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Typically, the process begins with the use of development centres 
to identify those with the potential to enter the talent pool.  

Once the talent pool has been formed, an individual 
development plan is devised for each person that will ensure that 
over a two-year period they:  

  receive the right job experience so that they under- stand the 
depth and scope of the business;  

undergo training to improve their functional, management and 
leadership competencies;  

work with a mentor who can coach, encourage and guide them 
through their development;  

 are supported in their own initiatives and encouraged to take 
risks with their assignments.  

Leadership and transformation  
 



The key steps to follow for a leader who wants to transform the way 

he or she leads their people are these. Notice their order: 

 Investigate the current style of leadership and identify the 

strengths and areas that need to change. 

 Agree on the new approach to leadership based not only on what 

is relevant to the organisation but also on changing trends in the 

external environment. 

 Establish the competencies and behaviours that will reinforce the 

new approach.  

 Provide access to coaching 

 Build the new behaviours into the performance management 

system, and make sure they are rewarded and through promotion 

and career development are recognised.  

 Support the newly inspired leaders with materials and facilitation 

to help them take what they have learnt and share it with their 

own teams.  

 Work with seniors to agree on and role model the behaviours that 

will make the biggest difference to the organisation.  

 Change the training programme to be competency based.  

 Recruit the right competencies into the organisation.  
 

 

Developing leaders  
 



Τα βραβεία του ΙΜΟΠ 

 Το ΙΜΟΠ, ως κατ’ εξοχή  εκπαιδευτικός οργανισμός, αποφάσισε το 2013 να 
θεσμοθετήσει δύο βραβεία για Ουρολόγους   

 
 Στόχος η αναγνώριση του επιστημονικού μόχθου Ελλήνων Ουρολόγων. 
 
 Τα βραβεία θα απονέμονται εναλλάξ ανά διετία (ένα βραβείο ανά έτος). 

    
       Βράβευση: η ηθική ή υλική ανταμοιβή κάποιου που αρίστευσε 
 



Βραβείο Νέος Ηγέτης στην 
Ουρολογία 

Πρόκειται για την πλέον εμβληματική διάκριση 
κύρους και προσφοράς Έλληνα Ουρολόγου και 
απονέμεται ανά διετία σε Ουρολόγο ηλικίας έως 50 
ετών, που έχει να επιδείξει  
 εξαίρετη εκπαιδευτική και ερευνητική παρουσία 

στον Ελληνικό και διεθνή χώρο και συγχρόνως  
 μέγιστη συμβολή στην εκπαίδευση και πρόοδο του 

Έλληνα Ουρολόγου. 



Βραβείο Νέος Ηγέτης στην 
Ουρολογία 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Πέρα απο το βιογραφικό, στο οποίο πρέπει να 
αποδεικνύεται σαφώς η διεθνής αναγνώριση του 
υποψηφίου, τα κριτήρια θα εστιαστούν στα 
ακόλουθα: 
 Δραστηριότητες του υποψηφίου που έχουν ανοίξει 

νέους δρόμους στον Έλληνα Ουρολόγο, τον 
εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην καθημερινή 
Ουρολογική πράξη.  

 Η συνολική πορεία του υποψηφίου ώστε να 
αποτελεί κοινωνό α) επιστημονικού/ακαδημαϊκού 
ήθους, β) γνώσης και γ) αναζήτησης της 
επιστημονικής αλήθειας. 



Βραβείο Νέος Ηγέτης στην 
Ουρολογία 

Επιτροπή βράβευσης  
Αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς 
δασκάλους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΙΜΟΠ είναι συντονιστής της Επιτροπής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 
Χρηματικό έπαθλο  
Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 
ευρώ, για να ενισχύσει αποκλειστικά τις ερευνητικές 
προσπάθειες του τιμώμενου. 
Απονομή του βραβείου 
Κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Διαδραστικού 
Σχολείου Ουρολογίας στην Πορταριά (22/3/2014).  



Βραβείο Νέος Ηγέτης στην 
Ουρολογία 

Το ΙΜΟΠ θέλει να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του στους 
καθηγητές κ.κ. Χ. Δεληβελιώτη, Κ. Κωνσταντινίδη, Μ. Μελέκο, 
Δ. Μητρόπουλο, Π. Περιμένη, Ν. Σοφικίτη, Φ. Σοφρά και Σ. 
Τουλουπίδη  που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και 
πρότειναν συνολικά 11 συναδέλφους (αλφαβητικά): 
  Ι. Αδαμάκης 
 Α. Αποστολίδης 
 Ι. Βαρκαράκης 
 Σ. Γιαννακόπουλος 
 Σ. Γκράβας 
 Ε. Λιάτσικος 
 Χ. Μαμουλάκης 
 Α. Παπατσώρης 
 Α. Σκολαρίκος 
 Κ. Στραβοδήμος 
 Κ. Χατζημουρατίδης 



Το ερευνητικό έργο των 8 



Απόστολος Αποστολίδης 

Γιάννης Βαρκαράκης 

Στέλιος Γιαννακόπουλος 



Σταύρος Γκράβας 

Βαγγέλης Λιάτσικος 

Θανάσης Παπατσώρης 



Ανδρέας Σκολαρίκος 

Κώστας Στραβοδήμος 

Γιάννης Αδαμάκης 
 
 
Χάρης Μαμουλάκης 
 
 
Κώστας Χατζημουρατίδης 



Βραβείο Νέος Ηγέτης στην 
Ουρολογία 

Από τους 11 προταθέντες, οι 8 προχώρησαν στην υποβολή 
υποψηφιότητας (αλφαβητικά): 
 Α. Αποστολίδης 
 Ι. Βαρκαράκης 
 Σ. Γιαννακόπουλος 
 Σ. Γκράβας 
 Ε. Λιάτσικος 
 Α. Παπατσώρης 
 Α. Σκολαρίκος 
 Κ. Στραβοδήμος 



Απονομή βραβείου  
Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία 



Βραβείο 
Αριστείας Νέου 

Ουρολόγου 



Βραβείο Αριστείας Νέου 
Ουρολόγου 

 Απονέμεται ανά διετία στο νέο Ουρολόγο που έχει να 
επιδείξει εξαιρετική απόδοση κατά τα χρόνια της ειδικότητας. 

 Υποψηφιότητες: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι 
ειδικευόμενοι του τελευταίου χρόνου, καθώς και αυτοί που 
έλαβαν τον τίτλο της ειδικότητας την τελευταία 2ετία. Οι 
αιτήσεις γίνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους.  

 Κριτήρια αξιολόγησης: 
 Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών για ειδικευόμενους της 

EBU (βαθμολογίες σε in service exams εάν υπάρχουν), 
 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον τίτλο FEBU 

(απαραίτητος ο τίτλος), 
 Το βιογραφικό.  



Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου 
Επιτροπή Βράβευσης:  Είναι 3μελής, και αποτελείται από  
 ένα μέλος ορισμένο από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ),  
 ένα μέλος ορισμένο από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΟΥEΒΕ), και  
 ως τρίτο μέλος τον προηγούμενο βραβευμένο ειδικευόμενο.  
Για την πρώτη χρονιά (2013), οπότε δεν υπάρχει βραβευμένος, το τρίτο μέλος θα 
είναι εκπρόσωπος του ΙΜΟΠ. Στις επόμενες χρονιές το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΜΟΠ θα είναι συντονιστής της διαδικασίας χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. 



Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου 

Χρηματικό έπαθλο: Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 
ευρώ για να καλύψει τα αρχικά έξοδα για μετεκπαίδευση του βραβευμένου 
Ουρολόγου σε κέντρο της ημεδαπής η αλλοδαπής που θα επιλέξει. 
 
Απονομή του βραβείου: Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του ετήσιου 
συνεδρίου της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που ευγενώς 
δέχθηκε σχετική αίτηση του ΙΜΟΠ. 



Βραβείο Αριστείας Νέου 
Ουρολόγου 

Την προκήρυξη τίμησαν εννιά (9) εξαιρετικοί νέοι 
επιστήμονες, καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο 
των νέων συναδέλφων. 
 
 
 



Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου 

 Η τριμελής επιτροπή εξέτασε τις υποψηφιότητες και με βάση τα κριτήρια 
αποφάσισε να αποδώσει το βραβείο μεταξύ αυτών που αρίστευσαν στις 
εξετάσεις για τη λήψη του τίτλου FEBU.   

 Μεταξύ των αριστούχων, κατέληξε σε αυτόν που έχει το σημαντικότερο 
έργο σύμφωνα με το βιογραφικό του.  

 Στηριζόμενη στα παραπάνω, η επιτροπή, αποτελούμενη απο  
 τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας κ. Γ. Μουτζούρη 

(εκπρόσωπος της ΕΟΕ),  
 τον Αντιπρόεδρο της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κ. Ι. 

Βακαλόπουλο (εκπρόσωπος της ΟΥEΒΕ), και  
 τον κ. Κ. Χατζημουρατίδη (εκπρόσωπος του ΙΜΟΠ)  
αποφάσισε την απονομή του βραβείου στον Ουρολόγο... 



Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου 2014: 
Σταύρος Τυριτζής 

Η απονομή του βραβείου έγινε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του συνεδρίου της 
Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2013. 



Λίγα λόγια για τον 
βραβευμένο 

 Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  
 Μετεκπαιδεύτηκε επί 1 έτος στη Σουηδία και την Ελβετία. 
  Έχει τιμηθεί με 3 βραβεία σε ισάριθμα Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια και 3 

βραβεία σε Διεθνή Συνέδρια. 
  Έχει λάβει υποτροφίες από τo European Urological Scholarship Program και την 

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.  
 Τον Νοέμβριο του 2013 βραβεύτηκε ως ο Καλύτερος Ομιλητής στην ΝοτιοΑνατολική 

Ευρώπη, στο 9th South Eastern European Meeting (SEEM).  
 Είναι κριτής εργασιών σε 10 ξενόγλωσσα περιοδικά.  
 Προτάθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, ως ο υποψήφιος της Ελλάδας για 

το Πανευρωπαικό Βραβείο Crystal Matula Award 2014. 
  Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή (38) και ελληνικά (12) επιστημονικά περιοδικά με 

υψηλή απήχηση και συγγράψει κεφάλαια σε ελληνικά (2) και διεθνή (2) συγγράμματα.  




