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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
“GROWTH AWARDS”

1. Γενικά
ων

α. Η απονομή των 3 βραβείων ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας με τον τίτλο “Growth
Awards” (εφεξής ο “Διαγωνισμός”) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 121548701000 (εφεξής η «Grant
Thornton») και την ανώνυμη εταιρεία με τηνεπωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias
Ανώνυμη Εταιρεία», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (εφεξής η “Eurobank”).
β. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους. Η
συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης
αποδοχής των όρων αυτού, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των
αρμοδίων οργάνων του Διαγωνισμού, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι
συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους.
γ. Η Grant Thornton και η Eurobank έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους
όρους του Διαγωνισμού ή να ματαιώσουν αυτόν για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να
παρατείνουν ή συντoμεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική ανακοίνωση στον ειδικά
διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.growthawards.gr ή με οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ουδεμία αξίωση δύνανται να
προβάλουν έναντι της Grant Thornton και της Eurobank απορρέουσα από τις ως άνω
ενέργειες ή σε σχέση με αυτές, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
2. Στόχος
Ο Διαγωνισμός φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και να καταστεί το κορυφαίο μέσο αναγνώρισης της
επιχειρηματικής αριστείας και στήριξης της ανάπτυξης των δυναμικών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, στοχεύει να επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις εκείνες που κατάφεραν να
συνδυάσουν τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις με μία επιτυχημένη, σύγχρονη επιχειρηματική
ιστορία και που έχουν τη δυναμική να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου
επιχειρηματικότητας και εργασιακής κουλτούρας.
3. Συμμετοχή
α. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες, οι
οποίες θα προσκληθούν προς τούτο από τους διοργανωτές. Ειδικότερα, οι αποδεχόμενες τη
σχετική πρόσκληση εταιρείες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσα από τον ειδικά
διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.growthawards.gr, το αργότερο μέχρι
τη Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, τη σχετική φόρμα συμμετοχής,
συμπληρωμένη καταλλήλως και σύμφωνα με τις εμπεριεχόμενες σε αυτήν οδηγίες.
β. Οι συμμετέχουσες εταιρείες δηλώνουν και εγγυώνται με την υποβολή της δήλωσης
συμμετοχής ότι η υποψηφιότητά τους υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους νομίμως
και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο
εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες, ότι με την υποβολή της εν λόγω υποψηφιότητας,
τη χρήση, προβολή και βράβευση αυτής σύμφωνα με τους παρόντες όρους δεν
παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά
απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ότι αποδέχονται η εν λόγω συμμετοχή στο Διαγωνισμό να
προβληθεί στο ευρύ κοινό με κάθε τρόπο και μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο από τους

διοργανωτές, κάνοντας χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων τους στο
πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και της προβολής του.
γ. Οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης,
αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποψηφιότητας με παράνομο περιεχόμενο.
δ. Οι συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις
υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των
στοιχείων που δηλώνουν.
ε. Οι συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό εταιρείες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
κατοχύρωσης τυχόν δικαιωμάτων που σχετίζονται με την υποβαλλόμενη υποψηφιότητα
συμμετοχής.
4. Βραβεία Διαγωνισμού
α. Τα βραβεία του Διαγωνισμού έχουν ως εξής:







Πρώτο (Α΄) βραβείο: Λειτουργικής/Επιχειρησιακής βελτίωσης
Δεύτερο (Β΄) βραβείο: Ανάπτυξης προϊόντος/αγορών
Τρίτο (Γ΄) βραβείο: Ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής κουλτούρας
Τέταρτο (Δ΄) βραβείο: Επενδύσεων
Πέμπτο (Ε΄) βραβείο: Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Έκτο (ΣΤ΄) βραβείο: Επιχειρηματική Αριστείας

και θα συνοδεύονται για κάθε μία από τις έξι (6) νικήτριες από πάπυρο και ένα (1) γλυπτό του
Τήνιου γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου.
β. Δικαιούχοι των βραβείων είναι τα βραβευόμενα νομικά πρόσωπα και όχι οι εκπρόσωποι
αυτών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
5. Διαδικασία Αξιολόγησης / Όργανα Διαγωνισμού
Α΄ Φάση / Survey Team: Η Ομάδα Έρευνας (Survey Team) απαρτίζεται από έμπειρα
στελέχη της Grant Thornton, τα οποία θα αναζητήσουν μέσα από ένα πλήθος οκτώ χιλιάδων
εταιρειών (8.000) περίπου, τις εκατόν πενήντα έως διακόσιες (200) ελληνικές εταιρείες για
συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Το ως άνω πλήθος των οκτώ χιλιάδων (8.000) περίπου
εταιρειών έχει συλλεγεί νομίμως από την Grant Thornton και απαρτίζεται από εταιρείες με
δημόσια διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, καθώς και εταιρείες που περιλαμβάνονται σε βάσεις
δεδομένων που η Grant Thornton τηρεί νομίμως και τα οικονομικά στοιχεία των οποίων
αναλύονται στο πλαίσιο διεξαγωγής της ετήσιας χρηματοοικονομικής κλαδικής έρευνας που η
τελευταία εκπονεί.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση των ως άνω εταιρειών στην Α΄ Φάση θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα ειδικότερα και αναλυτικά προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας
κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης.
Οι κατά τα ως άνω επιλεγείσες εταιρείες, θα προσκληθούν από τους διοργανωτές να λάβουν
μέρος στο Διαγωνισμό και να αξιολογηθούν περαιτέρω αρχικώς από την Επιτροπή Ανάδειξης
Υποψηφίων (Nomination Committee) και τελικώς από την Επιτροπή Βράβευσης (Award
Committee) κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, υποβάλλοντας οι ίδιες
υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω του διαδικτυακού τόπου του
Διαγωνισμού www.growthawards.gr, αποδεχόμενες προηγουμένως τους παρόντες όρους.

Β΄ Φάση / Nomination Committee: Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination
Committee) του Διαγωνισμού απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Grant Thornton και
της Eurobank.
Είναι οκταμελής (8μελής), προεδρευόντων από κοινού των κ.κ. Νικόλαου Καραμούζη και
Βασίλειου Καζά, και την απαρτίζουν οι:
Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank.
Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton.
Κώστας Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.
Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Commercial
Banking της Eurobank.
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Global
Corporate Clients της Eurobank.
Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Services της Grant Thornton.
Θανάσης Ξύνας, Partner της Grant Thornton.
Δημήτρης Παντερλής, Director της Grant Thornton.
Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Nomination Committee, τα οποία διορίζονται από κοινού
από τους διοργανωτές, θα ανακοινώνεται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού www.growthawards.gr.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) είναι επιφορτισμένη με το έργο
της περαιτέρω αξιολόγησης των προκριθεισών σε αυτήν τη Φάση εταιρειών, οι οποίες
υπέβαλαν υποψηφιότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους,
προκειμένου να καταλήξει στις είκοσι (20) επικρατέστερες, οι οποίες θα προταθούν για
περαιτέρω αξιολόγηση στην Επιτροπή Βράβευσης (Award Committee).
Ειδικότερα, η αξιολόγηση των συμμετεχουσών εταιριών στη Φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα ειδικότερα και αναλυτικά προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας
κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) συγκαλείται με πρόσκληση των
Προέδρων της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6)μέλη της και
λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Για τις συνεδριάσεις της
τηρούνται πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Η Επιτροπή
Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) μπορεί να συνεδριάζει και μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Γ΄ Φάση / Award Committee: Η Επιτροπή Βράβευσης (Award Committee) είναι
δεκαπενταμελής (15μελής) και την απαρτίζουν, πέραν των κ.κ. Νικολάου Καραμούζη και
Βασίλειου Καζά, οι οποίοι και θα προεδρεύουν από κοινού αυτής, εξέχουσες προσωπικότητες
του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου της χώρας.
Στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις (2016 & 2018) συμμετείχαν οι παρακάτω εξέχουσες
προσωπικότητες της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας:


Ηρώ Αθανασίου, τ.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.



Ανδρέας Ανδρεάδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ &
Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΗ ΣΑΝΗ Α.Ε.



Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean Airlines.



Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων
& Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου Eurobank.



Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.



Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita Α.Ε.



Νέλλη Κάτσου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος της
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.



Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος ΤΕΜΕΣ Α.Ε.



Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.



Γιώργος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank
Bulgaria ΑD.



Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, Managing Director
ELECTRA HOTELS & RESORTS



Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΤΕ.



Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Πρόεδρος
Ομίλου QUEST



Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis Holdings S.A.



Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Navios Maritime Holdings.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Επιτροπή Βράβευσης (Award Committee), τα οποία
διορίζονται από κοινού από τους διοργανωτές, θα ανακοινώνεται στον ειδικά διαμορφωμένο
διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.growthawards.gr.
Η Επιτροπή Βράβευσης (Award Committee) είναι αρμόδια να αξιολογήσει εκ νέου τους
φακέλους υποψηφιότητας των είκοσι (20) επικρατέστερων εταιρειών που προκρίθηκαν από
την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) κατά το προηγούμενο στάδιο
και να ανακηρύξει τους έξι (6) νικητές του Διαγωνισμού.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα και αναλυτικά
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης.
Η Επιτροπή Βράβευσης (Award Committee) συγκαλείται με πρόσκληση των Προέδρων της,
βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη της και λαμβάνει
αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Για τις συνεδριάσεις της τηρούνται
πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Η Επιτροπή Βράβευσης (Award
Committee) μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Γραμματεία Διαγωνισμού: Tα ως άνω περιγραφόμενα όργανα του Διαγωνισμού θα
συνεπικουρούνται στo έργο τους από τη Γραμματεία του Διαγωνισμού, η οποία θα διορίζεται
από τους διοργανωτές. Πέραν της παροχής οποιασδήποτε απαιτούμενης βοήθειας στα
όργανα του Διαγωνισμού, η Γραμματεία του Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένη με το έργο της
αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής στις εταιρείες που προκρίθηκαν για συμμετοχή
μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης, καθώς και της παραλαβής και πρωτοκόλλησης (με

καταγραφή της ακριβούς ημερομηνίας παραλαβής) και οργάνωσης των υποβαλλόμενων
υποψηφιοτήτων σε φακέλους υποψηφιότητας, οι οποίοι θα προωθηθούν στα αρμόδια κάθε
φορά όργανα για αξιολόγηση.
6. Προβολή των έξι (6) νικητών
Οι νικητές του Διαγωνισμού, οι οποίοι υποχρεούνται να παρευρεθούν στην ειδική τελετή
βράβευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, θα τύχουν προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνίας με
τον τρόπο που θα επιλέξουν η Grant Thornton και η Eurobank, παρέχουν δε ήδη τη
συγκατάθεσή τους προς τούτο.

7. Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού
Ενημέρωση σχετική με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα αναρτάται στον
ειδικό διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.growthawards.gr, με
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των βραβείων το
η
αργότερο την 14 Μαρτίου 2019.
8. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, παραχώρηση άδειας προβολής και χρήσης
για τους σκοπούς του Διαγωνισμού
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με τη συμμετοχή τους σε αυτόν παρέχουν στην Grant
Thornton και τη Eurobank μη αποκλειστική άδεια προβολής και χρήσης, στο πλαίσιο και
αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, της υποψηφιότητάς τους, με διάρκεια πέντε
(5) έτη.
9. Παραμονή αντιγράφων στους διοργανωτές
Αντίγραφα όλων των υποψηφιοτήτων, καθώς και φωτογραφικό κ.λπ. υλικό από το
Διαγωνισμό, τη βράβευση κ.λπ. θα παραμείνουν στην Grant Thornton και τη Eurobank για
αρχειακούς λόγους.
10. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων
α. Η Grant Thornton και η Eurobank ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και εν γένει χρηστών του
διαδικτυακού τόπου του Διαγωνισμού www.growthawards.gr, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, αναφορικά με τους
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, η Grant Thornton και η Eurobank ενημερώνουν ότι θα
επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται από αυτούς, σύμφωνα με τους
παρόντες όρους, προς το σκοπό της ορθής διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού,
καθώς και της προβολής των υποψηφιοτήτων κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη
και θα διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα αποστελλόμενα, είτε μέσω του
διαδικτυακού τόπου του Διαγωνισμού www.growthawards.gr είτε σε φυσική μορφή, από τους
συμμετέχοντες στοιχεία. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν, θα
διαγραφούν από την Grant Thornton και τη Eurobank οριστικά μετά το πέρας του

Διαγωνισμού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία προβλέπεται άλλως από την παρούσα
προκήρυξη. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε υποκείμενο του οποίου τα
δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα,
διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12
και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα). Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνήσουν με το info@growthawards.gr.
Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς διεξαγωγής και προβολής
του Διαγωνισμού και των υποψηφιοτήτων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, θα
είναι στελέχη και υπάλληλοι της Grant Thornton και της Eurobank, τα όργανα του
Διαγωνισμού, καθώς και συνεργαζόμενες με την Grant Thornton και τη Eurobank εταιρείες και
φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Διαγωνισμού και των
υποψηφιοτήτων, ιδίως δε εταιρείες διαφημιστικές, διοργάνωσης events, μέσα μαζικής
ενημέρωσης κ.λπ..
β. H συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και
συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων τους
προσωπικού χαρακτήρα από την Grant Thornton και τη Eurobank, όπως αυτή αναλυτικώς
περιγράφεται ανωτέρω υπό την παρ. α, προς το σκοπό διεξαγωγής και υλοποίησης του
Διαγωνισμού, καθώς και προβολής αυτού και των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράρτημα Ι
Κριτήρια και Τρόπος Βαθμολόγησης

Α΄ Φάση
Υπεύθυνος: Grant Thornton
Α. Αρχικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Από το δείγμα των υπό εξέταση εταιρειών (8.000 περίπου) επιλέγονται αρχικά εκείνες οι εταιρείες που πληρούν τα
εξής στοιχεία επιλεξιμότητας:
•

Βρίσκονται σε λειτουργία για τουλάχιστον πέντε (5) συναπτά έτη.

•

Δεν περιλαμβάνονται ελληνικές εταιρείες που είναι θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων ή που την πλειοψηφία
του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των οποίων έχουν αλλοδαποί.

•

Πωλήσεις που ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) κατά μέσο όρο την τελευταία
πενταετία.

•

Περιλαμβάνονται αποκλειστικά εταιρείες που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Β. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Η χρηματοοικονομική ανάπτυξη και υγεία των εταιρειών αξιολογείται (βαθμολογείται) βάσει συγκεκριμένων
χρηματοοικονομικών κριτηρίων που προκύπτουν από τα δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (ΧΔ) που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ανάπτυξης:

Μεταβολή Πωλήσεων 2017-2011
Μεταβολή Πωλήσεων 2017-2015
% Μεταβολή Πωλήσεων 2017-2015
Μεταβολή EBITDA 2017-2015
% Μεταβολή EBITDA 2017-2015
Μέσο EBITDA 2017-2011
Μέσο EBITDA 2017-2015
Μεταβολή ΕΒΤ 2017-2015
% Μεταβολή ΕΒΤ 2017-2015

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής υγείας:

Μέσο ΕΒΤ 2017-2015
Μέσο ΕΒΤ 2017-2011
Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 2017
EBITDA / Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2017
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια 2017
Συνολικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 2017
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις 2017

EBITDA: Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
EBT: Κέρδη προ φόρων.

Κάθε εταιρεία και για κάθε ΧΔ βαθμολογείται βάσει της κατάταξής της σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Αυτή με
την καλύτερη επίδοση σε συγκεκριμένο ΧΔ λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολόγηση για αυτόν τον ΧΔ. Το άθροισμα
των βαθμών σε κάθε έναν από τους παραπάνω ΧΔ παράγει τη συνολική βαθμολογία για κάθε εταιρεία (Β1).
Με την παραπάνω διαδικασία επιλέγονται οι πρώτες εκατόν πενήντα έως διακόσιες (150-200) εταιρείες με την
υψηλότερη βαθμολογία Β1. Η βαθμολογία Β1 των εταιρειών αυτών ανάγεται σε κλίμακα ένα έως δέκα (1 – 10) (π.χ.
για επιλογή 200 εταιρειών, οι πρώτες 20 εταιρείες λαμβάνουν 10 βαθμούς, οι επόμενες 20 εταιρείες λαμβάνουν 9
βαθμούς κ.ο.κ.) και αυτήν την τελική βαθμολογία (ΤΒ1) μεταφέρουν οι εταιρείες στην επόμενη φάση.

Β΄ Φάση
Υπεύθυνος: Nomination Committee (NC)

Α. Βαθμολόγηση Ποιοτικών Κριτηρίων (ΒΠΚ)

Στη φάση αυτή, οι εταιρείες βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 στη βάση ποιοτικών κριτηρίων για πέντε (5)
κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

ΠΚ1 Λειτουργική/Επιχειρησιακή βελτίωση
Υιοθέτηση μιας πρωτοποριακής διαδικασίας, η οποία αποδεδειγμένα είχε θετική επίδραση στον οργανισμό
και η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως βέλτιστη λειτουργική πρακτική, με έμφαση να δίνεται στην
δυνατότητα να μπορεί να χαρακτηριστεί η διαδικασία αυτής ως πρότυπη.
ΠΚ2 Ανάπτυξη προϊόντος/αγορών
Καινοτομία, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η εισαγωγή υπαρχόντων προϊόντων στην αγορά με
νέο τρόπο. Έμφαση μπορεί να δίνεται στο βαθμό διείσδυσης του προϊόντος στην αγορά, το μερίδιο της
αγοράς που κατέχει, τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του από τον ανταγωνισμό, καθώς και τον εκτιμώμενο
κύκλο ζωής του. Επίσης, το κριτήριο αυτό μπορεί να αφορά και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ή/και
τη διασφάλιση αγορών, με έμφαση στη διείσδυση σε αγορές που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ή το
ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί μακροχρόνια και έχει παγιωθεί στην καταναλωτική συνείδηση.
ΠΚ3 Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα
Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που παρέχονται στους εργαζόμενους, ώστε να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτυχθούν. Δράσεις που στοχεύουν στη στήριξή της συνεχούς
εκπαίδευσης του προσωπικού, στην επένδυση σε πρότυπα και αξιοκρατικά συστήματα αξιολόγησης, στην
ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που έχει ως επίκεντρό της τον άνθρωπο. Διασφάλιση των θέσεων
εργασίας ή και αύξησή τους.
ΠΚ4 Επενδύσεις
Πραγματοποίηση

επενδύσεων

που

έχουν

ως

αποτέλεσμα

την

αύξηση

της

παραγωγικότητας/αποτελεσματικότητας/ανταγωνιστικότητας. Συνεισφορά στην αύξηση των θέσεων
εργασίας, ενδεχόμενη θετική επίδραση στο εθνικό εμπορικό ισοζύγιο και επένδυση σε περιοχές με ειδικά
χαρακτηριστικά δημογραφικά/ απασχόλησης/ οικονομικά.
ΠΚ5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση με γνώμονα την ουσιαστική συμβολή σε τομείς
γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Β. Τελική Βαθμολογία Β΄ Φάσης
Από τη βαθμολογία που μεταφέρει κάθε εταιρεία από την Α΄ Φάση (ΤΒ1) και τη συνολική βαθμολογία από τα ΠΚ της
Β΄ Φάσης προκύπτει η Τελική Βαθμολογία Β΄ Φάσης ως εξής:
ΤΒ2 = ΤΒ1 + (ΒΠΚ1+ΒΠΚ2+…+ΒΠΚ5)
Για πρόκριση στη Γ΄ Φάση θα επιλεγούν οι είκοσι (20) εταιρείες με την υψηλότερη βαθμολογία ΤΒ2.

Γ΄ Φάση
Υπεύθυνος: Award Committee (AC)

To NC θα παρουσιάσει στο AC τους φακέλους των είκοσι (20) προκριθεισών εταιρειών, όπως αυτές προέκυψαν από
τη Β΄ Φάση κατά τα ανωτέρω.
Οι φάκελοι θα περιλαμβάνουν:
-

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

-

Πληροφορίες κάθε εξεταζόμενου ΠΚ.

-

Βαθμολογίες Α΄ Φάσης (ΤΒ1) και Β΄ Φάσης (ΤΒ2).

Το AC, κατόπιν διαβούλευσης, θα προβεί σε ψηφοφορία ανά ΠΚ, για την ανάδειξη των νικητών ανά ΠΚ (5 συνολικά
νικητές), καθώς και το νικητή για το βραβείο συνολικής επιχειρηματικής αριστείας. Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί ως
εξής:
-

Οι υποψηφιότητες για το νικητή σε κάθε ΠΚ θα περιλαμβάνουν τις εταιρείες, όπως αυτές προέκυψαν από
τη Β΄ Φάση, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί στο συγκεκριμένο ΠΚ.

-

Κάθε μέλος του AC θα δίνει ένα (1) βαθμό στην υποψήφια εταιρεία που επιλέγει ως νικήτρια για κάθε ΠΚ.

-

Από το άθροισμα των ψήφων των μελών του AC προκύπτει για κάθε ΠΚ η τελική βαθμολογία της τρίτης
Φάσης ΤΒ3.

-

Νικήτριες αναδεικνύονται οι εταιρείες με υψηλότερο ΤΒ3 ανά ΠΚ.

-

Νικητής για το βραβείο συνολικής επιχειρηματικής αριστείας θα είναι η εταιρεία η οποία αξιολογείται πολύ
υψηλά από το AC για το σύνολο των ΠΚ..

