές πληροφοριών για την σωστή σύνταξη 

στρατηγικής και εν συνεχεία αποφασίζουμε    

3. Ποιοι ορίζουν την στρατηγική; 

 Οι μέτοχοι (αν υπάρχουν) 

 Η διοίκηση 

 Οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με την διοίκηση   

4. Πως γίνεται έλεγχος αν το πρόγραμμα της επιχείρησης συμβαδίζει με την 

στρατηγική 

 Γίνεται έλεγχος μόνο αν υπάρξει πρόβλημα κατά την διάρκεια 

κάποιου έργου 

 Πρώτα γίνεται αναγνώριση των βασικών θεμάτων που θα 

εγγυηθούν την επιτυχία και μετά σχεδιάζονται σε ποια έργα θα 

πάρει μέρος η επιχείρηση  

 Εκτός από το παραπάνω γίνεται και έρευνα για το τι πραγματικά                      

θέλει η αγορά και εν συνεχεία αποφασίζουμε για ποια έργα θα 

επιχειρήσουμε να πάρουμε  
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 Εκτός από το 2,3 γίνεται και συστηματικός έλεγχος αν τα 

προγράμματα μας (έργα) συμβαδίζουνε με την στρατηγική και εν 

συνεχεία γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις  

5. Με ποιο τρόπο οι εργαζόμενοι μαθαίνουν για την στρατηγική της 

επιχείρησης, και το τι ζητάει από αυτούς  

 Κατά την πρόσληψη τους, ενημερώνονται για το τι προσπαθεί να 

πετύχει η εταιρία και τι περιμένουμε από αυτούς 

 Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τους στόχους της εταιρίας 

και επιβεβαιώνουμε αν το κατανόησαν. Οι στόχοι θέτονται έτσι 

ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να συνεισφέρουν  

 Γίνεται προσπάθεια ώστε όσοι ενδιαφέρονται για την εταιρία 

(πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι) να γνωρίζουν για τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και τον τρόπο λειτουργίας. 

Γίνεται διαρκής έλεγχος για τους τρόπους που λειτουργεί και 

ολοκληρώνει τα προγράμματα της η εταιρία καθώς και αν 

λειτουργούν σωστά   

6. Θεωρείται ότι στην επιχείρηση σας όλοι έχουν κατανοήσει τους ρόλους 

τους σε σχέση με την στρατηγική  

 Ναι, από την αρχή τους είπαμε χρειάζεται η εταιρία 

 Φροντίζουμε για την διαρκή ενημέρωση τους και για τυχόν αλλαγές 

που πρόκειται να γίνουν 

 Γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με τους 

εργαζομένους (ή εκπροσώπους) τους και ενημερώνονται για την 

εικόνα που έχει η επιχείρηση     

7. Η εταιρία σας ανήκει στο ΜΕΚ (μητρώων κατασκευαστών) 

 Ναι  

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα  

 Όχι   
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4.5 Προσωπικό 

1. Γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού στην εταιρία  

 Όχι δεν γίνεται ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που φύγει κάποιος και πρέπει να αναπληρωθεί 

η θέση του 

 Γίνεται αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

2. Πως γίνεται η επικοινωνία μέσα στην Επιχείρηση  

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης, αν χρειάζεται κάποιος κάτι απλά 

ενημερώνει 

 Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ενημερώνουν μια φορά τον μήνα 

την διοίκηση για την πρόοδο των εργασιών ή για τυχόν 

προβλήματα 

 Υπάρχει διαρκής επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων με 

στόχο η πληροφόρηση να γίνεται στο σωστό χρόνο.  

3. Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Όχι, μόνο σε περίπτωση αγοράς νέων μηχανημάτων  

 Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ικανότητες κάθε εργαζομένου και ανάλογα 

με το έργο και την θέση την οποία έχει επιλέγεται αν θα πρέπει να 

έχει έξτρα εκπαίδευση 

 Υπάρχει διαρκής ενημέρωση για νέα προγράμματα/ σεμινάρια, με 

στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων ώστε να βοηθήσουν την 

εταιρία να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει   

4. Με ποιο τρόπο επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι στην εταιρία 

 Οι πληρωμές τους γίνονται κανονικά, και σε κάποιες περιπτώσεις 

τους ευχαριστούμε αν είχαν καλή απόδοση 

 Υπάρχουν μπόνους παραγωγικότητας 

 Κάθε μήνα βραβεύεται ο καλύτερος υπάλληλος ανάλογα με τα 

αποτελέσματα από την αξιολόγηση που γίνεται από την διοίκηση     

5. Γίνονται αξιολογήσεις μέσα στην επιχείρηση για το πόσο ικανοποιημένοι 

είναι οι εργαζόμενοι  
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 Όχι, από την στιγμή που είμαστε εμείς είναι και οι ίδιοι 

 Όχι, αλλά γίνεται συζήτηση μαζί τους για τυχόν προβλήματα 

 Ναι γιατί μας ενδιαφέρει να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι ώστε να 

είναι πιο αποδοτική στην εργασία τους  

6. Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή αποχωρήσεις των εργαζομένων 

 Απόλυση λόγω κακής απόδοσης  

 Αποχώρηση για άλλη δουλειά με καλύτερα δεδομένα (χρήμα, 

ωράριο κλπ) 

 Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία λόγω προσωπικών 

προβλημάτων 

 Αναφέρατε άλλο λόγω 

7. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που αποχώρησαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  

  

8. Για πιο λόγω γίνεται πρόσληψη νέου ατόμου 

 Η εταιρία έκρινε ότι χρειάζεται παραπάνω άτομα για την 

ολοκλήρωση κάποιου έργου 

 Λόγω απόλυσης/ αποχώρησης  

 Καλό βιογραφικό/ σύσταση  

9. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που προσελήφθησαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  
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4.6 Προμηθευτές 

1. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή προμηθευτών 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος επιλογής  

 Με βάση την τιμή των προϊόντων, κοιτάμε πάντα να αγοράζουμε 

μετά από σύγκριση τιμών  

 Με βάση την τιμή την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που έχουμε 

από τους εκάστοτε προμηθευτές μας  

2. Γίνεται αξιολόγηση των προμηθευτών σας 

 Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιον 

 Γίνεται μια φορά τον χρόνο 

 Γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

3. Ο αριθμός των προμηθευτών σας 

  

4. Ποσοστό (%) της αξίας των προμηθειών σας από τον μεγαλύτερο 

προμηθευτή 

          (%) 

5. Ελέγχεται αν ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων/υλικών που 

παραγγείλατε ήρθε στον καθορισμένο (από τον προμηθευτή) χρόνο 

 Όχι, πιστεύουμε ότι θα έρθει στον σωστό χρόνο 

 Ναι, ενημερώνουμε από πριν τον προμηθευτή μας για το πότε 

χρειαζόμαστε τα υλικά/προϊόντα μας και βρισκόμαστε σε διαρκή 

επικοινωνία    
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4.7 Λειτουργική Διαδικασία   

1. Υπάρχει σύστημα σχεδιασμού/ανάπτυξης/κατασκευής 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα, θεωρούμε ότι τα πράγματα 

δουλεύουν ως έχουν 

 Σε κάθε νέο έργο οι προϊστάμενοι των τμημάτων ενημερώνουν τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν 

 Υπάρχουν γραπτώς όλες οι διαδικασίες και όλοι γνωρίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργάζονται σε ένα νέο/παλιό έργο 

2. Υπάρχει τρόπος βελτιώσεις των διαδικασιών σχεδιασμού / ανάπτυξης / 

κατασκευής 

 Τις περισσότερες φορές γίνονται όταν οι καταστάσεις το ορίζουν 

 Προσπαθούμε να δώσουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

προτείνουν τρόπους βελτιώσεις 

 Μετά το πέρας των εργασιών κάθε έργου γίνεται συζήτηση με τους 

εργαζομένους για τα προβλήματα που προέκυψαν με σκοπό την 

εξεύρεση νέων καλύτερων διαδικασιών  

3. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή έργου 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, αν πιστεύουμε ότι θα μας 

βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας τότε θα κάνουμε 

 Αποφασίζουμε με βάση το τι θέλουν οι πελάτες μας 

 Υπάρχει ειδικό τμήμα το οποίο ενημερώνεται για την κατάσταση της 

αγοράς/περιοχής και τις ανάγκες των πελατών και εν συνεχεία 

αποφασίζουμε 

4. Με ποιο τρόπο γίνεται η σχεδίαση νέων έργων  

 Η σχεδίαση νέων έργων βασίζεται στην λογική των παλιών, από την 

στιγμή που είχαν την απαιτούμενη επιτυχία δεν υπάρχει λόγος για 

αλλαγή 

 Η σχεδίαση γίνεται με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και της 

εποχής  

 Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους ώστε τα έργα μας να είναι 

καινοτόμα και δημιουργικά  
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5. Η επιχείρηση δίνει εργολαβίες 

 Όχι το προσωπικό είναι αρκετό και πλήρως εκπαιδευμένο για να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εργασία 

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, πχ λόγω πίεσης χρόνου  

 Ναι  

6. Με πιο τρόπο γίνεται η επιλογή εργολαβιών 

 Με βάση την καλύτερη οικονομική προσφορά 

 Με βάση την ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης παλιών εργασιών  

 Την πιο οικονομική προσφορά από τις προσφορές προ-αξιολογημένων 

υπεργολάβων για θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας  

7. Σε ένα έργο πόσα διαφορετικά συνεργεία (από εργολαβίες) συμμετέχουν 

  

8. Η εταιρία αναλαμβάνει υπεργολαβίες άλλων επιχειρήσεων  

 Όχι 

 Ναι αν συμβαδίζει με τους στόχους της 

9. Ποιος είναι ο χρόνος που αφορά την προετοιμασία προσφορών για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

  

10. Αριθμός προσφορών που υπέβαλε η επιχείρηση την τελευταία τριετία 

  

11. Αριθμός προσφορών που έγιναν δεκτές  

  

12.  Μετά την αποπεράτωση των εργασιών γίνεται παράδοση φακέλου με όλα 

τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα στον Ιδιοκτήτη  

 Όχι 

 Ναι αν τα ζητήσει 

 Ναι  
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4.8 Πελάτες 

1. Με ποιο τρόπο αξιολογείται την συμπεριφορά της εταιρίας σας προς τον 

πελάτη 

 Δεν υπάρχει κάποιο είδος μέτρησης συμπεριφοράς 

 Βασιζόμαστε στα παράπονα πελατών αν υπάρχουν, σε ευχαριστήρια 

των πελατών προς την διεύθυνση και στις καλές κριτικές τους. Δεν 

υπάρχει όμως καταγραφή των παραπάνω δεδομένων 

 Γίνεται καταγραφή όλων των παραπάνω δεδομένων και συζήτηση με 

τους άμεσα εμπλεκόμενους της εταιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

 Σε κάθε επίσκεψη πελάτη μαζί με το φάκελο της εταιρίας του 

παραδίδουμε και ένα φυλλάδιο παραπόνων και ευχαριστιών και εν 

συνεχεία αυτά καταγράφονται και συζητιούνταν μέσα στην εταιρία    

2. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) την τελευταία τριετία 

  

3. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) που τελικά έγιναν αγοραστές  

  

4. Διατηρείται έγγραφα με τις απαιτήσεις των πελατών σας  

 Όχι, 

 Ναι, μέσα από τις απαιτήσεις των πελατών μας καταφέρνουμε να 

συμβαδίζουμε με τις τάσεις το εποχής    

5. Με ποιο τρόπο επιδιώκετε να βελτιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες σας  

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες είναι πολύ καλές και δεν χρειάζονται 

βελτίωση 

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας τελειώνουν από την στιγμή που 

του παραδώσουμε την κατασκευή του 

 Στην εταιρία υπάρχει ερωτηματολόγιο για τους πελάτες με σκοπό να 

μάθουμε τι δεν τους άρεσε ώστε να το αλλάξουμε 

 Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε έχοντας ως βάση τις αντιδράσεις των 

πελατών 
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4.9 Μάρκετινγκ Επιχείρησης 

1. Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ 

 Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ το οποίο λειτουργεί μέσα από το τμήμα 

πωλήσεων της επιχείρησης  

 Υπάρχει καθώς θεωρούμε ότι είναι από τα σημαντικά τμήματα της 

επιχείρησης   

2. Γίνονται έρευνες αγοράς 

 Όχι θεωρούμε ότι είμαστε γνώστες τις αγοράς 

 Γίνονται αλλά όχι συστηματικά 

 Γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες  

 Υπάρχει ειδικό τμήμα 

3. Η αποφάσεις για την στρατηγική Μάρκετινγκ παίρνονται   

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική Μάρκετινγκ 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από συζήτηση μέσα στο τμήμα 

Μάρκετινγκ και εν συνεχεία συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

για την τελική έγκριση 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από έρευνα  

4. Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος διαφήμισης σας τελευταία τρία χρόνια  

 Εφημερίδες,  Περιοδικά…..(1) 

 Έντυπο υλικό…..(2) 

 Τηλεόραση, Ραδιόφωνο 

 Υπαίθρια Διαφήμιση…..(3) 

5. Με ποιο τρόπο αποφασίζετε για τη Διαφήμιση 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν συνεργάζεται η 

εταιρία με διαφημιστική εταιρία 

 Η επιχείρηση συνεργάζεται με διαφημιστικό/α γραφεία για την 

καλύτερη προβολή της  

6. Τι ποσό ξοδέψατε τα τελευταία 3 χρόνια για Μάρκετινγκ/Διαφήμιση  
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4.10 Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία 

1. Υπάρχει τμήμα έρευνα και ανάπτυξης στην επιχείρηση  

 Όχι, η μόνη ενημέρωση είναι μέσα από το διαδίκτυο και από τον κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά  

 Ναι υπάρχει ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

 Υπάρχει συνεργασία έναντι αμοιβής με άλλες επιχειρήσεις 

2. Πιο ήταν το ποσό το οποίο επενδύσατε τα τελευταία τρία χρόνια για 

έρευνα και ανάπτυξη   

  

3. Σε σχέση με το κέρδος της επιχείρησης πιο ήταν το ποσοστό επένδυσης  

              (%)  

4. Ποια ήταν η δαπάνη για αγορά νέων μηχανημάτων(π.χ. plotter ή κάποιο 

νέο μηχάνημα για το εργοτάξιο), αγορά τεχνολογίας (κάποια προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σχεδιαστικά είτε λογιστικά) 

  

5. Γίνεται χρήση του Internet (εταιρική ιστοσελίδα)  

 Όχι, δεν το χρειάζεται η επιχείρηση ακόμα 

 Ενδιαφέρει την εταιρία και πρόκειται να αναπτυχθεί προσεχώς  

 Υπάρχει ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο με δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους πελάτες  

6. Υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Όχι, όλα γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο 

 Όχι αλλά πρόκειται να γίνει επένδυση  

 Ναι η εταιρία μας έχει ολοκληρωμένο σύστημα  

7. Υπάρχουν Υπολογιστές (PC ή Laptop) στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχουν, πρόκειται να αγοράσουμε  

 Ναι, αλλά μόνο στο γραφείο του διευθυντή 

 Υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται  

 Ναι, κάθε εργαζόμενος έχει υπολογιστή  
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8. Κάθε πότε γίνονται συζητήσεις για τα σχέδια της εταιρίας 

 Δεν γίνονται συχνά, ξέρουμε τι πρέπει και πώς να το κάνουμε   

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις  

 Γίνονται 1 φορά τον χρόνο 

 Περισσότερο από 1 φορά τον χρόνο  

9. Έχετε υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης εκσυγχρονισμού εξοπλισμού ή 

πιστοποίησης ποιότητας από προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ 

 Ναι  

 Οχι 

10.  Έχουν κάποιοι από το προσωπικό της επιχείρησης σας παρακολουθήσει 

κατά το προηγούμενο έτος κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/ 

επαγγελματικής κατάρτισης; Εάν ναι, σε ποιο αντικείμενο 

 ΟΧΙ  

 Διοίκηση – μάρκετινγκ 

 Ανθρώπινοι πόροι 

 Υγιεινή και ασφάλεια του εργασιακού χώρου 

 Πληροφορική  

 Εξειδικευμένο σεμινάριο (στο αντικείμενο εργασίας)  

11. Αναφέρετε τα λογισμικά που χρησιμοποιείται  

 Αρχιτεκτονικά, Προοπτικά 

 Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Στατικά 

 Λογιστικά  
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4.11 Ποιότητα 

1. Υπάρχει στην εταιρία στρατηγική ποιότητας 

 Όχι, είμαστε σίγουρη για αυτό που κάνουμε  

 Ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι τις επιχείρησης  

 Υπάρχει γραπτώς και είναι ενημερωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι τις 

επιχείρησης  

2. Η επιχείρηση έχει κάποιο πιστοποιητικό ποιότητας 

 Ναι 

 Όχι 

 Όχι, αλλά είναι στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης να αποκτήσει   

3. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητας κατά την διάρκεια των εργασιών   

 Ναι 

 Όχι 

4. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητα κατά την παραλαβή πρώτων υλών/ 

προϊόντων  

 Ναι 

 Όχι 

5. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας υπήρξε κάποιο έργο της εταιρίας 

το οποίο παραδόθηκε αργότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο 

             

6. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας ποιος ήταν ο αριθμός 

προβλημάτων που αντιμετώπισαν αγοραστές εταιρίας σας  

 Ναι 

 Όχι 

7. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

          

8. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

  

 55



 
Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

9. Αριθμός έργων που χρειάστηκαν συμπληρωματικές εργασίες μετά το την 

αποπεράτωση των έργων  

  

10.  Λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις υπερβάσεων 

του προβλεπόμενου χρόνου εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με τον 

αρχικό προϋπολογισμό 

 Όχι, μόνο στο τέλος του έργου κοιτάμε τι έγινε  

 Ναι, γίνεται αμέσως συγκέντρωση προσωπικού για να δούμε τι πήγε 

στραβά και για την άμεση διόρθωση του 

11. Ελέγχονται οι πράξεις των στελεχών και γενικότερα όλων των 

εργαζομένων μετά το πέρας των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν  

 Ναι 

 Όχι 

12.  
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4.12 Αποθήκη  

1. Χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους η επιχείρηση  

 Ναι 

 Όχι 

2. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης 

 Όχι, γνωρίζει μόνο ο υπεύθυνος αποθήκης (εργαζόμενος εργοταξίου) 

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα 

 Ναι υπάρχει διαρκώς κάποιος εργαζόμενος στην αποθήκη ο οποίος 

καταγράφει τα προϊόντα/ πρώτες ύλες που υπάρχουν   

3. Κάθε πότε γίνεται καταγραφή των μηχανημάτων/πρώτων υλών που 

υπάρχουν στην αποθήκη  

 Δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μια φορά τον χρόνο  

 ……. Φορές ετησίως 

4. Γίνεται συντήρηση στην αποθήκη (πρώτες ύλες/μηχανήματα) 

 Ναι 

 Όχι 

5. Στην τελευταία τριετία ποιος ήταν ο αριθμός χαλασμένων μηχανημάτων 

λόγω κακής συντήρησης  
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4.13 Υγιεινή και ασφάλεια  

1. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση  

 Ναι   

 Όχι 

2. Τηρούνται οι Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις του Τεχνικού Ασφαλείας  

 Ναι   

 Όχι 

 Μερικές από αυτές 

3. Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τα απαιτούμενα υλικά 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται εξέταση εργαζομένων μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή 

θέσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους  

 Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

 Ναι   

 Όχι 

6. Εφαρμόζεται το Π.Δ. 71/88 ‘Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας 

Κτιρίων’ (32/Α) 

 Ναι   

 Όχι 

7. Γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 Ναι   

 Όχι 
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4.14 Εργοτάξιο  

1. Πόσα άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο 

    

2. Επίπεδο γνώσεων 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 Κάποιου άλλους Ιδρύματος (ΤΕΙ, Ηλεκτρολόγων)  

3. Κατά την διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο γίνεται μελέτη χρόνων και 

μεθόδων 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται καταγραφή των εργασιών ημερησίως  

 Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιβλέπων μηχανικός στο έργο εκτός από τον εργοδηγό έργου 

 Ναι   

 Όχι 

6. Η ενημέρωση των εργαζομένων του εργοταξίου γίνεται 

 Στο τέλος ή στην αρχή της επόμενης 

 Την στιγμή που πρέπει να γίνει 

 Μια φορά την εβδομάδα 

7. Πόσοι είναι η διάρκεια διαλλειμάτων κατά την ημέρα 

 15 λεπτά  

 30 λεπτά 

 …. λεπτά  

8. Σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται  

 Ο εργοδηγός μετά ο επιβλέπων μηχανικός και τέλος ο Διευθυντής 

 Μόνο ο διευθυντής της εταιρείας 

 Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Διευθυντής    

9. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας για το εργοτάξιο 
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 Ναι   

 Όχι 

10.  Τηρούνται τα βιβλία του Τεχνικού ασφαλείας και το ΣΑΥΥ, ΕΕΚ 

 Ναι   

 Όχι  

11.  Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο τηρούν τα προβλεπόμενα από την 

νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή  

 Ναι,  

 Όχι μόνο μερικοί    

 Όχι 

12. Ποιος είναι ο αριθμός ατυχημάτων τα τελευταία 3 χρόνια 

  

13.   Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

14. Υπάρχει γραφείο εργοταξίου για την εξυπηρέτηση πελατών 

 Ναι   

 Όχι 

15.  Γίνεται χωροταξική οργάνωση εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

16.  Υπάρχει συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (CPM/PERT/GANTT) 

 Ναι   

 Όχι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

5.1 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators) 

 Οι βασικοί δείκτες απόδοσης βοηθούν την εταιρία να ορίσει και να 

μετρήσει την πρόοδο που έχει σε σχέση με τους στρατηγικούς της στόχους.  

Τα κέρδη ή οι απώλειες μπορεί να είναι ένα απόλυτο μέτρο για το πόσο 

καλά πηγαίνει μια επιχείρηση, αλλά υπάρχουν και διάφοροι άλλοι σημαντικοί 

δείκτες που θα πρέπει να παρακολουθούνται. Με την βοήθεια των δεικτών αυτών 

δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να βρει περιοχές όπου μπορεί να βελτιωθεί 

και να αυξήσει τα κέρδη ή να προειδοποιηθεί για ενδεχόμενα προβλήματα, πριν 

αυτά γίνουν πιο σοβαρά.  

Για τον τομέα των κατασκευών οι παρακάτω μετρήσεις μπορούν να γίνουν 

ώστε να βοηθήσουν τις εταιρίες να αξιολογηθούν 

 Χρόνος 

 Κόστος 

 Ποιότητα 

 Ικανοποίηση Πελατών 

 Απόδοση εταιρίας 

 Υγιεινή και ασφάλεια 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία χωρίζεται σε πέντε στάδια, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 

Πίνακας 12,  Σάδια Βασικών Δεικτών Απόδοσης15

 

i. Απόφαση για επένδυση-(Commit to Invest) 

Είναι το σημείο στο οποίο η εταιρία αποφασίζει να επενδύσει, θέτει τα 

δεδομένα και ουσιαστικά αρχίζει η σχεδίαση του έργου 

                                                 
15 KPI Report For The Minister for Construction, by the KPI Working Group  
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ii. Αρχή της Κατασκευής-(Commit to Construction)  

iii. Από την στιγμή που η ομάδα εργασίας τελειώσει τα σχέδια και 

συμφωνηθούν με τον πελάτη ή και με τους ανώτερους τότε αρχίζει η 

κατασκευή του έργου 

iv. Έτοιμα για παράδοση-(Available for use) 

Το σημείο στο οποίο το έργο θα μπορεί να παραδοθεί 

v. Προβλήματα μετά την παράδοση(End of Defect Liability Period) 

Η χρονική διάρκεια κατά την οποία το έργο έχει παραδοθεί και έχει 

κάποια προβλήματα (πολλές φορές ορίζεται από το συμβόλαιο) 

vi. Αποπεράτωση έργου(End of Life Time of Project) 

 To σημείο αυτό είναι θεωρητικό, είναι το τέλος του έργου στο οποίο 

φαίνονται και αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

 

5.2 Δείκτες μέτρησης  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί δείκτες οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν για την συγκριτική  αξιολόγηση των κατασκευαστικών εταιριών. 

Παρατηρείται ότι κάποιοι δείκτες μοιάζουν με αυτούς του Benchmarking index 

Πίνακας 13: Βασικοί δείκτες απόδοσης  

Χρόνος για την κατασκευή 

Προβλέψιμος Χρόνος, για τον σχεδιασμό 

Προβλέψιμος Χρόνος, για την κατασκευή 

Προβλέψιμος χρόνος για σχεδιασμό και κατασκευή 

Προβλέψιμος χρόνος για κατασκευαστικές αλλαγές πελατών 

Προβλέψιμος χρόνος για κατασκευαστικές αλλαγές από την 
εταιρεία 

Χρόνος 

Χρόνος για την διόρθωση προβλημάτων 

Κόστος κατασκευής 

Αρχικός Προϋπολογισμός-Σχεδιασμός 

Αρχικός Προϋπολογισμός-Κατασκευής 

Αρχικός Προϋπολογισμός-Σχεδιασμός & κατασκευή 

Αρχικός Προϋπολογισμός για κατασκευαστικές αλλαγές πελατών 

Κόστος 

Αρχικός Προϋπολογισμός για κατασκευαστικές αλλαγές από την 
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εταιρεία 
Κόστος για την διόρθωση προβλημάτων 

Προβλήματα λόγω κακών εργασιών 

Προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών Ποιότητα 

Προβλήματα μετά την παράδοση 

Ικανοποίηση πελατών για την κατασκευή 

Ικανοποίηση πελατών για την παροχή υπηρεσιών 
Ικανοποίηση 

πελατών 
Ικανοποίηση πελατών σε σχέση με τις απαιτήσεις του 

Αλλαγές παραγγελιών - πελάτες 
Αλλαγές 

Αλλαγές παραγγελιών - εταιρίας 

Κέρδη Προ φόρων 

Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων 

Προστιθέμενη οικονομική αξία 

Στοιχεία Ενεργητικού 

Κεφάλαιο Επένδυσης  

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 

Συνολικό Ενεργητικό  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 

Άλλες Υποχρεώσεις  

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

Ιδία κεφαλαία / σύνολο υποχρεώσεων 

χρέος (όλα τα ξένα κεφάλαια) 

Δείκτης κάλυψης τόκων  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων 

Δείκτης τιμής / κέρδη 

Απόδοση 

Επιχείρησης 

Δείκτης περιθωρίου κέρδους 

Ατυχήματα κατά την διάρκεια του έργου 

Χαμένος χρόνος λόγω ατυχημάτων 
Υγιεινή & 

Ασφάλεια 
Απώλειες 
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5.3 Εφαρμογή Βασικών Δεικτών Απόδοσης  

 5.3.1 ΚΡΙ- Χρόνος 

1ος Δείκτης : Χρόνος για την Κατασκευή (%) σε σχέση με παλιό έργο 

 Διάρκεια κατασκευής νέου έργου:-(α) 

100*
)(

δ
δγβα −+−

  Προδιαγραφές Παλιού (%):- (β) 

 Προδιαγραφές Νέου (%):-  (γ) 

 Διάρκεια παλιού έργου:- (δ) 

2ος Δείκτης : Προβλέψιμος χρόνος από στάδιο (A) στο (B) - σχεδιασμός 

 Προβλέψιμος Χρόνος σχεδιασμου στο σημείο (Α):-(ε) 

 Πραγματικός Χρόνος στο στάδιο (Β) (στ) 

3ος Δείκτης : Προβλέψιμος χρόνος από στάδιο (B) στο (C) - κατασκευή 

100*
)(

στ
στε −

 

 Πραγματικός Χρόνος κατασκευής στο σημείο C:- (ζ) 

 Χρόνος κατασκευής στο στάδιο (ii) (η) 

4ος Δείκτης : Προβλέψιμος χρόνος για σχεδίαση και κατασκευή από το (Α) στο (C) 

100*
)(

η
ηζ −

 

 Προβλέψιμος Χρόνος σχεδιασμου στο σημείο (Α):-(ε) 

 Πραγματικός Χρόνος στο στάδιο (Β) (στ) 

 Πραγματικός χρόνος κατασκευής στο σημείο β:- (ι) 

 Προβλέψιμος χρόνος κατασκευής στο σημείο Α:- (θ) 

5ος Δείκτης : Προβλέψιμος χρόνος κατασκευής από αλλαγές πελατών 

100*
)()(

θστ
θστιε

+
−−−

 

 Πρόσθετος χρόνος κατασκευής λόγων αλλαγών 

100*
α
κ

 από απαιτήσεις πελάτης :- (κ) 

 Διάρκεια κατασκευής νέου έργου:-(α) 

6ος Δείκτης : Προβλέψιμος χρόνος κατασκευής από αλλαγές εταιρίας 

 Πρόσθετος χρόνος κατασκευής λόγων αλλαγών 

100*
α
λ

 από απαιτήσεις εταιρίας :- (λ) 

 Διάρκεια κατασκευής νέου έργου:-(α) 

7ος Δείκτης : Χρόνος διορθώσεις προβλημάτων που προέκυψαν 

 Πραγματικός χρόνος διορθώσεων :-  
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 5.3.2 ΚΡΙ- Κόστος 

1ος Δείκτης : Κόστος Κατασκευής  

 Κόστος ανά τμ (m2) :-(α) 

 Αύξηση κόστους λόγω καλύτερης ποιότητας:- (β) 

 Αύξηση κόστους λόγω ακριβότερης περιοχής:-  (γ) 

 Αύξηση κόστους υλικών :- (δ) 

 Κόστος ανά τμ παλιού έργου :- (ε)  

2ος Δείκτης : Προβλέψιμο κόστος από στάδιο (A) στο (C) - σχεδιασμός  

ε
εδγβ −−−−Α )(  

 Τελικό κόστος σχεδιασμού στο σημείο (Α):-(στ) 

 Προβλέψιμο κόστος σχεδιασμού στο σημείο (Α) (ζ) 

3ος Δείκτης : Προβλέψιμο κόστος από στάδιο (β) στο (C) – κατασκευή 

100*
)(

ζ
ζστ −  

 Τελικός κόστος κατασκευής στο στάδιο (C):- (η) 

 Επιθυμητό κόστος  (θ) 

4ος Δείκτης: Προβλέψιμο κόστος, στάδιο (A) στο (C)–κατασκευή & Σχεδιασμός 

100*
)(

θ
θη −  

 Τελικό κόστος σχεδιασμού στο σημείο (Α):-(στ) 

 Τελικός κόστος κατασκευής στο στάδιο (C):- (η) 
100*

)()(
ιζ

ιζηστ
+

+−+   Πρόβλέψιμο Κόστος Σχεδιασμού στάδιο (Α):- (ζ) 

 Πρόβλέψιμο Κόστος κατασκευής στο σημείο (Α):-(ι) 

5ος Δείκτης: Προβλέψιμο κόστος Κατασκευής λόγω αλλαγών πελατών από το Β-C 

 Πρόσθετο κόστος από αλλαγές λόγω απαιτήσεων 

100*
θ
κ  Πελατών (από το Β-C):- (κ) 

 Επιθυμητό κόστος  (θ) 

6ος Δείκτης: Προβλέψιμο κόστος Κατασκευής λόγω αλλαγών εταιρίας από το Β-C 

 Πρόσθετο κόστος από αλλαγές λόγω απαιτήσεων 
100*

θ
λ  

εταιρίας (από το Β-C) :- (λ) 

 Επιθυμητό κόστος  (θ) 

7ος Δείκτης: κόστος διορθώσεων λόγω προβλημάτων  C-D 

 Κόστος διορθώσεων από προβληματική 

100*
η
μ   κατασκευή :- (μ) 

 Τελικός κόστος κατασκευής στο στάδιο (C):- (η) 
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8ος Δείκτης: Κόστος γενικής κατασκευαστικής Χρήσης   

 Ετήσιο Λειτουργικό κόστος :- (ν) 

 Τελικός κόστος κατασκευής στο στάδιο (C):- (η) 100*
η
μ  

 Τελικό κόστος σχεδιασμού στο σημείο (Α):-(στ) 

 

5.3.3 Ποιότητα 

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 

έργου (στάδιο A-C) 

  

  

  

  

  

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 

έργου (στάδιο C) 

  

  

  

  

  

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 

έργου (στάδιο D) 

  

  

  

  

  

 Μέτρηση επιπέδου εκπαίδευσης που είχαν οι εργαζόμενοι 

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός

έτος οπροηγούμεν ςεκπαίδευση αριθμός Συνολικος
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5.3.4 Ασφάλεια και Υγιεινή  

 Μέτρηση ατυχημάτων (ποσοστό) 

100*
ετος αναν εργαζομένω όρος Μέσος

έτος ανά ατυχημάτων Αριθμός
 

 Μέτρηση απουσίας λόγω ασθένειας  

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός
έτος ανα ασθένειας γωέλειψαν λό πουν Εργαζομένω Αριθμός

 

 

 5.3.5 Ικανοποίηση Πελατών  

Ερωτηματολόγιο – Βαθμολογήστε με άριστα το 10  

Α/Α Κεντρικά Γραφεία Από το 1 έως 10 

1 Αξία Εταιρίας  

2 Παρουσίαση Εταιρίας  

3 Σχεδιασμός  

4 Καινοτομία  

5 Αξιοπιστία εταιρίας  

6 Εξυπηρέτηση  

7 Χώροι εργασίας Γραφείων  

8 Συνεργασία   

9 Ραντεβού  

10 Παρουσίαση έργου  

11 After Sales  

 Κατασκευαστικό  

1 Συνολική Απόδοση   

2 Χρόνος παράδοσης  

3 Ποιότητα Κατασκευής  

4 Επίλυση Προβλημάτων  

5 Συνεργασία   

 Δείκτης 1:- Εικόνα Κεντρικών Γραφείων :- Σύνολο/ 11 

 Δείκτης 2:- Εικόνα Κατασκευαστικό:- Σύνολο/5  

 Δείκτης 3:- Εικόνα Εταιρίας:- (κεντρικά γραφεία + Κατασκευαστικό)/ 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΕΡΕΥΝΑ 

6.1 Αποτελέσματα  

Το ερωτηματολόγιο του Benchmarking Index όπως και οι βασικοί δείκτες 

απόδοσης (ΚΡΙ) δόθηκαν για συμπλήρωση σε τρεις (3) μικρομεσαίες 

κατασκευαστικές εταιρίες. Τα οικονομικά μεγέθη των εταιριών δεν 

συμπληρώθηκαν. 

Το προσωπικό των εταιριών είναι από 7 έως 17 άτομα σταθερά· ο  αριθμός 

όμως μεταβάλλεται ανάλογα με τις εργολαβίες που αποφασίζει να δώσει η εταιρία 

ενώ πολλές φορές διπλασιάζεται ο αριθμός αυτός ανάλογα με την εργασία και το 

έργο.    

Η Εταιρία 1 λειτουργεί με 4 διαφορετικά τμήματα  

 Σχεδιασμού 

 Πωλήσεων 

 Λογιστήριο 

 Εργοτάξιο 

Σχήμα 1: Γενική λειτουργία Επιχειρήσεων  
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Τα άτομα που εργάζονται στο εργοτάξιο είναι 10 και στα γραφεία (μαζί με 

τον επιβλέποντα του έργου) είναι 7. Η εταιρία λειτουργεί έχοντας δικός της 

σχεδιαστικό τμήμα, αναλαμβάνει έργα Ιδιωτικού τομέα κυρίως και είναι 

εγγεγραμμένη στα μητρώα κατασκευαστών δημοσίων έργων 1ης τάξης και μέχρι 

τον Ιούνιο θα αποκτήσει 2ης τάξης. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο 
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παράδοσης έργου (συγκρότημα κατοικιών) προετοιμάζει την έναρξη ενός άλλου 

και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με άλλα 2 έργα.  

Η εταιρία 2 λειτουργεί ουσιαστικά με ένα τμήμα, το τμήμα διεύθυνσης 

καθώς όλα λειτουργούν με ανάθεση εργασιών σε κάποιο γραφείο (λογιστήριο, 

μελέτης σχεδιασμού) και εργολαβίες όσων αφορά το εργοτάξιο. Αποτελείται από 

2 στελέχη τα οποία είναι και οι ιδιοκτήτες της εταιρίας και από 6 άτομα τα οποία 

αποτελούν το σταθερό αριθμό προσωπικού στο εργοτάξιο. Αυτή την στιγμή δεν 

είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα κατασκευαστών δημοσίων έργων κάτι που δεν 

είναι στα άμεσα σχέδια της. Πριν μερικές εβδομάδες παράδωσε έργο 

(συγκρότημα κατοικιών) και σήμερα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου έργου  

Σχήμα 2: Μέλλον Εταιρειών  
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Η εταιρία 3 όπως και η εταιρία 1 λειτουργεί με τα ίδια τμήματα 

(αναφέρονται παραπάνω). Το προσωπικό της εταιρίας είναι 19 άτομα από τα 

οποία δώδεκα (12) βρίσκονται στο εργοτάξιο και τα 7 είναι στο γραφείο. Είναι 

εγγεγραμμένη στα μητρώα κατασκευαστών δημοσίων έργων αλλά κυρίως 

κατασκευάζει ιδιωτικά έργα. Αυτή την στιγμή εργάζεται επάνω σε 3 έργα (ένα 

ανάθεση από πελάτη) και 2 ιδιωτικά (από αντιπαροχή και αγορά), δεν είναι 

γνωστό αν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ή αν έχει κάποιο άλλο έργο. 
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Και οι τρεις (3) εταιρίες, όπως άλλωστε και οι περισσότερες κλείνουν το 

διάστημα του Αυγούστου (πρώτο 20ήμερο) κάτι που σημάνει ότι το εργοτάξιο 

κλείνει εκείνη την περίοδο. 

Σχήμα 3: Τι έκαναν οι εταιρίες τα τελευταία 3 χρόνια  
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Αυτό που παρατηρείται και στις 3 εταιρίες είναι ότι καμία δεν έχει τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης και σε καμία δεν γίνεται εκπαίδευση στο προσωπικό 

εργοταξίου, σε αντίθεση με το προσωπικό που βρίσκεται στα γραφεία των 

επιχειρήσεων· εξαίρεση αποτελεί η Εταιρία 2 η οποία δεν κάνει εκπαίδευση 

προσωπικού καθώς τα μόνα άτομα της εταιρίας, εκτός εργοταξίου, είναι οι 

ιδιοκτήτες. Μικρό είναι και το ποσοστό των επιτυχημένων προσφορών και στις 3 

εταιρίες με καλύτερο όλων αυτών της εταιρίας 3 (σχήμα 3). Οι λόγοι μπορεί να 

είναι πολλοί καθώς πλέον στη Ελλάδα, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν 

δημιουργηθεί πάρα πολλές κατασκευαστικές εταιρίες με αποτέλεσμα αύξηση του 

ανταγωνισμού που έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα αύξηση ποσοστού 

αντιπαροχής ή αγοράς κάποιου οικοπέδου, πράγμα που κάνει απαγορευτική την 

σύναψη συμφωνίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην όχι καλή λειτουργία πολλών 
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εταιριών που προσπαθώντας να κλείσουν μια δουλεία και χωρίς ουσιαστικά 

στρατηγική ή οικονομικό πλάνο ξεφεύγουν σε ποσά και ποσοστά. 

Η εταιρία 2 δεν έχει κάποια συγκριμένη στρατηγική και λειτουργεί καθαρά 

με βάση τα πιστεύω των ιδιοκτητών· αν πιστεύουν ότι θα τους αποφέρει κέρδος 

τότε αναλαμβάνουν, αν όχι σταματάν τις εργασίες μέχρι να προκύψει κάτι 

καλύτερο. Στον τομέα επένδυσης και μάρκετινγκ μέχρι σήμερα έχουν επενδύσει 

ελάχιστα και σε σχέση με τις άλλες 2 εταιρίες αλλά και σε σχέση με τον συνολικό 

προϋπολογισμό των τελευταίων έργων έργου της είναι πολύ μικρά κάτι που 

δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται στο χτίσιμο μιας εταιρίας με μέλλον στον τομέα 

αλλά μια εταιρίας που αποσκοπεί στο άμεσο κέρδος.    

Σχήμα 4: Συνεργασίες Εταιρειών 
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Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στους πελάτες που αποφασίζουν 

να αγοράσουν κάποιο ακίνητο από τις εταιρίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

κλάδος των κατασκευών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός στο θέμα των πελατών και τα 

ποσοστά λογικά είναι μικρά, κάτι όμως που δεν σημαίνει ότι είναι και καλά. Αυτός 

ο πίνακας απλά επιβεβαιώνει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των 

κατασκευαστικών εταιριών, και ειδικά των μικρομεσαίων, είναι η εξυπηρέτηση και 
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η ικανοποίηση πελατών κάτι που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο σαν πρόβλημα καθώς 

στην Ελλάδα ο πελάτης θεωρείται από τους πιο απαιτητικούς. Επίσης σε καμία 

εταιρία δεν γίνεται αξιολόγηση προσωπικού όπως επίσης και ικανοποιήσεις των 

υπαλλήλων. 

 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η εταιρία 2 λειτουργεί 

περισσότερο δίνοντας εργολαβίες σε εξωτερικά συνεργεία και χρησιμοποιεί 

περισσότερους προμηθευτές από τις άλλες 2 εταιρίες. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η εταιρία 2 δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό πράγμα που την 

αναγκάζει να δίνει διαρκώς εργολαβίες εκτός.  

 Αυτό που είναι σημαντικό και για τις 3 εταιρίες είναι ότι δεν υπάρχουν 

ατυχήματα εργαζομένων, και ιδιαίτερα στο εργοτάξιο που είναι ένας πολύ 

επικίνδυνος χώρος εργασίας. Οι εταιρίες 1 και 3 λειτουργούν με τεχνικό 

ασφαλείας ο οποίος ουσιαστικά βοηθάει στην σωστή λειτουργία του εργοταξίου. 

Επίσης η λειτουργία του εργοταξίου είναι περίπου ίδια και για τις 3 εταιρίες, ένα 

μικρό προβάδισμα φαίνεται να έχει η Εταιρία 3 καθώς για κάθε έργο της 

δημιουργεί και συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (CPM/PERT/GANTT) 

πράγμα που την βοηθάει να γνωρίζει πάντα σε πιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες 

της σε σχέση με το αρχικό της σχεδιασμό. 

Σχήμα 6- Ποσοστά Βασικών Δεικτών Απόδοσης  

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης - Χρόνος
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 Το σημαντικότερο πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει στις εταιρίες από 

την έρευνα που έγινε με βάση τους Βασικούς Δείκτες απόδοσης είναι στον 4ο 

δείκτη που αφορά τον προβλέψιμο χρόνο για την σχεδίαση και ολοκλήρωση του 

έργου της κάθε εταιρίας, δηλαδή τον χρόνο που χρειάζεται για την πλήρη 

ολοκλήρωση του έργου από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την αποπεράτωση του. 

Μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα στην εταιρία 2 και στην 3 και 

μικρότερο στην ένα (1). 

Πίνακας 13: ΚΡΙ- Χρόνος  

Βασικός Δείκτης Απόδοσης – χρόνος 

  Εταιρία 1 Εταιρία 2 Εταιρία 3 

1ος Δείκτης 31,56 1,76 15,50 

2ος Δείκτης 9,38 -13,64 20,00 

3ος Δείκτης -2,56 -33,33 -11,43 

4ος Δείκτης -8,00 -35,20 -32,03 

5ος Δείκτης 3,85 1,67 2,83 

6ος Δείκτης 6,41 8,33 8,53 

7ος Δείκτης 4,00 5,00 7,00 

Σχήμα 7: Χρόνος Κατασκευής σε σχέση με παλίό έργο 
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Σημαντικοί είναι και οι δείκτες 5 και 6 που αναφέρονται στον χρόνο που 

χρειάζονται οι εταιρίες για την αλλαγή σχεδίων (και κατασκευής) είτε από 
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επιθυμία του πελάτη είτε από δική τους επιθυμία. Αυτός ο δείκτης μπορεί να 

συγκριθεί με τους αγοραστές των εταιριών (από το ερωτηματολόγιο το 

Benchmarking Index), ο οποίος δεν είναι ιδιαιτέρα μεγάλος σε σχέση με το 

μέγεθος των έργων που κατασκευάζουν.  

Σχήμα 8: προβλέψιμος χρόνος αλλαγών 

Εταιρία Α
Εταιρία Β

Εταιρία Γ

Δείκτης 5

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Ποσοστό

5ος Δείκτης : Προβλέψιμος χρόνος κατασκευής από αλλαγές 
πελατών

Δείκτης 5

 

Πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό για την Εταιρία 1 όσον αφορά τον 

χρόνο κατασκευής σε σχέση με προηγούμενο έργο. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

κυρίως στο μέγεθος των έργων (μικρό ή μεγάλο) όπως επίσης και στις 

προδιαγραφές που επιθυμεί η εταιρία να απόδοση στο έργο.    

Παρατηρείται ότι στους περισσότερους δείκτες οι εταιρίες έχουν παρόμοια 

ποσοστά. Ιδιαίτερα στον 5ο και 6ο δείκτη που αφορά το προβλέψιμο κόστος 

κατασκευής λόγω αλλαγών πελατών και λόγω αλλαγών εταιριών το ποσοστό 

είναι και για τις 3 κοντά στο μηδέν (0). Οι δείκτες αυτοί, οι 5 και 6 που 

αφορούν τον χρόνο μπορούν να συγκριθούν με τα ποσοστά των αγοραστών 

των εταιριών, για να βγουν πιο χρήσιμα συμπεράσματα.  

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα των Βασικών 

Δεικτών Απόδοσης που αφορούν το κόστος κατασκευής του έργου 
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Πίνακας 16 :ΚΡΙ- Κόστος 

Βασικός Δείκτης Απόδοσης - Κόστος 

  Εταιρία 1 Εταιρία 2 Εταιρία 3 

1ος Δείκτης -9,40 -12,56 -0,21 

2ος Δείκτης -4,00 33,33 5,00 

3ος Δείκτης 26,32 16,67 16,87 

4ος Δείκτης 19,41 8,38 2,99 

5ος Δείκτης 0,32 0,83 0,80 

6ος Δείκτης 0,84 0,33 0,33 

7ος Δείκτης 0,42 1,00 1,43 

8ος Δείκτης 9,80 8,29 2,49 

Σχήμα 9: Ποσοστά Βασικών Δεικτών Απόδοσης – κόστος 

Βασικοί Δείτκες Απόδοσης - Κόστος
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Μεγάλη είναι η διαφορά που παρουσιάζουν οι εταιρίες στον 2ο δείκτη που 

αφορά το προβλέψιμο κόστος σχεδιασμού. Για την εταιρία 2 το ποσοστό είναι 

αρκετά μεγάλο σε αντίθεση με τις άλλες 2 από τις οποίες η Εταιρία 1 κατάφερε 

όχι απλά να είναι επιτύχει στους οικονομικούς στόχους της  αλλά να είναι και 

κατά 4% καλύτερα σε σχέση με αυτά που περίμενε. Κάτι που ισχύει και για το 

προβλέψιμο κόστος κατασκευής όπως φαίνεται στο σχήμα 10 
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Σχήμα 10: Προβλέψιμο κόστος για σχεδιασμό 

Εταιρία Α
Εταιρία Β

Εταιρία Γ
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Σχήμα 11: Προβλέψιμο κόστος για σχεδιασμό-κατασκευή  
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Δείκτης 4
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6.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα και γενικά η έρευνα που έγινε δεν έχουν 

καμία σημασία αν δεν αξιοποιηθούν σωστά. Μπορεί για παράδειγμα η Εταιρία 1 

να φαίνεται ότι υπερτερεί ή μειονεκτεί σε κάποιους τομείς αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι κάνοντας την έρευνα θα λύσει τα προβλήματα της ή θα καταφέρει 

να παραμείνει ‘ηγέτης’, και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι για την ανάλυση αποτελεσμάτων δεν μπορούν να βγουν σωστά 

αποτελέσματα καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία από τους ‘καλύτερους’ του τομέα, 

οπότε η σύγκριση γίνεται αναγκαστικά ανάμεσα στις 3 αυτές εταιρίες. 

 Αυτό που φαίνεται από τα αποτελέσματα είναι ότι οι εταιρίες 1 και 3 

λειτουργούν με στρατηγική τόσο για το παρόν αλλά και για το μέλλον των 

επιχειρήσεων τους. Επενδύουν στην έρευνα, ανάπτυξη, στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων τους με σκοπό να γίνουν πιο δυνατές. Η εταιρία 2 λειτουργεί 

έχοντας ως βασικό στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων σήμερα αδιαφορώντας για 

νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση και σωστές βάσεις για το 

μέλλον της. 

 Πιο συγκεκριμένα κάνοντας μια σύγκριση του ποσού που επενδύει η 

εταιρία 2 στο μάρκετινγκ την εκπαίδευση και την τεχνολογία σε σχέση με το 

κόστος του έργου το αποτέλεσμα είναι σχεδόν στο μηδέν, αντίστοιχα για τις 

άλλες 2 εταιρίες φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια επένδυσης. Φυσικά να υπήρχαν 

στοιχεία και από τον ‘καλύτερο’ στον χώρο τότε η ανάλυση θα ήταν τελείως 

διαφορετική. 

 Πρόβλημα υπάρχει και στο ποσοστό επιτυχίας που έχουν οι τρεις εταιρίες, 

δηλαδή τόσο στους πελάτες που γίνονται αγοραστές όσο και στις προσφορές που 

γίνονται δεκτές για επόμενα έργα τους. Παρατηρώντας τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι εταιρίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των πελατών τους φαίνεται να 

υπάρχει πρόβλημα στην αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα τους. Καμία εταιρία δεν 

χρησιμοποιεί ερωτηματολόγιο ικανοποιήσεις πελατών ενώ η εταιρία 2 δεν έχει 

ούτε αρχείο· αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος βελτίωσης τους στο 

συγκεκριμένο τμήμα καθώς δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που τους ώθησε στην 

αγορά ή στην μη αγορά ακινήτου.  
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 Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που μας δίνει το ερωτηματολόγιο του 

benchmarking Index και των βασικών δεικτών απόδοσης  είναι μέσα από την 

σύγκριση του αριθμού πελατών τις κάθε εταιρίας και του κόστους κατασκευής 

λόγω αλλαγών πελατών. Παρατηρείται ότι τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος 

κατασκευής είναι πολύ μικρός, αυτό μπορεί να οφείλεται και στον μικρό αριθμό 

αγοραστών που είχαν οι εταιρίες τα τελευταία τρία (3) χρόνια αφού μεγαλύτερος 

αριθμός πελατών θα σήμαινε και αυξημένο τόσο κόστος όσο και χρόνο εργασίας. 

 Συγκριτικά είναι δύσκολο να ορισθεί ποια εταιρία είναι καλύτερη από τις 3 

καθώς στον χώρο των κατασκευών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω για την σωστή 

ανάλυση και χρήση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια 

εταιρία ‘ηγέτης’ στην έρευνα πάνω στην οποία θα μπορεί να γίνει η σύγκριση της 

εκάστοτε εταιρίας που αποφασίζει να αξιολογηθεί.  

Ωστόσο η εταιρία με τα περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα είναι η 

εταιρία 2. Φαίνεται ότι η λειτουργία της είναι περισσότερο περιστασιακή (part-

time) και όχι μόνιμη προσπαθώντας να κλείσει συμφωνίες κατασκευής χωρίς 

συγκεκριμένο πλάνο και με μοναδικό γνώμονα το αν πιστεύουν οι ίδιοι ότι θα 

τους αποφέρει κέρδος.  

Η συγκεκριμένη εταιρία λειτουργεί μόνο από τους ιδιοκτήτες της χωρίς να 

έχει άλλα τμήματα δίχως να έχει βλέψεις για το μέλλον καθώς ούτε έρευνα για 

ανάπτυξη· επίσης δεν επιθυμούν να επεκταθούν στα δημόσια έργα, όπως κάνουν 

οι εταιρίες ηγέτες του κλάδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος μελέτης για 

την δεύτερη βγαίνει πιο ακριβό συγκριτικά με τις άλλες εταιρίες καθώς δεν έχει 

δικό της τμήμα σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να πληρώνει σε 

εξωτερικούς συνεργάτες για την μελέτη και τον σχεδιασμό των έργων που θέλει 

να αναλάβει. Πολλές φορές η ζημιά είναι μεγάλη καθώς για την οριστικοποίηση 

μιας συμφωνίας θα πρέπει δίδονται προσχέδια με αυτό που πρόκειται να 

κατασκευαστεί, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν επιτευχθεί τότε η εταιρία 

είναι αναγκασμένη να πληρώσει την μελέτη στον εξωτερικό συνεργάτη χωρίς να 

έχει κάποιο κέρδος. Τέλος άλλο ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι ο 

χρόνος παράδοσης της μελέτης και εν συνεχεία και όλου του έργου κάτι που 

γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα 13 και τον 2 και 4 δείκτη οι οποίοι έχουν σχέση 

με τον προβλέψιμο χρόνο σχεδιασμού και κατασκευής.  
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Άλλο ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουν οι εταιρίες είναι το 

προσωπικό. Καμία εταιρία δεν κάνει αξιολόγηση προσωπικού όπως επίσης καμία 

δεν γνωρίζει κατά πόσο το προσωπικό της είναι ικανοποιημένο. Συγκρίνοντας 

συγκεκριμένο δεδομένο με το ποσοστό οικιοθελών αποχωρήσεων δεν φαίνεται 

ότι υπάρχει πρόβλημα στην εταιρία κάτι που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι των 

εταιριών, είτε πρόκειται για εργαζόμενους εργοταξίου είτε γραφείου, δείχνουν να 

είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους.   
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6.3 Επιτυχία και δυσκολίες της μεθόδου  

 Από τα βασικά ερωτήματα για την επιτυχία της μεθόδου είναι η 

συστηματική χρησιμοποίηση της. Πρέπει να καθοριστεί πόσο χρόνο χρήμα και 

προσπάθεια είναι διατεθειμένη να ξοδέψει η επιχείρηση. Όταν μια επιχείρηση 

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την μέθοδο τότε θα πρέπει να είναι σίγουρη με πιο 

τρόπο θα την χρησιμοποιήσει· θα είναι μόνο για ένα τμήμα ή για ολόκληρη την 

εταιρία καθώς και αν θα γίνεται συστηματικά ή περιοδικά.  Οι Παράγοντες 

Επιτυχίας είναι: 

 η υποστήριξη πρώτα της ανώτατης διοίκησης και μετά των υπόλοιπων 

εργαζομένων. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν ικανοί χρηματοοικονομικοί πόροι για την 

υποστήριξη του προγράμματος. 

 θα πρέπει να οριστούν στελέχη ως επικεφαλής τα οποία θα είναι υπεύθυνα 

καθώς επίσης θα πρέπει να αφιερώσουν μέρος του χρόνου τους για την 

ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεγούν 

 Συγκεκριμένες προτάσεις πρέπει να υποβληθούν οι οποίες θα οδηγούν σε 

δράση της επιχείρησης 16.    

Έχοντας λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο οι εταιρίες θα έχουν την 

δυνατότητα να δουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει η μέθοδος κάτι που θα τις 

κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Στον κατασκευαστικό τομέα οι εταιρίες που 

αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης θα 

βρίσκονται διαρκώς ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες καθώς της δίνει ώθηση 

να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα της 

συγκριτικής αξιολόγησης 

 Γίνεται αναγνώριση τμημάτων τα οποία χρειάζονται άμεσα βελτίωση 

 Γίνεται αναγνώριση επικίνδυνων για την εταιρία περιοχών, εντοπίζει τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία σε ένα σύνολο συμμετεχόντων επιχειρήσεων 

 Συνεχής βελτίωση τμημάτων ή ολόκληρης της εταιρίας, εξετάζοντας τις 

υπάρχουσες διαδικασίες, οδηγώντας συχνά σε βελτιώσεις στο εσωτερικό 

μιας διαδικασίας, αλλά και όλης αυτής της ίδιας διαδικασίας. 

 Βελτίωση ποιότητα εργασιών 
                                                 
16 Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Βασίλης Παπαδάκης σελ.133 
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 Καλύτερη κατανόηση της παρούσας θέσης της εταιρείας, καταγράφει την 

πραγματική θέση της εταιρίας απέναντι στις υπόλοιπες 

 Ετοιμότητα στις μεταβολές των αναγκών των πελατών.  

 Ενθαρρύνει την καινοτομία.  

 Αναπτύσσει ρεαλιστικούς, επιτεύξιμους στόχους.  

Πίνακας 17. Παγίδες κατά την εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης17

Ανεπαρκής δέσμευση Ανεπάρκεια υψηλού επιπέδου ή ειλικρίνειας 

Ανυπαρξία 

προκαταρκτικού 

σχεδιασμού 

Ανεπαρκής σχεδιασμός, νοοτροπία αυτό είναι 

εύκολο, ας το κάνουμε 

Παρανόηση 

Ως προς την επαναλαμβανόμενη και συνεχιζόμενη 

φύση της τεχνικής ή εφαρμογή θεωρητικής 

συγκριτικής αξιολόγησης 

Έλλειψη σύνδεσης της 

τεχνικής, με τη 

διαδικασία 

Προσκόλληση στις μετρήσεις και αδυναμία 

κατανόησης του τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας

Σύγκριση ανόμοιων 

στοιχείων 

Σύγκριση με ανεπαρκή ανάλυση διαδικασίας ή 

ακατάλληλοι συνεργάτη 

Μετρήσιμοι παράμετροι Μέτρηση εύκολων και όχι ουσιαστικών παραγόντων 

Έλλειψη εκπαίδευσης 

Έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης των υπευθύνων ή των 

συμμετεχόντων στη συγκριτική αξιολόγηση 

Έλλειψη επικοινωνίας 

Ή ασαφής επικοινωνία. Η συγκριτική αξιολόγηση 

δεν συνδέεται με άλλη δραστηριότητα /στόχους της 

επιχείρησης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η 

ποιότητα της επικοινωνίας και της συνάφειας 

Παράλειψη καθορισμού 

προτεραιοτήτων 

Πρόθεση για άμεσες ριζικές και συνολικές αλλαγές 

χωρίς εκ των προτέρων εντοπισμό των θεμάτων, 

που σχετίζονται με βασικές επιχειρησιακές 

διαδικασίες. 

 
                                                 
17 Επιχειρηματικός Οδηγός  Συγκριτικής Αξιολόγησης, ΕΟΜΜΕΧ 
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Φυσικά όμως υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία πολλές φορές 

προκύπτουν από την κακή χρήσης της μεθόδου ή από την όχι συστηματική 

χρήση της. Πολλές επιχειρήσεις κάνουν το λάθος να θεωρήσουν την μέθοδο 

συγκριτικής αξιολόγησης σαν μια τεχνική αντιγραφής των επιτυχημένων 

πρακτικών των ανταγωνιστών. Ο βασικός λόγος είναι ότι η αντιγραφή δεν είναι 

πάντα μια εφικτή πρακτική καθώς οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς πόρους, 

κουλτούρα, στρατηγική, κάτι που δυσκολεύει την σωστή χρήση της καθώς πάνε 

να παντρευτούν ανόμοιες καταστάσεις. Όσον αφορά τον τομέα των κατασκευών 

οι δυσκολίες στην είναι αρκετές. Μια βασική είναι ότι πριν λίγα χρόνια άρχισε να 

χτίζεται η μέθοδος ώστε να εφαρμοστεί επάνω στον τομέα των κατασκευών. 

Αυτό δημιουργεί δυσκολίες καθώς η μέθοδος βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. Ένα 

παράδειγμα των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατασκευαστική 

εταιρία κατά την χρήση της μεθόδου είναι πρώτα οι δυσκολίες καταγραφής 

δεδομένων. Ακόμα και οι πελάτες των κατασκευαστικών εταιριών θα πρέπει 

έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση καθώς μπορεί να είναι πολύ λιγότερη σε 

αριθμό αλλά το κέρδος που έχει η εταιρία είναι μεγαλύτερο.  

Ως μειονεκτήματα της μεθόδου ορίζονται  

 Η δυσκολία να δημιουργηθεί ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα. 

 Η μη σωστή χρήση του αποθαρρύνει τους χρήστες της 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Τι γίνεται σήμερα 

Η τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης εφαρμόζεται ιδιαίτερα στην Αμερική. 

Στην Ευρώπη άρχισε να εφαρμόζεται πρώτα στην Αγγλία η οποία πλέον έχει 

φτάσει σε ένα πολύ υψηλό στάδιο καθώς υπάρχουν οργανισμοί όπου διατίθενται 

βάσεις δεδομένων για την on-line αξιολόγηση ενεργειών και επιδόσεων των 

εταιριών, κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα από το ίδρυμα 

URENIO (Ερευνητική μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας ΑΠΘ) σε 

πιστοποιημένες εταιρίες. 

Στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM)), με 

πολλές ευρωπαϊκές εταιρίες μέλη, παρέχει το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας. 

Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1988 από τους προέδρους 14 μεγάλων ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα αριθμεί 

περισσότερες από 800 εταιρίες μέλη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα γνωστών 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 149 από τη Γερμανία, 124 από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, 58 από την Ισπανία, 14 από την Ελλάδα, 4 από την Πορτογαλία. 

Αποστολή του ιδρύματος είναι η προώθηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων σε 

όλη την Ευρώπη κυρίως σ’ ότι αφορά την άριστη ικανοποίηση πελατών και 

απασχολουμένων, τις κοινωνικές επιπτώσεις και την επιχειρηματική 

αποτελεσματικότητα.  

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα στήριξης της συγκριτικής 

αξιολόγησης μέσω του ΕΟΜΜΕΧ με στόχο την Ανάπτυξη μεθόδων συγκριτικής 

αξιολόγησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από 10 Ευρωπαϊκές χώρες 

μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα. Επίσης τα Κέντρα Επιχειρηματικής και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) λειτουργούν με σκοπό τη Στήριξη της 

Επιχειρηματικότητας των Ελλήνων επιχειρηματιών. Σκοπός των ΚΕΤΑ είναι η 

παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς 

τις επιχειρήσεις. Πηγές ενημέρωσης για την συγκριτική αξιολόγηση στον τομέα 

των κατασκευών δεν υπάρχουν πολλές καθώς δεν υπάρχουν πολλές βάσεις 

δεδομένων μερικές από αυτές είναι  

 Στατιστική υπηρεσία κατασκευών 
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 ICAP 

 Ετήσια Δελτία εταιριών 

 Εταιρίες συμβούλων 

 Διάφορα Περιοδικά που αφορούν την κατασκευή    

 URENIO (ζητήθηκαν πληροφορίες αλλά δεν υπήρξε απάντηση) 

Η URENIO  είναι το Ελληνικό κέντρο Benchmarking, είναι μία δομή της 

Ερευνητικής Μονάδας URENIO που στοχεύει στην διάδοση της τεχνικής της 

συγκριτικής αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς18. Το Κέντρο 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις, μέσω πιστοποιημένων 

συμβούλων οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις on – line εφαρμογές συγκριτικής 

αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η εταιρία. Οι εφαρμογές αφορούν στο σύνολο 

των επιχειρήσεων αλλά και σε συγκεκριμένους κλάδους (Μεταποίηση, 

Τουρισμός, Πληροφορική). 

 

                                                 
18 URENIO, Eλληνικό Κέντρο Benchmarking http://www.urenio.org/benchmark/el/center.html 
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7.2 Συμπεράσματα-Προτάσεις  

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος κατασκευών στην Ελλάδα βρίσκετε ακόμα στα 

πρώτα του στάδια σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και ολοκλήρωση 

κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. Οι περισσότερες εταιρίες στην 

Ελλάδα λειτουργούν με το παραδοσιακό σύστημα κάτι που έχει ως αποτέλεσμα 

αυξημένα κόστη τόσο λειτουργικά όσο και σχεδιασμού και κατασκευής. Η ανάγκη 

για βελτίωση υπάρχει αλλά οι δυσκολίες είναι πολλές αλλά μπορούν να λυθούν 

έχοντας ως βασικό στόχο την ποιότητα των εργασιών την παραγωγικότητα τα 

οποία θα φέρουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έργου, είτε πρόκειται για ιδιωτικό είτε 

για δημόσιο, είναι σε πτώση όχι μόνο κέρδους αλλά και ιδεών. Πλέον οι εταιρίες 

καλούνται να βελτιώσουν όχι μόνο την παραγωγικότητα τους την 

αποτελεσματικότητα τους αλλά και τις ιδέες τους και τον τρόπο που λειτουργούν 

αλλιώς σύντομα θα απορροφηθούν από κάποια άλλη η οποία είτε τόλμησε να 

κάνει κάτι πρωτοποριακό είτε είναι κάποιος παγκόσμιος κολοσσός. 

Ο κλάδος είναι από τους πιο αργούς στην υιοθέτηση νέων πρακτικών νέων 

καινοτόμων τεχνολογιών, μόλις πριν λίγα χρόνια άρχισαν οι εταιρίες να 

χρησιμοποιούν για την σχεδίαση λογισμικά προγράμματα, την στιγμή που άλλοι 

τομείς γρήγορα δέχονται νέα καινοτόμα πράγματα.     

Η ενημέρωση είναι ελλιπής, όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα αλλά 

γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου. Είναι ελάχιστες οι εταιρίες οι 

οποίες γνωρίζουν για την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης και αυτό κάνει 

ακόμα πιο δύσκολη την χρήση της καθώς οτιδήποτε νέο το οποίο χρειάζεται και 

επένδυση χρημάτων αλλά και χρόνου από την εκάστοτε εταιρία συναντάει 

δυσκολίες στην αρχή. Στις εταιρίες με τις οποίες έγινε επαφή για την 

συμπλήρωση κάποιων ερωτηματολογίων ελάχιστες ήταν αυτές που απάντησαν 

θετικά, και αυτές που δέχτηκαν να απαντήσουν δεν έδωσαν απαντήσεις για τα 

οικονομικά μεγέθη των εταιριών τους όπως επίσης ζήτησαν να μην αναφερθεί το 

όνομα της εταιρίας τους.  

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια προγράμματα συγκριτικής 

αξιολόγησης οργανισμών αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που το γνωρίζουν και ακόμα 

λιγότεροι αυτοί που κατανοούν την μέθοδο και την χρησιμότητα της στην 
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επιχείρηση τους. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους 

φορείς για την χρήσης της μεθόδου και τα πλεονεκτήματα τα οποία θα έχει η 

εταιρία αν την χρησιμοποιήσει, καθώς η μέτρηση είναι το πρώτο και από τα πιο 

βασικά βήματα στην βελτίωση ποιότητας και λειτουργιών. 

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος σε εταιρίες κατασκευής θα βοηθήσει 

ώστε να μπουν νέες ιδέες νέες, τεχνολογίες, καινοτόμα σχέδια και τακτικές, θα 

βελτιώσει τις σχέσεις εταιρίας και πελατών/προμηθευτών και τέλος την 

αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότατα της επιχείρησης με αποτέλεσμα το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιριών του κλάδου. 

Θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει την μέθοδο να γίνει γνωστή σε όλους 

τους κλάδους των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των κατασκευών, μέσα από 

προγράμματα. Στην Αγγλία πλέον το κράτος μαζί με το ινστιτούτο Benchmarking 

και κατασκευαστικό κλάδο οργανώνουν διαρκώς σεμινάρια για αυτό τον λόγω. 

Ακόμα και υπηρεσίες στην Ελλάδα που ασχολούνται με το αντικείμενο της 

συγκριτικής αξιολόγησης δεν στηρίζουν την μέθοδο. Κατά την περίοδο που 

γινόταν η έρευνα έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με την URENIO για τον αν 

υπάρχουν κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν την μέθοδο ώστε να 

χρησιμοποιηθεί η καλύτερη στην σύγκριση των τριών, και στον ΕΟΜΜΕΧ για 

περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα που τρέχουν, απάντηση 

δεν υπήρξε  

Όσων αφορά τις τρεις (3) εταιρίες, η δεύτερη εταιρία η οποία 

παρουσιάζεται με τα περισσότερα προβλήματα θα πρέπει να κάνει αλλαγές στην 

δομή και στον τρόπο λειτουργίας της. Για αρχή θα πρέπει να κατανοήσει τους 

λόγους ύπαρξης της δηλαδή να βρει ποια είναι η στρατηγική της, να μειώσει το 

κόστος κατασκευής και σχεδιασμού των έργων προσλαμβάνοντας άτομα 

κατάλληλα στην εταιρία. Θα πρέπει να δημιουργήσει αρχείο πελατών, με τις 

απαιτήσεις και τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησαν να γίνουν αγοραστές 

αλλά και τους λόγους για τους οποίους έγιναν. Όσον αφορά το προσωπικό, αν 

και αυτή την στιγμή ο αριθμός είναι μικρός, θα πρέπει να κάνουν αξιολόγηση και 

να γνωρίζουν αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση τους είναι ευχαριστημένοι. Σε 

θέματα που αφορούν το εργοτάξιο και για την καλύτερη ασφάλεια των 

εργαζομένων θα πρέπει να επανεξετάσουν την πρόσληψη ατόμου, ακόμα και σαν 
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εξωτερικός συνεργάτης, στην θέση του τεχνικού ασφαλείας. Τέλος στην εταιρία 

θα πρέπει αρχίσουν να επενδύουν και στην έρευνα και στην τεχνολογία όπως 

επίσης και στο Μάρκετινγκ της επιχειρήσεις τους ώστε να καταφέρουν να δώσουν 

αξία στην επιχείρηση τους πράγμα που μπορεί να τους αποφέρει περισσότερες 

και πιο εύκολες και κερδοφόρες πωλήσεις.   

Οι άλλες δύο εταιρίες χρειάζονται επίσης κάποιες αλλαγές αλλά όχι στο 

μέγεθος της δεύτερης. Το μεγάλο τους πρόβλημα παρουσιάζεται στους πελάτες 

(μικρό ποσοστό γίνεται από πελάτης αγοραστής) και στις προσφορές για νέα 

έργα (επίσης μικρός το ποσοστό). Θα πρέπει λοιπόν όπως και η δεύτερη εταιρία 

να εισάγουν στην εταιρία τους ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών με στόχο 

την βελτίωση των υπηρεσιών τους απέναντι στο πελάτη. Οι επενδύσεις γίνονται 

επάνω στον τομέα ανάπτυξης και τεχνολογίας όπως επίσης και Μάρκετινγκ όμως 

τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα καλά· ίσως θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τον 

τρόπο ανάπτυξης τους επάνω στα θέματα αυτά. 
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Γενικές Πληροφορίες   

Γενικά 

Επωνυμία εταιρίας  

Έτος Ιδρύσεως  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Υπεύθυνος συγκριτικής αξιολόγησης  

Δραστηριότητα  Κατασκευή Ιδιωτικά/Δημόσια 

Έδρα Επιχείρησης 

Διεύθυνση  

Περιοχή  

Χώρα  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

Φαξ  

Διάφορα 

Πωλήσεων, Σχεδιασμού, Λογιστήριο, Τμήματα που Υπάρχουν 

 στην εταιρία Εργοτάξιο,  

Έργα την τελευταία τριετία  3 

Έργα σε εξέλιξη (αριθμητικά) 1 

Έργα Υπό Κατασκευή (αριθμητικά) 1 (σε διαπραγματεύσεις με  δεύτερο) 

Δημόσιο 

 Ιδιωτικό Είδος έργου 

Εργολαβία/Υπεργολαβία 

Πολυκατοικία/ες 

 Συγκρότημα κατοικιών  

Γραφεία / Καταστήματα  
Είδος Κατασκευής 

Βιομηχανική Χώροι 

Ιστοσελίδα  

E-mail  
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Οικονομικά Στοιχεία  

 
Προηγούμενη
Χρονιά 

Τελευταίος 
λογιστικός  
έλεγχος 

Κύκλος Εργασιών   

Κέρδη Προ φόρων   

Κόστος αγορασθέντων   

Μισθοί εργαζόμενων   

Έρευνα & Ανάπτυξη   

Έξοδα Επένδυσης  8000 €  

Έξοδα Εκπαίδευσης 4000 €  

Έξοδα Μάρκετινγκ 15000 €  

Πληρωμές Τόκων/Προσαυξήσεων   

Στοιχεία Ενεργητικού   

Κεφάλαιο Επένδυσης    

Έργα υπό κατασκευή κόστος (€) 1200000 €  

Έργα απούλητα (€) 1000000 €  

Οφειλέτες   

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα   

Συνολικό Ενεργητικό    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις   

Άλλες Υποχρεώσεις    

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων   

Προστιθέμενη οικονομική αξία   

Ιδία κεφαλαία / σύνολο υποχρεώσεων   

χρέος (όλα τα ξένα κεφάλαια)   

Δείκτης κάλυψης τόκων    

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων   

Δείκτης τιμής / κέρδη   

Δείκτης περιθωρίου κέρδους   

Μικτό Κέρδος ανά εργαζόμενο    
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Μάνατζμεντ  

 Προηγούμενη
Χρονιά Επισημάνσεις 

Ικανοποίηση Πελατών 

Αριθμός Αγοραστών / Πελάτες 120  

Καθυστέρηση Παράδοσης Όχι   

Παράπονα Αγοραστών Όχι   

Παράπονα Πελατών Όχι   

Προβληματικές Παραδόσεις  Όχι   

 

Τζίρος από νέα έργα   

Τζίρος ανά Έργο   

Τζίρος από νέο Υποκατάστημα    

Νέος αριθμός αγορ/Πελάτες   

Τζίρος από νέα έργα   

Προμηθευτές  

Αριθμός Προμηθευτών 7  

Αξία Αγορών (από προμηθ.)   

Αξία Επιστροφών  Μικρή  

Προβληματική Παράδοση Ναι  Επιστρέφονται 

Εργαζόμενοι στην Εταιρία 

Αριθμός Εργαζομένων  17  

Αριθμός Στελεχών 4  

Αριθμός Εργαζ. στο εργοτάξιο 12  

Ημέρες εκπαίδευσης Στελεχών 15  

Ημέρες εκπαίδευσης εργοτάξιο 0  

Νέοι Υπάλληλοι  2  

Απολύσεις 0  

Παραιτήσεις 1  

Αριθμός Ατυχημάτων   

Αριθμός Απουσιών (πχ άδειες)    

 

 94



 
Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Στρατηγική 

1. Ποια είναι η Στρατηγική της Επιχείρησης;   

 Στρατηγική της επιχείρησης είναι… 

 Δεν υπάρχει στρατηγική 

 Υπάρχει αλλά δεν έχει γραπτή μορφή και δεν ορίσθηκε στους 

εργαζομένους 

2. Με ποιο τρόπο βγαίνει η στρατηγική της επιχείρησης  

 Η στρατηγική αποφασίζετε με βάση το τι πιστεύουμε ότι θα 

πουληθεί   

 Γίνεται συλλογή πληροφοριών για τον κλάδο των κατασκευών με 

στόχο την κατανόηση της αγοράς, και εν συνεχεία αποφασίζετε από 

το συμβούλιο ποια θα είναι αυτή 

 Μετά την συλλογή πληροφοριών γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν οι 

απαιτούμενες πηγές πληροφοριών για την σωστή σύνταξη 

στρατηγικής και εν συνεχεία αποφασίζουμε    

3. Ποιοι ορίζουν την στρατηγική; 

 Οι μέτοχοι (αν υπάρχουν) 

 Η διοίκηση 

 Οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με την διοίκηση   

4. Πως γίνεται έλεγχος αν το πρόγραμμα της επιχείρησης συμβαδίζει με 

την στρατηγική 

 Γίνεται έλεγχος μόνο αν υπάρξει πρόβλημα κατά την διάρκεια 

κάποιου έργου 

 Πρώτα γίνεται αναγνώριση των βασικών θεμάτων που θα 

εγγυηθούν την επιτυχία και μετά σχεδιάζονται σε ποια έργα θα 

πάρει μέρος η επιχείρηση  

 Εκτός από το παραπάνω γίνεται και έρευνα για το τι πραγματικά                      

θέλει η αγορά και εν συνεχεία αποφασίζουμε για ποια έργα θα 

επιχειρήσουμε να πάρουμε  
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

 Εκτός από το 2,3 γίνεται και συστηματικός έλεγχος αν τα 

προγράμματα μας (έργα) συμβαδίζουνε με την στρατηγική και εν 

συνεχεία γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις  

5. Με ποιο τρόπο οι εργαζόμενοι μαθαίνουν για την στρατηγική της 

επιχείρησης, και το τι ζητάει από αυτούς  

 Κατά την πρόσληψη τους, ενημερώνονται για το τι προσπαθεί να 

πετύχει η εταιρία και τι περιμένουμε από αυτούς 

 Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τους στόχους της εταιρίας 

και επιβεβαιώνουμε αν το κατανόησαν. Οι στόχοι θέτονται έτσι 

ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να συνεισφέρουν  

 Γίνεται προσπάθεια ώστε όσοι ενδιαφέρονται για την εταιρία 

(πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι) να γνωρίζουν για τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και τον τρόπο λειτουργίας. 

Γίνεται διαρκείς έλεγχος ότι ο τρόπος που λειτουργεί και 

ολοκληρώνει τα προγράμματα της η εταιρία λειτουργούν σωστά   

6. Θεωρείται ότι στην επιχείρηση σας όλοι έχουν κατανοήσει τους ρόλους 

τους σε σχέση με την στρατηγική  

 Ναι, από την αρχή τους είπαμε χρειάζεται η εταιρία 

 Φροντίζουμε για την διαρκή ενημέρωση τους και για τυχόν αλλαγές 

που πρόκειται να γίνουν 

 Γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με τους 

εργαζομένους (ή εκπροσώπους) τους και ενημερώνονται για την 

εικόνα που έχει η επιχείρηση     

Η εταιρία σας ανήκει στο ΜΕΚ (μητρώων κατασκευαστών) 

 Ναι  

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα  

 Όχι  
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 
Προσωπικό 

1. Γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού στην εταιρία  

 Όχι δεν γίνεται ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που φύγει κάποιος και πρέπει να αναπληρωθεί 

η θέση του 

 Γίνεται αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

2. Πως γίνεται η επικοινωνία μέσα στην Επιχείρηση  

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης, αν χρειάζεται κάποιος κάτι απλά 

ενημερώνει 

 Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ενημερώνουν μια φορά τον μήνα 

την διοίκηση για την πρόοδο των εργασιών ή για τυχόν 

προβλήματα 

 Υπάρχει διαρκείς επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων με 

στόχο η πληροφόρηση να γίνεται στο σωστό χρόνο.  

3. Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Όχι, μόνο σε περίπτωση αγοράς νέων μηχανημάτων  

 Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ικανότητες κάθε εργαζομένου και ανάλογα 

με το έργο και την θέση την οποία έχει επιλέγεται αν θα πρέπει να 

έχει έξτρα εκπαίδευση 

 Υπάρχει διαρκής ενημέρωση για νέα προγράμματα/σεμινάρια, με 

στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων ώστε να βοηθήσουν την 

εταιρία να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει   

4. Με ποιο τρόπο επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι στην εταιρία 

 Οι πληρωμές τους γίνονται κανονικά, και σε κάποιες περιπτώσεις 

τους ευχαριστούμε αν είχαν καλή απόδοση 

 Υπάρχουν μπόνους παραγωγικότητας 

 Κάθε μήνα βραβεύεται ο καλύτερος υπάλληλος ανάλογα με τα 

αποτελέσματα από την αξιολόγηση που γίνεται από την διοίκηση     

5. Γίνονται αξιολογήσεις μέσα στην επιχείρηση για το πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι  
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Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

 Όχι, από την στιγμή που είμαστε εμείς είναι και οι ίδιοι 

 Όχι, αλλά γίνεται συζήτηση μαζί τους για τυχόν προβλήματα 

 Ναι γιατί μας ενδιαφέρει να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι ώστε να 

είναι πιο αποδοτική στην εργασία τους  

6. Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή αποχωρήσεις των εργαζομένων 

 Απόλυση λόγω κακής απόδοσης  

 Αποχώρηση για άλλη δουλειά με καλύτερα δεδομένα (χρήμα, 

ωράριο κλπ) 

 Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία λόγω προσωπικών 

προβλημάτων 

 Αναφέρατε άλλο λόγω 

7. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που αποχώρησαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  

2 

8. Για πιο λόγω γίνεται πρόσληψη νέου ατόμου 

 Η εταιρία έκρινε ότι χρειάζεται παραπάνω άτομα για την 

ολοκλήρωση κάποιου έργου 

Λόγω απόλυσης/αποχώρησης  

Καλό βιογραφικό/σύσταση  

9. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που προσελήφθηκαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  

 4 
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

 Προμηθευτές 

Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή προμηθευτών 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος επιλογής  

 Με βάση την τιμή των προϊόντων, κοιτάμε πάντα να αγοράζουμε 

μετά από σύγκριση τιμών  

 Με βάση την τιμή την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που έχουμε 

από τους εκάστοτε προμηθευτές μας  

Γίνεται αξιολόγηση των προμηθευτών σας 

 Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιον 

 Γίνεται μια φορά τον χρόνο 

 Γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Ο αριθμός των προμηθευτών σας 

 7 

Ποσοστό (%) της αξίας των προμηθειών σας από τον μεγαλύτερο 

προμηθευτή 

 (%) 

Ελέγχεται αν ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων/υλικών που παραγγείλατε 

ήρθε στον καθορισμένο (από τον προμηθευτή) χρόνο 

 Όχι, πιστεύουμε ότι θα έρθει στον σωστό χρόνο 

 Ναι, ενημερώνουμε από πριν τον προμηθευτή μας για το πότε 

χρειαζόμαστε τα υλικά/προϊόντα μας και βρισκόμαστε σε διαρκή 

επικοινωνία    
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Λειτουργική Διαδικασία   

1. Υπάρχει σύστημα σχεδιασμού/ανάπτυξης/κατασκευής 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα, θεωρούμε ότι τα πράγματα 

δουλεύουν ως έχουν 

 Σε κάθε νέο έργο οι προϊστάμενοι των τμημάτων ενημερώνουν τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν 

 Υπάρχουν γραπτώς όλες οι διαδικασίες και όλοι γνωρίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργάζονται σε ένα νέο/παλιό έργο 

2. Υπάρχει τρόπος βελτιώσεις των διαδικασιών σχεδιασμού / ανάπτυξης / 

κατασκευής 

 Τις περισσότερες φορές γίνονται όταν οι καταστάσεις το ορίζουν 

 Προσπαθούμε να δώσουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

προτείνουν τρόπους βελτιώσεις 

 Μετά το πέρας των εργασιών κάθε έργου γίνεται συζήτηση με τους 

εργαζομένους για τα προβλήματα που προέκυψαν με σκοπό την 

εξεύρεση νέων καλύτερων διαδικασιών  

3. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή έργου 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, αν πιστεύουμε ότι θα μας 

βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας τότε θα κάνουμε 

 Αποφασίζουμε με βάση το τι θέλουν οι πελάτες μας 

 Υπάρχει ειδικό τμήμα το οποίο ενημερώνεται για την κατάσταση της 

αγοράς/περιοχής και τις ανάγκες των πελατών και εν συνεχεία 

αποφασίζουμε 

4. Με ποιο τρόπο γίνεται η σχεδίαση νέων έργων  

 Η σχεδίαση νέων έργων βασίζεται στην λογική των παλιών, από την 

στιγμή που είχαν την απαιτούμενη επιτυχία δεν υπάρχει λόγος για 

αλλαγή 

 Η σχεδίαση γίνεται με βάση της απαιτήσεις του πελάτη και της εποχής  

 Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους (έρευνα/πελάτες) ώστε τα έργα 

μας να είναι καινοτόμα και δημιουργικά  

Η επιχείρηση δίνει εργολαβίες 
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Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 
 Όχι το προσωπικό είναι αρκετό και πλήρως εκπαιδευμένο για να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εργασία 

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, πχ λόγω πίεσης χρόνου  

 Ναι  

Με πιο τρόπο γίνεται η επιλογή εργολαβιών 

 Με βάση την καλύτερη οικονομική προσφορά 

 Με βάση την ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης παλιών εργασιών  

 Την πιο οικονομική προσφορά από τις προσφορές προ-αξιολογημένων 

υπεργολάβων για θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας  

Σε ένα έργο πόσα διαφορετικά συνεργεία (από εργολαβίες) συμμετέχουν 

 4 

Η εταιρία αναλαμβάνει υπεργολαβίες άλλων επιχειρήσεων  

 Όχι 

 Ναι αν συμβαδίζει με τους στόχους της 

Ποιος είναι ο χρόνος που αφορά την προετοιμασία προσφορών για συμμετοχή 

σε διαγωνισμούς 

 10 εβδομάδες 

Αριθμός προσφορών που υπέβαλε η επιχείρηση την τελευταία τριετία 

 20 

Αριθμός προσφορών που έγιναν δεκτές  

 3 

 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών γίνεται παράδοση φακέλου με όλα τα 

απαραίτητα σχέδια και έγγραφα στον Ιδιοκτήτη  

 Όχι 

 Ναι αν τα ζητήσει 

 Ναι  
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Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Πελάτες 

1. Με ποιο τρόπο αξιολογείται την συμπεριφορά της εταιρίας σας προς τον 

πελάτη 

 Δεν υπάρχει κάποιο είδος μέτρησης συμπεριφοράς 

 Βασιζόμαστε στα παράπονα πελατών αν υπάρχουν, σε ευχαριστήρια 

των πελατών προς την διεύθυνση, και στις καλές κριτικές τους. Δεν 

υπάρχει όμως καταγραφή των παραπάνω δεδομένων 

 Γίνεται καταγραφή όλων των παραπάνω δεδομένων και συζήτηση με 

τους άμεσα εμπλεκόμενους της εταιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

 Σε κάθε επίσκεψη πελάτη μαζί με το φάκελο της εταιρίας του 

παραδίδουμε και ένα φυλλάδιο παραπόνων και ευχαριστιών και εν 

συνεχεία αυτά καταγράφονται και συζητιούνταν μέσα στην εταιρία    

2. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) την τελευταία τριετία 

 120 

3. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) που τελικά έγιναν αγοραστές  

 10 

4. Διατηρείται έγγραφα με τις απαιτήσεις των πελατών σας  

 Όχι, 

 Ναι, μέσα από τις απαιτήσεις των πελατών μας καταφέρνουμε να 

συμβαδίζουμε με τις τάσεις το εποχής    

5.Με ποιο τρόπο επιδιώκετε να βελτιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες σας  

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες είναι πολύ καλές και δεν χρειάζονται 

βελτίωση 

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας τελειώνουν από την στιγμή που 

του παραδώσουμε την κατασκευή του 

 Στην εταιρία υπάρχει ερωτηματολόγιο για τους πελάτες με σκοπό να 

μάθουμε τι δεν τους άρεσε ώστε να το αλλάξουμε 

 Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε έχοντας ως βάση τις αντιδράσεις των 

πελατών 
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Μάρκετινγκ Επιχείρησης 

1. Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ 

 Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ το οποίο λειτουργεί μέσα από το τμήμα 

πωλήσεων της επιχείρησης  

 Υπάρχει καθώς θεωρούμε ότι είναι από τα σημαντικά τμήματα της 

επιχείρησης   

Γίνονται έρευνες αγοράς 

 Όχι θεωρούμε ότι είμαστε γνώστες τις αγοράς 

 Γίνονται αλλά όχι συστηματικά 

 Γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες  

 Υπάρχει ειδικό τμήμα 

Η αποφάσεις για την στρατηγική Μάρκετινγκ παίρνονται   

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική Μάρκετινγκ 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από συζήτηση μέσα στο τμήμα 

Μάρκετινγκ και εν συνεχεία συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

για την τελική έγκριση 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από έρευνα  

Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος διαφήμισης σας τελευταία τρία χρόνια  

 Εφημερίδες,  Περιοδικά…..(1) 

 Έντυπο υλικό…..(2) 

Τηλεόραση, Ραδιόφωνο 

 Υπαίθρια Διαφήμιση…..(3) 

Με ποιο τρόπο αποφασίζετε για τη Διαφήμιση 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν συνεργάζεται η 

εταιρία με διαφημιστική εταιρία 

 Η επιχείρηση συνεργάζεται με διαφημιστικό/α γραφεία για την 

καλύτερη προβολή της  

Τι ποσό ξοδέψατε τα τελευταία 3 χρόνια για Μάρκετινγκ/Διαφήμιση  
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Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία 

1. Υπάρχει τμήμα έρευνα και ανάπτυξης στην επιχείρηση  

 Όχι, η μόνη ενημέρωση είναι μέσα από το διαδίκτυο και από τον κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά  

 Ναι υπάρχει ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

 Υπάρχει συνεργασία έναντι αμοιβής με άλλες επιχειρήσεις 

2. Πιο ήταν το ποσό το οποίο επενδύσατε τα τελευταία τρία χρόνια για 

έρευνα και ανάπτυξη   

 30000 

3. Σε σχέση με το κέρδος της επιχείρησης πιο ήταν το ποσοστό επένδυσης  

              (%)  

4. Ποια ήταν η δαπάνη για αγορά νέων μηχανημάτων(π.χ. plotter ή κάποιο 

νέο μηχάνημα για το εργοτάξιο), αγορά τεχνολογίας (κάποια προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σχεδιαστικά είτε λογιστικά) 

 15000 

5. Γίνεται χρήση του Internet (εταιρική ιστοσελίδα)  

 Όχι, δεν το χρειάζεται η επιχείρηση ακόμα 

 Ενδιαφέρει την εταιρία και πρόκειται να αναπτυχθεί προσεχώς  

 Υπάρχει ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο με δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους πελάτες  

6. Υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Όχι, όλα γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο 

 Όχι αλλά πρόκειται να γίνει επένδυση  

 Ναι η εταιρία μας έχει ολοκληρωμένο σύστημα  

7. Υπάρχουν Υπολογιστές (PC ή Laptop) στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχουν, πρόκειται να αγοράσουμε  

 Ναι, αλλά μόνο στο γραφείο του διευθυντή 

 Υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται  

 Ναι, κάθε εργαζόμενος (γραφεία) έχει υπολογιστή  
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8. Κάθε πότε γίνονται συζητήσεις για τα σχέδια της εταιρίας 

 Δεν γίνονται συχνά, ξέρουμε τι πρέπει και πώς να το κάνουμε   

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις  

 Γίνονται 1 φορά τον χρόνο 

 Περισσότερο από 1 φορά τον χρόνο  

9. Έχετε υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης εκσυγχρονισμού εξοπλισμού ή 

πιστοποίησης ποιότητας από προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ 

 Ναι  

 Οχι 

10.  Έχουν κάποιοι από το προσωπικό της επιχείρησης σας παρακολουθήσει 

κατά το προηγούμενο έτος κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/ 

επαγγελματικής κατάρτισης; Εάν ναι, σε ποιο αντικείμενο 

 ΟΧΙ  

 Διοίκηση – μάρκετινγκ 

 Ανθρώπινοι πόροι 

 Υγιεινή και ασφάλεια του εργασιακού χώρου 

 Πληροφορική  

 Εξειδικευμένο σεμινάριο (στο αντικείμενο εργασίας)  

12. Αναφέρετε τα λογισμικά που χρησιμοποιείται  

 Αρχιτεκτονικά, Προοπτικά 

 Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Στατικά 

 Λογιστικά  
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Ποιότητα 

1. Υπάρχει στην εταιρία στρατηγική ποιότητας 

 Όχι, είμαστε σίγουρη για αυτό που κάνουμε  

 Ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι τις επιχείρησης  

 Υπάρχει γραπτώς και είναι ενημερωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι τις 

επιχείρησης  

2. Η επιχείρηση έχει κάποιο πιστοποιητικό ποιότητας 

 Ναι 

 Όχι 

 Όχι, αλλά είναι στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης να αποκτήσει   

3. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητας κατά την διάρκεια των εργασιών   

 Ναι 

 Όχι 

4. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητας κατά την παραλαβή πρώτων 

υλών/προϊόντων  

 Ναι 

 Όχι 

5. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας υπήρξε κάποιο έργο τις εταιρίας 

το οποίο παραδόθηκε αργότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο 

 Όχι  

6. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας ποιος ήταν ο αριθμός 

προβλημάτων που αντιμετώπισαν αγοραστές εταιρίας σας  

 Κανένα 

7. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

 Όλα 

8. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

 Κανένα  
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9. Αριθμός έργων που χρειάστηκαν συμπληρωματικές εργασίες μετά το την 

αποπεράτωση των έργων  

  

10.  Λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις υπερβάσεων 

του προβλεπόμενου χρόνου εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με τον 

αρχικό προϋπολογισμό 

 Όχι, μόνο στο τέλος του έργου κοιτάμε τι έγινε  

 Ναι, γίνεται αμέσως συγκέντρωση προσωπικού για να δούμε τι πήγε 

στραβά και για την άμεση διόρθωση του 

11. Ελέγχονται οι πράξεις των στελεχών και γενικότερα όλων των 

εργαζομένων μετά το πέρας των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν  

 Ναι 

 Όχι 

12.  
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Αποθήκη  

1. Χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους η επιχείρηση  

 Ναι 

 Όχι 

2. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης 

 Όχι, γνωρίζει μόνο ο υπεύθυνος αποθήκης (εργαζόμενος εργοταξίου) 

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα 

 Ναι υπάρχει διαρκώς κάποιος εργαζόμενος στην αποθήκη ο οποίος 

καταγράφει τα προϊόντα/ πρώτες ύλες που υπάρχουν   

3. Κάθε πότε γίνεται καταγραφή των μηχανημάτων/πρώτων υλών που 

υπάρχουν στην αποθήκη  

Δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μια φορά τον χρόνο  

……. Φορές ετησίως 

4. Γίνεται συντήρηση στην αποθήκη (πρώτες ύλες/μηχανήματα) 

 Ναι 

 Όχι 

5. Στην τελευταία τριετία ποιος ήταν ο αριθμός χαλασμένων μηχανημάτων 

λόγω κακής συντήρησης  

 Κανένα  
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Υγιεινή και ασφάλεια  

1. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση  

 Ναι   

 Όχι 

2. Τηρούνται η Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις του Τεχνικού Ασφαλείας  

Ναι   

Όχι 

 Μερικές από αυτές 

3. Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τα απαιτούμενα υλικά 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται εξέταση εργαζομένων μετά την πρόσληψη τους η την αλλαγή 

θέσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους  

Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

 Ναι   

 Όχι 

6. Εφαρμόζεται το Π.Δ. 71/88 ‘Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας 

Κτιρίων’ (32/Α) 

 Ναι   

 Όχι 

7. Γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 Ναι   

 Όχι 
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Εργοτάξιο  

1. Πόσα άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο 

   12 

2. Επίπεδο γνώσεων 

 Απόφοιτος Λυκείου (5) 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 Κάποιου άλλους Ιδρύματος (ΤΕΙ, Ηλεκτρολόγων) (2) 

3. Κατά την διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο γίνεται μελέτη χρόνων και 

μεθόδων 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται καταγραφή των εργασιών ημερησίως  

 Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιβλέπων μηχανικός στο έργο εκτός από τον εργοδηγό έργου 

 Ναι   

 Όχι 

6. Η ενημέρωση των εργαζομένων του εργοταξίου γίνεται 

 Στο τέλος ή στην αρχή της επόμενης 

 Την στιγμή που πρέπει να γίνει 

 Μια φορά την εβδομάδα 

7. Πόσοι είναι η διάρκεια διαλλειμάτων κατά την ημέρα 

 15 λεπτά  

 30 λεπτά 

 …. λεπτά  

8. Σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται  

 Ο εργοδηγός μετά ο επιβλέπων μηχανικός και τέλος ο Διευθυντής 

 Μόνο ο διευθυντής της εταιρείας 

 Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Διευθυντής    

9. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας για το εργοτάξιο 
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 Ναι   

 Όχι 

10.  Τηρούνται τα βιβλία του Τεχνικού ασφαλείας και το ΣΑΥΥ, ΕΕΚ 

 Ναι   

 Όχι  

11.  Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο τηρούν τα προβλεπόμενα από την 

νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή  

 Ναι,  

 Όχι μόνο μερικοί    

 Όχι 

12. Ποιος είναι ο αριθμός ατυχημάτων τα τελευταία 3 χρόνια 

 Κανένας  

13.   Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

14. Υπάρχει γραφείο εργοταξίου για την εξυπηρέτηση πελατών 

 Ναι   

 Όχι 

15.  Γίνεται χωροταξική οργάνωση εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

16.  Υπάρχει συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (CPM/PERT/GANTT) 

 Ναι   

 Όχι 
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Benchmarking 

Index Εταιρία 2 

 112



 
Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Γενικές Πληροφορίες  

Γενικά 

Επωνυμία εταιρίας  

Έτος Ιδρύσεως  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Υπεύθυνος συγκριτικής αξιολόγησης  

Δραστηριότητα  Κατασκευές Ιδιωτικών Έργων  

Έδρα Επιχείρησης 

Διεύθυνση  

Περιοχή  

Χώρα  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

Φαξ  

Διάφορα 

Πωλήσεων, Κατασκευής (εργοτάξιο) Τμήματα που Υπάρχουν 

 στην εταιρία  

Έργα την τελευταία τριετία  2 

Έργα σε εξέλιξη (αριθμητικά) 1 (αποπερατώνεται σύντομα) 

Έργα Υπό Κατασκευή (αριθμητικά) Σε διαπραγμάτευση 

Δημόσιο 

 Ιδιωτικό Είδος έργου 

Εργολαβία/Υπεργολαβία 

Πολυκατοικία/ες 

 Συγκρότημα κατοικιών  

Γραφεία / Καταστήματα  
Είδος Κατασκευής 

Βιομηχανική Χώροι 

Ιστοσελίδα  

E-mail  
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Οικονομικά Στοιχεία  

 
Προηγούμενη
Χρονιά 

Τελευταίος 
λογιστικός  
έλεγχος 

Κύκλος Εργασιών   

Κέρδη Προ φόρων   

Κόστος αγορασθέντων   

Μισθοί εργαζόμενων   

Έρευνα & Ανάπτυξη   

Έξοδα Επένδυσης  0  

Έξοδα Εκπαίδευσης 0  

Έξοδα Μάρκετινγκ 2000  

Πληρωμές Τόκων/Προσαυξήσεων   

Στοιχεία Ενεργητικού   

Κεφάλαιο Επένδυσης    

Έργα υπό κατασκευή (€) κόστος 500000  

Έργα απούλητα (€) 300000  

Οφειλέτες   

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα   

Συνολικό Ενεργητικό    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις   

Άλλες Υποχρεώσεις    

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων   

Προστιθέμενη οικονομική αξία   

Ιδία κεφαλαία / σύνολο υποχρεώσεων   

χρέος (όλα τα ξένα κεφάλαια)   

Δείκτης κάλυψης τόκων    

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων   

Δείκτης τιμής / κέρδη   

Δείκτης περιθωρίου κέρδους   

Μικτό Κέρδος ανά εργαζόμενο    
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Μάνατζμεντ  

 Προηγούμενη
Χρονιά Επισημάνσεις 

Ικανοποίηση Πελατών 

Αριθμός Αγοραστών / Πελάτες  Δεν υπάρχει αρχείο 

Καθυστέρηση Παράδοσης Όχι  

Παράπονα Αγοραστών  Δεν υπάρχει αρχείο 

Παράπονα Πελατών  Δεν υπάρχει αρχείο 

Προβληματικές Παραδόσεις  Όχι   

 

Τζίρος από νέα έργα   

Τζίρος ανά Έργο   

Τζίρος από νέο Υποκατάστημα    

Νέος αριθμός αγορ/Πελάτες   

Τζίρος από νέα έργα   

Προμηθευτές  

Αριθμός Προμηθευτών 11  

Αξία Αγορών (από προμηθ.)   

Αξία Επιστροφών   

Προβληματική Παράδοση   

Εργαζόμενοι στην Εταιρία 

Αριθμός Εργαζομένων  8  

Αριθμός Στελεχών 2 Ιδιοκτήτες 

Αριθμός Εργαζ. στο εργοτάξιο 6  

Ημέρες εκπαίδευσης Στελεχών 0  

Ημέρες εκπαίδευσης εργοτάξιο 0  

Νέοι Υπάλληλοι  0  

Απολύσεις 0  

Παραιτήσεις 0  

Αριθμός Ατυχημάτων 0  

Αριθμός Απουσιών (πχ άδειες)    
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Στρατηγική 

1. Ποια είναι η Στρατηγική της Επιχείρησης;   

 Στρατηγική της επιχείρησης είναι… 

 Δεν υπάρχει στρατηγική 

 Υπάρχει αλλά δεν έχει γραπτή μορφή και δεν ορίσθηκε στους 

εργαζομένους 

2. Με ποιο τρόπο βγαίνει η στρατηγική της επιχείρησης  

 Η στρατηγική αποφασίζετε με βάση το τι πιστεύουμε ότι θα 

πουληθεί   

 Γίνεται συλλογή πληροφοριών για τον κλάδο των κατασκευών με 

στόχο την κατανόηση της αγορά, και εν συνεχεία αποφασίζετε από 

το συμβούλιο ποια θα είναι αυτή 

 Μετά την συλλογή πληροφοριών γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν οι 

απαιτούμενες πηγές πληροφοριών για την σωστή σύνταξη 

στρατηγικές και εν συνεχεία αποφασίζουμε    

3. Ποιοι ορίζουν την στρατηγική; 

 Οι μέτοχοι (αν υπάρχουν) 

 Η διοίκηση 

 Οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με την διοίκηση   

4. Πως γίνεται έλεγχος αν το πρόγραμμα της επιχείρησης συμβαδίζει με 

την στρατηγική 

 Γίνεται έλεγχος μόνο αν υπάρξει πρόβλημα κατά την διάρκεια 

κάποιου έργου 

 Πρώτα γίνεται αναγνώριση των βασικών θεμάτων που θα 

εγγυηθούν την επιτυχία και μετά σχεδιάζονται σε ποια έργα θα 

πάρει μέρος η επιχείρηση  

 Εκτός από το παραπάνω γίνεται και έρευνα για το τι πραγματικά                      

θέλει η αγορά και εν συνεχεία αποφασίζουμε για ποια έργα θα 

επιχειρήσουμε να πάρουμε  
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 Εκτός από το 2,3 γίνεται και συστηματικός έλεγχος αν τα 

προγράμματα μας (έργα) συμβαδίζουνε με την στρατηγική και εν 

συνεχεία γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις  

5. Με ποιο τρόπο οι εργαζόμενοι μαθαίνουν για την στρατηγική της 

επιχείρησης, και το τι ζητάει από αυτούς  

 Κατά την πρόσληψη τους, ενημερώνονται για το τι προσπαθεί να 

πετύχει η εταιρία και τι περιμένουμε από αυτούς 

 Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τους στόχους της εταιρίας 

και επιβεβαιώνουμε αν το κατανόησαν. Οι στόχοι θέτονται έτσι 

ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να συνεισφέρουν  

 Γίνεται προσπάθεια ώστε όσοι ενδιαφέρονται για την εταιρία 

(πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι) να γνωρίζουν για τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και τον τρόπο λειτουργίας. 

Γίνεται διαρκείς έλεγχος ότι ο τρόπος που λειτουργεί και 

ολοκληρώνει τα προγράμματα της η εταιρία λειτουργούν σωστά   

6. Θεωρείται ότι στην επιχείρηση σας όλοι έχουν κατανοήσει τους ρόλους 

τους σε σχέση με την στρατηγική  

 Ναι, από την αρχή τους είπαμε χρειάζεται η εταιρία 

 Φροντίζουμε για την διαρκή ενημέρωση τους και για τυχόν αλλαγές 

που πρόκειται να γίνουν 

 Γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με τους 

εργαζομένους (ή εκπροσώπους) τους και ενημερώνονται για την 

εικόνα που έχει η επιχείρηση     

7. Η εταιρία σας ανήκει στο ΜΕΚ (μητρώων κατασκευαστών) 

 Ναι  

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα  

 Όχι  
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Προσωπικό 

1. Γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού στην εταιρία  

 Όχι δεν γίνεται ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που φύγει κάποιος και πρέπει να αναπληρωθεί 

η θέση του 

 Γίνεται αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

2. Πως γίνεται η επικοινωνία μέσα στην Επιχείρηση  

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης, αν χρειάζεται κάποιος κάτι απλά 

ενημερώνει 

 Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ενημερώνουν μια φορά τον μήνα 

την διοίκηση για την πρόοδο των εργασιών ή για τυχόν 

προβλήματα 

 Υπάρχει διαρκείς επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων με 

στόχο η πληροφόρηση να γίνεται στο σωστό χρόνο.  

3. Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Όχι, μόνο σε περίπτωση αγοράς νέων μηχανημάτων  

 Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ικανότητες κάθε εργαζομένου και ανάλογα 

με το έργο και την θέση την οποία έχει επιλέγεται αν θα πρέπει να 

έχει έξτρα εκπαίδευση 

 Υπάρχει διαρκείς ενημέρωση για νέα προγράμματα/σεμινάρια, με 

στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων ώστε να βοηθήσουν την 

εταιρία να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει   

4. Με ποιο τρόπο επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι στην εταιρία 

 Οι πληρωμές τους γίνονται κανονικά, και σε κάποιες περιπτώσεις 

τους ευχαριστούμε αν είχαν καλή απόδοση 

 Υπάρχουν μπόνους παραγωγικότητας 

 Κάθε μήνα βραβεύεται ο καλύτερος υπάλληλος ανάλογα με τα 

αποτελέσματα από την αξιολόγηση που γίνεται από την διοίκηση     

5. Γίνονται αξιολογήσεις μέσα στην επιχείρηση για το πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι  
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 Όχι, από την στιγμή που είμαστε εμείς είναι και οι ίδιοι 

 Όχι, αλλά γίνεται συζήτηση μαζί τους για τυχόν προβλήματα 

 Ναι γιατί μας ενδιαφέρει να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι ώστε να 

είναι πιο αποδοτική στην εργασία τους  

6. Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή αποχωρήσεις των εργαζομένων 

 Απόλυση λόγω κακής απόδοσης  

 Αποχώρηση για άλλη δουλειά με καλύτερα δεδομένα (χρήμα, 

ωράριο κλπ) 

 Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία λόγω προσωπικών 

προβλημάτων 

 Αναφέρατε άλλο λόγο 

7. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που αποχώρησαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  

  

8. Για πιο λόγω γίνεται πρόσληψη νέου ατόμου 

 Η εταιρία έκρινε ότι χρειάζεται παραπάνω άτομα για την 

ολοκλήρωση κάποιου έργου 

 Λόγω απόλυσης/αποχώρησης  

 Καλό βιογραφικό/σύσταση  

9. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που προσελήφθηκαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  
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Προμηθευτές 

1. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή προμηθευτών 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος επιλογής  

 Με βάση την τιμή των προϊόντων, κοιτάμε πάντα να αγοράζουμε 

μετά από σύγκριση τιμών  

 Με βάση την τιμή την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που έχουμε 

από τους εκάστοτε προμηθευτές μας  

2. Γίνεται αξιολόγηση των προμηθευτών σας 

 Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιον 

 Γίνεται μια φορά τον χρόνο 

 Γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

3. Ο αριθμός των προμηθευτών σας 

 11 

4. Ποσοστό (%) της αξίας των προμηθειών σας από τον μεγαλύτερο 

προμηθευτή 

 (%) 

5. Ελέγχεται αν ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων/υλικών που 

παραγγείλατε ήρθε στον καθορισμένο (από τον προμηθευτή) χρόνο 

 Όχι, πιστεύουμε ότι θα έρθει στον σωστό χρόνο 

 Ναι, ενημερώνουμε από πριν τον προμηθευτή μας για το πότε 

χρειαζόμαστε τα υλικά/προϊόντα μας και βρισκόμαστε σε διαρκή 

επικοινωνία    
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Λειτουργική Διαδικασία   

1. Υπάρχει σύστημα σχεδιασμού/ανάπτυξης/κατασκευής 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα, θεωρούμε ότι τα πράγματα 

δουλεύουν ως έχουν 

 Σε κάθε νέο έργο οι προϊστάμενοι των τμημάτων ενημερώνουν τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν 

 Υπάρχουν γραπτώς όλες οι διαδικασίες και όλοι γνωρίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργάζονται σε ένα νέο/παλιό έργο 

2. Υπάρχει τρόπος βελτιώσεις των διαδικασιών σχεδιασμού / ανάπτυξης / 

κατασκευής 

 Τις περισσότερες φορές γίνονται όταν οι καταστάσεις το ορίζουν 

 Προσπαθούμε να δώσουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

προτείνουν τρόπους βελτιώσεις 

 Μετά το πέρας των εργασιών κάθε έργου γίνεται συζήτηση με τους 

εργαζομένους για τα προβλήματα που προέκυψαν με σκοπό την 

εξεύρεση νέων καλύτερων διαδικασιών  

3. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή έργου 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, αν πιστεύουμε ότι θα μας 

βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας τότε θα κάνουμε 

 Αποφασίζουμε με βάση το τι θέλουν οι πελάτες μας 

 Υπάρχει ειδικό τμήμα το οποίο ενημερώνεται για την κατάσταση της 

αγοράς/περιοχής και τις ανάγκες των πελατών και εν συνεχεία 

αποφασίζουμε 

4. Με ποιο τρόπο γίνεται η σχεδίαση νέων έργων  

 Η σχεδίαση νέων έργων βασίζεται στην λογική των παλιών, από την 

στιγμή που είχαν την απαιτούμενη επιτυχία δεν υπάρχει λόγος για 

αλλαγή 

 Η σχεδίαση γίνεται με βάση της απαιτήσεις του πελάτη και της 

εποχής  

 Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους ώστε τα έργα μας να είναι 

καινοτόμα και δημιουργικά  
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5. Η επιχείρηση δίνει εργολαβίες 

 Όχι το προσωπικό είναι αρκετό και πλήρως εκπαιδευμένο για να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εργασία 

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, πχ λόγω πίεσης χρόνου  

 Ναι  

6. Με πιο τρόπο γίνεται η επιλογή εργολαβιών 

Με βάση την καλύτερη οικονομική προσφορά 

 Με βάση την ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης παλιών εργασιών  

Την πιο οικονομική προσφορά από τις προσφορές προ-αξιολογημένων 

υπεργολάβων για θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας  

7. Σε ένα έργο πόσα διαφορετικά συνεργεία (από εργολαβίες) συμμετέχουν 

 7 

8. Η εταιρία αναλαμβάνει υπεργολαβίες άλλων επιχειρήσεων  

 Όχι 

Ναι αν συμβαδίζει με τους στόχους της 

9. Ποιος είναι ο χρόνος που αφορά την προετοιμασία προσφορών για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

  

10. Αριθμός προσφορών που υπέβαλε η επιχείρηση την τελευταία τριετία 

 12 

11. Αριθμός προσφορών που έγιναν δεκτές  

 2 

12.  Μετά την αποπεράτωση των εργασιών γίνεται παράδοση φακέλου με όλα 

τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα στον Ιδιοκτήτη  

 Όχι 

 Ναι αν τα ζητήσει 

 Ναι  
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Πελάτες 

1. Με ποιο τρόπο αξιολογείται την συμπεριφορά της εταιρίας σας προς τον 

πελάτη 

 Δεν υπάρχει κάποιο είδος μέτρησης συμπεριφοράς 

 Βασιζόμαστε στα παράπονα πελατών αν υπάρχουν, σε ευχαριστήρια 

των πελατών προς την διεύθυνση, και στις καλές κριτικές τους. Δεν 

υπάρχει όμως καταγραφή των παραπάνω δεδομένων 

 Γίνεται καταγραφή όλων των παραπάνω δεδομένων και συζήτηση με 

τους άμεσα εμπλεκόμενους της εταιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

 Σε κάθε επίσκεψη πελάτη μαζί με το φάκελο της εταιρίας του 

παραδίδουμε και ένα φυλλάδιο παραπόνων και ευχαριστιών και εν 

συνεχεία αυτά καταγράφονται και συζητιούνταν μέσα στην εταιρία    

2. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) την τελευταία τριετία 

 - 

3. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) που τελικά έγιναν αγοραστές  

 5 

4. Διατηρείται έγγραφα με τις απαιτήσεις των πελατών σας  

 Όχι, 

 Ναι, μέσα από τις απαιτήσεις των πελατών μας καταφέρνουμε να 

συμβαδίζουμε με τις τάσεις το εποχής    

5. Με ποιο τρόπο επιδιώκετε να βελτιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες σας  

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες είναι πολύ καλές και δεν χρειάζονται 

βελτίωση 

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας τελειώνουν από την στιγμή που 

του παραδώσουμε την κατασκευή του 

 Στην εταιρία υπάρχει ερωτηματολόγιο για τους πελάτες με σκοπό να 

μάθουμε τι δεν τους άρεσε ώστε να το αλλάξουμε 

 Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε έχοντας ως βάση τις αντιδράσεις των 

πελατών 
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Μάρκετινγκ Επιχείρησης 

1. Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ 

 Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ το οποίο λειτουργεί μέσα από το τμήμα 

πωλήσεων της επιχείρησης  

 Υπάρχει καθώς θεωρούμε ότι είναι από τα σημαντικά τμήματα της 

επιχείρησης   

Γίνονται έρευνες αγοράς 

 Όχι θεωρούμε ότι είμαστε γνώστες τις αγοράς 

 Γίνονται αλλά όχι συστηματικά 

 Γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες  

 Υπάρχει ειδικό τμήμα 

Η αποφάσεις για την στρατηγική Μάρκετινγκ παίρνονται   

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική Μάρκετινγκ 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από συζήτηση μέσα στο τμήμα 

Μάρκετινγκ και εν συνεχεία συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

για την τελική έγκριση 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από έρευνα  

Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος διαφήμισης σας τελευταία τρία χρόνια  

 Εφημερίδες,  Περιοδικά…..(1) 

 Έντυπο υλικό 

 Τηλεόραση, Ραδιόφωνο 

 Υπαίθρια Διαφήμιση 

Με ποιο τρόπο αποφασίζετε για τη Διαφήμιση 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν συνεργάζεται η 

εταιρία με διαφημιστική εταιρία 

 Η επιχείρηση συνεργάζεται με διαφημιστικό/α γραφεία για την 

καλύτερη προβολή της  

Τι ποσό ξοδέψατε τα τελευταία 3 χρόνια για Μάρκετινγκ/Διαφήμιση  

 2000 
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Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία 

1. Υπάρχει τμήμα έρευνα και ανάπτυξης στην επιχείρηση  

 Όχι, η μόνη ενημέρωση είναι μέσα από το διαδίκτυο και από τον κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά  

 Ναι υπάρχει ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

 Υπάρχει συνεργασία έναντι αμοιβής με άλλες επιχειρήσεις 

2. Πιο ήταν το ποσό το οποίο επενδύσατε τα τελευταία τρία χρόνια για 

έρευνα και ανάπτυξη   

  

3. Σε σχέση με το κέρδος της επιχείρησης πιο ήταν το ποσοστό επένδυσης  

              (%)  

4. Ποια ήταν η δαπάνη για αγορά νέων μηχανημάτων(π.χ. plotter ή κάποιο 

νέο μηχάνημα για το εργοτάξιο), αγορά τεχνολογίας (κάποια προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σχεδιαστικά είτε λογιστικά) 

 2000 

5. Γίνεται χρήση του Internet (εταιρική ιστοσελίδα)  

 Όχι, δεν το χρειάζεται η επιχείρηση ακόμα 

 Ενδιαφέρει την εταιρία και πρόκειται να αναπτυχθεί προσεχώς  

 Υπάρχει ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο με δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους πελάτες  

6. Υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Όχι, όλα γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο 

 Όχι αλλά πρόκειται να γίνει επένδυση  

 Ναι η εταιρία μας έχει ολοκληρωμένο σύστημα  

7. Υπάρχουν Υπολογιστές (PC ή Laptop) στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχουν, πρόκειται να αγοράσουμε  

 Ναι, αλλά μόνο στο γραφείο του διευθυντή 

 Υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται  

 Ναι, κάθε εργαζόμενος έχει υπολογιστή  
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8. Κάθε πότε γίνονται συζητήσεις για τα σχέδια της εταιρίας 

 Δεν γίνονται συχνά, ξέρουμε τι πρέπει και πώς να το κάνουμε   

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις  

 Γίνονται 1 φορά τον χρόνο 

 Περισσότερο από 1 φορά τον χρόνο  

9. Έχετε υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης εκσυγχρονισμού εξοπλισμού ή 

πιστοποίησης ποιότητας από προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ 

 Ναι  

 Όχι 

10.  Έχουν κάποιοι από το προσωπικό της επιχείρησης σας παρακολουθήσει 

κατά το προηγούμενο έτος κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/ 

επαγγελματικής κατάρτισης; Εάν ναι, σε ποιο αντικείμενο 

 ΟΧΙ  

 Διοίκηση – μάρκετινγκ 

 Ανθρώπινοι πόροι 

 Υγιεινή και ασφάλεια του εργασιακού χώρου 

 Πληροφορική  

 Εξειδικευμένο σεμινάριο (στο αντικείμενο εργασίας)  

13. Αναφέρετε τα λογισμικά που χρησιμοποιείται  

 Αρχιτεκτονικά, Προοπτικά 

 Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Στατικά 

 Λογιστικά  

 Δεν υπάρχουν 
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Ποιότητα 

1. Υπάρχει στην εταιρία στρατηγική ποιότητας 

 Όχι, είμαστε σίγουρη για αυτό που κάνουμε  

 Ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι τις επιχείρησης  

 Υπάρχει γραπτώς και είναι ενημερωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι τις 

επιχείρησης  

2. Η επιχείρηση έχει κάποιο πιστοποιητικό ποιότητας 

 Ναι 

 Όχι 

 Όχι, αλλά είναι στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης να αποκτήσει   

3. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητας κατά την διάρκεια των εργασιών   

 Ναι 

 Όχι 

4. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητα κατά την παραλαβή πρώτων 

υλών/προϊόντων  

 Ναι 

 Όχι 

5. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας υπήρξε κάποιο έργο τις εταιρίας 

το οποίο παραδόθηκε αργότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο 

   --          

6. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας ποιος ήταν ο αριθμός 

προβλημάτων που αντιμετώπισαν αγοραστές εταιρίας σας  

 Ναι 

 Όχι 

7. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

 -- 

8. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

 -- 
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9. Αριθμός έργων που χρειάστηκαν συμπληρωματικές εργασίες μετά το την 

αποπεράτωση των έργων  

 -- 

10.  Λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις υπερβάσεων 

του προβλεπόμενου χρόνου εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με τον 

αρχικό προϋπολογισμό 

 Όχι, μόνο στο τέλος του έργου κοιτάμε τι έγινε  

 Ναι, γίνεται αμέσως συγκέντρωση προσωπικού για να δούμε τι πήγε 

στραβά και για την άμεση διόρθωση του 

11. Ελέγχονται οι πράξεις των στελεχών και γενικότερα όλων των 

εργαζομένων μετά το πέρας των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν  

 Ναι 

 Όχι 
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Αποθήκη  

1. Χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους η επιχείρηση  

 Ναι 

 Όχι 

2. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης 

 Όχι, γνωρίζει μόνο ο υπεύθυνος αποθήκης (εργαζόμενος εργοταξίου) 

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα 

 Ναι υπάρχει διαρκώς κάποιος εργαζόμενος στην αποθήκη ο οποίος 

καταγράφει τα προϊόντα/ πρώτες ύλες που υπάρχουν   

3. Κάθε πότε γίνεται καταγραφή των μηχανημάτων/πρώτων υλών που 

υπάρχουν στην αποθήκη  

 Δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μια φορά τον χρόνο  

 ……. Φορές ετησίως 

4. Γίνεται συντήρηση στην αποθήκη (πρώτες ύλες/μηχανήματα) 

 Ναι 

 Όχι 

5. Στην τελευταία τριετία ποιος ήταν ο αριθμός χαλασμένων μηχανημάτων 

λόγω κακής συντήρησης  

 --- 
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Υγιεινή και ασφάλεια  

1. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση  

 Ναι   

 Όχι 

2. Τηρούνται η Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις του Τεχνικού Ασφαλείας  

Ναι   

 Όχι 

Μερικές από αυτές 

3. Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τα απαιτούμενα υλικά 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται εξέταση εργαζομένων μετά την πρόσληψη τους η την αλλαγή 

θέσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους  

Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

 Ναι   

 Όχι 

6. Εφαρμόζεται το Π.Δ. 71/88 ‘Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας 

Κτιρίων’ (32/Α) 

 Ναι   

 Όχι 

7. Γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 Ναι   

 Όχι 
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Εργοτάξιο  

1. Πόσα άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο 

   6  

2. Επίπεδο γνώσεων 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 Κάποιου άλλους Ιδρύματος (ΤΕΙ, Ηλεκτρολόγων)  

3. Κατά την διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο γίνεται μελέτη χρόνων και 

μεθόδων 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται καταγραφή των εργασιών ημερησίως  

 Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιβλέπων μηχανικός στο έργο εκτός από τον εργοδηγό έργου 

 Ναι   

 Όχι 

6. Η ενημέρωση των εργαζομένων του εργοταξίου γίνεται 

 Στο τέλος ή στην αρχή της επόμενης 

 Την στιγμή που πρέπει να γίνει 

 Μια φορά την εβδομάδα 

7. Πόσοι είναι η διάρκεια διαλλειμάτων κατά την ημέρα 

 15 λεπτά  

 30 λεπτά 

 …. λεπτά  

8. Σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται  

 Ο εργοδηγός μετά ο επιβλέπων μηχανικός και τέλος ο Διευθυντής 

 Μόνο ο διευθυντής της εταιρείας 

 Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Διευθυντής    

9. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας για το εργοτάξιο 
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 Ναι   

 Όχι 

10.  Τηρούνται τα βιβλία του Τεχνικού ασφαλείας και το ΣΑΥΥ, ΕΕΚ 

 Ναι   

 Όχι  

11.  Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο τηρούν τα προβλεπόμενα από την 

νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή  

 Ναι,  

 Όχι μόνο μερικοί    

 Όχι 

12. Ποιος είναι ο αριθμός ατυχημάτων τα τελευταία 3 χρόνια 

 --- 

13.   Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

14. Υπάρχει γραφείο εργοταξίου για την εξυπηρέτηση πελατών 

 Ναι   

 Όχι 

15.  Γίνεται χωροταξική οργάνωση εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

16.  Υπάρχει συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (CPM/PERT/GANTT) 

 Ναι   

 Όχι 
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Benchmarking 

Index Εταιρία 3 
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Γενικές Πληροφορίες 
Γενικά 

Επωνυμία εταιρίας  

Έτος Ιδρύσεως  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Υπεύθυνος συγκριτικής αξιολόγησης  

Δραστηριότητα  Κατασκευή Ιδιωτικών & Δημόσιων έργων 

Έδρα Επιχείρησης 

Διεύθυνση  

Περιοχή  

Χώρα  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

Φαξ  

Διάφορα 

Σχεδιασμού Πωλήσεων, Λογιστήριο  Τμήματα που Υπάρχουν 

 στην εταιρία Κατασκευής 

Έργα την τελευταία τριετία  5 

Έργα σε εξέλιξη (αριθμητικά) 3 

Έργα Υπό Κατασκευή (αριθμητικά) 2 

Δημόσιο 

 Ιδιωτικό Είδος έργου 

 Εργολαβία/Υπεργολαβία 

 Πολυκατοικία/ες 

 Συγκρότημα κατοικιών  

Γραφεία / Καταστήματα  
Είδος Κατασκευής 

Βιομηχανική Χώροι 

Ιστοσελίδα  

E-mail  

 

 134



 
Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Οικονομικά Στοιχεία  

 
Προηγούμενη
Χρονιά 

Τελευταίος 
λογιστικός  
έλεγχος 

Κύκλος Εργασιών   

Κέρδη Προ φόρων   

Κόστος αγορασθέντων   

Μισθοί εργαζόμενων   

Έρευνα & Ανάπτυξη   

Έξοδα Επένδυσης  10000  

Έξοδα Εκπαίδευσης 2000  

Έξοδα Μάρκετινγκ 10000  

Πληρωμές Τόκων/Προσαυξήσεων   

Στοιχεία Ενεργητικού   

Κεφάλαιο Επένδυσης    

Έργα υπό κατασκευή (€) 3000000  

Έργα απούλητα (€) 1000000  

Οφειλέτες   

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα   

Συνολικό Ενεργητικό    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις   

Άλλες Υποχρεώσεις    

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων   

Προστιθέμενη οικονομική αξία   

Ιδία κεφαλαία / σύνολο υποχρεώσεων   

χρέος (όλα τα ξένα κεφάλαια)   

Δείκτης κάλυψης τόκων    

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων   

Δείκτης τιμής / κέρδη   

Δείκτης περιθωρίου κέρδους   

Μικτό Κέρδος ανά εργαζόμενο    
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Μάνατζμεντ  

 Προηγούμενη
Χρονιά Επισημάνσεις 

Ικανοποίηση Πελατών 

Αριθμός Αγοραστών / Πελάτες 150  

Καθυστέρηση Παράδοσης Όχι   

Παράπονα Αγοραστών  Δεν υπάρχει αρχείο 

Παράπονα Πελατών  Δεν υπάρχει αρχείο 

Προβληματικές Παραδόσεις    

 

Τζίρος από νέα έργα   

Τζίρος ανά Έργο   

Τζίρος από νέο Υποκατάστημα    

Νέος αριθμός αγορ/Πελάτες   

Τζίρος από νέα έργα   

Προμηθευτές  

Αριθμός Προμηθευτών 8  

Αξία Αγορών (από προμηθ.)   

Αξία Επιστροφών   

Προβληματική Παράδοση   

Εργαζόμενοι στην Εταιρία 

Αριθμός Εργαζομένων  19  

Αριθμός Στελεχών 3  

Αριθμός Εργαζ. στο εργοτάξιο 12  

Ημέρες εκπαίδευσης Στελεχών 10  

Ημέρες εκπαίδευσης εργοτάξιο 0  

Νέοι Υπάλληλοι  2  

Απολύσεις   

Παραιτήσεις 1  

Αριθμός Ατυχημάτων 1  

Αριθμός Απουσιών (πχ άδειες)    
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Στρατηγική 

1. Ποια είναι η Στρατηγική της Επιχείρησης;   

 Στρατηγική της επιχείρησης είναι… 

 Δεν υπάρχει στρατηγική 

 Υπάρχει αλλά δεν έχει γραπτή μορφή και δεν ορίσθηκε στους 

εργαζομένους 

2. Με ποιο τρόπο βγαίνει η στρατηγική της επιχείρησης  

 Η στρατηγική αποφασίζετε με βάση το τι πιστεύουμε ότι θα 

πουληθεί   

 Γίνεται συλλογή πληροφοριών για τον κλάδο των κατασκευών με 

στόχο την κατανόηση της αγορά, και εν συνεχεία αποφασίζετε από 

το συμβούλιο ποια θα είναι αυτή 

 Μετά την συλλογή πληροφοριών γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν οι 

απαιτούμενες πηγές πληροφοριών για την σωστή σύνταξη 

στρατηγικές και εν συνεχεία αποφασίζουμε    

3. Ποιοι ορίζουν την στρατηγική; 

 Οι μέτοχοι (αν υπάρχουν) 

 Η διοίκηση 

 Οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με την διοίκηση   

4. Πως γίνεται έλεγχος αν το πρόγραμμα της επιχείρησης συμβαδίζει με 

την στρατηγική 

 Γίνεται έλεγχος μόνο αν υπάρξει πρόβλημα κατά την διάρκεια 

κάποιου έργου 

 Πρώτα γίνεται αναγνώριση των βασικών θεμάτων που θα 

εγγυηθούν την επιτυχία και μετά σχεδιάζονται σε ποια έργα θα 

πάρει μέρος η επιχείρηση  

 Εκτός από το παραπάνω γίνεται και έρευνα για το τι πραγματικά                      

θέλει η αγορά και εν συνεχεία αποφασίζουμε για ποια έργα θα 

επιχειρήσουμε να πάρουμε  
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 Εκτός από το 2,3 γίνεται και συστηματικός έλεγχος αν τα 

προγράμματα μας (έργα) συμβαδίζουνε με την στρατηγική και εν 

συνεχεία γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις  

5. Με ποιο τρόπο οι εργαζόμενοι μαθαίνουν για την στρατηγική της 

επιχείρησης, και το τι ζητάει από αυτούς  

 Κατά την πρόσληψη τους, ενημερώνονται για το τι προσπαθεί να 

πετύχει η εταιρία και τι περιμένουμε από αυτούς 

 Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τους στόχους της εταιρίας 

και επιβεβαιώνουμε αν το κατανόησαν. Οι στόχοι θέτονται έτσι 

ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να συνεισφέρουν  

 Γίνεται προσπάθεια ώστε όσοι ενδιαφέρονται για την εταιρία 

(πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι) να γνωρίζουν για τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και τον τρόπο λειτουργίας. 

Γίνεται διαρκείς έλεγχος ότι ο τρόπος που λειτουργεί και 

ολοκληρώνει τα προγράμματα της η εταιρία λειτουργούν σωστά   

6. Θεωρείται ότι στην επιχείρηση σας όλοι έχουν κατανοήσει τους ρόλους 

τους σε σχέση με την στρατηγική  

 Ναι, από την αρχή τους είπαμε χρειάζεται η εταιρία 

 Φροντίζουμε για την διαρκή ενημέρωση τους και για τυχόν αλλαγές 

που πρόκειται να γίνουν 

 Γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με τους 

εργαζομένους (ή εκπροσώπους) τους και ενημερώνονται για την 

εικόνα που έχει η επιχείρηση     

Η εταιρία σας ανήκει στο ΜΕΚ (μητρώων κατασκευαστών) 

 Ναι  

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα  

 Όχι  
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Προσωπικό 

1. Γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού στην εταιρία  

 Όχι δεν γίνεται ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που φύγει κάποιος και πρέπει να αναπληρωθεί 

η θέση του 

 Γίνεται αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

2. Πως γίνεται η επικοινωνία μέσα στην Επιχείρηση  

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης, αν χρειάζεται κάποιος κάτι απλά 

ενημερώνει 

 Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ενημερώνουν μια φορά τον μήνα 

την διοίκηση για την πρόοδο των εργασιών ή για τυχόν 

προβλήματα 

 Υπάρχει διαρκείς επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων με 

στόχο η πληροφόρηση να γίνεται στο σωστό χρόνο.  

3. Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Όχι, μόνο σε περίπτωση αγοράς νέων μηχανημάτων  

 Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ικανότητες κάθε εργαζομένου και ανάλογα 

με το έργο και την θέση την οποία έχει επιλέγεται αν θα πρέπει να 

έχει έξτρα εκπαίδευση 

 Υπάρχει διαρκείς ενημέρωση για νέα προγράμματα/σεμινάρια, με 

στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων ώστε να βοηθήσουν την 

εταιρία να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει   

4. Με ποιο τρόπο επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι στην εταιρία 

 Οι πληρωμές τους γίνονται κανονικά, και σε κάποιες περιπτώσεις 

τους ευχαριστούμε αν είχαν καλή απόδοση 

 Υπάρχουν μπόνους παραγωγικότητας 

 Κάθε μήνα βραβεύεται ο καλύτερος υπάλληλος ανάλογα με τα 

αποτελέσματα από την αξιολόγηση που γίνεται από την διοίκηση     

5. Γίνονται αξιολογήσεις μέσα στην επιχείρηση για το πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι  
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 Όχι, από την στιγμή που είμαστε εμείς είναι και οι ίδιοι 

 Όχι, αλλά γίνεται συζήτηση μαζί τους για τυχόν προβλήματα 

 Ναι γιατί μας ενδιαφέρει να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι ώστε να 

είναι πιο αποδοτική στην εργασία τους  

6. Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή αποχωρήσεις των εργαζομένων 

 Απόλυση λόγω κακής απόδοσης  

 Αποχώρηση για άλλη δουλειά με καλύτερα δεδομένα (χρήμα, 

ωράριο κλπ) 

 Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία λόγω προσωπικών 

προβλημάτων 

 Αναφέρατε άλλο λόγο 

7. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που αποχώρησαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  

 1 

8. Για πιο λόγω γίνεται πρόσληψη νέου ατόμου 

 Η εταιρία έκρινε ότι χρειάζεται παραπάνω άτομα για την 

ολοκλήρωση κάποιου έργου 

 Λόγω απόλυσης/αποχώρησης  

 Καλό βιογραφικό/σύσταση  

9. Ποιος ήταν ο αριθμός εργαζομένων που προσελήφθηκαν από την 

επιχείρηση την προηγούμενη τριετία  

 2 
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Προμηθευτές 

1. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή προμηθευτών 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος επιλογής  

 Με βάση την τιμή των προϊόντων, κοιτάμε πάντα να αγοράζουμε 

μετά από σύγκριση τιμών  

 Με βάση την τιμή την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που έχουμε 

από τους εκάστοτε προμηθευτές μας  

2. Γίνεται αξιολόγηση των προμηθευτών σας 

 Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιον 

 Γίνεται μια φορά τον χρόνο 

 Γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

3. Ο αριθμός των προμηθευτών σας 

 5 

4. Ποσοστό (%) της αξίας των προμηθειών σας από τον μεγαλύτερο 

προμηθευτή 

 (%) 

5. Ελέγχεται αν ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων/υλικών που 

παραγγείλατε ήρθε στον καθορισμένο (από τον προμηθευτή) χρόνο 

 Όχι, πιστεύουμε ότι θα έρθει στον σωστό χρόνο 

 Ναι, ενημερώνουμε από πριν τον προμηθευτή μας για το πότε 

χρειαζόμαστε τα υλικά/προϊόντα μας και βρισκόμαστε σε διαρκή 

επικοινωνία    
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Λειτουργική Διαδικασία   

1. Υπάρχει σύστημα σχεδιασμού/ανάπτυξης/κατασκευής 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα, θεωρούμε ότι τα πράγματα 

δουλεύουν ως έχουν 

 Σε κάθε νέο έργο οι προϊστάμενοι των τμημάτων ενημερώνουν τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν 

 Υπάρχουν γραπτώς όλες οι διαδικασίες και όλοι γνωρίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργάζονται σε ένα νέο/παλιό έργο 

2. Υπάρχει τρόπος βελτιώσεις των διαδικασιών σχεδιασμού / ανάπτυξης / 

κατασκευής 

 Τις περισσότερες φορές γίνονται όταν οι καταστάσεις το ορίζουν 

 Προσπαθούμε να δώσουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

προτείνουν τρόπους βελτιώσεις 

 Μετά το πέρας των εργασιών κάθε έργου γίνεται συζήτηση με τους 

εργαζομένους για τα προβλήματα που προέκυψαν με σκοπό την 

εξεύρεση νέων καλύτερων διαδικασιών  

3. Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή έργου 

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, αν πιστεύουμε ότι θα μας 

βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας τότε θα κάνουμε 

 Αποφασίζουμε με βάση το τι θέλουν οι πελάτες μας 

 Υπάρχει ειδικό τμήμα το οποίο ενημερώνεται για την κατάσταση της 

αγοράς/περιοχής και τις ανάγκες των πελατών και εν συνεχεία 

αποφασίζουμε 

4. Με ποιο τρόπο γίνεται η σχεδίαση νέων έργων  

 Η σχεδίαση νέων έργων βασίζεται στην λογική των παλιών, από την 

στιγμή που είχαν την απαιτούμενη επιτυχία δεν υπάρχει λόγος για 

αλλαγή 

 Η σχεδίαση γίνεται με βάση της απαιτήσεις του πελάτη και της 

εποχής  

 Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους ώστε τα έργα μας να είναι 

καινοτόμα και δημιουργικά  
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5. Η επιχείρηση δίνει εργολαβίες 

 Όχι το προσωπικό είναι αρκετό και πλήρως εκπαιδευμένο για να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εργασία 

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, πχ λόγω πίεσης χρόνου  

 Ναι  

6. Με πιο τρόπο γίνεται η επιλογή εργολαβιών 

 Με βάση την καλύτερη οικονομική προσφορά 

 Με βάση την ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης παλιών εργασιών  

 Την πιο οικονομική προσφορά από τις προσφορές προ-

αξιολογημένων υπεργολάβων για θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας  

7. Σε ένα έργο πόσα διαφορετικά συνεργεία (από εργολαβίες) συμμετέχουν 

 3 

8. Η εταιρία αναλαμβάνει υπεργολαβίες άλλων επιχειρήσεων  

 Όχι 

 Ναι αν συμβαδίζει με τους στόχους της 

9. Ποιος είναι ο χρόνος που αφορά την προετοιμασία προσφορών για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

 10 εβδομάδες 

10. Αριθμός προσφορών που υπέβαλε η επιχείρηση την τελευταία τριετία 

 25 

11. Αριθμός προσφορών που έγιναν δεκτές  

 6 

12. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών γίνεται παράδοση φακέλου με όλα 

τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα στον Ιδιοκτήτη  

 Όχι 

 Ναι αν τα ζητήσει 

 Ναι  
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Πελάτες 

1. Με ποιο τρόπο αξιολογείται την συμπεριφορά της εταιρίας σας προς τον 

πελάτη 

 Δεν υπάρχει κάποιο είδος μέτρησης συμπεριφοράς 

 Βασιζόμαστε στα παράπονα πελατών αν υπάρχουν, σε ευχαριστήρια 

των πελατών προς την διεύθυνση, και στις καλές κριτικές τους. Δεν 

υπάρχει όμως καταγραφή των παραπάνω δεδομένων 

 Γίνεται καταγραφή όλων των δεδομένων και συζήτηση με τους 

άμεσα εμπλεκόμενους της εταιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

 Σε κάθε επίσκεψη πελάτη μαζί με το φάκελο της εταιρίας του 

παραδίδουμε και ένα φυλλάδιο παραπόνων και ευχαριστιών και εν 

συνεχεία αυτά καταγράφονται και συζητιούνταν μέσα στην εταιρία    

2. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) την τελευταία τριετία 

 150 

3. Αριθμός πελατών (ενδιαφερόμενων) που τελικά έγιναν αγοραστές  

 20 

4. Διατηρείται έγγραφα με τις απαιτήσεις των πελατών σας  

 Όχι, 

 Ναι, μέσα από τις απαιτήσεις των πελατών μας καταφέρνουμε να 

συμβαδίζουμε με τις τάσεις το εποχής    

5. Με ποιο τρόπο επιδιώκετε να βελτιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες 

σας  

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες είναι πολύ καλές και δεν χρειάζονται 

βελτίωση 

 Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας τελειώνουν από την στιγμή που 

του παραδώσουμε την κατασκευή του 

 Στην εταιρία υπάρχει ερωτηματολόγιο για τους πελάτες με σκοπό 

να μάθουμε τι δεν τους άρεσε ώστε να το αλλάξουμε 

 Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε έχοντας ως βάση τις αντιδράσεις 

των πελατών 
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Μάρκετινγκ Επιχείρησης 

1. Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ 

 Υπάρχει τμήμα Μάρκετινγκ το οποίο λειτουργεί μέσα από το τμήμα 

πωλήσεων της επιχείρησης  

 Υπάρχει καθώς θεωρούμε ότι είναι από τα σημαντικά τμήματα της 

επιχείρησης   

2. Γίνονται έρευνες αγοράς 

 Όχι θεωρούμε ότι είμαστε γνώστες τις αγοράς 

 Γίνονται αλλά όχι συστηματικά 

 Γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες  

 Υπάρχει ειδικό τμήμα 

3. Η αποφάσεις για την στρατηγική Μάρκετινγκ παίρνονται   

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική Μάρκετινγκ 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από συζήτηση μέσα στο τμήμα 

Μάρκετινγκ και εν συνεχεία συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

για την τελική έγκριση 

 Η στρατηγική προκύπτει μετά από έρευνα  

4.Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος διαφήμισης σας τελευταία τρία χρόνια  

 Εφημερίδες,  Περιοδικά 

 Έντυπο υλικό…..(1) 

 Τηλεόραση, Ραδιόφωνο 

 Υπαίθρια Διαφήμιση 

5. Με ποιο τρόπο αποφασίζετε για τη Διαφήμιση 

 Καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν συνεργάζεται η 

εταιρία με διαφημιστική εταιρία 

 Η επιχείρηση συνεργάζεται με διαφημιστικό/α γραφεία για την 

καλύτερη προβολή της  

6. Τι ποσό ξοδέψατε τα τελευταία 3 χρόνια για Μάρκετινγκ/Διαφήμιση  

 2000 
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Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία 

1. Υπάρχει τμήμα έρευνα και ανάπτυξης στην επιχείρηση  

 Όχι, η μόνη ενημέρωση είναι μέσα από το διαδίκτυο και από τον κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά  

 Ναι υπάρχει ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

 Υπάρχει συνεργασία έναντι αμοιβής με άλλες επιχειρήσεις 

2. Πιο ήταν το ποσό το οποίο επενδύσατε τα τελευταία τρία χρόνια για 

έρευνα και ανάπτυξη   

 12000 

3. Σε σχέση με το κέρδος της επιχείρησης πιο ήταν το ποσοστό επένδυσης  

              (%)  

4. Ποια ήταν η δαπάνη για αγορά νέων μηχανημάτων(π.χ. plotter ή κάποιο 

νέο μηχάνημα για το εργοτάξιο), αγορά τεχνολογίας (κάποια προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σχεδιαστικά είτε λογιστικά) 

 7000 

5. Γίνεται χρήση του Internet (εταιρική ιστοσελίδα)  

 Όχι, δεν το χρειάζεται η επιχείρηση ακόμα 

 Ενδιαφέρει την εταιρία και πρόκειται να αναπτυχθεί προσεχώς  

 Υπάρχει ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο με δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους πελάτες  

6. Υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Όχι, όλα γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο 

 Όχι αλλά πρόκειται να γίνει επένδυση  

 Ναι η εταιρία μας έχει ολοκληρωμένο σύστημα  

7. Υπάρχουν Υπολογιστές (PC ή Laptop) στην εταιρία 

 Όχι δεν υπάρχουν, πρόκειται να αγοράσουμε  

 Ναι, αλλά μόνο στο γραφείο του διευθυντή 

 Υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται  

 Ναι, κάθε εργαζόμενος έχει υπολογιστή  
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8. Κάθε πότε γίνονται συζητήσεις για τα σχέδια της εταιρίας 

 Δεν γίνονται συχνά, ξέρουμε τι πρέπει και πώς να το κάνουμε   

 Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις  

 Γίνονται 1 φορά τον χρόνο 

 Περισσότερο από 1 φορά τον χρόνο  

9. Έχετε υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης εκσυγχρονισμού εξοπλισμού ή 

πιστοποίησης ποιότητας από προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ 

 Ναι  

 Όχι 

10.  Έχουν κάποιοι από το προσωπικό της επιχείρησης σας παρακολουθήσει 

κατά το προηγούμενο έτος κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/ 

επαγγελματικής κατάρτισης; Εάν ναι, σε ποιο αντικείμενο 

 ΟΧΙ  

 Διοίκηση – μάρκετινγκ 

 Ανθρώπινοι πόροι 

 Υγιεινή και ασφάλεια του εργασιακού χώρου 

 Πληροφορική  

 Εξειδικευμένο σεμινάριο (στο αντικείμενο εργασίας)  

14. Αναφέρετε τα λογισμικά που χρησιμοποιείται  

 Αρχιτεκτονικά, Προοπτικά 

 Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Στατικά 

 Λογιστικά  
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Ποιότητα 

1. Υπάρχει στην εταιρία στρατηγική ποιότητας 

 Όχι, είμαστε σίγουρη για αυτό που κάνουμε  

 Ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι τις επιχείρησης  

 Υπάρχει γραπτώς και είναι ενημερωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι τις 

επιχείρησης  

2. Η επιχείρηση έχει κάποιο πιστοποιητικό ποιότητας 

 Ναι 

 Όχι 

 Όχι, αλλά είναι στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης να αποκτήσει   

3. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητας κατά την διάρκεια των εργασιών   

 Ναι 

 Όχι 

4. Η εταιρία εφαρμόζει έλεγχο ποιότητα κατά την παραλαβή πρώτων 

υλών/προϊόντων  

 Ναι 

 Όχι 

5. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας υπήρξε κάποιο έργο τις εταιρίας 

το οποίο παραδόθηκε αργότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο 

             

6. Κατά την διάρκεια τις τελευταίας τριετίας ποιος ήταν ο αριθμός 

προβλημάτων που αντιμετώπισαν αγοραστές εταιρίας σας  

 0 

7. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 

 Όλα  

8. Αριθμός έργων τελευταίας τριετίας που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

καθορισμένα, από το συμβόλαιο, όρια 
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9. Αριθμός έργων που χρειάστηκαν συμπληρωματικές εργασίες μετά το την 

αποπεράτωση των έργων  

  

10.  Λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις υπερβάσεων 

του προβλεπόμενου χρόνου εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με τον 

αρχικό προϋπολογισμό 

 Όχι, μόνο στο τέλος του έργου κοιτάμε τι έγινε  

 Ναι, γίνεται αμέσως συγκέντρωση προσωπικού για να δούμε τι πήγε 

στραβά και για την άμεση διόρθωση του 

11. Ελέγχονται οι πράξεις των στελεχών και γενικότερα όλων των 

εργαζομένων μετά το πέρας των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν  

 Ναι 

 Όχι 
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Αποθήκη  

1. Χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους η επιχείρηση  

 Ναι 

 Όχι 

2. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης 

 Όχι, γνωρίζει μόνο ο υπεύθυνος αποθήκης (εργαζόμενος εργοταξίου) 

 Όχι, αλλά πρόκειται να γίνει σύντομα 

 Ναι υπάρχει διαρκώς κάποιος εργαζόμενος στην αποθήκη ο οποίος 

καταγράφει τα προϊόντα/ πρώτες ύλες που υπάρχουν   

3. Κάθε πότε γίνεται καταγραφή των μηχανημάτων/πρώτων υλών που 

υπάρχουν στην αποθήκη  

Δεν έχει γίνει ποτέ 

 Μια φορά τον χρόνο  

……. Φορές ετησίως 

4. Γίνεται συντήρηση στην αποθήκη (πρώτες ύλες/μηχανήματα) 

 Ναι 

 Όχι 

5. Στην τελευταία τριετία ποιος ήταν ο αριθμός χαλασμένων μηχανημάτων 

λόγω κακής συντήρησης  
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Υγιεινή και ασφάλεια  

1. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση  

 Ναι   

 Όχι 

2. Τηρούνται η Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις του Τεχνικού Ασφαλείας  

Ναι   

 Όχι 

Μερικές από αυτές 

3. Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τα απαιτούμενα υλικά 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται εξέταση εργαζομένων μετά την πρόσληψη τους η την αλλαγή 

θέσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους  

Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

 Ναι   

 Όχι 

6. Εφαρμόζεται το Π.Δ. 71/88 ‘Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας 

Κτιρίων’ (32/Α) 

 Ναι   

 Όχι 

7. Γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 Ναι   

 Όχι 
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Εργοτάξιο  

1. Πόσα άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο 

   12 

2. Επίπεδο γνώσεων 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 Κάποιου άλλους Ιδρύματος (ΤΕΙ, Ηλεκτρολόγων)  

3. Κατά την διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο γίνεται μελέτη χρόνων και 

μεθόδων 

 Ναι   

 Όχι 

4. Γίνεται καταγραφή των εργασιών ημερησίως  

 Ναι   

 Όχι 

5. Υπάρχει επιβλέπων μηχανικός στο έργο εκτός από τον εργοδηγό έργου 

 Ναι   

 Όχι 

6. Η ενημέρωση των εργαζομένων του εργοταξίου γίνεται 

 Στο τέλος ή στην αρχή της επόμενης 

 Την στιγμή που πρέπει να γίνει 

 Μια φορά την εβδομάδα 

7. Πόσοι είναι η διάρκεια διαλλειμάτων κατά την ημέρα 

 15 λεπτά  

 30 λεπτά 

 …. λεπτά  

8. Σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται  

 Ο εργοδηγός μετά ο επιβλέπων μηχανικός και τέλος ο Διευθυντής 

 Μόνο ο διευθυντής της εταιρείας 

 Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Διευθυντής    

9. Υπάρχει τεχνικός ασφαλείας για το εργοτάξιο 
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 Ναι   

 Όχι 

10.  Τηρούνται τα βιβλία του Τεχνικού ασφαλείας και το ΣΑΥΥ, ΕΕΚ 

 Ναι   

 Όχι  

11.  Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο τηρούν τα προβλεπόμενα από την 

νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή  

 Ναι,  

 Όχι μόνο μερικοί    

 Όχι 

12. Ποιος είναι ο αριθμός ατυχημάτων τα τελευταία 3 χρόνια 

 0 

13.   Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

14. Υπάρχει γραφείο εργοταξίου για την εξυπηρέτηση πελατών 

 Ναι   

 Όχι 

15.  Γίνεται χωροταξική οργάνωση εργοταξίου 

 Ναι   

 Όχι 

16.  Υπάρχει συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (CPM/PERT/GANTT) 

 Ναι   

 Όχι 
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Βασικοί Δείκτες 

Απόδοσης 
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Εφαρμογή Βασικών Δεικτών Απόδοσης  

ΚΡΙ- Χρόνος  

Βασικός Δείκτης Απόδοσης - χρόνος 
Εταιρία 

1 

Εταιρία 

2 

Εταιρία 

3 

Χρόνος για την Κατασκευή (%) σε σχέση με 
παλιό έργο 31,56 1,76 15,50 

Προβλέψιμος χρόνος από στάδιο (A) στο (B) - 
σχεδιασμός 9,38 3,64 20,00 

Προβλέψιμος χρόνος από στάδιο (B) στο (C) - 
κατασκευή 2,56 33,33 11,43 

Προβλέψιμος χρόνος για σχεδίαση και 
κατασκευή από το (Α) στο (C) -8,00 -35,20 -32,03 

Προβλέψιμος χρόνος κατασκευής από αλλαγές 
πελατών 3,85 1,67 2,83 

Προβλέψιμος χρόνος κατασκευής από αλλαγές 
εταιρίας 6,41 8,33 8,53 

Χρόνος διορθώσεις προβλημάτων που 
προέκυψαν 4,00 5,00 7,00 

 

ΚΡΙ- Κόστος 

Βασικός Δείκτης Απόδοσης - Κόστος 
Εταιρία 

1 

Εταιρία 

2 

Εταιρία 

3 

Κόστος Κατασκευής -9,40 -12,56 -0,21 
Προβλέψιμο κόστος από στάδιο (A) στο (C) - 
σχεδιασμός -4,00 33,33 5,00 

Προβλέψιμο κόστος από στάδιο (β) στο (C) – 
κατασκευή 26,32 16,67 16,87 

Προβλέψιμο κόστος, στάδιο (A) στο (C)–
κατασκευή & Σχεδιασμός 19,41 8,38 2,99 

Προβλέψιμο κόστος Κατασκευής λόγω αλλαγών 
πελατών από το Β-C 0,32 0,83 0,80 

Προβλέψιμο κόστος Κατασκευής λόγω αλλαγών 
εταιρίας από το Β-C 0,84 0,33 0,33 

κόστος διορθώσεων λόγω προβλημάτων  C-D 0,42 1,00 1,43 
Κόστος γενικής κατασκευαστικής Χρήσης 9,80 8,29 2,49 
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Εταιρία 1 

Ποιότητα 

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 

έργου 

Δεν έγινε σταλαγμός από λάθος συνεργείου Σοβζτήδων,  

Πρόβλημα στην παραλαβή σωλήνων για τα όμβρια ύδατα 2 

Κακή τοιχοποιία, επιδιόρθωηση 

Κακή τοποθέτηση κουφομάτων, επιδιόρθωηση 

Σπάσιμο πλακιδίων από μεταφορά  

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον έλεχγο του έργου 

 Κακή λειτουργεία μποιλερ, επιστροφή στον προμηθευτη 

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την παράδοση 

 - 

 Μέτρηση επιπέδου εκπαίδευσης που είχαν οι εργαζόμενοι 

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός

έτος οπροηγούμεν ςεκπαίδευση αριθμός Συνολικος
= 2/15 = 13,3% 

Ασφάλεια και Υγιεινή  

 Μέτρηση ατυχημάτων (ποσοστό) 

100*
ετος αναν εργαζομένω όρος Μέσος

έτος ανά ατυχημάτων Αριθμός
= 0% 

 Μέτρηση απουσίας λόγω ασθένειας  

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός
έτος ανα ασθένειας γωέλειψαν λό πουν Εργαζομένω Αριθμός

 = 0 % 
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Εταιρία 2 

Ποιότητα  

Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου 

Προβλήματα Ηλεκτρολογικών λογω φθοράς καλωδίων,  

Επανακατασκευή τζακιού λόγω κακής τοποθέτησης 

Διόρθωση κουφομάτων  

Επανακατασκευή μπετονιέρας λογω προβλήματος κινητήρα 

Λόγω θερμιοκρασιάκών μεταβολών ανοιγμα αρμών σε πλακάκια 

Διπλή στεγανοποιηση δαπέδου λόγω υγρασίας 

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον έλεχγο του έργου 

 Δεν υποήρξε πρόβλημα 

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την παράδοση 

 - 

 Μέτρηση επιπέδου εκπαίδευσης που είχαν οι εργαζόμενοι 

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός

έτος οπροηγούμεν ςεκπαίδευση αριθμός Συνολικος
= 0/10 = 0% 

 

Ασφάλεια και Υγιεινή  

 Μέτρηση ατυχημάτων (ποσοστό) 

100*
ετος αναν εργαζομένω όρος Μέσος

έτος ανά ατυχημάτων Αριθμός
= 0% 

 Μέτρηση απουσίας λόγω ασθένειας  

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός
έτος ανα ασθένειας γωέλειψαν λό πουν Εργαζομένω Αριθμός

 = 0 % 
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Εταιρία 3 

Ποιότητα  

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 

έργου 

Αλλαγή κάσας από διογκομένη πολυστερινη  

Λόγω χαμηλών θερμοκρασιών δεν ‘έπιασε ο σοβάς’ 

Κακή τοποθέτηση κεγκιδωμάτων 

Κατά το γυάλισμα παρκέτων δημιουργήθηκε  

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον έλεχγο του έργου 

  

 Αναφέρεται πρόβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την παράδοση 

 - 

 Μέτρηση επιπέδου εκπαίδευσης που είχαν οι εργαζόμενοι 

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός

έτος οπροηγούμεν ςεκπαίδευση αριθμός Συνολικος
= 4/15 = 26,6% 

Ασφάλεια και Υγιεινή  

 Μέτρηση ατυχημάτων (ποσοστό) 

100*
ετος αναν εργαζομένω όρος Μέσος

έτος ανά ατυχημάτων Αριθμός
= 0% 

 Μέτρηση απουσίας λόγω ασθένειας  

100*
ετος οπροηγούμενν την εργαζομένω αριθμός Σταθερός
έτος ανα ασθένειας γωέλειψαν λό πουν Εργαζομένω Αριθμός

 = 0 % 
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Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Η Περίπτωση των Κατασκευαστικών Εταιριών 
 

Ικανοποίηση Πελατών  

Ερωτηματολόγιο – Βαθμολογήστε με άριστα το 10  

Α/Α Κεντρικά Γραφεία Από το 1 έως 10 

1 Αξία Εταιρίας  

2 Παρουσίαση Εταιρίας  

3 Σχεδιασμός  

4 Καινοτομία  

5 Αξιοπιστία εταιρίας  

6 Εξυπηρέτηση  

7 Χώροι εργασίας Γραφείων  

8 Συνεργασία   

9 Ραντεβού  

10 Παρουσίαση έργου  

11 After Sales  

 Κατασκευαστικό  

1 Συνολική Απόδοση   

2 Χρόνος παράδοσης  

3 Ποιότητα Κατασκευής  

4 Επίλυση Προβλημάτων  

5 Συνεργασία   

 Δείκτης 1:- Εικόνα Κεντρικών Γραφείων :- Σύνολο/ 11 

 Δείκτης 2:- Εικόνα Κατασκευαστικό:- Σύνολο/5  

 Δείκτης 3:- Εικόνα Εταιρίας:- (κεντρικά γραφεία + Κατασκευαστικό)/ 2 
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