Σειρά Εργαλείων «Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός των εργαλείων της σειράς «Η Αριστεία στην Πράξη» είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων/
οργανισµών στην εφαρµογή των Μοντέλων Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM Excellence Model, Ελληνικό
Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας), παρέχοντάς τους πρακτικά υποδείγµατα (εργαλεία) συστηµάτων και
διαδικασιών που θα µπορούσαν να καλύψουν κάποιες από τις απαιτήσεις των κριτηρίων των Μοντέλων.
Απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στη
σηµερινή ανταγωνιστική αγορά και αποφασίζουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Επιχειρηµατική
Αριστεία, ή έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους και συνεχίζουν ώστε να κατακτήσουν υψηλότερα επίπεδα
Αρίστευσης.
Τα εργαλεία διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα και είναι τα παρακάτω:

Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωµατείο µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη
διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των
µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου
µάνατζµεντ.
Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και
οργανισµοί του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα
και φυσικά πρόσωπα ανώτατα και ανώτερα
διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές
Πανεπιστηµίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα
που δραστηριοποιούνται το καθένα σε
εξειδικευµένες λειτουργίες του management και
τέσσερις τοµείς που ασχολούνται µε γενικότερα
θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε
µεγαλύτερα Management Associations παγκοσµίως
σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει,
κατά τη διάρκεια των 49 χρόνων λειτουργίας της,
περισσότερα από 400.000 στελέχη, έχει προσφέρει
περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα
από 14.800 εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το
Μεταπτυχιακό της πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε
22 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.300
αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η ∆ράση της αναπτύσσονται σε
πέντε βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, την
Ενηµέρωση, τη ∆ικτύωση, τη ∆ηµιουργία εργαλείων
και υποδοµών, την Επικοινωνία.

1. Η «Πορεία» ενός Οργανισµού προς την
Επιχειρηµατική Αριστεία
2. Αξιολόγηση ηγετικών ικανοτήτων και
περιγραφές χαρακτηριστικών µελών ηγετικής
οµάδας
3. Σύνδεση Οράµατος, Αποστολής µε στρατηγική
και κρίσιµες διεργασίες της εταιρίας (υπόδειγµα)
4. Η διαδικασία στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασµού
5. Χάρτης Κρίσιµων ∆ιεργασιών του Οργανισµού
6. Κάρτα ισοσταθµισµένων αποτελεσµάτων (ΚΙΑ BBSC), µε τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης
Στρατηγικής
7. Χάρτης µέσων και προσεγγίσεων για
αναθεώρηση διαδικασιών και συστηµάτων
8. Ευθυγράµµιση των δεικτών επίδοσης µε το
όραµα και τη στρατηγική χρησιµοποιώντας τη
λογική RADAR
9. Μοντέλα διαχείρισης αλλαγών

10. Σύστηµα συλλογής και ανάλυσης παραπόνων
11. Καταγραφή και αξιολόγηση των µέσων/
καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας
12. Σύνδεση των συστηµάτων διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού
13. Πίνακας πιθανών συνεργασιών και
συνεταιρισµών
14. Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των
ανθρώπων του Οργανισµού, ο εντοπισµός
εκπαιδευτικών αναγκών, η υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οι µεταξύ
τους διασυνδέσεις
15. Ερωτηµατολόγιο εσωτερικής επιθεώρησης
για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
16. Ερωτηµατολόγιο για αξιολόγηση του βαθµού
ωριµότητας ενός προγράµµατος ευταξίας,
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
(πρόγραµµα 5S )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

∆ηλώνοντας συµµετοχή στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηµατικής Αριστείας (ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ή/και
EFQM Levels of Excellence) αποκτήστε 4 εργαλεία της επιλογής σας χωρίς επιβάρυνση. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα αναλυτικά πληροφοριακά έντυπα των προγραµµάτων ή επικοινωνήστε µε το
Τµήµα Πιστοποιήσεων της ΕΕ∆Ε.

Ηµεροµηνίες – Κύκλοι Αξιολόγησης – ∆ιάρκεια Προγράµµατος
Η ΕΕ∆Ε διοργανώνει δύο κύκλους συµµετοχών το χρόνο. Ωστόσο, παράλληλα µε τους προκαθορισµένους
κύκλους συµµετοχής, η ΕΕ∆Ε δίνει τη δυνατότητα στους οργανισµούς να δηλώσουν συµµετοχή
οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέσα στο έτος επιθυµούν µε ειδικά προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα.
Συνολικά η διαδικασία σε κάθε ένα επίπεδο διαρκεί 6-9 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της
Αίτησης Συµµετοχής.

Ελληνικό Μοντέλο
Επιχειρηµατικής
Αριστείας από την ΕΕ∆Ε
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Το Ελληνικό
Μοντέλο
Επιχειρηµατικής
Αριστείας
Η ΕΕ∆Ε ανέλαβε την πρωτοβουλία
δηµιουργίας του Ελληνικού Μοντέλου
Επιχειρηµατικής Αριστείας, προσδοκώντας να
αποτελέσει ένα εργαλείο/βοήθηµα για την
ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα των
ελληνικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων.
Η εφαρµογή του πλέον διαδεδοµένου
Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής
Αριστείας EFQM στην Ελλάδα συστηµατικά
από το 2001, µέσα από το πρόγραµµα “EFQM
Levels of Excellence”, οδήγησε στην ανάγκη
για την προσαρµογή του στην ελληνική
πραγµατικότητα, ώστε να αποτελέσει ένα
εργαλείο πιο χρηστικό για κάθε Ελληνική
Επιχείρηση.
Το Ελληνικό Μοντέλο λαµβάνει υπόψη:

Τα κριτήρια του Ελληνικού Μοντέλου
Επιχειρηµατικής Αριστείας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
Υπάρχουν δύο ξεχωριστά επίπεδα Πιστοποίησης βάσει του Ελληνικού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας της ΕΕ∆Ε:
1) Πιστοποίηση για την Υιοθέτηση των Αρχών της Επιχειρηµατικής Αριστείας
2) Πιστοποίηση για την Επίτευξη των Αρχών της Επιχειρηµατικής Αριστείας (Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη ∆ιάκριση)
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επίπεδο

Υιοθετώντας τις αρχές
Επιχειρηµατικής Αριστείας

Το επίπεδο αυτό έχει σχεδιαστεί για οργανισµούς (Ιδιωτικού & ∆ηµοσίου Τοµέα) και
επιχειρησιακές µονάδες που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές
Επιχειρηµατικής Αριστείας. Το πρώτο επίπεδο του Ελληνικού Μοντέλου δίνει έµφαση
στην υιοθέτηση των αρχών που θα βοηθήσουν τον οργανισµό στο ταξίδι του για την
επιχειρηµατική αριστεία. Η συµµετοχή και δέσµευση όλων των συµµετόχων
(stakeholders) είναι απαραίτητη προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των αρχών και την εκτέλεση δραστηριοτήτων βελτίωσης
σύµφωνα µε αυτές.

Το πρώτο επίπεδο του προγράµµατος ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» βοηθά τις
επιχειρήσεις να εντρυφήσουν στις βασικές εκείνες αρχές που θα
λειτουργήσουν σαν εφόδια για µία επιτυχηµένη πορεία και την επίτευξη
µακροπρόθεσµων στόχων και αποτελεσµάτων.

• Το µέγεθος της Ελληνικής Επιχείρησης
• Τον χαρακτήρα της Ελληνικής Επιχείρησης
• Τις συνήθειες της Ελληνικής Επιχείρησης
• Την πληροφόρηση (ή µη πληροφόρηση) της
Ελληνικής Επιχείρησης
• Την εργοδοτική συµπεριφορά της Ελληνικής
Επιχείρησης
• Την επικοινωνία, εσωτερικά και εξωτερικά,
της Ελληνικής Επιχείρησης
• Την ευελιξία της Ελληνικής Επιχείρησης
• Τη λήψη αποφάσεων ως διαδικασία της
Ελληνικής Επιχείρησης
Τα αποτελέσµατα της Ελληνικής Επιχείρησης
και η σηµασία τους αποτελούν στοιχεία που
την διαφοροποιούν από τον µέσο όρο των
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων ή τουλάχιστον τον
µέσο όρο των Οργανισµών που είχε κατά νου
ο συντάκτης του Ευρωπαϊκού Μοντέλου
Επιχειρηµατικής Αριστείας.
Οι θεµελιώδεις Αρχές του Μοντέλου
αναθεωρήθηκαν προκειµένου να εκφράσουν
το σύγχρονο γίγνεσθαι. Οι αλλαγές στη
κοινωνική συµπεριφορά των Οργανισµών και
οι πρακτικές όπως ο σεβασµός στον πελάτη
έχουν πλέον γίνει αυτονόητες έννοιες.
Η κοινωνία της πληροφορίας έχει
διαφοροποιήσει µία πλατφόρµα
πληροφόρησης και ανταλλαγής γνώσης, ενώ
η ωριµότητα στη διαχείριση κινδύνων
συστηµατοποιείται.
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επίπεδο

Επιτυγχάνοντας τις αρχές
Επιχειρηµατικής Αριστείας
Το δεύτερο επίπεδο του Εθνικού Προγράµµατος Πιστοποίησης ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» έχει σχεδιαστεί
για επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τµήµατα που έχουν περάσει το στάδιο της
υιοθέτησης των αρχών επιχειρηµατικής αριστείας και καλούνται να εφαρµόσουν τις αρχές αυτές µέσω
συγκεκριµένων δράσεων. Το δεύτερο επίπεδο αποτελεί µία ευκαιρία για εµβάθυνση στο Ελληνικό
Μοντέλο και προσφέρει τα πλεονεκτήµατα µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τον εντοπισµό των
δυνατών και αδύνατων σηµείων, καθώς και των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση σε όλα τα επίπεδα
της επιχείρησης. Το επίπεδο αυτό του Ελληνικού Μοντέλου οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επίτευξη
αποτελεσµάτων επίδοσης και στον προσανατολισµό για συνεχή βελτίωση και µάθηση.

Στο επίπεδο «Επιτυγχάνοντας τις αρχές Επιχειρηµατικής Αριστείας» µία επιχείρηση έχει την
δυνατότητα να διακριθεί και να αποτελέσει υπόδειγµα δράσης και λειτουργίας (role Model).
Η βαθµολογία των επιχειρήσεων θα πρέπει να ισούται ή να ξεπερνά τις 300 µονάδες έπειτα
από την επιτόπια επίσκεψη των αξιολογητών. Βάσει της βαθµολογίας η ∆ιάκριση
διαµορφώνεται ως εξής:

Χάλκινη
∆ιάκριση

Αργυρή
∆ιάκριση

Χρυσή
∆ιάκριση

301 - 400

401 - 500

501 και πάνω

µονάδες

Πλεονεκτήµατα
Η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε κάθε ένα από τα Επίπεδα του
Εθνικού Προγράµµατος Πιστοποίησης ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα:
• Προσφέρει ξεχωριστή και µεγάλου κύρους αναγνώριση που
βασίζεται στα διεθνή δεδοµένα της Επιχειρηµατικής Αριστείας
αλλά και σε παράγοντες που πηγάζουν από την Ελληνική
πραγµατικότητα
• Προσφέρει ένα πλαίσιο για να αναγνωριστούν υπάρχουσες
πρωτοβουλίες, να αποφεύγονται επικαλύψεις και να
εντοπίζονται κενά
• Η επιχείρηση αξιολογείται αλλά παράλληλα λαµβάνει µια
αµερόληπτη και δοµηµένη ανατροφοδότηση για τα υλοποιηµένα έργα και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από

µονάδες

µονάδες

Προβολή και δηµοσιότητα
έµπειρους, ειδικά εκπαιδευµένους και εξουσιοδοτηµένους από την ΕΕ∆Ε Αξιολογητές/Επικυρωτές. Η
ανατροφοδότηση βοηθά τους οργανισµούς να προγραµµατίσουν τις επόµενες βελτιωτικές τους
ενέργειες και να µπούν σε τροχιά συνεχούς
βελτίωσης και ανάπτυξης
• Λειτουργεί ως πλαίσιο για το σύστηµα διοίκησης
του οργανισµού
• Αναγνωρίζει τη συστηµατική εφαρµογή των Αρχών
Επιχειρηµατικής Αριστείας προσαρµοσµένων σε µία
ελληνική επιχείρηση
• ∆ίνει την ευκαιρία δηµιουργίας υποδειγµατικών
επιχειρήσεων (role models) στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον

• Τρόπαιο αναγνώρισης ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
• Ειδικό λογότυπο αναγνώρισης για χρήση σε όλες τις προωθητικές ενέργειες και εταιρικά έντυπα
• Το τρόπαιο απονέµεται από την ΕΕ∆Ε στην ετήσια τελετή απονοµής – Τη µεγάλη Γιορτή της
Επιχειρηµατικής Αριστείας
• ∆ηµοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα
• Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και συνέδρια
• Τηλεοπτικές εκποµπές
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2) Πιστοποίηση για την Επίτευξη των Αρχών της Επιχειρηµατικής Αριστείας (Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη ∆ιάκριση)
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επίπεδο

Υιοθετώντας τις αρχές
Επιχειρηµατικής Αριστείας

Το επίπεδο αυτό έχει σχεδιαστεί για οργανισµούς (Ιδιωτικού & ∆ηµοσίου Τοµέα) και
επιχειρησιακές µονάδες που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές
Επιχειρηµατικής Αριστείας. Το πρώτο επίπεδο του Ελληνικού Μοντέλου δίνει έµφαση
στην υιοθέτηση των αρχών που θα βοηθήσουν τον οργανισµό στο ταξίδι του για την
επιχειρηµατική αριστεία. Η συµµετοχή και δέσµευση όλων των συµµετόχων
(stakeholders) είναι απαραίτητη προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των αρχών και την εκτέλεση δραστηριοτήτων βελτίωσης
σύµφωνα µε αυτές.

Το πρώτο επίπεδο του προγράµµατος ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» βοηθά τις
επιχειρήσεις να εντρυφήσουν στις βασικές εκείνες αρχές που θα
λειτουργήσουν σαν εφόδια για µία επιτυχηµένη πορεία και την επίτευξη
µακροπρόθεσµων στόχων και αποτελεσµάτων.

• Το µέγεθος της Ελληνικής Επιχείρησης
• Τον χαρακτήρα της Ελληνικής Επιχείρησης
• Τις συνήθειες της Ελληνικής Επιχείρησης
• Την πληροφόρηση (ή µη πληροφόρηση) της
Ελληνικής Επιχείρησης
• Την εργοδοτική συµπεριφορά της Ελληνικής
Επιχείρησης
• Την επικοινωνία, εσωτερικά και εξωτερικά,
της Ελληνικής Επιχείρησης
• Την ευελιξία της Ελληνικής Επιχείρησης
• Τη λήψη αποφάσεων ως διαδικασία της
Ελληνικής Επιχείρησης
Τα αποτελέσµατα της Ελληνικής Επιχείρησης
και η σηµασία τους αποτελούν στοιχεία που
την διαφοροποιούν από τον µέσο όρο των
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων ή τουλάχιστον τον
µέσο όρο των Οργανισµών που είχε κατά νου
ο συντάκτης του Ευρωπαϊκού Μοντέλου
Επιχειρηµατικής Αριστείας.
Οι θεµελιώδεις Αρχές του Μοντέλου
αναθεωρήθηκαν προκειµένου να εκφράσουν
το σύγχρονο γίγνεσθαι. Οι αλλαγές στη
κοινωνική συµπεριφορά των Οργανισµών και
οι πρακτικές όπως ο σεβασµός στον πελάτη
έχουν πλέον γίνει αυτονόητες έννοιες.
Η κοινωνία της πληροφορίας έχει
διαφοροποιήσει µία πλατφόρµα
πληροφόρησης και ανταλλαγής γνώσης, ενώ
η ωριµότητα στη διαχείριση κινδύνων
συστηµατοποιείται.
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επίπεδο

Επιτυγχάνοντας τις αρχές
Επιχειρηµατικής Αριστείας
Το δεύτερο επίπεδο του Εθνικού Προγράµµατος Πιστοποίησης ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» έχει σχεδιαστεί
για επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τµήµατα που έχουν περάσει το στάδιο της
υιοθέτησης των αρχών επιχειρηµατικής αριστείας και καλούνται να εφαρµόσουν τις αρχές αυτές µέσω
συγκεκριµένων δράσεων. Το δεύτερο επίπεδο αποτελεί µία ευκαιρία για εµβάθυνση στο Ελληνικό
Μοντέλο και προσφέρει τα πλεονεκτήµατα µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τον εντοπισµό των
δυνατών και αδύνατων σηµείων, καθώς και των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση σε όλα τα επίπεδα
της επιχείρησης. Το επίπεδο αυτό του Ελληνικού Μοντέλου οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επίτευξη
αποτελεσµάτων επίδοσης και στον προσανατολισµό για συνεχή βελτίωση και µάθηση.

Στο επίπεδο «Επιτυγχάνοντας τις αρχές Επιχειρηµατικής Αριστείας» µία επιχείρηση έχει την
δυνατότητα να διακριθεί και να αποτελέσει υπόδειγµα δράσης και λειτουργίας (role Model).
Η βαθµολογία των επιχειρήσεων θα πρέπει να ισούται ή να ξεπερνά τις 300 µονάδες έπειτα
από την επιτόπια επίσκεψη των αξιολογητών. Βάσει της βαθµολογίας η ∆ιάκριση
διαµορφώνεται ως εξής:

Χάλκινη
∆ιάκριση

Αργυρή
∆ιάκριση

Χρυσή
∆ιάκριση

301 - 400

401 - 500

501 και πάνω

µονάδες

Πλεονεκτήµατα
Η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε κάθε ένα από τα Επίπεδα του
Εθνικού Προγράµµατος Πιστοποίησης ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα:
• Προσφέρει ξεχωριστή και µεγάλου κύρους αναγνώριση που
βασίζεται στα διεθνή δεδοµένα της Επιχειρηµατικής Αριστείας
αλλά και σε παράγοντες που πηγάζουν από την Ελληνική
πραγµατικότητα
• Προσφέρει ένα πλαίσιο για να αναγνωριστούν υπάρχουσες
πρωτοβουλίες, να αποφεύγονται επικαλύψεις και να
εντοπίζονται κενά
• Η επιχείρηση αξιολογείται αλλά παράλληλα λαµβάνει µια
αµερόληπτη και δοµηµένη ανατροφοδότηση για τα υλοποιηµένα έργα και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από

µονάδες

µονάδες

Προβολή και δηµοσιότητα
έµπειρους, ειδικά εκπαιδευµένους και εξουσιοδοτηµένους από την ΕΕ∆Ε Αξιολογητές/Επικυρωτές. Η
ανατροφοδότηση βοηθά τους οργανισµούς να προγραµµατίσουν τις επόµενες βελτιωτικές τους
ενέργειες και να µπούν σε τροχιά συνεχούς
βελτίωσης και ανάπτυξης
• Λειτουργεί ως πλαίσιο για το σύστηµα διοίκησης
του οργανισµού
• Αναγνωρίζει τη συστηµατική εφαρµογή των Αρχών
Επιχειρηµατικής Αριστείας προσαρµοσµένων σε µία
ελληνική επιχείρηση
• ∆ίνει την ευκαιρία δηµιουργίας υποδειγµατικών
επιχειρήσεων (role models) στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον

• Τρόπαιο αναγνώρισης ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
• Ειδικό λογότυπο αναγνώρισης για χρήση σε όλες τις προωθητικές ενέργειες και εταιρικά έντυπα
• Το τρόπαιο απονέµεται από την ΕΕ∆Ε στην ετήσια τελετή απονοµής – Τη µεγάλη Γιορτή της
Επιχειρηµατικής Αριστείας
• ∆ηµοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα
• Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και συνέδρια
• Τηλεοπτικές εκποµπές

Σειρά Εργαλείων «Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός των εργαλείων της σειράς «Η Αριστεία στην Πράξη» είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων/
οργανισµών στην εφαρµογή των Μοντέλων Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM Excellence Model, Ελληνικό
Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας), παρέχοντάς τους πρακτικά υποδείγµατα (εργαλεία) συστηµάτων και
διαδικασιών που θα µπορούσαν να καλύψουν κάποιες από τις απαιτήσεις των κριτηρίων των Μοντέλων.
Απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στη
σηµερινή ανταγωνιστική αγορά και αποφασίζουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Επιχειρηµατική
Αριστεία, ή έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους και συνεχίζουν ώστε να κατακτήσουν υψηλότερα επίπεδα
Αρίστευσης.
Τα εργαλεία διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα και είναι τα παρακάτω:

Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωµατείο µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη
διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των
µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου
µάνατζµεντ.
Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και
οργανισµοί του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα
και φυσικά πρόσωπα ανώτατα και ανώτερα
διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές
Πανεπιστηµίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα
που δραστηριοποιούνται το καθένα σε
εξειδικευµένες λειτουργίες του management και
τέσσερις τοµείς που ασχολούνται µε γενικότερα
θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε
µεγαλύτερα Management Associations παγκοσµίως
σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει,
κατά τη διάρκεια των 49 χρόνων λειτουργίας της,
περισσότερα από 400.000 στελέχη, έχει προσφέρει
περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα
από 14.800 εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το
Μεταπτυχιακό της πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε
22 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.300
αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η ∆ράση της αναπτύσσονται σε
πέντε βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, την
Ενηµέρωση, τη ∆ικτύωση, τη ∆ηµιουργία εργαλείων
και υποδοµών, την Επικοινωνία.

1. Η «Πορεία» ενός Οργανισµού προς την
Επιχειρηµατική Αριστεία
2. Αξιολόγηση ηγετικών ικανοτήτων και
περιγραφές χαρακτηριστικών µελών ηγετικής
οµάδας
3. Σύνδεση Οράµατος, Αποστολής µε στρατηγική
και κρίσιµες διεργασίες της εταιρίας (υπόδειγµα)
4. Η διαδικασία στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασµού
5. Χάρτης Κρίσιµων ∆ιεργασιών του Οργανισµού
6. Κάρτα ισοσταθµισµένων αποτελεσµάτων (ΚΙΑ BBSC), µε τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης
Στρατηγικής
7. Χάρτης µέσων και προσεγγίσεων για
αναθεώρηση διαδικασιών και συστηµάτων
8. Ευθυγράµµιση των δεικτών επίδοσης µε το
όραµα και τη στρατηγική χρησιµοποιώντας τη
λογική RADAR
9. Μοντέλα διαχείρισης αλλαγών

10. Σύστηµα συλλογής και ανάλυσης παραπόνων
11. Καταγραφή και αξιολόγηση των µέσων/
καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας
12. Σύνδεση των συστηµάτων διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού
13. Πίνακας πιθανών συνεργασιών και
συνεταιρισµών
14. Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των
ανθρώπων του Οργανισµού, ο εντοπισµός
εκπαιδευτικών αναγκών, η υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οι µεταξύ
τους διασυνδέσεις
15. Ερωτηµατολόγιο εσωτερικής επιθεώρησης
για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
16. Ερωτηµατολόγιο για αξιολόγηση του βαθµού
ωριµότητας ενός προγράµµατος ευταξίας,
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
(πρόγραµµα 5S )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

∆ηλώνοντας συµµετοχή στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηµατικής Αριστείας (ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ή/και
EFQM Levels of Excellence) αποκτήστε 4 εργαλεία της επιλογής σας χωρίς επιβάρυνση. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα αναλυτικά πληροφοριακά έντυπα των προγραµµάτων ή επικοινωνήστε µε το
Τµήµα Πιστοποιήσεων της ΕΕ∆Ε.

Ηµεροµηνίες – Κύκλοι Αξιολόγησης – ∆ιάρκεια Προγράµµατος
Η ΕΕ∆Ε διοργανώνει δύο κύκλους συµµετοχών το χρόνο. Ωστόσο, παράλληλα µε τους προκαθορισµένους
κύκλους συµµετοχής, η ΕΕ∆Ε δίνει τη δυνατότητα στους οργανισµούς να δηλώσουν συµµετοχή
οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέσα στο έτος επιθυµούν µε ειδικά προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα.
Συνολικά η διαδικασία σε κάθε ένα επίπεδο διαρκεί 6-9 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της
Αίτησης Συµµετοχής.

Ελληνικό Μοντέλο
Επιχειρηµατικής
Αριστείας από την ΕΕ∆Ε

Πληροφορίες:

�

Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου,
κ. ∆ήµητρα Μπαρτζουλιάνου
��Τηλ.: 210-2112000 (εσωτ. *730, *514)
��Fax: 210-2112020
��certification@eede.gr
http://www.eede.gr/
��Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, 11144 Αθήνα

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σειρά Εργαλείων «Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός των εργαλείων της σειράς «Η Αριστεία στην Πράξη» είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων/
οργανισµών στην εφαρµογή των Μοντέλων Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM Excellence Model, Ελληνικό
Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας), παρέχοντάς τους πρακτικά υποδείγµατα (εργαλεία) συστηµάτων και
διαδικασιών που θα µπορούσαν να καλύψουν κάποιες από τις απαιτήσεις των κριτηρίων των Μοντέλων.
Απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στη
σηµερινή ανταγωνιστική αγορά και αποφασίζουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Επιχειρηµατική
Αριστεία, ή έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους και συνεχίζουν ώστε να κατακτήσουν υψηλότερα επίπεδα
Αρίστευσης.
Τα εργαλεία διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα και είναι τα παρακάτω:

Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωµατείο µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη
διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των
µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου
µάνατζµεντ.
Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και
οργανισµοί του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα
και φυσικά πρόσωπα ανώτατα και ανώτερα
διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές
Πανεπιστηµίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα
που δραστηριοποιούνται το καθένα σε
εξειδικευµένες λειτουργίες του management και
τέσσερις τοµείς που ασχολούνται µε γενικότερα
θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε
µεγαλύτερα Management Associations παγκοσµίως
σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει,
κατά τη διάρκεια των 49 χρόνων λειτουργίας της,
περισσότερα από 400.000 στελέχη, έχει προσφέρει
περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα
από 14.800 εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το
Μεταπτυχιακό της πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε
22 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.300
αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η ∆ράση της αναπτύσσονται σε
πέντε βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, την
Ενηµέρωση, τη ∆ικτύωση, τη ∆ηµιουργία εργαλείων
και υποδοµών, την Επικοινωνία.

1. Η «Πορεία» ενός Οργανισµού προς την
Επιχειρηµατική Αριστεία
2. Αξιολόγηση ηγετικών ικανοτήτων και
περιγραφές χαρακτηριστικών µελών ηγετικής
οµάδας
3. Σύνδεση Οράµατος, Αποστολής µε στρατηγική
και κρίσιµες διεργασίες της εταιρίας (υπόδειγµα)
4. Η διαδικασία στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασµού
5. Χάρτης Κρίσιµων ∆ιεργασιών του Οργανισµού
6. Κάρτα ισοσταθµισµένων αποτελεσµάτων (ΚΙΑ BBSC), µε τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης
Στρατηγικής
7. Χάρτης µέσων και προσεγγίσεων για
αναθεώρηση διαδικασιών και συστηµάτων
8. Ευθυγράµµιση των δεικτών επίδοσης µε το
όραµα και τη στρατηγική χρησιµοποιώντας τη
λογική RADAR
9. Μοντέλα διαχείρισης αλλαγών

10. Σύστηµα συλλογής και ανάλυσης παραπόνων
11. Καταγραφή και αξιολόγηση των µέσων/
καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας
12. Σύνδεση των συστηµάτων διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού
13. Πίνακας πιθανών συνεργασιών και
συνεταιρισµών
14. Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των
ανθρώπων του Οργανισµού, ο εντοπισµός
εκπαιδευτικών αναγκών, η υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οι µεταξύ
τους διασυνδέσεις
15. Ερωτηµατολόγιο εσωτερικής επιθεώρησης
για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
16. Ερωτηµατολόγιο για αξιολόγηση του βαθµού
ωριµότητας ενός προγράµµατος ευταξίας,
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
(πρόγραµµα 5S )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

∆ηλώνοντας συµµετοχή στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηµατικής Αριστείας (ΕΕ∆Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ή/και
EFQM Levels of Excellence) αποκτήστε 4 εργαλεία της επιλογής σας χωρίς επιβάρυνση. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα αναλυτικά πληροφοριακά έντυπα των προγραµµάτων ή επικοινωνήστε µε το
Τµήµα Πιστοποιήσεων της ΕΕ∆Ε.

Ηµεροµηνίες – Κύκλοι Αξιολόγησης – ∆ιάρκεια Προγράµµατος
Η ΕΕ∆Ε διοργανώνει δύο κύκλους συµµετοχών το χρόνο. Ωστόσο, παράλληλα µε τους προκαθορισµένους
κύκλους συµµετοχής, η ΕΕ∆Ε δίνει τη δυνατότητα στους οργανισµούς να δηλώσουν συµµετοχή
οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέσα στο έτος επιθυµούν µε ειδικά προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα.
Συνολικά η διαδικασία σε κάθε ένα επίπεδο διαρκεί 6-9 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της
Αίτησης Συµµετοχής.

Ελληνικό Μοντέλο
Επιχειρηµατικής
Αριστείας από την ΕΕ∆Ε

Πληροφορίες:

�

Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου,
κ. ∆ήµητρα Μπαρτζουλιάνου
��Τηλ.: 210-2112000 (εσωτ. *730, *514)
��Fax: 210-2112020
��certification@eede.gr
http://www.eede.gr/
��Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, 11144 Αθήνα

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

