
 

 

 

 

 

 
 

   

ΟΦΔΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

Απφ ηελ κέρξη ηψξα πξαθηηθή 

ζηνλ Γηεζλή Δπηρεηξεκαηηθφ 

ζηίβν έρεη απνδεηρζεί φηη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθφηαηα νθέιε 

γηα ηελ Δηαηξία φπσο : 

 Δληνπηζκφο δπλαηψλ θαη 

αδχλαησλ ζεκείσλ θαη 

ζπλερήο βειηίσζε κέζσ ηεο 

πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο 

 Βειηίσζε εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε 

επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη πφξσλ 

 Δμάιεηςε πξνβιεκάησλ 

επηθνηλσλίαο θαη έιιεηςεο 

πιεξνθνξηψλ 

 Αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ 

ηεο ζχγθξηζεο κε ηνπο 

θαιχηεξνπο νξγαληζκνχο 

ζηελ Δπξψπε ζην είδνο ηνπ 

 Βειηίσζε Οηθνλνκηθψλ 

Απνηειεζκάησλ 

 Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ (κεηφρσλ, πειαηψλ, 

εξγαδνκέλσλ, θιπ) 

 Σεκαληηθή Παλεπξσπατθή 

πξνβνιή ζηελ αγνξά θαη 

ηελ θνηλσλία 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΔΙΑ 

(EFQM) 
 

Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο άξηζηεο 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζίγνπξε 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηε ζπλερή βειηίσζε κέζα ζε έλα 

ηδηαίηεξα δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Σχγρξνλεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ ην Δπξσπατθφ 

Μνληέιν Αξηζηείαο ηνπ European Foundation for Quality 

Management (EFQM), ηνπ νπνίνπ εηαίξνο ζηελ Διιάδα είλαη 

ε ΔΔΓΔ. Δίλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ 

πιαίζην ζηελ Δπξψπε.  

 

Έπεςνα ηος Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, 

μεηαξύ 600 εηαιπιών πος ακολούθηζαν ηo EFQM Business 

Excellence model και για μια πεπίοδο πένηε εηών ύζηεπα από ηη 

σπήζη, έδειξε ηα κάηωθι: 

 

Comparison Key Performance Indicators (increase in %) 
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Operating Income + 100%    Sales Income +100%    

Return on Sales +700    Shareholder value +50% 

    

 

 



 

 

 

Ο Καινοηομικός Γρόμος προς ηην 

Δπιχειρημαηκή Αριζηεία - Η Μέθοδος SAB ® 

Η εθαπμογή Μονηέλων Επισειπημαηικήρ Απιζηείαρ ζηην ππάξη, 

μέζω ηηρ αςηοαξιολόγηζηρ, παποςζιάζει ζημανηικέρ δςζκολίερ, 

πος αθοπούν ηόζο ζηην αποδοσή ηοςρ όζο και ζηην 

αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ ζςσνά επίπονηρ διαδικαζίαρ. 

  

Η «ΝΔΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ Α.Δ.», για ηην καλύηεπη δςναηή 

εθαπμογή ηος μονηέλος EFQM ζε εηαιπίερ και οπγανιζμούρ, 

ζςνεπγάζεηαι με ηη Γεπμανική εηαιπία ΙNNOSYS GmbH πος έσει 

αναπηύξει ζε ζςνεπγαζία με επώνςμερ γεπμανικέρ εηαιπίερ και με 

ηην επιζηημονική ςποζηήπιξη ηος πανεπιζηημίος Ruhr-

Universitaet Bochum ηηρ Γεπμανίαρ ηην καινοηομική μέθοδο 

αςηοαξιολόγηζηρ επισειπήζεων SAB ®.  

 

Η Μέθοδος SAB® - System Analyse Bewertung (Ανάλςζη και 

Αξιολόγηζη Σςζηημάηων) πποζθέπει ηην πιο αξιόπιζηη λύζη ζε 

εκαηονηάδερ επισειπήζειρ κάθε κλάδος ηηρ οικονομίαρ.  

 

Τα πλεονεκηήμαηα ηηρ καινοηομικήρ Μεθόδος SAB®  είναι όηι ζε 

ζςνολικό διάζηημα μόλιρ 3 ημεπών (ενώ οι ανηίζηοισερ ενέπγειερ 

με  ηιρ παπαδοζιακέρ μεθόδοςρ διαπκούν απκεηούρ μήνερ), ηα 

ζηελέση ηηρ εηαιπίαρ ζαρ όσι μόνο θα είναι ζε θέζη  να έσοςν 

ζαθέζηαηη εικόνα για ηα δςναηά και ηα αδύναηα ζημεία ηηρ 

επισείπηζηρ και ηων διαδικαζιών ηηρ, αλλά και πώρ να κινηθούν 

ππορ ηην Επισειπημαηική Απιζηεία.  

 

 

 

 
 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

ΠΔΛΑΣΩΝ 

 

 ROBERT BOSCH GMBH 

 

 KNORR-BREMSE GMBH 

 
 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 

ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ 

ΡΗΝΑΝΙΑ/ΒΔΣΦΑΛΙΑ, 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ 

ΡΗΝΑΝΙΑ/ΒΔΣΦΑΛΙΑ, 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ, ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

 ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ, ΜΟΝΑΥΟ 

 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ, ΒΡΔΜΗ 

 

 

 

 

ΝΔΣΩΡ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 

Λ. Κεθηζίαο 172, 15126, Μαξνχζη, Αζήλα 

Τει: 210 - 6149790, 6149880, Fax: 210 - 
6149799 

email: info@nestor.com.gr 

www.nestor.com.gr 
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