There cannot be

Q_ality
without

u

«H ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ, ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ»
Υποβολή και Συγκέντρωση Προτάσεων Υποψηφιότητας
Οι προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από ευρύτατο και πολυάριθμο σώμα (προτείνοντες) αποτελούμενο
από: εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκούς,
συμβούλους ποιότητας, εκπροσώπους των φορέων πιστοποίησης, επικεφαλής των επιμελητηρίων στις
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και όλους τους ανακηρυχθέντες Quality Leaders. Κάθε ένας από τους
παραπάνω έχει δικαίωμα να προτείνει από έναν έως πέντε υποψήφιους για το Βραβείο.
Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και απευθείας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ή από τις επιχειρήσεις/
οργανισμούς όπου αυτοί εργάζονται.
Η υποβολή των προτάσεων υποψηφιότητας από τους προτείνοντες γίνεται προς τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ γραπτώς
- μέσω e-mail ή ταχυδρομείου.
Για όλους τους υποψήφιους πραγματοποιείται από την ΕΕΔΕ μία πρώτη επιλογή, μέσω της οποίας αποκλείονται
όσοι δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά κριτήρια ενημερώνονται γραπτώς για την υποψηφιότητά τους από την ΕΕΔΕ
και απαντούν επίσης γραπτώς (μέσω e-mail ή ταχυδρομείου) αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία
Αξιολόγησης.
Φάκελος Υποψηφιότητας
Οι φάκελοι υποψηφιότητας συμπληρώνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους που έχουν αποδεχθεί τη
συμμετοχή τους στη Διαδικασία και περιλαμβάνουν την αίτηση συμμετοχής και το βιογραφικό σημείωμα του
υποψήφιου στην αγγλική γλώσσα. Η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνει τα κυριότερα επιτεύγματα του υποψηφίου,
τις δεξιότητές του (με παραδείγματα εφαρμογής), την τεκμηριωμένη αναγνώριση που απολαμβάνει από τους
άλλους (συναδέλφους, συνεργάτες, διοίκηση, κοινωνία), την καλύτερη εμπειρία του καθώς και την επόμενη
κατάκτησή του στη γνώση. Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (μέσω e-mail ή
ταχυδρομείου) στην ΕΕΔΕ.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας ελέγχονται για την πληρότητά τους από την ΕΕΔΕ και παραδίδονται στην Επιτροπή
Αξιολόγησης μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων
Σε πρώτο στάδιο καταρτίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο κατάλογος των τελικών υποψηφίων. Η επιλογή
πραγματοποιείται σε κλειστές συναντήσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές συνεντεύξεις
για την αξιολόγησή τους. Τα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια βαθμολογούν βάσει των τυπικών κριτηρίων που
έχουν οριστεί από τον EOQ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από εκπρόσωπο του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ,
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακό εκπρόσωπο και τέσσερις εκλεγμένους
Έλληνες Quality Leaders.
Στη συνέχεια οι φάκελοι υποψηφιότητας των επικρατέστερων υποβάλλονται στην Κριτική Επιτροπή, η οποία,
αφού λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης, και βάσει των συντελεστών βαρύτητας
που έχει θεσπίσει ο EOQ, διαμορφώνει την πρόταση προς το Δ.Σ. της ΕΕΔΕ για τον καταλληλότερο υποψήφιο,
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 Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, τον
Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής, τον Αντιπρόεδρο του ΟΑΕΔ και από εκπρόσωπο
του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ.
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