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ANAKOINΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΕ 
 

 
Στην τελευταία του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε θέματα σχετικά με τα Ermis 
Awards. 
Με αφορμή την αποχή της Ogilvy, επισημαίνονται τα εξής: 
 
 
1. Τα Ermis Awards είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στην Ελλάδα και διοργανώνεται με 

αυστηρές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα κρίσης. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να 
αναζητήσει την πορεία του έργου του σε όλες τις φάσεις και να διαπιστώσει πώς ψηφίστηκε 
αυτό. 

2. Τα Ermis Awards εξελίσσονται με βάση τις αλλαγές που γίνονται στο χώρο της επικοινωνίας 
και τις ανάγκες που διαπιστώνονται από τη διαρκή αξιολόγηση που κάνει η ΕΔΕΕ, σε επίπεδο 
έρευνας, όπως συμβαίνει σε κάθε brand, εμπορικό ή μη. 

3. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η κάθε Οργανωτική Επιτροπή, 
όπως αποτελείται από έγκριτα στελέχη του κλάδου, αναλαμβάνει να προσθέσει αξία μέσω των 
επιμέρους οργανωτικών θεμάτων της εκάστοτε χρονιάς, με έμφαση στην επικοινωνία, την καλή 
διεύθυνση της δουλειάς των επιτροπών κρίσης και την οργάνωση της γιορτής των απονομών, 
με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του κόσμου της επικοινωνίας. 

4. Όπως και τα τελευταία χρόνια, μετά το τέλος των Ermis Awards (τελετή απονομής), τον 
Απρίλιο-Μάιο 2019, θα ακολουθήσει διαβούλευση. Αυτή τη φορά, θα διοργανωθεί δημόσιος 
κύκλος διαβούλευσης, στον οποίο ολόκληρη η αγορά θα κληθεί να καταθέσει τις προτάσεις 
βελτίωσης  σε επιμέρους θέματα. Τα θέματα προς διαβούλευση, θα προκύψουν από ειδική 
επιτροπή που θα συσταθεί από μέλη της Ακαδημίας Κριτών για αυτόν τον σκοπό. Η ίδια 
επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα προκύψουν και θα εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ. 
της ΕΔΕΕ. 

5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται στη διάθεση κάθε εταιρίας που ενδιαφέρεται 
να μάθει περισσότερα για τις αλλαγές του φετινού Κανονισμού. Επίσης, εκφράζουν την 
εμπιστοσύνη τους στο Λάζαρο Ευμορφία και τα Μέλη της φετινής Οργανωτικής Επιτροπής, 
ενώ βρίσκονται στη διάθεσή τους για οποιοδήποτε θέμα της διοργάνωσης. 
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