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Μέρος 1- Γενικά Σχόλια Επικυρωτή 

 
Περίληψη της απόδοσής σας σε σχέση με τα κριτήρια επικύρωσης,  για παράδειγμα κατά πόσο η εφαρμογή 
των δραστηριοτήτων βελτίωσης ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Radar: 

 Και τα τρία έργα παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο καινοτομίας με πολύ μεγάλη εστίαση σε θέματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφορίας. 

 Τα έργα βελτίωσης δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί και ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης του 
Συνεταιρισμού. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί, θα ενισχύσει τη προστιθέμενη αξία των έργων και θα  
κάνει κτήμα του Συνεταιρισμού την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση 
τους. 

 Η εργασία που υλοποιήθηκε για την ανάπτυξη και υλοποίηση των τριών έργων βελτίωσης ήταν 
πολύ μεθοδική και συστηματική. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα δύο από τα τρία έργα 
έχουν ολοκληρωθεί. 

 
 

Τα επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά που εντοπίσθηκαν κατά την επικύρωση: 

1. Ένα από τα πιο βασικά ισχυρά σημεία που επιδεικνύει ο οργανισμός είναι η δέσμευση της Διοίκησης 
του Συνεταιρισμού στην εφαρμογή της φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης και επιχειρηματικής 
αριστείας. 

2. Ο Συνεταιρισμός έχει υλοποιήσει αυτό-αξιολόγηση χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Μοντέλο 
Επιχειρηματικής Αριστείας (ΕΜΕΑ), το οποίο εμφανίζεται ότι έχει κατανοηθεί και έχει γίνει αποδεκτό 
από την διοίκηση. Αυτό υποδηλώνεται επίσης από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων βελτίωσης, οι 
οποίες σκοπεύουν στο να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές. 

3. Τα έργα που επιλέχθηκαν βασίζονται και υποστηρίζουν την Πολιτική και Στρατηγική του 
Συνεταιρισμού. 
 

Τα βασικά ισχυρά σημεία που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν: 

 Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι ποικίλες και η Διοίκηση προωθεί τη συμμετοχή του 
Συνεταιρισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ή σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε οργανισμούς με 
στόχο τη συνεργασία και συμμετοχή σε καινοτόμα ερευνητικά και επενδυτικά αναπτυξιακά, 
ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράμματα. 

 Ο Συνεταιρισμός κατέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία καινοτόμων τεχνολογιών αναπτυξιακού, 
ενεργειακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος 

 Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού είναι πάντα κοντά στα μέλη του προωθώντας τα συμφέροντα των 
μελών του. 

 Ο Συνεταιρισμός επενδύει στην καινοτομία και με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να ενισχύσει την 
στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Η Διοίκηση προωθεί τη διεύρυνση των επιστημονικών δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του 
Συνεταιρισμού. 

 Ο Συνεταιρισμός συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ή σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε 
οργανισμούς για άντληση επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων ή και δανείων με συμφέροντες όρους. 
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Οι βασικές περιοχές προς βελτίωση στις οποίες η επιχείρηση μπορούσε να εστιάσει είναι:  

 Κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση των βελτιωτικών ενεργειών, δεν ήταν εμφανής η διάχυση της 
γνώσης μέσω της ανταλλαγής απόψεων των ομάδων έργου μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο θα 
ενίσχυε την εξάπλωση και προώθηση της ομαδικής / δια-τμηματικής εργασίας.  

 Περιθώριο για βελτίωση υπάρχει στη πληρέστερη και τεκμηριωμένη διασύνδεση των 3 βελτιωτικών 
προσεγγίσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες προσεγγίσεις.  

 Δεν είχαν οριστεί ξεκάθαρα συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης και οι αντίστοιχοι στόχοι για την 
αποτελεσματικότητα των έργων βελτίωσης, και το μετρήσιμο όφελος που προκύπτει από αυτά για 
τον Συνεταιρισμό. 

 Η παραπάνω περιοχή προς βελτίωση ισχύει και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 
διεργασιών του Συνεταιρισμού. 

 Υπάρχει περιθώριο προς βελτίωση στη χρήση της σύγχρονής τεχνολογίας και μέσων για την 
αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία των μελών του Συνεταιρισμού. 

 Δεν υπάρχουν δράσεις “Benchmarking”  με αντίστοιχους οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση και την 
πρόσκτηση καλών πρακτικών. 

 
 

Προτάσεις/συστάσεις από τις οποίες θα μπορούσατε να επωφεληθείτε. 

 Και στα 3 έργα θα μπορούσαν να έχουν καταγραφεί από τις ομάδες έργου τα “Key Learning Points” 
ως επιστέγασμα της γνώσης που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων αυτών.  

 Η επιλογή των έργων ως αποτέλεσμα της αυτό-αξιολόγησης θα μπορούσε να είχε τεκμηριωθεί 
καλύτερα. 

 Για να αποκομίσει ο οργανισμός τα μέγιστα οφέλη από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα 
“Committed to Excellence” προτείνεται η επέκταση της λογικής RADAR και σε άλλες 
δραστηριότητες ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στην εταιρική δομή και κουλτούρα. 

 
 
 
 
Πιστοποίηση 
επετεύχθη 

  Πιστοποίηση 
δεν επετεύχθη 
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Μέρος 2 – Ανατροφοδότηση από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
βελτίωσης 
Το υπόλοιπο αυτής της αναφοράς είναι μια σελίδα ανά έργο, που αφορούν στις ισχυρότερες εντυπώσειςτου 
Επικυρωτή σε σχέση με τα κριτήρια του RADAR,  όπως εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. 
 

Αυτή η αναφορά περιγράφει τα ευρήματα επιγραμματικά, περισσότερες πληροφορίες μοιράστηκαν από τον 
επικυρωτή κατά τη διάρκεια της συνάντησης κλεισίματος και κάποιες στο σχετικό βοηθητικό υλικό της παρουσίασης. 
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Έργο Νο.1: Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού 
μειωμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τοποθέτηση λαμπτήρων 
μαγνητικής επαγωγής 
RADAR Εντύπωση & Παρατηρήσεις 

Αποτελέσματα 
 Το συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει πλήρως τη Στρατηγική του Συνεταιρισμού 

για καινοτομία και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του.  
 Το έργο επιτελέστηκε μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.  
 Είχαν οριστεί δείκτες για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου, 

καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του, αλλά 
σαν περιοχή προς βελτίωση αποτελεί η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για 
τους ανωτέρω δείκτες. 

Προσέγγιση  
 Η δραστηριότητα βελτίωσης σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του 

Συνεταιρισμού,  είναι σαφής, στοχεύει στην περιοχή προς βελτίωση που έχει 
εντοπιστεί κατά την αυτό-αξιολόγηση και συνδέεται με την Στρατηγική. Έχει 
τεκμηριωθεί πλήρως και σαφώς με την απαιτούμενη μορφή. Η τεκμηρίωση της 
διασύνδεσης της δραστηριότητας όμως με άλλες προσεγγίσεις δεν είναι 
εμφανής.  
 

Εφαρμογή 
 Η δραστηριότητα βελτίωσης έχει αναπτυχθεί συστηματικά και μεθοδικά. Έχει 

εφαρμοστεί και ενισχύει την λειτουργία του Συνεταιρισμού. Είχαν οριστεί 
συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες και είχαν τεθεί συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης της 
προόδου ανάπτυξης της δραστηριότητας.  
 

Αξιολόγηση & 
Αναθεώρηση 

 Η ομάδα έργου είχε την ευθύνη της τήρησης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης και τα μέλη της ομάδας συναντιόντουσαν σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα για την αξιολόγηση της πορείας του έργου με βάση 
συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης. Περιοχή προς βελτίωση αποτελεί το 
γεγονός ότι η ομάδα δεν κατέγραψε τα κυριότερα σημεία μάθησης από την 
διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου βελτίωσης.  
 

Γενικά Σχόλια 
 Τα αποτελέσματα του έργου αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενισχύουν 

τη Στρατηγική του Συνεταιρισμού για καινοτομία και ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης.  
 

 
 
 
Το ελάχιστο των 
απαιτήσεων 
επιτεύχθηκε 

  Το ελάχιστο των 
απαιτήσεων δεν 
επιτεύχθηκε 
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Έργο Νο. 2: Πρότυπος Τρόπος Ταχείας Δόμησης Κατοικιών Χαμηλού 
Κόστους με Πασσάλους και Πλαστικά ΠΑΝΕΛΣ. 
 
RADAR Εντύπωση & Παρατηρήσεις 

Αποτελέσματα  Το συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει τη Στρατηγική του Συνεταιρισμού και την 
επίτευξη του Οράματος του που είναι η Ανάπτυξη “έξυπνης” κοινότητας με 
κτιριακές μονάδες μηδενικού ισοζυγίου και η προώθηση και διάδοση 
τεχνογνωσίας και συναφών καινοτόμων τεχνολογιών αναπτυξιακού, 
ενεργειακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επίσης με το 
έργο αυτό υλοποιείται η κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού, δεδομένου 
ότι είναι Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός. 

 Το έργο επιτελέστηκε μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.  
 Είχαν οριστεί δείκτες και στόχοι για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης 

του έργου, οι οποίοι επιτεύχθηκαν, όπως επίσης και αντίστοιχοι δείκτες για την 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του. Περιοχή προς 
βελτίωση αποτελεί η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για τους ανωτέρω 
δείκτες. 
 

Προσέγγιση  
 Η δραστηριότητα βελτίωσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

του Συνεταιρισμού, είναι σαφής και συνδέεται με την Στρατηγική. Έχει 
τεκμηριωθεί πλήρως και σαφώς με την απαιτούμενη μορφή. Η τεκμηρίωση της 
διασύνδεσης της δραστηριότητας όμως με άλλες προσεγγίσεις δεν είναι 
εμφανής.  
 

Εφαρμογή 
 Η δραστηριότητα βελτίωσης έχει αναπτυχθεί συστηματικά και μεθοδικά. Είχαν 

οριστεί συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες και είχαν τεθεί συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης 
της προόδου ανάπτυξης της δραστηριότητας.  
 

Αξιολόγηση & 
Αναθεώρηση 

 Η ομάδα έργου είχε την ευθύνη της τήρησης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης, όπου τα μέλη της ομάδας συναντιόντουσαν σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα για την αξιολόγηση της πορείας του έργου με βάση 
συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης. Περιοχή προς βελτίωση αποτελεί το 
γεγονός ότι η ομάδα δεν κατέγραψε τα κυριότερα σημεία μάθησης από την 
διαδικασία ανάπτυξης του έργου βελτίωσης.  
 

Γενικά Σχόλια  Τα αποτελέσματα του έργου αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον 
Συνεταιρισμό, καθώς η ανάπτυξη ενός «Έξυπνου Ενεργειακού Οικισμού Με 
Μηδενική Εκπομπή Ρίπων» με τον οικονομικότερο και πλέον καινοτόμο τρόπο, 
παρουσιάζοντας στην Ελληνική αγορά την νέα σύγχρονη μέθοδο πράσινης 
δόμησης χαμηλού κόστους, ικανή να εφαρμοσθεί και σε βιομηχανικούς 
χώρους, αποτελεί κύριο Στρατηγικό στόχο του Συνεταιρισμού. 
 

 
 
 
 
 
Το ελάχιστο των 
απαιτήσεων 
επιτεύχθηκε 

  Το ελάχιστο των 
απαιτήσεων δεν 
επιτεύχθηκε 
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Έργο Νο. 3 : Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 
 
RADAR Εντύπωση & Παρατηρήσεις 

Αποτελέσματα 
 Το έργο επιτελέστηκε μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.  
 Είχαν οριστεί δείκτες και στόχοι για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης 

του έργου οι οποίοι επιτεύχθηκαν, όπως επίσης και αντίστοιχοι δείκτες για την 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του.  

 Περιοχή προς βελτίωση αποτελεί η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για τους 
ανωτέρω δείκτες. 
 

Προσέγγιση  
 Η δραστηριότητα βελτίωσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

του Συνεταιρισμού. 
 Οι προσεγγίσεις και διαδικασίες που ακολουθεί ο Συνεταιρισμός είναι στο 

πλαίσιο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση με 
απόλυτη πλειοψηφία (2/3) του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. 
 

Εφαρμογή 
 Η δραστηριότητα βελτίωσης έχει αναπτυχθεί συστηματικά και μεθοδικά. Είχαν 

οριστεί συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες και είχαν τεθεί συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης 
της προόδου ανάπτυξης της δραστηριότητας.  
 

Αξιολόγηση & 
Αναθεώρηση 

 Η ομάδα έργου είχε την ευθύνη της τήρησης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης και τα μέλη της ομάδας συναντιόντουσαν σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα για την αξιολόγηση της πορείας του έργου με βάση 
συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης. Περιοχή προς βελτίωση αποτελεί το 
γεγονός ότι η ομάδα δεν κατέγραψε τα κυριότερα σημεία μάθησης από την 
διαδικασία ανάπτυξης του έργου βελτίωσης.  
 

Γενικά Σχόλια 
 Τα αποτελέσματα του έργου αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενισχύουν 

τη Στρατηγική του Συνεταιρισμού για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 
 
 
 
 
Το ελάχιστο των 
απαιτήσεων 
επιτεύχθηκε 

  Το ελάχιστο των 
απαιτήσεων δεν 
επιτεύχθηκε 
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