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Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία
Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει µία υγιή, κερδοφόρα και βιώσιµη επιχείρηση. Βιώσιµη 
επιχειρηµατικότητα χωρίς συνεχή προσπάθεια για επίτευξη Επιχειρηµατικής Αριστείας δεν 
υπάρχει. Η σταθερή επίτευξη αποτελεσµάτων από µία επιχείρηση προϋποθέτει µία σειρά από 
αρχές και αξίες που οδηγούν στην ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς 
να καταστρέφονται οι οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι. 

Υπάρχουν εκατοντάδες πρότυπα και εργαλεία για τη διαχείριση της ποιότητας. Ωστόσο, το 
ζητούµενο από κάθε επιχείρηση είναι ένα µοντέλο που αντιµετωπίζει ολιστικά το θέµα της 
Επιχειρηµατικής Αριστείας και οδηγεί βήµα προς βήµα στην επίτευξη των αποτελεσµάτων
που έχει ορίσει. Ένα µοντέλο, που µέσα από την επίδρασή του στην καθηµερινή λειτουργία µίας 
επιχείρησης συµπεριλαµβάνει όλες τις αρχές που είναι κρίσιµες για την αποτελεσµατικότητα και 
τη βιωσιµότητα. 

Αρχές και αξίες της Επιχειρηµατικής Αριστείας

Το διεθνές Mοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM
To EFQM (European Foundation for Quality Management) είναι ένας οργανισµός µε έδρα
τις Βρυξέλλες που δηµιουργήθηκε από µία οµάδα δεκατεσσάρων διακεκριµένων ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων µε έναν συγκεκριµένο σκοπό:

Να υποστηρίξει τη διοίκηση των ευρωπαϊκών εταιρειών, ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία
του να κάνουν την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών παράγοντα 
αποφασιστικής σηµασίας, για την επίτευξη ενός παγκόσµιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

Το EFQM, στο πλαίσιο µίας ενιαίας πολιτικής ποιότητας, ανέπτυξε και εφάρµοσε το Μοντέλο 
Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM. Το συγκεκριµένο µοντέλο αποτελεί ένα πρότυπο των ευρωπαϊκών 
οργανισµών και επιχειρήσεων.

Εθνικός εταίρος του EFQM για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η οποία συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations 
παγκοσµίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Η ΕΕΔΕ επέλεξε το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας 
Εξέλιξη για την προώθηση του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM, στο πλαίσιο ευρύτερης 
συνεργασίας τους µε στόχο την από κοινού υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης και της σύγχρονης 
επιχειρηµατικότητας στη χώρα. 

Διατήρηση Εξαιρετικών Αποτελεσµάτων

Επιτυχία µέσω των Ταλέντων
των Ανθρώπων

Διαχείριση µε Ευελιξία

Ηγεσία µε Όραµα, Έµπνευση και Ακεραιότητα
Αξιοποίηση της Δηµιουργικότητας & της Καινοτοµίας

Ανάπτυξη Οργανωτικής Ικανότητας

Δηµιουργία ενός Βιώσιµου Μέλλοντος

Προσθήκη Αξίας για τους Πελάτες



Τα κριτήρια αξιολόγησης του µοντέλου
Το Μοντέλο EFQM συνδέει την Επιχειρηµατική Αριστεία µε εννέα κριτήρια: πέντε προϋποθέσεις, 
οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχηµένη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και 
τέσσερα κριτήρια που στηρίζονται στα Αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται.Τα εννέα Κριτήρια 
Αξιολόγησης του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM, είναι: 

Το RADAR®

Η ποσοτική και η ποιοτική αξιολόγηση των συστηµάτων γίνεται µε το εργαλείο RADAR 
που αποτελείται από 4 στάδια: 

Η Αυτοαξιολόγηση
Ένα από τα πλέον σηµαντικά εργαλεία του Mοντέλου EFQM και αρχικό βήµα στην εφαρµογή του 
είναι η αυτοαξιολόγηση. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης επιτρέπει στην επιχείρηση να 
εντοπίσει τις περιοχές που επιδέχονται βελτίωση και συνιστά σαφείς βελτιωτικές δράσεις οι οποίες 
αποδίδουν συγκεκριµένα / µετρήσιµα αποτελέσµατα. Η αυτοαξιολόγηση απαντά στην κρίσιµη 
ερώτηση «τι πρέπει να βελτιώσουµε για να γίνουµε πολύ καλύτεροι;»

APPROACHES – Προσεγγίσεις

DEPLOYMENT – Εφαρµογή

ASSESSMENT & REFINE – Αξιολόγηση & Τελειοποίηση

RESULTS – Αποτελέσµατα

Ηγεσία Άνθρωποι

Στρατηγική

Συνεργασίες
& πόροι

Αποτελέσµατα
Ανθρώπων

Αποτελέσµατα
Πελατών

Κύρια
Αποτελέσµατα

Διαδικασίες,
Προϊόντα &
Υπηρεσίες

Μάθηση, Δηµιουργικότητα & Καινοτοµία

Προϋποθέσεις Αποτελέσµατα

Κοινωνικά
Αποτελέσµατα



Τα τρία επίπεδα του Μοντέλου Επιχειρηµατικής
Αριστείας EFQM
Υπάρχουν τρία ξεχωριστά επίπεδα διεθνούς πιστοποίησης βάσει του Μοντέλου 
Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM:

1. Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (EFQM Committed to Excellence) 
• Προσέγγιση 1 - Αξιολόγηση τριών έργων βελτίωσης για την απόκτηση
της Πιστοποίησης EFQM Committed to Excellence 1 star
• Προσέγγιση 2 - Αξιολόγηση των βασικών συστηµάτων της επιχείρησης για την 
απόκτηση της Πιστοποίησης EFQM Committed to Excellence 2 stars

2. Αναγνώριση για την Επιχειρηµατική Αριστεία (EFQM Recognised for Excellence)

3. Βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Award)

Γιατί µια εταιρεία να υιοθετήσει το EFQM;
• Γιατί είναι ένα ολιστικό και ολοκληρωµένο µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας
που συµβάλλει στη διαρκή βελτίωση των αποτελεσµάτων: 90% των επιχειρήσεων
που το αξιοποίησαν δήλωσαν ότι επηρεάστηκε θετικά η κερδοφορία τους

• Δεσµεύει την επιχείρηση σε ένα ταξίδι διαρκούς βελτίωσης

• Βελτιώνει σηµαντικά τα αποτελέσµατα και τη βιωσιµότητα της επιχείρησης

• Εισάγει σύγχρονα πρότυπα στη λειτουργία της επιχείρησης και µειώνει τους κινδύνους

• Προσφέρει µια παγκοσµίου κύρους πιστοποίηση: 95% των επιχειρήσεων
που το αξιοποίησαν δήλωσαν ότι επηρεάστηκε θετικά η εξωτερική τους φήµη 

• Βοηθά την επιχείρηση να γίνει πιο σχολαστική και αποτελεσµατική στον τρόπο
µε τον οποίο προτεραιοποιεί, καταγράφει και υλοποιεί βελτιωτικές δράσεις 

• Δίνει την ευκαιρία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) µε υποδειγµατικές 
επιχειρήσεις (role models) που εφαρµόζουν το ίδιο πλαίσιο

• Είναι ένας πρακτικός και εύχρηστος τρόπος για να αποκτήσουν οι οργανισµοί 
εµπειρία και εξοικείωση µε την φιλοσοφία της αυτοαξιολόγησης ως εργαλείο
για συνεχή βελτίωση

• Η επιχείρηση λαµβάνει µια αµερόληπτη και δοµηµένη ανατροφοδότηση,
από εξειδικευµένους Αξιολογητές / Επικυρωτές, που τη βοηθά να προγραµµατίσει
τις επόµενες βελτιωτικές ενέργειες  



Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη
Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη είναι µέλος του Οµίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, µε στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς 
πυλώνες του Οµίλου για την αποτελεσµατική υποστήριξη της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας
στη χώρα µας.

Η Εξέλιξη παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και υλοποιεί πρωτοπόρα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα κατάρτισης, µε επικέντρωση στους αναδυόµενους τοµείς της 
οικονοµίας: Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη, 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία. Όραµα της Εξέλιξης 
είναι να προωθήσει συστηµατικά τη βιώσιµη ανάπτυξη και την καινοτοµία στους κρίσιµους 
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, συµβάλλοντας καίρια στην υποστήριξη της σύγχρονης 
επιχειρηµατικότητας. 

Η Εξέλιξη σε συνεργασία µε την ΕΕΔΕ και εξειδικευµένους Συµβούλους Αριστείας προσφέρει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες σε κάθε ένα από τα Επίπεδα 
Επιχειρηµατικής Αριστείας του EFQM.

Πώς µπορεί η Εξέλιξη να υποστηρίξει µία επιχείρηση
στην πιστοποίηση κατά EFQM;

H Διαδικασία Πιστοποίησης

H Yποστήριξη από την Εξέλιξη

Aξιολόγηση &
Επιλογή
3 βελτιωτικών
δράσεων

Προγραµµατισµός
& υλοποίηση
των Βελτιωτικών
Δράσεων

Επίσκεψη
Επικυρωτή

Πιστοποίηση

Workshop
Προετοιµασίας

Παροχή
Εργαλείων
Αυτοαξιολόγησης

Mελέτη Δράσεων
Βελτίωσης &
Ανατροφοδότηση

Πραγµατοποίηση
Εργαστηρίου
Προσοµοίωσης
Ελέγχου &
Παροχή
Ανατροφοδότησης



Ελευθερίου Βενιζέλου & Ρωµυλίας 154
Καστρί, Νέα Ερυθραία, Ελλάδα
Τ. 210 62 91 111 / 210 62 91 490 
E. info@excelixi.org
www.excelixi.org
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