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Επιτελική Σύνοψη 5.3.2  Δράσεις δημοσιότητας, προβολής, πρόγραμμα 
 βραβείων αριστείας.      

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα βραβείων αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί η δράση των ΚΟΙΝΣΕΠ παρέχοντας ένα 

επιπλέον κίνητρο για την λειτουργία και την επιχειρηματικότητα.  

Η δράση περιλαμβάνει μια πλήρης διαδικασία οργάνωσης και απονομής βραβείων 

αριστείας ανά κατηγορία ΚΟΙΣΝΕΠ, ενώ αυτή η δράση εμπεριέχει και συμβουλευτική – 

ενημερωτική διαδικασία η οποία και τεκμηριώνεται με οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, 

δελτία τύπου, παρουσιάσεις κτλ).  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η πλέον καθιερωμένη για ανάλογες 

διαδικασίες. Αρχικά προηγήθηκε η συγκρότηση της οργανωτικής επιτροπής, στη 

συνέχεια προσδιορίσθηκαν οι κατηγορίες για τις οποίες θα αποδοθούν βραβεία 

(ενδεικτικά : διορατική επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση, ταχύτερα αναπτυσσόμενη, 

εξωστρεφής, δημιουργία θέσεων απασχόλησης κτλ).  

Για τη κάλυψη του ειδικού τοπίου των ΚΟΙΝΣΕΠ, σχεδιάστηκαν και ειδικές διακρίσεις 

όπως : γυναικεία επιχειρηματικότητα, αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες και εφαρμογή 

εταιρικής διακυβέρνησης.  

Το μοντέλο για την επιχειρηματική αριστεία ακολουθήθηκε το καθιερωμένο στην ΕΕ 

EFQM με τα 8 διαφορετικά θεματικά κριτήρια αξιολόγησης.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δικτύωση του βραβείου με άλλους θεσμοθετημένους 

φορείς και βραβεία για την ενίσχυση του κύρους ενώ προτάθηκαν και οργανισμοί για την 

επιπλέον χρηματοδότηση των βραβείων και κατ’ επέκταση των εταιριών με βάση την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη τους.  

Για την οριστική κατάταξη, δημιουργήθηκε μια συγκεκριμένη αλληλουχία κριτηρίων και 

συντελεστών με ποσόστωση ώστε να είναι η όσο το δυνατό ευρύτερη και 

αντικειμενικότερη η αξιολόγηση και κυρίως πιο διαφανής όσο αφορά του 

συμμετέχοντες.  

 


