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Synopsis 

A business excellence award is an action that enhances both entrepreneurship and company 

profile. Social Cooperative Enterprises (SCEs) are even more in need since the vast majority 

of them has neither the financial resources nor possibly the knowledge to develop 

marketing, PR, and promotion strategies.  

The establishment of a business award of excellence for the SCEs may also take on the role 

of the "national award" as there is a gap in this landscape and some fragmentary actions of 

the past. 

However, given the format of the SCEs, an adjustment to the evaluation criteria is required 

because they depart from conventional and established private enterprise. Therefore, a set 

of criteria based on functional benchmarking is selected, with 10 evaluation criteria with 

equal weighting (10%) and a 5-point rating of 0 to 4. 

Finally, the awards are given in a 3-phase process where, after submitting applications 

(Phase I), an 11-member evaluation committee evaluates applications using other official 

data from surveys and statistics, compiles a list of the top five candidates, for the prize 

(Phase B) and promoted to the 3 member award committee for the final decision. 
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1.  Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας : γενική θεώρηση και η 

προσαρμογή τους στη κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον μειωμένης 

προβολής και αναγνωρισιμότητας. Είτε λόγω περιορισμένων ευκαιριών ή πόρων 

χρηματοδότησης είτε λόγω της οργάνωσης και της κουλτούρας αυτού του τύπου 

των επιχειρήσεων, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ) βρίσκονται 

σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, η Κοινωνική Επιχείρηση όπως έχει αναφερθεί πολλαπλώς 

έχει πολυδιάστατη επίδραση και είναι σημαντικό τόσο για την ίδια και την εξέλιξή 

της αλλά και για την τοπική κοινωνία να υπάρχει ένας τρόπος προβολής και 

αναγνωρισιμότητας κύρους. Ας μη παραλείπεται το γεγονός ότι η ΚοινΣΕΠ, δε παύει 

να είναι μια επιχείρηση, άρα έχει όλες τις ανάγκες εφαρμογής των μέσων 

προβολής, δημοσιότητας και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας όπως κάθε 

επιχείρηση. Αυτό θα συμβάλει (θεωρητικά τουλάχιστο) στην ενδυνάμωσή της, στην 

δημιουργία μιας βέλτιστης πρακτικής για να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες 

προσπάθειες και ενέργειες ή θα ενισχύσουν το κοινωνικό αποτύπωμα και τα 

ευεργετικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Δυνητικά ακόμα ισχυροποιούν την 

ΚοινΣΕΠ είτε απέναντι στον ανταγωνισμό της είτε στη προσπάθεια για βιώσιμη 

λειτουργία.  

Παράλληλα, η επιβράβευση μιας προσπάθειας στο περιβάλλον των ΚοινΣΕΠ έχει 

πολλαπλά ευεργετικά οφέλη όπως ενδεικτικά : η ικανοποίηση των συμμετεχόντων 

για το αίσθημα της επιτυχίας, η ενίσχυση της αυτοπαρακίνησης, η προβολή ως καλή 

πρακτική για επέκταση και επανάληψη σε άλλη περιοχή, η αναγνώριση και η 

προβολή της εταιρίας και των προϊόντων της.  Άλλωστε οι θεσμοί των 

επιχειρηματικών βραβείων είναι μια καλή πρακτική σε όλη την Ευρώπη που έχουν 

καθιερωθεί για πολλά έτη.  

Τα επιχειρηματικά βραβεία σε κάποιες περιπτώσεις είναι επίσης ένας 

αναγνωρισμένος θεσμός αξιολόγησης των επιχειρήσεων στην επιχειρηματική ή 

επενδυτική κοινότητα και συνήθως έχουν ως στόχο την βράβευση σε τέσσερεις 

μεγάλες κατηγορίες : (α) επιχειρηματικής υπεροχής, (β) βέλτιστες πρακτικές (γ) 

εταιρική κοινωνική ευθύνη και (δ) ιδιαίτερη επιτυχία στα οικονομικά 

αποτελέσματα.  
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Τα κριτήρια επιλογής αξιολόγησης που εφαρμόζονται δεν ακολουθούν κάποια 

τυποποίηση ή κάποια συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης. Ενδεικτικά κάποια 

κριτήρια μπορεί να είναι το μέγεθος των επενδύσεών τους,  η αποδοτικότητα των 

κεφαλαίων τους, οι καινοτόμες δράσεις, ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός και η 

εξωστρέφεια σε νέες αγορές καθώς και ειδικά κριτήρια όπως η επιχειρηματική 

ηθική, η κοινωνική ευθύνη.  Σε άλλες περιπτώσεις οι θεσμοί των βραβείων 

χαρακτηρίζονται και ως «εθνικά» και μπορεί να τίθενται υπό την αιγίδα κρατικών 

οργανισμών ή δημόσιων φορέων και αφορούν συγκεκριμένες περιοχές βράβευσης 

όπως για παράδειγμα την ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση των πελατών σε 

διαφορετικές κατηγορίες (εκπαίδευση, υγεία, προϊόντα διατροφής, υπηρεσίες κτλ) 

και με διάκριση ως προς το μέγεθος του οργανισμού (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).  

Οι συνηθέστερες κατηγορίες που εντοπίζονται σε βραβεία επιχειρηματικής 

αριστείας είναι :  

 Διορατική επιχείρηση : που αφορά τις τολμηρές και μη προβλεπόμενες ή 

διαφορετικές επιχειρηματικές αποφάσεις κόντρα σε δυσμενείς συνθήκες 

που έχουν θετικό αποτέλεσμα.  

 Οικογενειακή επιχείρηση : που αφορά τη μετάβαση και τα επιτεύγματα 

νεότερης γενιάς 

 Καινοτόμα επιχείρηση  

 Ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση : που εστιάζεται στις θετικές 

μεταβολές των βασικών μεγεθών άνω του μέσου όρου της αγοράς που 

δραστηριοποιείται.  

 Εξωστρεφής επιχείρηση : με κριτήριο το ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το 

κύκλο εργασιών.  

 Επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας : ως προς τον αριθμό των 

νέων θέσεων εργασίας, χωρίς να έχουν προηγηθεί απολύσεις ή σμίκρυνση 

της εταιρίας τη προηγούμενη χρήση στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης.  

 Επιχείρηση με ευρύ και σημαντικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης (ΕΚΕ)  

 Νεοφυής επιχείρηση  που αφορούν τα επιτεύγματα μιας νεοϊδρυόμενης 

επιχείρησης  

 Ψηφιακά μετασχηματισμένη επιχείρηση : που αφορά την χρήση και 

εφαρμογή των ΤΠΕ σε αυτή και ως προς τους πελάτες της.  

Άλλα κριτήρια που συναντώνται επίσης είναι :  
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 Γυναικεία επιχειρηματικότητα  

 Αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες  

 Εναρμόνιση με αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Μετά από κάθε βράβευση, για αρκετό χρονικό διάστημα υπάρχει μια προβολή της 

εταιρίας και του βραβείου που σε κάθε περίπτωση ενισχύει την φήμη και την αξία 

της επιχείρησης στην αγορά.  

Η επιχειρηματική αριστεία προσδιορίζεται από το επικρατέστερο μοντέλο EFQM 

(EuropeanFoundationforQualityManagement) και όπως είναι σαφές έχει επιρροές 

και εξαρτήσεις με την Ολική Ποιότητα.  Οι βασικότεροι συντελεστές της 

επιχειρηματικής αριστείας είναι :  

1. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  

2. Εστίαση στο πελάτη 

3. Ηγεσία και Διοίκηση με Στόχους  

4. Διοίκηση με βάση αποδεκτές διαδικασίες  

5. Ανάπτυξη και εμπλοκή ανθρώπων  

6. Συνεχής γνώση, βελτίωση και καινοτομία  

7. Ανάπτυξη Συνεργασιών  

8. Εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

Ακόμα  για την αποτύπωση των βραβείων ή την ανάπτυξη των κριτηρίων, ως προς 

τη συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνεται με :  

 Αποστολή, συμπλήρωση ερωτηματολογίων  

 Έρευνα αγοράς από τρίτο φορέα χωρίς τη γνώση της επιχείρησης  

 Συνεντεύξεις και επιτόπιες επισκέψεις σε συνεννόηση με την επιχείρηση  

 Υποβολή υποψηφιοτήτων με κριτήρια σε γνώση της επιχείρησης  

 Αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα (η περίπτωση του EFQM 

περιλαμβένειαυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από τρίτο ανεξάρτητο 

οργανισμό με άλλα κριτήρια.  

Τέλος, η απόδοση των βραβείων αριστείας γίνεται ή με τη χρήση του μοντέλου 

επιβράβευσης των Ολυμπιακών Αγώνων (Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο βραβείο ανά 

κατηγορία) που προκύπτουν από συγκριτική αξιολόγηση ή από μια μονοδιάστατη 

ανάδειξη με βάση βαθμολογία ή ψήφων (Winner / Νικητής ή ΑwardWinner / 

PrizeWinnerκτλ).  
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Από τη παραπάνω γενική θεώρηση αλλά και από την αποτύπωση των 

χαρακτηριστικών των ΚοινΣΕΠ, προκύπτουν κάποιες σημαντικές ασυμβατότητες για 

την εφαρμογή των επιχειρηματικών αριστείων σε αυτές. Αναλυτικότερα οι ΚοινΣΕΠ 

είναι κατά βάση :  

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις ως προς όλα τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, 

κερδοφορία, αριθμός εργαζομένων, κτλ)ενώ ένα μεγάλο ποσοστό είναι 

νεοϊδρυόμενες ή με λίγα έτη λειτουργίας.  

 Έχουν συγκεκριμένη ταξινόμηση και σαφές αντικείμενο που προσδιορίζει ο 

νόμος, άρα περιορισμένο αντικείμενο δράσης.  

 Συνήθως δεν έχουν οργανωμένη επιχειρησιακή και ιεραρχική δομή, λόγω 

ακριβώς και του περιβάλλοντος και του «συνεταιρισμού» αλλά και των 

νομικών προβλέψεων για τη συγκρότησή τους.  

 Συνήθως επίσης δεν έχουν χρηματοοικονομική επάρκεια.  

 Από την έρευνα έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότερες δεν έχουν ή δεν 

αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία (internetsite, e-mail, ψηφιακά τιμολόγια, 

ψηφιακές υπογραφές κτλ).  

 Το στελεχιακό και ευρύτερα ανθρώπινο δυναμικό κυρίως είναι ενδιάμεσων 

ή χαμηλών τυπικών προσόντων με πραγματικές αδυναμίες και ελλείψεις ως 

προς το «επιχειρήν».  

 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει μια διαφορετική μορφή, αφού στο 

πυρήνα της ΚοινΣΕΠ είναι η κοινωνική ευθύνη με ευρύτερη έννοια και 

εφαρμογή από την σύστασή τους.  

Κατά συνέπεια απαιτείται μια προσαρμογή από τα γνωστά, συμβατικά μοντέλα 

επιχειρηματικών βραβείων ή επιχειρηματικής αριστείας για τις ΚοινΣΕΠ η οποία 

προσαρμογή διαπνέει σχεδόν όλη την διαδικασία και την μεθοδολογία ως 

αναπτύσσονται ακολούθως.  

 

2. Οργάνωση βραβείων, στόχοι, επιτροπές και μεθοδολογία 

συμμετοχής. 
 

Για την ανάπτυξη των βραβείων αριστείας των ΚοινΣΕΠ και με βάση τα όσα έχουν 

αναφερθεί, η καθιέρωση των βραβείων αριστείας είναι σίγουρα μια πρωτοβουλία 

που με βεβαιότητα θα ενισχύει σημαντικά τον θεσμό των επιχειρήσεων αυτών.  
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Αρχικά απαιτείται  να προσδιοριστούν οι στόχοι των βραβείων και προτείνονται οι 

ακόλουθοι :  

1. Ανάδειξη και αναγνώριση των επιτευγμάτων των ΚοινΣΕΠ ως προς την 

σύσταση, λειτουργία και αποδοχή από την τοπική κοινωνία.  

2. Ανάδειξη και αναγνώριση της επίδρασης του αντικείμενου εργασίας της 

ΚοινΣΕΠ ως προς τη σπουδαιότητα κοινωνικής επίδρασης : πχ παροχή 

υπηρεσιών σε ΕΚΟ (Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες), κοινωνικές υπηρεσίες, 

υποστήριξη ΑΜΕΑ.  

3. Προβολή και ανάδειξη των προϊόντων που παράγει η ΚοινΣΕΠ και των 

χαρακτηριστικών αυτών για την προώθηση τους  σε ευρύτερες αγορές.  

Πρακτικά δηλαδή, οι στόχοι των βραβείων περιορίζονται –τουλάχιστο σε πρώτη 

φάση- στην λειτουργία των ΚοινΣΕΠ ως προς το πεδίο δραστηριότητας χωρίς να 

επεκτείνεται σε ιδιαίτερα επιχειρηματικά ή επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.  

Τα παραπάνω ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στο μορφότυπο των 

επιχειρήσεων που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτό το θεσμό.  

Ανάλογη προσαρμογή χρειάζεται και στις επιτροπές αξιολόγησης και απόδοσης των 

βραβείων. Σε αντίθεση με τις επιτροπές των συμβατικών βραβείων που 

προέρχονται κυρίως από τον επιχειρηματικό ή και ακαδημαϊκό τομέα, για την 

επιτροπή αξιολόγησης και απόδοσης βραβείων στις επιχειρήσεις τύπου ΚοινΣΕΠ, 

προτείνεται η ακόλουθη σύνθεση μιας  ενδεκαμελούς επιτροπής ως ακολούθως :  

1. Ένα μέλος προερχόμενο από το Υπουργείο Εργασίας (πχ. Γενικός 

Γραμματέας)  ως ο επίσημος κυβερνητικός φορέας που νομοθετεί για τις 

ΚοινΣΕΠ, που διαχειρίζεται το μητρώο και που έχει και στο πυρήνα της 

πολιτικής του την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Παράλληλα δίνεται 

μια σημαντική ευκαιρία να λάβει γνώση για τις πραγματικές συνθήκες της 

λειτουργίας των ΚοινΣΕΠ, των προβλημάτων και των δυσκολιών, των 

αποστάσεων μεταξύ της πρόβλεψης της νομοθεσίας με την εφαρμογή της, 

που μπορεί να οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό, ηλεκτρονικοποίηση ή 

απλούστευση των διαδικασιών.  

2. Ένα μέλος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και ένα από την Αυτοδιοίκηση  

Β’ βαθμού, ώστε αφενός να υπάρχει διευρυμένη εκπροσώπηση από την 

διοίκηση αλλά και να επιτευχθεί και σε αυτό το επίπεδο η σημαντική γνώση 

για τις πραγματικές συνθήκες στο πεδίο των ΚοινΣΕΠ.  
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3. Ένα μέλος εκπρόσωπος των επιμελητηρίων.  Τα επιμελητήρια είναι φορείς 

ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη και εκτιμάται ότι 

η συμμετοχή τους είναι αναγκαία γιατί εκτός από την επαγγελματική και 

διοικητική συνεισφορά τους και την επιχειρηματική εμπειρία, γίνονται 

κοινωνοί και δημιουργείται ένας ακόμα δίαυλος επικοινωνίας και 

προώθησης των ΚοινΣΕΠ.  

4. Ένα μέλος από την Βουλή, που ενδεχομένως να είναι ο πρόεδρος της 

διαρκούς επιτροπής εμπορίου και παραγωγής ή της επιτροπής κοινωνικών 

υποθέσεων ή της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων.  Με αυτή τη 

συμμετοχή δίνεται η δυνατότητα και στη νομοθετική εξουσία να έλθει σε 

επαφή με τα αποτελέσματα της νομοθέτησης αλλά και να γίνει κοινωνός 

των συνθηκών και των διαδικασιών δράσης των ΚοινΣΕΠ.  

5. Δύο μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα από ΑΕΙ και οικονομική σχολή σε 

επίπεδο καθηγητή ανεξάρτητα βαθμίδας που έχει όμως μια εμπειρία ή 

συμμετοχή σε έρευνα ή επιστημονικό πεδίο την κοινωνική οικονομία.  

6. Δύο μέλη από το τυπικό επιχειρηματικό πεδίο, που μπορεί να είναι σε 

επίπεδο στελεχών (πχ. ΕΕΔΕ) ή επιχειρηματιών (πχ από ΣΕΒ / ΣΕΒΒΕ).  

7. Ένα μέλος εκπρόσωπος των ΑΜΕΑ (ΕΣΑΜΕΑ ή ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ως έχει γίνει και 

σε άλλες περιπτώσεις επιτροπών) και  

8. Ένα μέλος – εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

Ελλάδος (ΟΚΕ). 

Η επιτροπή θα λάβει ως πληροφοριακό υλικό, τα αποτελέσματα των ερευνών 

έπειτα από την επεξεργασία για τη ταξινόμηση και κωδικοποίηση των στοιχείων 

ώστε να έχει μια πρώτη αναλυτική πληροφόρηση για το πεδίο αγοράς και το 

πραγματικό «οικοσύστημα» των ΚοινΣΕΠ.  

Η εννεαμελής επιτροπή αξιολόγησης, αξιολογεί, ταξινομεί και επεξεργάζεται- 

αξιολογεί το πρωτογενές υλικό συνδυαστικά με τα ευρήματα των αιτήσεων 

συμμετοχής.  

Στη συνέχεια προτείνει την βράβευση, σε μια δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή, 

που αποτελείται από έναν ακαδημαϊκό ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο των 

επιμελητηρίων και έναν εκπρόσωπο από έναν ευρωπαϊκό φορέα –πχ. από το EFQM 

ή άλλο φορέα (πχ. Bravo) όπου με διαφορετική σύνθεση θα αναδείξουν τους 

βραβευθέντες.  
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Όσο αφορά τη μεθοδολογία συμμετοχής, εκτιμάται ότι αυτή θα πρέπει να 

αναπτυχθεί με την αυτόνομη και ελεύθερης βούλησης υποβολής αίτησης των 

ενδιαφερομένων, έπειτα από ηλεκτρονική και έντυπη / έγχαρτη  ενημέρωση τόσο 

για το θεσμό όσο και για τα οφέλη με παράλληλη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

με βάση τα κριτήρια και τους στόχους των βραβείων.  

Ένα χρονικό διάστημα δύο μηνών, για την αποστολή των ενημερωτικών κειμένων 

και των ερωτηματολογίων, για την αναμονή συμπλήρωσης αυτών και την αποστολή 

τους στην Επιτροπή, εκτιμάται ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.  

 

3. Κατηγοριοποίηση Βραβείων, Έπαθλα. 
 

Η κατηγοριοποίηση των βραβείων επηρεάζει τη δομή και την οργάνωση του θεσμού 

τόσο ως προς τις συμμετοχές και εντυπώσεις όσο και επί της πρακτικής εφαρμογής. 

Αναμφίβολα, ποιο ανταγωνιστική διαδικασία είναι αυτή που προβλέπει και 

αναδεικνύει έναν νικητή (Winner).  

Λόγω όμως των ιδιομορφιών του συγκεκριμένου συνόλου των ΚοινΣΕΠ, η πρόταση 

είναι να αναπτυχθούν με τη κατηγοριοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων (Χρυσό, 

Αργυρό, Χάλκινο) διότι με αυτή:  

 Επιτυγχάνονται περισσότεροι βραβευθέντες (τρεις ανά κατηγορία) έναντι 

του ενός  

 Ομοιότροπα παρέχει τη δυνατότητα προβολής και ανάδειξης σε 

περισσότερους  

 Είναι λιγότερο ανταγωνιστικό και καλύπτει τις μικρές διαφορές μεταξύ των 

συμμετεχόντων.  

 Είναι περισσότερο φιλικό ως προς την αξιολόγηση, δίνοντας περισσότερες 

ευκαιρίες 

Οι προσαρμοσμένες για τις ΚοινΣΕΠ προτεινόμενες κατηγορίες βραβείων 

αναπτύσσονται σε δύο ομάδες : 

Ομάδα Α : οριζόντια βραβεία που περιλαμβάνουν βραβεία αριστείας ανεξάρτητα 

του αντικειμένου των ΚοινΣΕΠ και προτείνονται τα ακόλουθα :  
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Α.1  Νεανική επιχειρηματικότητα : στην οποία βραβεύονται οι ΚοινΣΕΠ που έχουν 

συγκροτηθεί και λειτουργούν στη πλειοψηφία των μελών τους από νέους με ηλικία 

μικρότερη από τα 28 έτη.  Με δεδομένο ότι οι ΚοινΣΕΠ και όπως συγκροτούνται 

μπορεί να περιλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους σε μεγαλύτερες ηλικίεςτο 

συγκεκριμένο βραβείο μπορεί –από τα στοιχεία της έρευνας και των συμμετοχών- 

να μην έχει εφαρμογή ή να απαιτηθεί να τροποποιηθεί, παρά ταύτα προβλέπεται.  

Α.2. Γυναικεία επιχειρηματικότητα : που απονέμεται στις ΚοινΣΕΠ όπου η 

πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών τους αποτελείται από γυναίκες.  

Α.3  Νησιωτική επιχειρηματικότητα : για τις ΚοινΣΕΠ που έχουν αναπτυχθεί και 

λειτουργούν σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας ή συγκεκριμένης περιφέρειας. 

Είναι γνωστό ότι η ΕΕ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα νησιά ως γεωγραφικά σημεία, 

κάποια από αυτά είναι μειονεκτικές περιοχές. Επειδή τα νησιά ως αυτόνομες 

κοινωνίες έχουν ανενεργό εργασιακό δυναμικό αλλά και συγκεκριμένες ανάγκες και 

λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιού, εκτιμάται ότι ένα τέτοιο βραβείο μπορεί να 

δώσει ώθηση σε ανάλογες δράσεις.  

Α.4 Βραβείο ενσωμάτωσης και αφορά τις ΚοινΣΕΠ που έχουν ιδρυθεί και 

λειτουργούν με την πλειοψηφία των μελών τους να προέρχονται από τις Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες ή από ΑΜΕΑ και απονέμεται για την ενσωμάτωση αυτών των 

ομάδων στη παραγωγική λειτουργία.  

Ομάδα Β : ειδικά βραβεία για τις ΚοινΣΕΠ που απονέμονται με βάση λειτουργικά ή 

και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και προτείνονται :  

Β.1 Τεχνολογικό βραβείο και αφορά τις ΚοινΣΕΠ που έχουν εφαρμόσει τεχνολογία 

πληροφορικής και επικοινωνιών στο μεγαλύτερο εύρος των δραστηριοτήτων τους. 

Υπενθυμίζεται ότι για το περιβάλλον των ΚοινΣΕΠ η τεχνολογία δεν έχει αυτονόητη 

ύπαρξη.  

Β.2 Βραβείο Καινοτομίας και αφορά τις ΚοινΣΕΠ που έχουν εφαρμόσει ή 

εγκαταστήσει ή δημιουργήσει μια καινοτομία για την άσκηση της λειτουργίας της ή 

την δημιούργησαν.  

Β.3 Βραβείο Τοπικής αναβάθμισης και αφορά τις  ΚοινΣΕΠ που έχουν συμβάλει στη 

τοπική ανάπτυξη όχι κατ’ ανάγκη μόνο με οικονομικούς δείκτες αλλά και με 

ποιοτικούς ή κοινωνικούς δείκτες όπως για παράδειγμα η βελτίωση κοινωνικών 

υπηρεσιών, η προστασία ηλικιωμένων, η λειτουργία δομών για το παιδί.  
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Β.4 Βραβείο Εξωστρέφειας και αφορά τις ΚοινΣΕΠ που εμφανίζουν μια ιδιαίτερη 

ροπή προς την εξωστρέφεια με μία διττή ερμηνεία : τόσο πέρα από τα γεωγραφικά 

όρια της περιοχής που έχει αναπτυχθεί όσο ακόμα και με την ουσιαστική ερμηνεία 

του όρου για την εξωστρέφεια σε επίπεδο Χώρας.  

Β.5 : Βραβείο Πράσινης Οικονομίας : που απονέμεται σε ΚοινΣΕΠ με δράσεις στο 

περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και τις θετικές επιδράσεις που έχει επιφέρει στη 

τοπική κοινωνία (πχ ανακύκλωση, επεξεργασία απορριμμάτων, προστασία φυσικού 

περιβάλλοντος).  

Όσο αφορά τα έπαθλα αυτά προτείνεται να υλοποιούνται με τη μορφή κασετίνας 

τύπου κροκό (βελούδινη κασετίνα με πλακέτα ως βάση) με επίπεδα χρώματος 

χρυσό, αργυρό και χάλκινο με εγχάρακτη πλακέτα μέγιστης διάστασης 21x17 cm.  

Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της διοργάνωσης των βραβείων (από 

χορηγίες ή από προϋπολογισμένες εγκρίσεις συλλογικών οργάνων), προτείνεται τα 

έπαθλα να συνοδεύονται και από χρηματικό ποσό.  Οι ΚοινΣΕΠ είναι επιχειρήσεις 

που στη συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες και 

ένα χρηματικό έπαθλο ως συνοδεία του βραβείου εκτός του ότι θα ήταν ένα 

επιπλέον κίνητρο συμμετοχής θα ήταν και ένα χρηστικό βραβείο. Άλλωστε από τη 

νομοθεσία υπάρχουν περιορισμοί στη διάθεση των κερδών των ΚοινΣΕΠ.  Η χρήση 

και χρηματικών βραβείων είναι μια κοινή πρακτική και έχει εφαρμοστεί σε άλλους 

θεσμούς όπως ASBL PVT Social Economy Awards, “ReThinkLocal” 

EuropeanSocialInnovationCompetition2018 και Social Enterprise Awards UK 2017 & 

2018.  

 

4. Διασύνδεση του θεσμού με άλλους καθιερωμένους. 
 

Στην Ε.Ε. οι ΚοινΣΕΠ σε οικονομικά μεγέθη είναι εξαιρετικά μεγάλα ενώ ακόμα και 

στη περιοχή της ΜΕΝΑ (MiddleEast&NorthAfrica) έχει εκκινήσει με ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά στοιχεία.  

Για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων, την 

ενίσχυση του κύρους του θεσμού αλλά και την δυνατότητα μεγαλύτερης 

χρηματοδότησης, η διασύνδεσή του θεσμού με άλλους υφιστάμενους, ενδεχομένως 
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να προσέφερε τα προαναφερόμενα αλλά και επιπλέον να αναδεικνυόταν ως 

«εθνικός θεσμός» καλύπτοντας το κενό στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί από το 

2014 ( SocialBusinessExcellenceAwards που δεν είχε συνέχεια) αλλά και την 

διακριτότητα του θεσμού από ευρύτερα επιχειρηματικά βραβεία που εμπεριέχουν 

πλέον και ΜΚΟ ή ΚοινΣΕΠ (Hellenic Responsible Business Awards).  

Συνεπώς, μια διαδικασία εξωστρέφειας και στρατηγικών συνεργασιών με εθνικά και 

διεθνή φόρα βραβείων είναι βέβαιο ότι θα ενίσχυε το κύρος του θεσμού, ότι θα 

αύξανε σημαντικά το ενδιαφέρον συμμετοχής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

κάποιοι άλλοι θεσμοί βραβείων που θα μπορούσαν να αναζητηθούν συνέργειες 

από διεθνείς φορείς :  

 Social Economic Awards (SEA) / First Protocol (MENA region)  

 UK Social Enterprise Awards / Social enterprise uk org  

 Social Enterprise NI Awards  

 TheEuropeanSilverEconomyAwardsστοπλαίσιοτηςΕυρωπαϊκήςπολιτικής 

«Towards an Age-Friendly EU by 2020» 

Και από Ελληνικούς φορείς :  

 BravoSustainabilityDialogueandAwardsστοπλαίσιοτηςδράσηςsustainableGree

ce 2020, που συνδυάζειτόσο την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα όσο και 

τη τοπική αυτοδιοίκηση (δήμοι) όσο και τη κοινωνική οικονομία,  

 Growth Awards (συνεργασία Eurobank / Grant Thorton)  

 Hellenic Responsible Business Awards  

 Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας / FortuneGreece 

 ΒραβείαΕπιχειρηματικότητας «ΣτέλιοςΧατζηιωάννου» / Stelios Philantrhopic 

Foundation  

 Envolve Awards απότο Libra Group &Logothetis Foundation  

 

5. Χρηματοδοτήσεις – Χορηγίες και Αιγίδες 
 

O συγκεκριμένος θεσμός βράβευσης έχει ανάγκη από ένα σύνολο 

χρηματοδοτήσεων που μπορεί να είναι με χορηγίες και αιγίδες. Οι αιγίδες είναι 

αποδεδειγμένο ότι αυξάνουν το κύρος του θεσμού πολλαπλώς, είναι πάγια τακτική 

και βέλτιστη πρακτική στην οργάνωση θεσμών, ενώ μπορεί να καλύψει και ανάγκες 
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σε συμμετοχές είτε ως προς τις επιτροπές είτε ως προς τη παροχή στοιχείων και 

τεχνικής βοήθειας.  

Οι προτεινόμενες αιγίδες είναι :  

 Υπουργείο Εργασίας  / Ελλάδα  

 Υπουργείο Οικονομικών  

 Υπουργείο Ανάπτυξης  

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

 Ευρωπαϊκή επιτροπή, αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.  

Οι χορηγίες μπορεί να αναπτύσσονται σε όλο το εύρος του θεσμού και ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά :  

 Βραβεία (χρηματοδότηση και χρηματικά έπαθλα)  

 Οργάνωση (επίσημο δείπνο, ημερίδα, εκδήλωση)   

 Προβολή (ΜΜΕ, ηλεκτρονικός, έντυπος τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο) 

 Οπτικοακουστική κάλυψη, διερμηνείς, πρακτικά εκδήλωσης  

 Υπηρεσίες φιλοξενίας διακεκριμένων επισκεπτών  

 Προστασία και ασφάλεια εκδήλωσης  

6. Δράσεις Δημοσιότητας – προβολής 
 

Οι δράσεις δημοσιότητας προβολής του θεσμού του βραβείου κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του θεσμού του 

βραβείου αλλά και της αυξημένης προσέλκυσης των υποψηφιοτήτων.  

Οι δράσεις δημοσιότητας και προβολής για το συγκεκριμένο θεσμό μπορούν να 

ακολουθήσουν τις κλασσικές επιλογές και τις παγιοποιημένες τεχνικές από 

αντίστοιχες οργανώσεις χωρίς κάποια ιδιαίτερη καινοτομία.  

Βέβαια είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερη διάχυση του θεσμού στη κοινωνία, τόσο 

αναλογικά προβλέπεται η αυξημένη υποβολή υποψηφιοτήτων αλλά και η 

ενδυνάμωση του κύρους του θεσμού.  

7. Μεθοδολογία ανάδειξης νικητών  και απόδοσης βραβείων. 
 

Η μεθδολογία για την οργάνωση και απόδοση των βραβείων θα βασιστεί στην 

εμπειρία και λειτουργία άλλων αντίστοιχων θεσμών, με τις ανάλογες προσαρμογές 
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για το φυσικό αντικείμενο και τον μορφότυπο των συγκεκριμένων εταιριών. Από 

έρευνα που διενεργήθηκε –κατά βάση μέσω διαδικτύου- προκύπτει το ασφαλές 

συμπέρασμα ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται σε αυτές τις οργανώσεις και 

στους θεσμούς, διαχωρίζεται κατ’ αρχήν σε δύο ή τρεις φάσεις με ελεύθερη 

επιλογή ανάλογα με τον οργανωτικό διαχειριστή.  Η μία μεθοδολογία των δύο 

φάσεων είναι ότι οι υποψήφιοι υποβάλλουν την συμμετοχή τους (Α’ φάση 

υποβολή) και μετά τα δεδομένα προωθούνται στην επιτροπής βράβευσης που 

αποφασίζει τους νικητές μετά από διαδοχικές συσκέψεις και βαθμολογήσεις (Β’ 

φάση ανάδειξη).  Η δεύτερη μεθοδολογία των τριών φάσεων προβλέπει την 

υποβολή των αιτήσεων (Α’ φάση κοινή), την συλλογή, κωδικοποίηση και 

ταξινόμηση της πληροφορίας από μια ομάδα τεχνικής βοήθειας μαζί με επιπλέον 

στοιχεία και την προώθησή τους στην επιτροπή αξιολόγησης (11 μελή στη 

προκειμένη περίπτωση,  Β’ Φάση) η οποία γνωμοδοτεί προς την επιτροπή 

βράβευσης (Γ’ Φάση).   

Εκτιμάται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των τριών φάσεων εκτός από πληρέστερη, 

αν και συνθετότερη με απαίτηση περισσότερων πόρων, είναι πιο ολοκληρωμένη, 

ενισχύει περισσότερο τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας.  

Σχηματικά αποδίδεται :  

 

Στη προτεινόμενη μεθοδολογία, αναλυτικότερα έχουμε τα ακόλουθα :  

 Φάση Α’ Υποβολές αιτήσεων : σε αυτή τη φάση οι ενδιαφερόμενοι για τη 

συμμετοχή στο θεσμό αποστέλλουν είτε έντυπα / έγχαρτα ή ηλεκτρονικά με 

συνημμένα αρχεία την υποβολή για την αίτησή τους, συμπληρώνοντας τις 



 Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism 

for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social 

Economy and Social Innovation 

 

 

 

Department of Economics 

Democritus University of Thrace 
The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded by the 

European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries participating in it 

 
16 

σχετικές φόρμες με στοιχεία σχετικά με την ΚοινΣΕΠ.  Η υποβολή της 

αίτησης είναι δωρεάν για τους ενδιαφερόμενους.  Καλούνται να 

συμπληρώσουν στοιχεία τόσο για την επιχείρησή τους όσο και για τη 

δραστηριότητά τους, προτάσεις και σκέψεις σε ελεύθερα πεδία έως 500 

λέξεις. Η φόρμα υποψηφιότητας περιλαμβάνει πεδία όπως : Περιγραφή της 

ΚοινΣΕΠ, Σκοπός, Αντίκτυπος και Οφέλη,  Καινοτομία, ΤΠΕ, Αποτελέσματα, 

Μέλη, τρόπος οργάνωσης και διοίκησης. Συνημμένα της αίτησης μπορεί να 

προσκομιστούν στοιχεία όπως : φωτογραφίες, αποσπάσματα άρθρων από 

το τύπο, γραφήματα, video, ότι επιθυμεί ο φορέας προκειμένου να 

αναπτύξει την υποψηφιότητα του.  

 Β΄Φάση  Αξιολόγηση αιτήσεων : όπου γίνεται μετά την οργάνωση, 

κωδικοποίηση και ταξινόμηση των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη 

κάποιων αριθμητικών ή στατιστικών κυρίως δεδομένων. Προκειμένου να 

ληφθούν περισσότερες πληροφορίες για να δημιουργηθεί μια πληρέστερη 

γνώση για τη κάθε συμμετοχή, η 11μελής επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να 

έχει στη διάθεσή της και άλλα δεδομένα από τη συγκεκριμένη αγορά και το 

οικοσύστημα των ΚοινΣΕΠ, όπως στοιχεία από το Υπουργείο και το μητρώο 

ή τα αποτελέσματα των ερευνών και των ερωτηματολογίων του παρόντος 

προγράμματος. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατατάσσει σε φθίνουσα 

σειρά τις πέντεεπικρατέστερες υποψηφιότητες (shortlist). Η 11μελής 

επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει και προωθεί τις προτάσεις της με τη 

βαθμολογία προς την 3 μελή επιτροπή βράβευσης.  

 Γ’ Φάση ανάδειξη νικητών : η 3 μελής επιτροπή βράβευσης, λαμβάνει τη 

γνωμοδότηση της 11μελούς επιτροπής αξιολόγησης με τους πέντε 

επικρατέστερους (shortlist) και αποφαίνεται για τη βράβευση και τη 

κατανομή του επάθλου (Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο). Η 3 μελής επιτροπή δε 

μπορεί να επιλέξει για βράβευση κάποιον υποψήφιο εκτός της λίστας των 

επικρατέστερων, αλλά μπορεί να επιλέξει ελεύθερα λαμβάνοντας υπόψη 

την γνωμοδότηση της προηγούμενης επιτροπής αλλά δεν είναι δεσμευτική 

για αυτή. Με αυτή τη μεθοδολογία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο τόσο της 

αξιολόγησης όσο και της επιλογής.  Για λόγους πληρότητας αναφέρεται ότι 

η τριμελής επιτροπή βράβευσης δεν έχει κανέναν κοινό μέλος με την 

ενδεκαμελή επιτροπή αξιολόγησης.  

Με την ανωτέρω περιγραφόμενη μεθοδολογία προτείνεται η ανάδειξη των νικητών 

και η απόδοση των βραβείων που εκτιμάται ότι εξασφαλίζει την διαφάνεια και την 

αδιάβλητη αξιολόγηση, διότι κατά την αξιολόγηση εφαρμόζονται και τα ακόλουθα:  
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 Όλοι οι βαθμολογητές / αξιολογητές της επιτροπής αξιολόγησης 

βαθμολογούν όλες τις υποψηφιότητες χωρίς να γνωρίζουν μεταξύ τους τις 

βαθμολογίες. Ο τελικός βαθμός έχει προκύψει από τον μέσο όρο 11 

διαφορετικών αξιολογητών, με αποτέλεσμα να είναι ο πλέον ακριβής, 

αναλυτικός και αδιάβλητος.  

 Η επιτροπή βράβευσης δεν γνωρίζει τη βαθμολογία του κάθε αξιολογητή 

παρά μόνο το αποτέλεσμα, τον μέσο όρο.  

8. Κλίμακα βαθμολόγησης, κριτήρια αξιολόγησης, βαρύτητες 

Η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης με την ανάλογη προσαρμογή για τις ΚοινΣΕΠ 

έχει γίνει με τους εξής στόχους :  

1. Να περιορίσει την υποκειμενικότητα με την δημιουργία κλίμακας 

βαθμολόγησης από το 0 έως το 4 για κάθε κριτήριο – πρόταση που 

εμπεριέχεται στη φόρμα αξιολόγησης.  

2. Να αποδίδει με ευκρίνεια τις αποστάσεις μεταξύ των υποψηφιοτήτων με 

την χρήση της πεντάβαθμης κλίμακας βαπό το 0 έως το 4 που αντιστοιχεί 

στις ακόλουθες περιγραφές :  

a. 0 μη ανταπόκριση στο κριτήριο  

b. 1 μερική ανταπόκριση αλλά με τάση ανεπάρκειας  

c. 2 καλή ανταπόκριση  

d. 3 πολύ καλή ανταπόκριση, εγκατεστημένη ισχυρά λειτουργία  

e. 4 εξαιρετική ανταπόκριση.  

3. Να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των κριτηρίων (όχι μόνο ένα αριθμητικό 

μέγεθος)  

4. Να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, στις ερωτήσεις και στα πεδία αξιολόγησης 

των ΚοινΣΕΠ χωρίς αμφίσημες ερμηνείες.  

Για τα κριτήρια αξιολόγησης και τις βαρύτητες προκρίθηκαν οι ακόλουθες επιλογές:  

 10 διαφορετικά κριτήρια που καλύπτουν όλο το εύρος δράσης, λειτουργίας 

μιας ΚοινΣΕΠ με κοινούς συντελεστές βαρύτητας.  Έτσι υπάρχει μια 

ισοκατανομή ως προς τη βαρύτητα αλλά δίνεται και η δυνατότητα στον 

αξιολογούμενο υποψήφιο αν υστερεί σε κάποιο κριτήριο να μπορεί να 

καλύψει τη διαφορά σε κάποιο άλλο που όντως έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα.  
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 Γραμμική – αναλογική ποσόστωση των κριτηρίων και των συντελεστών 

χωρίς επιμέρους βαρύτητες. Αυτή η αναλογική αξιολόγηση επιτρέπει την 

αποτύπωση των πραγματικών στοιχείων χωρίς περαιτέρω στρεβλώσεις.  

 Πολυκριτηριακή βαθμολόγηση όχι με την λογική της ανταγωνιστικότητας 

των μεγεθών (ranking) αλλά με την αποτύπωση των ποιοτικών ή και 

ποσοτικών στοιχείων σε συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking). Αυτή η 

μέθοδος ακολουθείται στην επιστήμη της Διοίκησης, αξιολογεί διαφορετικές 

πτυχές της λειτουργίας μιας επιχείρησης και μπορεί να προσδιορίσει και την 

βέλτιστη πρακτική (bestpractice).  Για τη περίπτωση εφαρμόζεται κυρίως η 

λειτουργική προτυποποίηση (functionalbenchmarking) που επιτρέπει την 

σύγκριση των επιδόσεων λειτουργίας (και όχι αποτελεσμάτων) και δεν έχει 

περιορισμό στο παράγοντα κοινού πεδίου (να ανήκουν δηλαδή στην ίδιο 

κλάδο ή στο ίδιο μέγεθος).  

Με βάση τα ανωτέρω συγκροτείται ο ακόλουθος πίνακας κριτηρίων και 

συντελεστών βαρύτητας :  

Α/α Περιγραφή κριτηρίου αξιολόγησης  Συντελεστής βαρύτηταςσi 

1 Κάλυψη ανάγκης στη τοπική κοινωνία και 
επίδραση στο κοινό (socialimpact)  

10% 

2 Εμπλοκή συμμετεχόντων (ή και εταιρικός 
εθελοντισμός)EKO, AMEA 
(stakeholderengagement)  

10% 

3 Διάρκεια και συνέχεια λειτουργίας  10% 

4 Πρωτοτυπία / καινοτομία  10% 

5 Εφαρμοσμένη τεχνολογία  10% 

6 Τρόπος / διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή 
παραγωγής προϊόντων.  

10% 

7 Εξωστρέφεια και συνέργιες 10% 

8 Δυνατότητα αναπαραγωγής του μοντέλου σε 
άλλες περιφέρειες ή περιοχές  

10%  

9  Επίτευξη οικονομικών στόχων συνδυαστικά 
με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων  

10%  

10 Προστασία περιβάλλον, αειφορία και 
βιώσιμη ανάπτυξη  

10% 
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Η συνολική βαθμολογία (αποτέλεσμα R : Result) του κάθε υποψήφιου προκύπτει 

από τον μαθηματικό τύπο:  

𝑅 =∑𝛽 ∗ 𝜎𝜄

10

𝑖−1

 

9. Συμπεράσματα 

Η απόδοση επιχειρηματικών βραβείων αριστείας είναι δράση που ενδυναμώνει 

τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και το προφίλ της εταιρίας. Οι κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις το έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη αφού κατά βάση 

και σε συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν ούτε τους οικονομικούς πόρους ούτε 

ενδεχομένως την γνώση να αναπτύξουν στρατηγικές marketing, PR, και promotion.  

Η καθιέρωση ενός επιχειρηματικού βραβείου αριστείας για τις ΚοινΣΕΠ μπορεί να 

λάβει και το ρόλο του «εθνικού βραβείου» αφού υπάρχει κενό σε αυτό το τοπίο και 

κάποιες αποσπασματικές δράσεις του παρελθόντος.  

Λόγω του μορφότυπου όμως των ΚοινΣΕΠ, απαιτείται μια προσαρμογή στα κριτήρια 

αξιολόγησης διότι εκφεύγουν από τα συμβατικά και καθιερωμένα της ιδιωτικής 

επχειρηματικότητας. Επιλέγεται λοιπόν ένα σύνολο κριτηρίων βασισμένο στην 

λειτουργική συγκριτική προτυποποίηση (functionalbenchmarking), με 10 κριτήρια 

αξιολόγησης με την ίδια βαρύτητα (10%) και βαθμολογία πεντάβαθμης κλίμακας 

από το 0 έως και το 4.  

Τέλος η απόδοση των βραβείων γίνεται με τη διαδικασία των 3 φάσεων, όπου μετά 

την υποβολή των υποψηφιοτήτων (Α’ Φάση), μια 11 μελής επιτροπή αξιολόγησης, 

αξιολογεί τις υποψηφιότητες κάνοντας χρήση και άλλων επίσημων στοιχείων από 

έρευνες και στατιστικές, συντάσσει λίστα επικρατέστερων πέντε υποψηφίων για το 

βραβείο  (Β’ Φάση) και προωθείται για την 3 μελής επιτροπή βράβευσης για την 

οριστική απόφαση.  
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