Επιλογή Επικρατέστερων Yποψηφίων
Ο κατάλογος των 10 τελικών υποψηφίων καταρτίζεται από τους επικρατέστερους που
προήλθαν από τις προτάσεις των μελών της ΕΕΔΕ. Η επιλογή πραγματοποιείται από
εκλεκτορικό σώμα.
Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από τα εξής 11 εξέχοντα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών
όλων των Ινστιτούτων και των Τομέων της ΕΕΔΕ, με την εξαίρεση των προέδρων τους οι
οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΕΕΔΕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Corporate Communications Manager, Delta Foods
S.A.
Γιώργος Βλαστός, Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργιών και Υποδομών
Πληροφορικής Ομίλου, Εθνική Τράπεζα
Χρύσα Βουλγαρίδου, Strategy & Risk Director, Crisismonitor .gr
Νότα Γιαννακούρα, Επιστημονική Εξειδικευμένη Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημήτρης Δουβρής, Partner /Head of Transactional Advisory Services, Grand
Thornton
Χριστίνα Καρτσιώτου, Management Consultant, Coach, Euroaxes Group of
Companies
Παντελής Κούκος, Πρόεδρος, Κ & Ο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Βασίλης Κρέλιος, Προϊστάμενος Λειτουργίας Σταθμών, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
(ΣΤΑ.ΣΥ.)
Ντορίτ Μεγήρ, CEO & Founder, CoinsClub.gr, Museumstore.gr, goormet.gr
Περικλής Τσαχαγέας, Σύμβουλος Διοίκησης, Viohalco
Διονύσης Τσίτος, Εμπορικός Διευθυντής, Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.

Οι εκλέκτορες σε κλειστή συνάντηση, αξιολογούν τα Βιογραφικά των υποψηφίων που
προτάθηκαν από, περισσότερα των τριών, μέλη της ΕΕΔΕ. Η αξιολόγηση γίνεται με
συγκεκριμένη βαθμολόγηση στα χαρακτηριστικά της επιτυχούς και αποτελεσματικής
διοίκησης που προκύπτουν από τα εξής:
•

Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης που διοικεί ο υποψήφιος

•

Την κοινωνική διάσταση της επιχείρησης που διοικεί

•

Την εξωστρέφεια και τη σχέση με τους πελάτες, που έχει η συγκεκριμένη επιχείρηση

•

Τις καινοτομίες, είτε σε προϊόντα ή σε υπηρεσίες, είτε στον τρόπο διοίκησης
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•

Τη διαχείριση, αλλά και δείκτες ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της
επιχείρησης, αν υπάρχουν

Τα στοιχεία για την αξιολόγηση των υποψηφίων προέρχονται από έρευνα γραφείου (desk
research) η οποία πραγματοποιείται από Ομάδα Εργασίας στην οποία συμμετέχουν ο κ.
Γεώργιος Αυλωνίτης, Ομότιμος καθηγητής Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing και η κ. Δήμητρα
Μπαρτζουλιάνου, Διευθύντρια Πιστοποιήσεων & Διεθνών Σχέσεων ΕΕΔΕ.
Οι δέκα (10) επικρατέστεροι προταθέντες ενημερώνονται γραπτώς για την υποψηφιότητά
τους από τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ και απαντούν επίσης γραπτώς (μέσω e-mail ή
ταχυδρομείου) αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Αξιολόγησης.
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