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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜμΕ 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ EΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, 
Μαδρίτη, 24.01.2019  

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EFQM και η χρησιμότητά του για τις ΜμΕ, τους εργαζομένους 

και την κοινωνία.  

Η πρώτη ομιλήτρια της ημερίδας παρουσίασε τη σημασία της χρήσης ενός προτύπου 

διοίκησης για την αριστεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο ωφελεί τις 

επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία ως σύνολο. Συγκεκριμένα, συγκρατήθηκαν τα εξής: 

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται τόσο στις οικονομικές όσο και στις 

τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, διότι αυτές επηρεάζουν ταυτόχρονα τις 

μεγάλες εταιρείες αλλά και τις μικρότερες επιχειρήσεις. 

• Η συνεχής αλλαγή και προσαρμογή δεν αποτελούν απλά επιθυμία, αλλά είναι 

αναγκαίες. 

• Το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM Model) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκπλήρωσης των εν λόγω αλλαγών αφού 

δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν ανταγωνιστικότερες και 

παραγωγικότερες. 

• Ορισμένες από τις αξίες του συγκεκριμένου προτύπου είναι: 

o Δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος 

o Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

o Χρησιμοποίηση του ιδιαίτερου ταλέντου που κατέχει κάθε ένας 

ξεχωριστά 

o Διοίκηση με όραμα και έμπνευση 

o Ποιοτική προσφορά στους καταναλωτές 

• Σύμφωνα με το πρότυπο, οι αλλαγές θεσπίζονται αρχικά σε επίπεδο ηγεσίας, μέσω 

της οποίας θα προσαρμοστούν και τα υπόλοιπα τμήματα. Εν συνεχεία, τα 

αποτελέσματα θα φανούν στο προσωπικό, στους πελάτες αλλά και στην κοινωνία. 

• Το σημαντικότερο για την επίτευξη των αλλαγών είναι η αυτογνωσία της κάθε 

επιχείρησης για το που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή και, αναλόγως, οφείλει να 

πορεύεται. 

• Ιδιαίτερα για τις ΜμΕ, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα 

σημαντικές, κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ενός παρόμοιου προτύπου. 
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Ο δεύτερος ομιλητής ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις λανθασμένα δεν συμβουλεύονται τους 

εργαζομένους τους για θέματα που αφορούν αυτές. Αναλυτικότερα: 

• Είναι σημαντικό ο καθένας μας να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του κάθε 

επαγγέλματος, αφού με τον τρόπο αυτόν ο εργαζόμενος νοιώθει περισσότερο 

υπεύθυνος. 

• Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει καλύτερη άποψη για το τμήμα του και τον τρόπο 

εργασίας του, κάτι το οποίο τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την 

καινοτομία. 

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική και την ελεύθερη έκφραση των 

εργαζομένων για θέματα δομών, προϊόντων αλλά και του τρόπου οργάνωσης. 

• Επιχειρήσεις, ακόμη και διαφορετικών κλάδων, επωφελούνται αμφότερες από την 

ανταλλαγή γνώσεων και τρόπου διοίκησης, δεδομένου ότι οι εφαρμογές της μίας 

μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της άλλης. 

Η ομιλία έκλεισε με τη φράση του Αριστοτέλη: «Είμαστε αυτό που κάνουμε 

επανειλημμένως. Η τελειότητα δεν είναι μια πράξη αλλά μία συνήθεια». 

Η συγκεκριμένη ημερίδα, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, 

απευθύνονταν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όπως και στη χώρα μας, 

αποτελούν πλειοψηφία στην Ισπανία. Εάν οι τελευταίες επιτυγχάνουν την προσαρμογή 

στις εκάστοτε αλλαγές αλλά και στα εκσυγχρονισμένα πρότυπα διοικήσεως, θα 

βελτιώνεται η κάθε μία ξεχωριστά και ως συνέπεια η οικονομία κι η κοινωνία της κάθε 

χώρας. 
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