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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

CORPORATE AFFAIRS EXCELLENCE AWARDS 

 

Το Πλαίσιο 

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, οι 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η διαφοροποίηση του βαθµού 

επιρροής των κοινωνικών εταίρων αλλά και η ανάδειξη νέων 

κοινών που επηρεάζονται ή επηρεάζουν τη λειτουργία ενός 

οργανισµού ή µιας επιχείρησης, η µείωση των κονδυλίων για την 

προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανάδειξη της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και η διεθνής τάση για µεγαλύτερη επένδυση 

στην εταιρική µάρκα (corporate brand), αναδεικνύουν την ανάγκη 

να δοθεί ιδιαίτερη  έµφαση και προοπτική στον τοµέα των 

Εταιρικών Υποθέσεων & της Επικοινωνίας, ως εκείνον τον τοµέα 

που µπορεί να συγκεράσει επιτυχώς τα παραπάνω. Ο θεσµός των 

Corporate Affairs Excellence Awards επιδιώκει να ενθαρρύνει και να 

στηρίζει έµπρακτα και σε διαρκή βάση, όσους απασχολούνται και 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων, 

οριοθετώντας  το πλαίσιο µέσω του οποίου θα εντοπίζονται, θα 

αναδεικνύονται, θα δηµοσιοποιούνται και θα επιβραβεύονται 

επιτυχηµένες πρακτικές, εργαλεία και εφαρµογές, οι οποίες 

προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα αποτελέσµατα των 

επιχειρήσεων και αποτελούν πρακτικές προς µίµηση στον τοµέα 

των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα. 

Ο θεσµός των CorporateAffairs Excellence Awards είναι µία διαρκής 

διαδικασία η οποία εντάσσεται στις δράσεις του Τοµέα Εταιρικών 

Υποθέσεων (TEYΠ) της ΕΕ∆Ε και είναι µία πρωτοβουλία που έχει 

στόχο να κινητοποιήσει, ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει 

Επιχειρήσεις, στελέχη ∆ιεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών 

Υποθέσεων, ελεύθερους επαγγελµατίες, εταιρίες ∆ηµοσίων 

Σχέσεων, ιδιώτες-επαγγελµατίες επικοινωνίας και δηµοσίων 

σχέσεων και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω 
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τοµέα, υποστηρίζοντας καινοτόµες δράσεις και πρωτοβουλίες που 

υλοποιούνται µε επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος 

προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (εργαζόµενοι, κοινωνία, δηµόσιοι 

φορείς, τοπικές αρχές/κοινωνία, µη Κυβερνητικοί οργανισµοί, 

πελάτες κ.α.) 

Οι Στόχοι 

Ο θεσµός τωνCorporate Affairs Excellence Awards στοχεύει:  

Στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και επιτυχηµένων 

στρατηγικών, που εφάρµοσαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε 

θέµατα επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων, δηµιουργώντας 

αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή τους. 

Στην  ανάδειξη της σηµασίας του τοµέα των εταιρικών Υποθέσεων 

στην σύγχρονη επιχειρηµατική πρακτική και την αξία που αποδίδει 

σε έναν οργανισµό όταν αποτελεί βασικό τµήµα της ανώτατης 

διοίκησης και της κύριας επιχειρηµατικής στρατηγικής. 

Στην παρουσίαση  καινοτόµων πρακτικών, εργαλείων και 

µεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από στελέχη εταιριών, 

επαγγελµατίες, φοιτητές, ερευνητές, ακαδηµαϊκούς του χώρου της 

Επικοινωνίας και των Εταιρικών Υποθέσεων και στη διάδοσή τους 

ως βέλτιστων πρακτικών που συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας 

πιο τεχνοκρατικής προσέγγισης του τοµέα, κάτι στο οποίο υστερεί 

µέχρι σήµερα. 

Στην προσέλκυση και  συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού 

διαγωνιζοµένων από τον χώρο της Επικοινωνίας και των Εταιρικών 

Υποθέσεων από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. 

Τα Χαρακτηριστικά του Θεσµού 

Ο θεσµός επιτρέπει την υποβολή συµµετοχών/υποψηφιοτήτων 

βράβευσης µία φορά κάθε δύο χρόνια και πραγµατοποιείται µέσω: 
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• Σχετικών ανακοινώσεων από τον Τοµέα Εταιρικών 

Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕ∆Ε και από τους Χορηγούς 

Επικοινωνίας προς το σύνολο της «κοινότητας» της 

Επικοινωνίας και των Εταιρικών Υποθέσεων ή ∆ηµοσίων 

Σχέσεων για την προσέλκυση και την αποστολή 

υποψηφιοτήτων και συµµετοχών στον Θεσµό  

• Της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο ειδικής 

εκδήλωσης του ΤΕΥΠ µία φορά κάθε δύο χρόνια  

• Ανοιχτής επικοινωνίας µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 

την κατάθεση προτάσεων πάνω σε συγκεκριµένη θεµατική 

ενότητα  

• Της αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης η οποία είναι 

διαφανής, αναλυτική, πολύ-συµµετοχική  και επιβεβαιωµένη 

από ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς 

• Της στήριξης χορηγιών, χορηγών επικοινωνίας και  

υποστηρικτών της εκδήλωσης βράβευσης 

Οργάνωση 

Ηµεροµηνία Εκδήλωσης Βράβευσης: 28 Ιανουαρίου 2015  

∆ιοργανωτής: Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων  της ΕΕ∆Ε   

Ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕ∆Ε διοργανώνει για δεύτερη 

φορά τα Corporate Affairs Excellence Awards, τα οποία φιλοδοξεί 

να αποτελέσουν θεσµό για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.   

Οργανωτική Επιτροπή:  

Έχει την ευθύνη της καλής οργάνωση και υλοποίησης της 

διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και 

διεξαγωγής της εκδήλωσης επιβράβευσης. 

Αρµοδιότητες: 

• Την όποια τροποποίηση του Κανονισµού του Θεσµού  
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• Τον προσδιορισµό των βασικών αρχών και της µεθοδολογίας 

που θα ακολουθηθεί για την επιτυχή διεξαγωγή του Θεσµού 

• Την επιλογή των θεµατικών ενοτήτων βράβευσης  

• Τη δηµιουργία  των κριτηρίων υποψηφιότητας    

• Τη δηµιουργία των τελικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

προτάσεων  

• Τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση πλάνου (projectplan) για 

την συστηµατική παρακολούθηση της προόδου των 

εργασιών και της τήρησης του χρονοδιαγράµµατος   

• Την ενεργή συµµετοχή στην προσπάθεια προσέλκυσης 

συµµετοχών, υποψηφιοτήτων και χορηγιών, κ.λπ. 

• Τη συνεχή επικοινωνία και παρακολούθηση της πορείας της 

διαδικασίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλά και διεξαγωγή 

συναντήσεων όταν απαιτείται για την ενηµέρωση όλων των 

µελών και την έγκαιρη ανάληψη δράσεων και ενεργειών 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων 

Ο πυρήνας των επιτροπών αξιολόγησης αποτελείται από 

εκπροσώπους φορέων που κατέχουν εξ’ αντικειµένου την 

επιστηµονική γνώση θεµάτων που άπτονται των Εταιρικών 

Υποθέσεων.  

Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: 

• Επιτροπή Νοµιµοποίησης: Αξιολόγηση της εγκυρότητας των 

υποψηφιοτήτων (βάσει κριτηρίων) και επιλογή 

υποψηφιοτήτων προς τελική αξιολόγηση 

• Επιτροπή Αξιολόγησης: Ανάδειξη των καλύτερων 

υποψηφιοτήτων, ανά κατηγορία (βάσει κριτηρίων) 
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Επιτροπή Νοµιµοποίησης: 7 µελής (απαρτία 5 µέλη) 

Απαρτίζεται από: 

• 3 ακαδηµαϊκούς που συµµετέχουν στη διαδικασία   

• εκπρόσωπο-στέλεχος του Σ∆Ε (Σύνδεσµος ∆ιαφηµιζοµένων 

Ελλάδος)  

• εκπρόσωπο – στέλεχος Ε∆ΕΕ (τοµέας ∆ηµοσίων Σχέσεων) 

• 2 στελέχη Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων 

Συγκαλείται µία φορά ανά διοργάνωση  (και σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαίο και δεύτερη), προκειµένου να αξιολογήσει τις 

προτεινόµενες συµµετοχές για τα Corporate Affairs Excellence 

Awards. 

Ρόλος και Αρµοδιότητες:  

1. Η αξιολόγηση της εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων µε βάση 

τα κριτήρια πρωτοβάθµιας αξιολόγησης 

2. Η παραποµπή των προκριθεισών υποψηφιοτήτων στη 

∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης, δηλαδή επιλογή των 

υποψηφιοτήτων που πληρούν τα κριτήρια για την  τελική 

αξιολόγηση – shortlisting 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 7 µελής (απαρτία 5 µέλη) 

Απαρτίζεται από: 

• 3 Ανώτατους Καθηγητές Πανεπιστηµίων  

• Ανώτατο - στέλεχος του Σ∆Ε (Σύνδεσµος ∆ιαφηµιζοµένων 

Ελλάδος)  

• Ανώτατο στέλεχος του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και 

Βιοµηχανιών) 

• Ένα µέλος του ∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων 

• Ανώτατο στέλεχος Ε∆ΕΕ (Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης και 

Επικοινωνίας Ελλάδας) 
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Συγκαλείται µία φορά ανά διοργάνωση  (και σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαίο και δεύτερη), προκειµένου να κάνει την τελική 

αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προέκυψαν από την 

Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Ρόλος και Αρµοδιότητες:  

1. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προέκρινε η 

Πρωτοβάθµια Επιτροπής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα 

τεθέντα κριτήρια αξιολόγησης 

2. Η λήψη απόφασης για τυχόν διαφωνίες, ενστάσεις ή 

ισοψηφίες που προέκυψαν κατά την αξιολόγησης της 

Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης 

3. Η ανάδειξη των καλύτερων υποψηφιοτήτων µε βάση τα 

κριτήρια της δευτεροβάθµιας αξιολόγησης. 

4. Η ανακοίνωση των νικητών για κάθε θεµατική ενότητα, στο 

πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης µαζί µε τους επικεφαλής της 

Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιστηµονικής 

Επιτροπής. 

Στη σύνθεση των παραπάνω επιτροπών δεν επιτρέπεται να 

συµµετέχει κάποιο από τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΥΠ. Επίσης, όλα τα µέλη των παραπάνω επιτροπών δεν µπορούν 

να συµµετέχουν στην αξιολόγηση πρότασης που προέρχεται από 

την εταιρεία τους.  

 

Θεµατολογία / Ενότητες: 

Τα Corporate Affairs Excellence Awards θα εστιάσουν στην 

ενότητα: 

Αριστεία Προγράµµατος / ∆ράσης 

Αφορά στις δράσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 
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1. Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business 

Communications) 

Το βραβείο αυτό επιβραβεύει καµπάνιες εταιρικής/κλαδικής 

επικοινωνίας για την προώθηση του εταιρικού οράµατος ή του 

επιχειρηµατικού ή κλαδικού σκοπού ενηµερώνοντας και 

αφυπνίζοντας την κοινή γνώµη, ενδυναµώνοντας παράλληλα της 

φήµη του οργανισµού ή και συµβάλλοντας στην επίτευξη των 

επιχειρηµατικών στόχων. 

2. Εταιρεία και Συµµέτοχοι (Stakeholder Engagement) 

Συνολικό πρόγραµµα που υποστηρίζει την προσέκλυση, τον 

ανοικτό διάλογο ή ενίσχυση σχέσεων µε ένα, µερικά ή όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη (συνεργάτες, καταναλωτές, τοπικές 

κοινότητες, ΜΚΟ κ.λπ). Προϋποθέτει ολοκληρωµένη 

χαρτογράφηση συµµετόχων (Stakeholder mapping). 

3. Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications) 

Ανάπτυξη προγράµµατος ή δράσης, εργαλείων, καµπάνιας για την 

προώθηση εταιρικών στόχων ή δράσεων στους εργαζοµένους 

καθώς και την ενεργή συµµετοχή τους. 

4. Έµµεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (Brand 

P.R.) 

Ανάπτυξη προγράµµατος, δράσης, εκδήλωσης ή καµπάνιας για την 

προώθηση µιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. 

5. ∆ηµόσιες Σχέσεις και Κοινωνική ∆ιαµεσολάβηση 

(Public Affairs & Lobbying) 

Μια καµπάνια, πρόγραµµα ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για 

να ενηµερώσουν κοινωνικούς εταίρους και να συµβάλλουν-

επηρεάσουν τη διαµόρφωση δηµόσιων πολιτικών και σχετικών 

νοµοθετικών διαδικασιών. Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυµεί 

να βραβεύσει την πρωτοβουλία εταιρειών να διαµορφώσουν / 

αλλάξουν αντιλήψεις στην πολιτεία µε τελικό σκοπό το κοινό και 

δηµόσιο συµφέρον. 
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6. Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social 

Media) 

Μια καµπάνια που χρησιµοποίησε αποτελεσµατικά τα social Media 

για να ενηµερώσει και επηρεάσει τα επιθυµητά κοινά στόχο, 

πετυχαίνοντας τους στόχους που είχε θέσει το προϊόν/ υπηρεσία/ 

οργανισµός. 

7. Σχέσεις µε MME (Media Relations) 

Πρόγραµµα ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των στελεχών των ΜΜΕ και να τους 

κινητοποιήσουν θετικά, ώστε µε τη σειρά τους να συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση θετικής γνώµης για µια υπηρεσία, προϊόν ή οργανισµό 

στο ευρύ κοινό. 

8. Επικοινωνιακή ∆ιαχείριση Θεµάτων ή Κρίσης (Issue / 

Crisis Management) 

Μια σειρά ενεργειών ή µια καµπάνια που αποδεικνύει την 

αποτελεσµατική επικοινωνιακή διαχείριση ενός σηµαντικού για την 

επιχείρηση θέµατος ή µιας σηµαντικής κρίσης, δρώντας 

προληπτικά/αποτρεπτικά και µειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες 

για τον οργανισµό/προϊόν/υπηρεσία ή συµβάλλοντας 

αποτελεσµατικά στην ενίσχυση/αποκατάσταση της φήµης τους. 

9. Πρόγραµµα / ∆ράση ΕΚΕ  

Αφορά σε δράσεις / προγράµµατα που εντάσσονται σε µια γενική 

στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας (ή Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης) τα οποία σχετίζονται άρρηκτα µε την ουσιαστικότητα 

που έχει αναγνωρίσει / καταγράψει η εταιρεία (δηλ τη συσχέτιση 

της σηµασίας του συγκεκριµένου θέµατος τόσο για τις ανάγκες της 

εταιρείας – core business – όσο και τις προσδοκίες των διαφόρων 

οµάδων συµµετόχων που επηρεάζονται). Με αυτό το βραβείο, το 

ΤΕΥΠ επιθυµεί να αναγνωρίσει τα προγράµµατα ΕΚΕ εκείνα που 

έχουν πραγµατικό και µετρήσιµο όφελος για τη βιωσιµότητα της 

εταιρείας. 
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10. ∆ράση/Πρόγραµµα Χαµηλού Κόστους (Low 

Budget) 

Μια καµπάνια ή ένα πρόγραµµα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε για 

την επίτευξη σηµαντικών επιχειρησιακών στόχων µε κόστος 

χαµηλότερο από 5.000 ευρώ. 

 

Ειδική ∆ιάκριση  1: Καλύτερη χρήση δεικτών επίδοσης 

(KPIs)  

Πρόκειται για µια ειδική κατηγορία, ο νικητής της οποίας προκύπτει 

έπειτα από εισήγηση της πρωτοβάθµιας επιτροπής αξιολόγησης µε 

βάση τα στοιχεία αποτελεσµατικότητας, τους δείκτες µέτρησης και 

αξιολόγησης των προγραµµάτων/δράσεων/καµπανιών που έχουν 

παραθέσει οι υποψήφιοι στην περιγραφή όλων των κατηγοριών 

στις οποίες έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες. Την τελική απόφαση 

λαµβάνει η δευτεροβάθµια επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Ειδική ∆ιάκριση  2: Καινοτοµία στην Επικοινωνία  

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει την καινοτοµία στις δράσεις 

επικοινωνίας, µε τρόπο τέτοιο ώστε το βραβευόµενο πρόγραµµα 

να λειτουργεί ως υπόδειγµα στην αγορά και να εισάγει νέα 

τεχνογνωσία. Πρόκειται για µια ειδική κατηγορία, ο νικητής της 

οποίας προκύπτει έπειτα από εισήγηση της πρωτοβάθµιας 

επιτροπής αξιολόγησης. Την τελική απόφαση λαµβάνει η 

δευτεροβάθµια επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Καταλληλότητα υποψηφιοτήτων 

Στην κατηγορία «Αριστεία Προγράµµατος / ∆ράσης» µπορούν να 

υποβάλουν υποψηφιότητες επιχειρήσεις / οργανισµοί του ιδιωτικού 

αλλά και δηµόσιου τοµέα οι οποίοι: 

• Ανέπτυξαν σχετικό επικοινωνιακό υλικό  

• ∆ιενέργησαν δραστηριότητες προώθησης  
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• ∆ιαχειρίστηκαν µε επιτυχία, τόσο επικοινωνιακές όσο 

και οργανωτικές/λειτουργικές παραµέτρους του 

προγράµµατος/δράσης. 

Για την καλύτερη αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας, είναι 

σηµαντικό να γίνει αναφορά σε παραµέτρους που συσχετίζουν το 

πρόγραµµα /δράση µε τη γενικότερη στρατηγική του οργανισµού. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω: 

• Αποτελέσµατα των δράσεων προώθησης για την 

εταιρεία/οργανισµό 

• Αποτελέσµατα των δράσεων προώθησης για τους 

συµµετόχους της 

• Στο βαθµό καινοτοµίας που εισάγεται από τη δράση/ 

πρόγραµµα 

• Στην εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών και κανόνων 

δεοντολογίας (όπως, πχ., η αποφυγή πρακτικών green 

washing) 

• Στη συστηµατική προσέγγιση των Συµµετόχων ως 

στρατηγική επιλογή (και όχι ως αποσπασµατικά µέτρα 

διαχείρισης κρίσεων) 

• Στην προσπάθεια διαχείρισης µε όρους διαφάνειας, 

ώστε να προστατευτούν τα συµφέροντα των µετόχων 

και των Συµµετόχων (πχ. δηµόσια υγεία) 

Η αξιολόγηση των προγραµµάτων/δράσεων θα γίνει µε βάση 

συγκεκριµένα κριτήρια και τρόπο υπολογισµού, όπως περιγράφεται 

στην επόµενη ενότητα. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προγραµµάτων/∆ράσεων 

Οι εταιρείες/οργανισµοί που µπορούν να υποβάλλουν µία ή 

περισσότερες υποψηφιότητες ανά κατηγορία. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν µε βάση τα 

παρακάτω κριτήρια: 
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Κριτήρια Καταλληλότητας (πρωτοβάθµια αξιολόγηση)  

• Συσχέτιση δράσης µε τις περιοχές που ορίζουν τις Εταιρικές  

Υποθέσεις (δηλαδή Εταιρική Επικοινωνία, ∆ηµόσιες Σχέσεις, 

Πολιτική ∆ιαµεσολάβηση, Εταιρική Υπευθυνότητα, Σχέσεις µε 

την Κοινότητα, Εσωτερική Επικοινωνία, Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση) 

• Η δράση ως έργο: προγραµµατισµός -> οµάδα έργου -> 

στόχοι -> υλοποίηση -> αποτελέσµατα 

• Καταλληλότητα της δράσης ως παράδειγµα προς µίµηση 

(αποφυγή «ειδικών» δράσεων που δεν θα µπορούσαν να 

υλοποιηθούν από άλλες εταιρείες). Ο σκοπός αυτού του 

κριτηρίου είναι να αναδείξει την πολλαπλασιαστική δυναµική 

της δράσης(scalability). 

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν ως «κατάλληλες», µε βάσει τα 

παραπάνω κριτήρια, προκρίνονται για δευτεροβάθµια αξιολόγηση. 

 

Κριτήρια Αριστείας (δευτεροβάθµια αξιολόγηση) 

• Αποτελέσµατα της δράσης στην εταιρεία (πχ. εταιρική 

εικόνα, προώθηση εµπορικών σκοπών, αποµείωση κινδύνων) 

• Αποτελέσµατα της δράσης στους συµµετόχους (πχ. αριθµός 

ανθρώπων που επηρεάστηκαν, κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες, 

παρουσία στα media) 

• Συσχέτιση επένδυσης/αποτελεσµάτων (cost to benefit) 

•  Βιωσιµότητα της δράσης (ο τρόπος που έγινε η δράση, 

εφαρµογή δεοντολογίας, συµµόρφωση µε νοµικό/ 

κανονιστικό πλαίσιο) 

•  ∆ιάρκεια της δράσης  
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∆ιεργασία Αξιολόγησης Προγραµµάτων/∆ράσεων 

 

Αξιολόγηση Καταλληλότητας (πρωτοβάθµια αξιολόγηση)  

Τα µέλη της επιτροπής πρωτοβάθµιας αξιολόγησης αξιολογούν τα 

παρακάτω κριτήρια µε τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας: 

Κριτήριο Βαρύτητα

Συσχέτιση δράσης µε τις περιοχές 

Εταιρικών Υποθέσεων
50%

Η δράση ως έργο 30%

Καταλληλότητα της δράσης ως 

παράδειγµα προς µίµηση
20%

 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε βάση την παρακάτω κλίµακα: 

• 10 βαθµοί – το κριτήριο πληρείται 

• 4 βαθµοί – το κριτήρια πληρείται µερικώς 

• 0 βαθµοί – το κριτήριο δεν πληρείται 

Ως κατάλληλες θα κριθούν οι προτάσεις που συγκεντρώνουν από 7 

βαθµούς και πάνω ( µε άριστα το 10) 

Συνδυασµοί βαθµολογίας που κρίνονται ως κατάλληλοι, φαίνονται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο Βαρύτητα Βαθµολογία Σταθµισµένη

Συσχέτιση δράσης µε τις 

περιοχές Εταιρικών Υποθέσεων
50% 10 5

Η δράση ως έργο 30% 10 3

Καταλληλότητα της δράσης ως 

παράδειγµα προς µίµηση
20% 0 0

8

Κριτήριο Βαρύτητα Βαθµολογία Σταθµισµένη

Συσχέτιση δράσης µε τις 

περιοχές Εταιρικών Υποθέσεων
50% 10 5

Η δράση ως έργο 30% 0 0

Καταλληλότητα της δράσης ως 

παράδειγµα προς µίµηση
20% 10 2

7

Κριτήριο Βαρύτητα Βαθµολογία Σταθµισµένη

Συσχέτιση δράσης µε τις 

περιοχές Εταιρικών Υποθέσεων
50% 10 5

Η δράση ως έργο 30% 4 1.2

Καταλληλότητα της δράσης ως 

παράδειγµα προς µίµηση
20% 4 0.8

7

Κριτήριο Βαρύτητα Βαθµολογία Σταθµισµένη

Συσχέτιση δράσης µε τις 

περιοχές Εταιρικών Υποθέσεων
50% 4 2

Η δράση ως έργο 30% 10 3

Καταλληλότητα της δράσης ως 

παράδειγµα προς µίµηση
20% 10 2

7
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Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν ως «κατάλληλες», µε βάσει τα 

παραπάνω κριτήρια, προκρίνονται για δευτεροβάθµια αξιολόγηση. 

 

Κριτήρια Αριστείας (δευτεροβάθµια αξιολόγηση) 

Τα µέλη της επιτροπής δευτεροβάθµιας αξιολόγησης αξιολογούν τα 

παρακάτω κριτήρια µε τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας: 

Κριτήριο Βαρύτητα

Αποτελέσµατα της δράσης στην εταιρεία 30%

 Αποτελέσµατα της δράσης στους συµµετόχους 20%

 Συσχέτιση επένδυσης / αποτελεσµάτων 20%

 Βιωσιµότητα της δράσης 15%

 ∆ιάρκεια της δράσης 15%
 

 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε βάση κλίµακα από 1 έως 10. 

Για κάθε πρόταση, η βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι ο µέσος 

όρος των 9 βαθµολογιών των µελών της επιτροπής. 

Σε περιπτώσεις µόνο, όπου η βαθµολόγηση παρουσιάζει ακραίες 

διαφοροποιήσεις (δηλαδή η υψηλότερη από τη χαµηλότερη 

βαθµολογία απέχουν περισσότερο από 5 βαθµούς µεταξύ τους), 

τότε απορρίπτονται οι δύο ακραίες βαθµολογίες και ο µέσος όρος 

υπολογίζεται από τις υπόλοιπες 7. 

Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική 

βαθµολογία (δηλαδή το σταθµισµένο άθροισµα των βαθµολογιών 

των 5 κριτηρίων) είναι και οι νικητές ανά κατηγορία. 

Η δευτεροβάθµια Επιτροπή ενδέχεται να απονείµει βραβείο 

Αριστείας για Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Εταιρικών Υποθέσεων θα 

απονεµηθεί στην εταιρεία/οργανισµό µε τον καλύτερο συνδυασµό 

πολλαπλών προτάσεων και µέσο όρο συνολικών βαθµολογιών. 
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Ενδέχεται επίσης να απονεµηθεί βραβείο/ειδική διάκριση σε 

επαγγελµατία/επαγγελµατίες του τοµέα, των οποίων το συνολικό 

έργο κρίνεται ως πρότυπο για τη διάδοση και την ανάπτυξη του 

τοµέα εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα. 

Τέλος, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην απονείµει βραβείο 

σε κάποια θεµατική ενότητα, εάν οι κατάλληλες υποψηφιότητες 

ήταν λιγότερες των τριών. 

 

Βραβεία 

Συνολικά θα υπάρξουν τα παρακάτω βραβεία Εταιρικών 

Υποθέσεων (που προκύπτουν από την Αξιολόγηση των 

Επιτροπών): 

• ∆έκα (10) Βραβεία Προγραµµάτων/∆ράσεων – Corporate 

Affairs Excellence Award (ένα βραβείο ανά ενότητα)  

• Ένα (1) ειδικό βραβείο για το πρόγραµµα/δράση µε την 

καλύτερη χρήση δεικτών, µετρήσεων και αξιολόγησης. Το 

συγκεκριµένο βραβείο απονέµεται µε βάση την κρίση της 

Επιτροπής και µόνο. 

• Ένα (1) ειδικό βραβείο «Καινοτοµία στην επικοινωνία». Το 

συγκεκριµένο βραβείο απονέµεται µε βάση την κρίση της 

Επιτροπής και µόνο. 

Οι επιχειρήσεις που θα βραβευτούν έχουν το δικαίωµα προβολής, 

χρησιµοποιώντας ανάλογα τα λογότυπα των βραβείων. 

 

Υποψηφιότητες/Συµµετοχές   

Συµµετοχή στη διαδικασία για τα Corporate Affairs Excellence 

Awards µπορούν να έχουν όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τα 

βασικά τυπικά κριτήρια από  όλη την Ελλάδα. 

Οι εταιρείες/οργανισµοί που συµµετέχουν στο θεσµό των 

Corporate Affairs Excellence Awards µπορούν να υποβάλλουν µία ή 

περισσότερες υποψηφιότητες σε µία ή περισσότερες κατηγορίες.  
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Υποψήφιες είναι δράσεις που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 

είτε πλήρως, είτε η πιλοτική τους φάση (να έχουν δηλαδή «βαθµό 

αξιολόγησης») κατά τα έτη 2012 έως 2014. 

Κάθε επιχείρηση µπορεί να υποβάλει µία ή περισσότερες 

υποψηφιότητες για µία ή περισσότερες ενότητες.  

Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που έχουν κατατεθεί µέχρι την 

καθορισµένη καταληκτική ηµεροµηνία µε φάκελο συµµετοχής, ο 

οποίος θα περιέχει: 

� Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής σε έντυπη ή/και 

ηλεκτρονική µορφή. 

� Παρουσίαση της ενέργειας σε word document (Μέγιστη 

έκταση:  1500  λέξεις, Arial, 12pt, 1 ½ διάστηµα). Η 

αποστολή παραρτηµάτων και υποστηρικτικού υλικού µπορεί 

να γίνει πρόσθετα, κατά την κρίση του υποβάλλοντος την 

υποψηφιότητα, προκειµένου να υποστηριχθεί καλύτερα η 

αρτιότητα της.  

Τέλη συµµετοχής 

Για την υποβολή υποψηφιότητας στο πρόγραµµα προβλέπεται 

τέλος συµµετοχής, το οποίο θα ανακοινώνεται ταυτόχρονα µε την 

ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας, κάθε χρόνο.  

Για τη φετινή διαδικασία προτείνεται τέλος 200 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 

23%. Για πολλαπλές υποψηφιότητες το ειδικό τέλος πέραν της 

πρώτης συµµετοχής είναι 100 Ευρώ ανά συµµετοχή πλέον Φ.Π.Α 

23%. Μετά την υποβολή των συµµετοχών, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση απόσυρσης της υποψηφιότητας, το ειδικό τέλος 

συµµετοχής παρακρατείται και δεν επιστρέφεται. ∆ικαίωµα 

συµµετοχής έχουν προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν ή 

ολοκληρώθηκαν τη χρονική περίοδο µεταξύ 2012 και 2014. 
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Αποδοχή συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση 

υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νοµίµως και σύµφωνα µε τους 

όρους του παρόντος Κανονισµού. Κάθε συµµετέχων φέρει και την 

αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, για τις συµµετοχές που 

υποβάλει και την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. 

Ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων, διατηρεί το δικαίωµα 

γνωστοποίησης σχετικών στοιχείων από τις συµµετοχές. Σε 

περίπτωση που η συµµετέχουσα επιχείρηση δεν επιθυµεί 

γνωστοποίηση ορισµένων στοιχείων της συµµετοχής της, αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται ρητά στην Αίτηση Συµµετοχής. 

Ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης 

της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

 

Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας και συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει αρχικά να συµπληρώσουν το έντυπο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή τους στο Θεσµό 

Corporate Affairs Excellence Awards και να το αποστείλουν στην 

ενδεδειγµένη διεύθυνση. 

Επικοινωνία:  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά µε τα 

«CORPORATE AFFAIRS EXCELLENCE AWARDS», παρακαλούµε 

όπως επικοινωνήσετε µε το ΤΕΥΠ: 

- Μέσω e-mail: Corp-affairs@eede.gr 

-  Με επιστολή στην ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας 

200 & Ιακωβάτων 61 , 11144 Πατήσια, Αθήνα 

- Τηλεφωνικά: 210 2112000 (*708) κ. Μ. Καψιµαλάκου 

  

 


