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Εισαγωγή 

 
Τα Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς θεσμοθετήθηκαν το 2000 από τον Σύνδεσμο 
Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), τον πρώτο φορέα που στα πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου, 
θεσμοθέτησε βραβεία εταιρικής κοινωνικής προσφοράς. Διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 
2001 και έκτοτε επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια.  
  
Δεκατρία χρόνια μετά, τα Αριστεία αποτελούν έναν έγκριτο θεσμό, που έχει γίνει πολύ θετικά 
αποδεκτός από την επιχειρηματική κοινότητα και που δε σταματά να εξελίσσεται. Σήμερα, τα 
Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ εγκολπώνονται τις διεθνείς εξελίξεις στην Εταιρική 
Υπευθυνότητα, τις οποίες ο Σύνδεσμος αφουγκράζεται και μεταφέρει πριν από οποιονδήποτε 
άλλο στην Ελλάδα και λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας, εντός της οποίας και προς όφελος της οποίας πραγματοποιούνται οι εταιρικές 
αυτές δράσεις. 
 
Στη δύσκολη περίοδο που η αγορά και η χώρα γενικότερα διανύουν, με τις συνθήκες να 
διαφοροποιούνται και τις ανάγκες να αλλάζουν δραματικά και ενώ παράλληλα, το θέμα της 
Εταιρικής Υπευθυνότητας γίνεται όλο και πιο σημαντικό και ο χειρισμός της αναδεικνύεται σε 
πρώτης γραμμής πρόκληση για τις επιχειρήσεις, τα Αριστεία, εξελίσσονται σε Αριστεία 
Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ και απευθύνονται στις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους κοινωνικούς τομείς που χρήζουν στήριξης, προβάλουν 
κάθε δράση που είχε σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον και παρακινούν 
όλους να δράσουν και να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
 
 
Στόχος των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας  

 
Βασικός στόχος του θεσμού των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ είναι η ανάδειξη 
και επιβράβευση δράσεων/προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και που 
αγκαλιάζουν τον άνθρωπο (είτε ως εργαζόμενο, είτε ως πολίτη) και την κοινωνία, συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεισφέρουν με συνέπεια και συνέχεια στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.  
 
Ταυτόχρονα, πέρα από την ανάδειξη και την επιβράβευση, στόχος των Αριστείων είναι να 
ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω άτομα και επιχειρήσεις.  
 
Ως δράσεις/προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας θεωρούνται εκείνα που εφαρμόζονται 
από επιχειρήσεις πέραν των όσων προβλέπονται από νομοθεσίες, διατάξεις ή εσωτερικούς 
κανονισμούς. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δράσεις/προγράμματα που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο κάποιας χρηματοδότησης (εθνικής ή Ευρωπαϊκής).   
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Κατηγορίες 

 
Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ επιθυμούν να παρέχουν ίσες ευκαιρίες 
διάκρισης σε δράσεις/προγράμματα επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Για το λόγο αυτό, 
οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, χωρίζονται  στις δύο (2) παρακάτω κατηγορίες:  
 

 Μεγάλες Επιχειρήσεις  
Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία 
εταιρική χρήση πριν τη διοργάνωση, μεγαλύτερο των 30.000.000 €. 
 

 Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις  
Ως Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών, κατά την  
τελευταία εταιρική χρήση πριν τη διοργάνωση, μικρότερο των 30.000.000 €. 

 
 
Ενότητες 

 
Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να υποβληθούν δράσεις ή 
προγράμματα, που εντάσσονται στις παρακάτω οκτώ (8) ενότητες: 
 
Κοινωνία 
Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που αφορούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και 
ενισχύουν τους τομείς της υγείας και  της εκπαίδευσης, ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό ή/και 
προάγουν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τoν αθλητισμό. Οι δράσεις αυτές μπορεί να αποτελούν 
πρωτοβουλίες της επιχείρησης αποκλειστικά ή να αποτελούν συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων (του ίδιου ή διαφορετικού επιχειρηματικού κλάδου), ή μεταξύ της επιχείρησης με 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό - κοινωνικό φορέα. 
 
Περιβάλλον 
Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης ή/και των ομάδων με τις οποίες 
αλληλεπιδρά η επιχείρηση (πχ συνεργάτες, καταναλωτές, ευρύ κοινό κ.α.). Τα προγράμματα 
αυτά αφορούν σε θέματα όπως η σωστή διαχείριση ή/και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και 
ενέργειας, ο περιορισμός και η διαχείριση οικιακών, εταιρικών ή βιομηχανικών απορριμμάτων 
ή αποβλήτων και γενικότερα, ο περιορισμός της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και 
ο περιορισμός παραμέτρων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Παραδείγματα τέτοιων 
δράσεων αποτελεί η διαμόρφωση ‘πράσινων’ κτιρίων, ο περιορισμός στην κατανάλωση και η 
ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, η αντικατάσταση πρώτων υλών 
που είναι υπό εξαφάνιση λόγω εκτεταμένης ή αλόγιστης χρήσης με νέες, εναλλακτικές πρώτες 
ύλες, ο περιορισμός ή/και η αναβάθμιση υλικών συσκευασίας, προγράμματα εθελοντισμού-
ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία 
του, προγράμματα ανακύκλωσης, προγράμματα που συμβάλλουν στην προστασία της 
ελληνικής χλωρίδας και πανίδας κ.α. 
 
Εργαζόμενοι 
Δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα της επιχείρησης, τα οποία συμβάλλουν στην 
στήριξη και ανάπτυξη των εργαζομένων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 
επίπεδο (πχ προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, 
παροχές και εφαρμογές πολιτικών για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ίσες 
ευκαιρίες). Επιπλέον, η υποψηφιότητα αυτή, αφορά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην 
εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας από την επιχείρηση, με την εμπλοκή των 
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εργαζομένων της, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και τη συνεισφορά τους, 
σε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνίας ή/και στην προστασία του 
περιβάλλοντος (πχ ενέργειες εθελοντισμού εργαζομένων, άμεση συμμετοχή σε ενέργειες 
Εταιρικής Υπευθυνότητας).  

 
Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας 
Πρωτοβουλίες και προγράμματα της επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας των νέων, μέσω της ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης 
και τη συμβολή στην πραγματοποίηση καινοτόμων ιδεών και οραμάτων των νέων. 
Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν προγράμματα υποτροφιών, επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων εντός της επιχείρησης, καθώς και χρηματοδότησης και 
υποστήριξης υλοποίησης πρωτότυπων και καινοτόμων έργων (projects) και ιδεών των νέων, 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση ή στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι κ.α. 
 
Συνεργασία με Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές (Suppliers Engagement)   
Δράσεις και μηχανισμοί μέσω των οποίων η επιχείρηση συμβάλλει στην εφαρμογή 
ορθολογικών πολιτικών και προτύπων από τους προμηθευτές της, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της 
επιχείρησης με προμηθευτές που εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές (πέραν των δια νόμου 
υποχρεωτικών), οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές ή απαραίτητες για τη συνεργασία 
και διαπραγμάτευσή τους με την επιχείρηση. Τα προγράμματα αυτά θέτουν κριτήρια Εταιρικής  
Υπευθυνότητας για την επιλογή προμηθευτών, όπως η εφαρμογή πολιτικών / προτύπων που 
αφορούν στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των φυσικών πόρων κ.α.  
 
Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες 
Η σημαντικότητα των δράσεων αυτών Εταιρικής Υπευθυνότητας, έγκειται στην άμεση 
σύνδεσή  τους με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Αφορά σε ήδη υπάρχοντα ή 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης, που αναπτύχθηκαν με σκοπό τη συμβολή της 
επιχείρησης στο κοινό καλό. Παραδείγματα αποτελούν προϊόντα και υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, που συμβάλλουν στον τομέα της υγείας, στον 
τομέα της εκπαίδευσης κ.α. 
 
Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά 
Δράσεις ή προγράμματα που σχεδίασε και υλοποιεί η επιχείρηση  και εντάσσονται σε κάποια 
από τις παραπάνω κατηγορίες διακρίσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουν έμπρακτα 
τη δέσμευση, τη συνέχεια και τη συνέπεια της επιχείρησης, στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας των Επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη 
των τριών (3) ετών.  
 
e- Δράσεις  
Δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες της επιχείρησης που αφορούν στην κοινωνία, το 
περιβάλλον, τους εργαζόμενους, σε υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία 
με κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές, σε κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες ή σε συνεχή 
δέσμευση και προσφορά, αλλά που προβλήθηκαν αποκλειστικά μέσω digital. Οι δράσεις 
αυτές θα πρέπει να είναι δημιουργικές και πρωτότυπες. Το Αριστείο θα δοθεί μετά από online 
ψηφοφορία του κοινού.  
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Αίτηση συμμετοχής 

 
Αίτηση συμμετοχής στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να υποβάλλουν 
επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του ΣΔΕ και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Η 
έναρξη ή ολοκλήρωση των δράσεων ή προγραμμάτων πρέπει να έχουν γίνει κατά το 
διάστημα Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2012. Εξαιρούνται τα προγράμματα που θα 
υποβληθούν στην ενότητα “Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά”. 
 
Προγράμματα που συμμετείχαν σε προηγούμενη διοργάνωση των Αριστείων και συνεχίζονται, 
μπορούν να λάβουν μέρος υπό την προϋπόθεση ότι αξιολογούνται για τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.   
 
Οργανισμοί και ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί με σκοπό την προσφορά κοινωνικού έργου δεν 
μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχή στη διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας.  
 
Το υλικό συμμετοχής παραδίδεται στο ΣΔΕ με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού ανά 
συμμετοχή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Το ποσό συμμετοχής και η καταληκτική 
ημερομηνία ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή κάθε διοργάνωσης και προσδιορίζονται 
στη συνέχεια.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Σύνδεσμο Διαφημιζομένων 
Ελλάδος, Ζήνωνος Ελεάτου 10 & Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6746568, fax 
210 6771559, email info@sde.gr και sde@sde.gr 
 
 

mailto:info@sde.gr
mailto:sde@sde.gr
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Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
1. Τρόπος Υποβολής Συμμετοχών 

 
Η υποβολή δράσεων ή προγραμμάτων σε όλες τις ενότητες των ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ μπορεί να γίνει 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα  www.aristia-sde.gr από την 1η Ιουλίου 2013 
μέχρι και την 31η Ιουλίου 2013, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
 

 Αίτηση Εγγραφής   
Για να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει 
πρώτα να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής, αποκτώντας έτσι ένα όνομα χρήστη 
(username) και κωδικό πρόσβασης (password). Με τα στοιχεία αυτά θα μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση (login) στην ιστοσελίδα και να υποβάλλουν  αίτηση 
συμμετοχής αλλά και να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει σε 
προηγούμενη είσοδό τους στην ιστοσελίδα.  

 Αίτηση Συμμετοχής   
Με την είσοδό τους (log in) στην ενότητα “Υποβολή συμμετοχών”, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα που θέλουν να 
υποβάλλουν. Σημειώνεται ότι για κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμπληρώνεται νέα αίτηση συμμετοχής. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα 
αποθήκευσης της αίτησης που έχει συμπληρώσει, επεξεργασίας της σε κάθε επόμενη 
είσοδό του στην ιστοσελίδα, αλλά και εκτύπωσής της.   

 
Σημειώνεται ότι το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο για όλες τις υποβαλλόμενες συμμετοχές  και 
γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Η Αίτηση Συμμετοχής αποτελεί μέρος της Συμμετοχής και τη 
συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. 
 

2. Κατάθεση Συμμετοχών 
 

Κάθε επιχείρηση, πέρα από την Αίτηση Συμμετοχής (που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μόνο 
στο www.aristia-sde.gr), πρέπει να υποβάλλει για κάθε συμμετοχή της: 
 
1. Παρουσίαση σε μορφή PowerPoint με αναλυτική περιγραφή του προγράμματος. Η 
παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 διαφάνειες και πρέπει να ακολουθεί την 
παρακάτω δομή: 
 

 είδος της επιχείρησης (εταιρικό προφίλ, πεδίο δραστηριοποίησης κλπ) 

 ανάλυση και τεκμηρίωση της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής ανάγκης και σύνδεση με τη 
γενική εικόνα και φιλοσοφία της επιχείρησης  

 χρόνος υλοποίησης προγράμματος 

 στρατηγική, σχεδιασμός και αναλυτική περιγραφή κύριας και επιμέρους ενεργειών 
(εφόσον υπάρχουν) 

 προσδιορισμός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ως προς την κάλυψη της 
κοινωνικής ή περιβαλλοντικής ανάγκης και τη γενική επίδραση του προγράμματος.  

 
Εφόσον υπάρχει Δημιουργικό Υλικό (φωτογραφίες, δελτία τύπου, δημοσιεύματα, press kits, 
αντικείμενα, προωθητικά πακέτα κ.λπ.), αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στην παραπάνω 
παρουσίαση και να αποτελέσει ενιαίο σύνολο με αυτήν. Ο αριθμός των διαφανειών που 
αφορούν στο Δημιουργικό Υλικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15. 
 

http://www.aristia-sde.gr/
http://www.aristia-sde.gr/
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Οι πλήρως συμπληρωμένες Αιτήσεις Συμμετοχής, υπογεγραμμένες από τη Διεύθυνση της 
επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο γι αυτό το σκοπό στέλεχος, μαζί με τα αντίστοιχα 
Δημιουργικά Υλικά, αποστέλλονται ηλεκτρονικά.  
 

3. Κόστος Συμμετοχής 
 
Για όλες τις ενότητες των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ, το ποσό συμμετοχής 
ορίζεται στα 100 €, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών που θα υποβάλει μια 
επιχείρηση. Για το παραπάνω ποσό εκδίδεται τιμολόγιο (ΤΠΥ που επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
23%).  
 
Το Ποσό Συμμετοχής κατατίθεται στα γραφεία του ΣΔΕ (Ζήνωνος Ελεάτου 10 & Αγησιλάου, 
151 23 Μαρούσι) το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.  
 
Το Ποσό Συμμετοχής εξοφλείται με επιταγή ημέρας ή μετρητά ή με κατάθεση στο λογαριασμό 
του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος στην ALPHA BANK – GR23 0140 1100 1100 0231 
0007 045. Η κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της επιχείρησης και το 
αποδεικτικό της να σταλεί στα γραφεία του ΣΔΕ με fax (210 6771559) ή email (info@sde.gr και 
sde@sde.gr) 
 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις (1, 2 
και 3) δεν πληρούται, η αίτηση συμμετοχής μπορεί να θεωρηθεί άκυρη. 
 
 
Αξιολόγηση  

 
Α’ Φάση: Προεπιλογή & Νομιμοποίηση 
Η Επιτροπή Προεπιλογής και Νομιμοποίησης αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής 
Επιτροπής και εξετάζει αν τα υποβληθέντα προγράμματα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς 
κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα. Στην 
περίπτωση αυτή, ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.  
 
Β’ Φάση: Αξιολόγηση 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί με κλίμακα 1-20 το σύνολο  των προεπιλεγμένων και 
νομιμοποιημένων προγραμμάτων με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης.   
 
Όλες οι συμμετοχές που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση ή/ και μεγαλύτερη από το μέσο 
όρο του συνόλου των βαθμολογιών μιας ενότητας, προκρίνονται στην επόμενη φάση (Γ’ 
Φάση: Κρίση) και διεκδικούν τις διακρίσεις των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ. 
 
Επίσης, αν το σύνολο των συμμετοχών σε μια ενότητα είναι μικρότερο ή ίσο των πέντε (5), 
όλες οι συμμετοχές προκρίνονται στην επόμενη φάση (Γ’ Φάση: Κρίση). 
 
Γ’ Φάση: Κρίση 
Η Κριτική Επιτροπή βαθμολογεί με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης το 
σύνολο των προγραμμάτων που διεκδικούν διακρίσεις με κλίμακα 1-20. Σημειώνεται ότι οι 
βαθμολογίες της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη φάση.   
 

mailto:info@sde.gr
mailto:sde@sde.gr
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ΑΡΙΣΤΕΙΟ απονέμεται στη συμμετοχή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία ανά 
ενότητα ανά κατηγορία.  
 
Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα να μην απονείμει διάκριση σε 
κάποια από τις παραπάνω ενότητες/ κατηγορίες, όπως επίσης και το δικαίωμα να απονείμει 
την ίδια διάκριση σε δύο (2) ή περισσότερες συμμετοχές σε περίπτωση ισοψηφίας.  
 
 
Κριτήρια και Παράμετροι Αξιολόγησης  

 
Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να συμμετέχουν με προγράμματά 
τους, επιχειρήσεις κοινωνικά υπεύθυνες που πραγματοποιούν οικειοθελώς: 

 Ενέργειες ή προγράμματα που με τη συνέπεια ή/και τη συνέχεια με την οποία 

πραγματοποιούνται, εντάσσονται στη στρατηγική των εταιρειών. 

 Ενέργειες ή προγράμματα που συμβάλουν στην ισόρροπη αντιμετώπιση κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών προβληματισμών και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 
Πιο αναλυτικά, οι υποβαλλόμενες συμμετοχές κρίνονται με βάση τα παρακάτω Κριτήρια και τις 
Παραμέτρους Αξιολόγησης: 
 
1. Στρατηγική της ενέργειας (Βαρύτητα 40%) 
α. Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της ενέργειας ή του προγράμματος και στόχος που εξυπηρετεί. 
Αναφορά σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ενέργειας. Απόψεις 
επισήμων φορέων για την αιτιολόγηση της ενέργειας ή του προγράμματος, εφόσον υπάρχουν. 
β. Σύνδεση της ενέργειας ή του προγράμματος με τη φιλοσοφία της εταιρείας. 
γ. Καινοτομία (καινοτομία στην ιδέα, στην υλοποίηση κλπ) 
 
2. Υλοποίηση της ενέργειας (Βαρύτητα 20%) 
α. Αρτιότητα και ευρύτητα της ενέργειας ή του προγράμματος σχετικά με:  

 τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν (δημιουργικό υλικό, ΜΜΕ, επιμέρους, 

συμπληρωματικά ή/και υποστηρικτικά υλικά κ.α.) 

 τη χρονική περίοδο υλοποίησης της ενέργειας ή του προγράμματος  

 τις παράλληλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ενέργειας ή του 

προγράμματος (αν υπάρχουν) 

 την επένδυση   

β. Παράλληλες δράσεις 

 Συμμετοχή των εργαζομένων στην ενέργεια ή το πρόγραμμα  

 Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς/φορείς 

 
3. Συνολική Αποτελεσματικότητα της ενέργειας (Βαρύτητα 40%) 
α. Αξιολόγηση της ενέργειας ή του προγράμματος σε σχέση με τα ποιοτικά και ποσοτικά 
κριτήρια που ορίστηκαν στη στρατηγική. Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας μέσω ερευνών ή 
άλλων στοιχείων. 
β. Ευεργετικές επιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο και την επιχείρηση. Τεκμηρίωση 
αποτελεσματικότητας μέσω ερευνών ή άλλων στοιχείων. 
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Επιτροπές 

 
Η επιλογή και αξιολόγηση των υποβληθέντων προγραμμάτων πραγματοποιείται σε τρεις (3) 
φάσεις από αντίστοιχες επιτροπές.  
 
Για την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων κάθε διοργάνωσης οι επιτροπές 
αυτές απαρτίζονται από διαφορετικά μέλη. 
 

1. Επιτροπή Προεπιλογής & Νομιμοποίησης 

2. Επιτροπή Αξιολόγησης 

3. Κριτική Επιτροπή 

 
 
Σύσταση και Λειτουργία των Επιτροπών 

 
Τα μέλη των επιτροπών καλούνται προκειμένου να προχωρήσουν στην επιλογή και 
αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής.  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και εξετάζει αν τα υποβληθέντα 
προγράμματα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία 
τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα 
αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα.  Στην περίπτωση ισοψηφίας για τη λήψη 
κάποιας απόφασης, η ψήφος του/της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής μετράει για δύο.  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Αποτελείται από 9 μέλη με απαρτία τα 7 άτομα. Αξιολογεί τα υποβληθέντα προγράμματα και 
βαθμολογεί με κλίμακα 1-20. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς, με την εξής 
αναλογία: 
 

 1 μέλος από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 

 1 μέλος από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (ΕΔΕΚΕ) 

 1 μέλος από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) 

 1 μέλος από την Κίνηση Πολιτών (ΜΚΟ) 

 1 μέλος από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα  

 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ) 

 2 μέλη από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) 

 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ)   
 

Την Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η 
Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής  
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αποτελείται από 14 μέλη με απαρτία τα 9 άτομα. Βαθμολογεί με κλίμακα 1-20  το σύνολο των 
συμμετοχών που έχουν προκριθεί στη Γ’ Φάση. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω 
φορείς, με την εξής αναλογία: 
 

 2 μέλη από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 
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 1 μέλος από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (ΕΔΕΚΕ) 

 2 μέλη από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) 

 2 μέλη από την Κίνηση Πολιτών (ΜΚΟ) 

 2 μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα  

 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ) 

 3 μέλη από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) 

 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ)   
 

Την Κριτική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η Πρόεδρος ή 
κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 
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Αριστεία   

 
Αριστεία θα απονεμηθούν σε κάθε μια ενότητα ως εξής:   
 
Κοινωνία  

 Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις 

 Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις 
 
Περιβάλλον 

 Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις 

 Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις 
 
Εργαζόμενοι 

 Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις 

 Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις 
 
Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

 Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης 
 
Συνεργασία με Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές (Suppliers Engagement) 

 Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης 
 
Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες 

 Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης 
 
Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά 

 Αριστείο σε Μεγάλες Επιχειρήσεις 

 Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις 
Τα Αριστεία θα απονεμηθούν εφόσον υποβληθούν στην ενότητα αυτή τουλάχιστον τρεις (3) 
υποψηφιότητες ανά κατηγορία.  
 
 
Αριστείο e-Δράσεις 

 
Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.  
Για το Αριστείο υποβάλλεται συμμετοχή από τις επιχειρήσεις και ακολουθεί online ψηφοφορία 
του κοινού, η οποία καθορίζει το αποτέλεσμα.  
 
 
Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς 

 
Το Αριστείο απονέμεται κατόπιν απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, σε ιδιώτες ή 
επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, μέσω της συμβολής τους στο 
κοινωνικό σύνολο.  
Για το Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς δεν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής και δεν 
ακολουθείται διαδικασία βαθμολογίας. 
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Όροι Συμμετοχής 

 
1. Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλες οι 

επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες αναπτύσσουν τέτοια 
προγράμματα.   

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν 
από τον Ιανουάριο 2010 έως και τον Δεκέμβριο 2012. 

3. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ένα ή/και περισσότερα προγράμματα στις 
αντίστοιχες ενότητες.  

4. Κάθε συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί σε μία μόνο ενότητα. Εξαίρεση αποτελεί η ενότητα 
Συνεχής Δέσμευση και Προσφορά, στην οποία μπορεί να υποβληθεί κάποια 
δράση/πρόγραμμα που έχει ήδη υποβληθεί σε άλλη ενότητα. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε συμμετοχή ξεχωριστή αίτηση και να καταβληθεί για κάθε 
συμμετοχή  το σχετικό κόστος. 

5. Σε περίπτωση κοινού προγράμματος δύο επιχειρήσεων, η υποβολή της συμμετοχής θα 
γίνεται από κοινού και στην αίτηση συμμετοχής θα αναφέρονται και οι δύο συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις. 

6. Η ένταξη των επιχειρήσεων στις κατηγορίες Μεγάλες ή Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις 
γίνεται κατά δήλωση των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της 
συμμετοχής. 

7. Η συμμετοχή στα Αριστεία συνεπάγεται την πλήρη και εξ ολοκλήρου αποδοχή του 
κανονισμού, των όρων συμμετοχής, καθώς και των αποφάσεων των Επιτροπών και των 
διοργανωτών σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή τους.  

8. Οι Οργανωτές, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων, 
αλλά και του κοινού, διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις 
συμμετοχές. Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση δεν επιθυμεί γνωστοποίηση 
ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της, αυτό θα πρέπει  να αναφέρεται ρητά στο 
φάκελο συμμετοχής. Ειδικά για την ενότητα e-Δράσεις, όπου το Αριστείο αποτελεί βραβείο 
κοινού, η μη γνωστοποίηση στοιχείων μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού της 
συμμετοχής 

9. Οι Οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


