There cannot be

Q_ality

HELLAS 2019

without

u

«H ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ,
ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ»
Για 18η συνεχόμενη χρονιά η ΕΕΔΕ
σε συνεργασία με τον European Organisation for Quality (EOQ),
στο πλαίσιο του Θεσμού “Quality Leader of the Year”,
επιβραβεύουν αυτόν που συστηματικά προωθεί
την ανάπτυξη της κουλτούρας και της πρακτικής
της ποιότητας στην ελληνική επιχείρηση,
ως βασική ανταγωνιστική προϋπόθεση για την είσοδο και την
παραμονή της σε μια απαιτητική αγορά.

...γιατί είναι θέμα Ποιότητας και το αναγνωρίζουμε

Η υψηλή ποιότητα δεν διαπραγματεύεται, επιβραβεύεται! Με το σύνθημα αυτό η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως εθνικός εκπρόσωπος του EOQ, προκηρύσσει για 18η χρονιά το Βραβείο για τον
Έλληνα Quality Leader of the Year.
Πρόκειται για ετήσιο πανευρωπαϊκό θεσμό που πραγματοποιείται από το 2002 από τον EOQ και σε εθνικό
επίπεδο από την ΕΕΔΕ.
Κατά τον EOQ “Quality Leader is a Leader in an organization having succeeded in moving the organization to
success for the different stakeholders through his leadership and through the change and Quality Processes
he has implemented directly through his team”. / «Ο Quality Leader κατέχει ηγετική θέση σε έναν οργανισμό,
τον οποίο κατευθύνει στην επιτυχία για καθεμία από τις διαφορετικές κατηγορίες συμμετόχων (stakeholders).
Η επιτυχία αυτή κατακτάται χάρη στην ηγεσία του αλλά και βάσει των αλλαγών και των διαδικασιών Ποιότητας
που εφαρμόζει μέσω της ομάδας που διοικεί άμεσα».
Το Βραβείο απονέμεται σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του ιδιωτικού ή δημόσιου
τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality manager) που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο οποίος προωθεί, κατά
τεκμήριο, την ποιότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του.
Το Βραβείο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο της Κεντρικής Εκδήλωσης για την Επιχειρηματική Αριστεία, «Αριστεία
2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2019.
Σε συνέχεια της διαδικασίας αυτής θα ανακηρυχθεί, όπως κάθε χρόνο, ο Ευρωπαίος Quality Leader of the
Year μεταξύ των Εθνικών Quality Leaders of the Year όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Η απονομή γίνεται στο
πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργανώνεται ετησίως από τον EOQ.
Αξίζει να σημειωθεί πως τον τίτλο αυτό έχουν κατακτήσει, από την έναρξη του θεσμού τέσσερις Έλληνες
αποδέκτες του Βραβείου.

Οι νικητές του Βραβείου 2002-2018:
• 2002 Νικόλαος Βιταντζάκης (ανακηρυχθής και European Quality Leader από τον EOQ)
• 2003 Παύλος Ευμορφίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, COCO-MAT (ανακηρυχθής και European Quality
Leader από τον EOQ)
• 2004 Γιώργος Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprises Shipping & Trading (ανακηρυχθής και European
Quality Leader από τον EOQ)
• 2005 Ευτυχία Κασελάκη, τότε Διευθύντρια στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, Τράπεζα Πειραιώς.
• 2006 Στέλιος Σταυρίδης, τότε CEO της Piscines Ideales ΑΕ
• 2007 Ρόδιος Γαμβρός, τότε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, Nestlé για την ΝΑ Ευρώπη
• 2008 Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, τότε Country Operations Manager, ΤΝΤ Ελλάδας
• 2009 Πέτρος Κατσαμπούρης, τότε Διευθύνων Σύμβουλος, Akzonobel / Βιβεχρώμ ΑΕ
• 2010 Παναγιώτης Φρόνιμος, τότε Γενικός Διευθυντής, ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ
• 2011 Γεώργιος Βελέντζας, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Καταστήματα Αφορολόγητων
Ειδών ΑΕ
• 2012 Κωνσταντινος Ευριπίδης, ιδρυτικό στέλεχος & Διευθύνων Σύμβουλος, Genesis Pharma (ανακηρυχθής
και European Quality Leader από τον EOQ)
• 2013 Ιωάννης Κοττεάκος, τότε Country Manager Ελλάδας και Κύπρου, SCA Hygiene Products
• 2014 Γιώργος Σκριμιζέας, Γενικός Διευθυντής, Allseas Marine SA
• 2015 Δημήτρης Συμεωνίδης, Διευθυντής Εργοστασίου, Nestlé Ελλάς
• 2016 Δημήτρης Δοντάς, Γενικός Διευθυντής, Knauf Γυψοποιΐα ΑΒΕΕ
• 2017 Άρης Δρόσης, Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Κέντρο ΝΟΚΙΑ
• 2018 Νικόλαος Μαζωνάκης, Διευθυντής Εργοστασίου Boehringer Ingelheim Ελλάς

Υποβολή Προτάσεων Υποψηφιότητας & Διαδικασία Αξιολόγησης
Οι προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από ευρύτατο σώμα προτεινόντων (ανώτατα στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι ποιότητας, εκπρόσωποι φορέων πιστοποίησης,
επικεφαλής επιμελητηρίων, ανακηρυχθέντες Quality Leaders) οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εμπειρία σε θέματα
θεωρίας και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και αριστείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο κάθε ένας
έχει δικαίωμα να προτείνει έως πέντε υποψήφιους για το Βραβείο. Να σημειωθεί ότι υποβολή υποψηφιότητας
μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο/ υποψήφιο.
Σε πρώτο στάδιο οι φάκελοι των υποψηφίων ελέγχονται για την πληρότητά τους από την ΕΕΔΕ και κατόπιν
εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Επιπλέον, οι υποψήφιοι παραχωρούν συνέντευξη προς την
Επιτροπή, η οποία τους βαθμολογεί βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει ο EOQ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακό εκπρόσωπο και τέσσερις Έλληνες Quality Leaders.
Στη συνέχεια, η Κριτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης,
αξιολογεί τους πέντε επικρατέστερους και διαμορφώνει την πρόταση για τον καταλληλότερο υποψήφιο προς
το Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του επιλέγει τον αποδέκτη του Βραβείου. Η Κριτική Επιτροπή
απαρτίζεται από τον Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας (European Quality Leader
2012), τον Πρόεδρο της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, τον Πρόεδρο του Ελληνικού
Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής, τον Αντιπρόεδρο του ΟΑΕΔ και από εκπρόσωπο του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ.

Σχετικά με τον EOQ
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ποιότητα (European Organization for Quality) είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ποιότητας και εφαρμογής της. Ο EOQ είναι ένας
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1956, με έδρα τις Βρυξέλλες. Σκοπός του είναι
η βελτίωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας σε θέματα
θεωρίας και εφαρμογής της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Μέσω του δικτύου του EOQ, οργανώσεις από χώρες
της Ευρώπης αλλά και απ’ όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες χιλιάδες εμπειρογνώμονες και
εταιρίες στον τομέα της ποιότητας. Ο οργανισμός ενεργεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και τη
διαχείριση της ποιότητας με την ευρύτερη έννοιά της, και ως βασικός φορέας επίδρασης στην εκπαίδευση σε
θέματα ποιότητας στην ευρύτερη έννοιά της.
Η ΕΕΔΕ, ως Full Member Organization (FMO's) του EOQ, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή στην Ελλάδα του
διαγωνισμού Quality Leader of the Year.

Θυμηθείτε…
17 Έλληνες Quality Leaders
4 European Quality Leaders

Και η επιτυχία συνεχίζεται…

Αναδείξτε τον Quality Leader of the Year
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