
  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Στάδιο 1 

✓ Οι Δηλώσεις Συμμετοχής δίδονται για αξιολόγηση στην Κριτική Επιτροπή και εφόσον πληρούν τα 

τυπικά κριτήρια των Αριστείων προκρίνονται στην προκριματική φάση. 

Στάδιο 2 

✓ Οι παρουσιάσεις όλων των υποψηφιοτήτων στην Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθούν στο 

τέλος Μαρτίου 2022. 

✓ Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ανακοινώνουν την 

τελική τους βαθµολογία. 

✓ Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει το υλικό και κάνει µία πρώτη ατομική αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας. 

▪ Οι υποψηφιότητες βαθμολογούνται µε ακέραιους αριθμούς σε κλίμακα 0-10. 

▪ Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι βαθµολογίες καταχωρούνται σε ειδικά 

διαμορφωμένες φόρμες βαθµολογίας και κάθε µέλος της Κριτικής Επιτροπής παραδίδει 

υπογεγραµµένη τη βαθµολογία του στο µέλος που εκπροσωπεί την Οργανωτική Επιτροπή. 

▪ Στη συνέχεια προστίθενται οι βαθµοί που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα αφαιρώντας την 

υψηλότερη και χαμηλότερη βαθµολογία. Το άθροισµα που προκύπτει διαιρείται δια του αριθμού 

των «ψηφισάντων - 2». Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την τελική βαθµολογία κάθε 

υποψηφιότητας, µε βάση την οποία προκρίνεται ή όχι στην τελική φάση του διαγωνισµού. 

▪ Στην τελική φάση προκρίνονται οι δύο υποψηφιότητες από κάθε κατηγορία, που θα 

συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνεται η 

υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει τους τρεις υψηλότερους βαθμούς και σε περίπτωση νέας 

ισοβαθµίας, τους τέσσερις υψηλότερους βαθμούς. 

✓ Με βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψηφιότητα, προκύπτουν τα τελικά 

αποτελέσµατα. Οι δύο πρώτοι κάθε κατηγορίας, προκρίνονται στην τελική φάση του διαγωνισµού. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Στάδιο 3 

✓ Την τρίτη ηµέρα του Συνεδρίου, γίνεται παρουσίαση των δεκατεσσάρων υποψηφιοτήτων που 

προκρίθηκαν (δύο από κάθε κατηγορία), στο συνεδριακό κοινό. 

✓ Η συνολική παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα λεπτά. Μετά την πάροδο των δέκα 

λεπτών, ηχητική ειδοποίηση θα προειδοποιεί τους διαγωνιζόµενους για την πάροδο του χρόνου, 

ενώ ένα λεπτό αργότερα το µικρόφωνο θα κλείνει. ∆εν υπάρχει περιορισµός αναφορικά µε τον 

αριθµό των διαφανειών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παρουσίαση. 

✓ Στην τελική φάση, το συνεδριακό κοινό µε τη διαδικασία της τηλεψηφοφορίας, ψηφίζει µεταξύ των 

φιναλίστ ανά κατηγορία. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Όλες οι υποψηφιότητες, τόσο αυτές που θα προκριθούν στην τελική φάση όσο και οι υπόλοιπες, θα 

αναρτηθούν προς συζήτηση σε µορφή poster, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρου του Συνεδρίου. 

 

▪ ∆ικαίωµα βαθµολογίας έχουν µόνον οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι. 

▪ Κάθε σύνεδρος µπορεί να βαθµολογήσει µία µόνον φορά κάθε υποψηφιότητα. 

▪ Στη συνέχεια, προστίθενται οι βαθµοί που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα αφαιρώντας το 

10% τηςυψηλότερης και το 10% της χαµηλότερης βαθµολογίας. Το άθροισµα που προκύπτει, 

διαιρείται δια του αριθµού των «ψηφισάντων – 20%». Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί 

την τελική Βαθµολογία Κοινού κάθε υποψηφιότητας. 

Η τελική βαθµολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας του 

συνεδριακού κοινού, µε συντελεστή βαρύτητας 40% και τη βαθµολογία που έχει συγκεντρώσει από την 

Κριτική Επιτροπή στην προκριµατική φάση, µε συντελεστή βαρύτητας 60%. Με βάση την υψηλότερη 

συγκριτικά βαθµολογία, αναδεικνύεται το Πρώτο και ∆εύτερο βραβείο της κάθε κατηγορίας. Σε 

περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη η σχετική βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής. Εάν 

προκύψει νέα ισοβαθµία, υπολογίζονται οι 20 µεγαλύτεροι βαθµοί, που συγκέντρωσαν οι 

υποψηφιότητες. Σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθµίας, υπολογίζονται οι 30, 40, 50 κ.ο.κ. 

µεγαλύτεροι βαθµοί. 

 

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ 

Η τελική βαθµολογία και για τις 7 κατηγορίες θα ανακοινωθεί την ηµέρα της παρουσίασης στο 

συνεδριακό κοινό, οπότε και θα γίνει και η απονοµή των βραβείων στους νικητές. Η αναλυτική 

βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής και της ψηφοφορίας του συνεδριακού κοινού των 14 επίλεκτων 

εκστρατειών θα βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων στα γραφεία της Ε.Ε.Φα.Μ. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΚΡΙΤΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ 

✓ Η Κριτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόν ή βαθµολογεί το 100% των µελών 

της. 

✓ Οι βαθµολογίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

✓ Μέλη της Κριτικής Επιτροπής που συνδέονται µε συγγένεια πρώτου βαθµού ή εργάζονται στον ίδιο 

οργανισµό µε συµµετέχοντες από τις υποψήφιες καµπάνιες, δεν την βαθµολογούν. 

✓ Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής κρίνουν την κάθε υποψηφιότητα λαµβάνοντας υπόψη τους την 

αυθόρµητη, προσωπική, υποκειµενική εκτίµησή τους µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. 

✓ Η επεξεργασία της βαθµολογίας της Κριτικής Επιτροπής γίνεται από την Ε.Ε.Φα.Μ. 

✓ Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι υπεύθυνα και για την ουσιαστική και τυπική νοµιµότητα και 

καταλληλότητα των υποψηφιοτήτων. Ελέγχουν τα στοιχεία κάθε υποψηφιότητας, σύµφωνα µε τον 

παρόντα κανονισµό και ακυρώνουν όποια κρίνουν ως αντικανονική. 

✓ Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν 

µεγαλόφωνα ή να διαδίδουν κρίσεις για τις υποψηφιότητες, εκτός από την περίπτωση εντοπισµού 

αντικανονικότητας κάποιας υποψηφιότητας. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συµµετοχές, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια και αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας: 

 

Κριτήριο Συντελεστής βαρύτητας 

Δημιουργικότητα / Καινοτομία / Ποικιλία µέσων 50% 

Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας 20% 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Καμπάνιας 20% 

Πληρότητα και συνολική εικόνα παρουσίασης 10% 

Σε κάθε κατηγορία παραθέτουμε και ένα πλαίσιο ενδιαφέροντος προκειµένου να χρησιμοποιηθεί ως 

οδηγός για να χτίσετε τις υποψηφιότητές σας. 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

✓ Σε κάθε µία από τις έξι κατηγορίες απονέμονται δύο Αριστεία. 

✓ Το πρώτο βραβείο κάθε κατηγορίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €1.000 (χιλίων ευρώ) και 

το δεύτερο €500 (πεντακοσίων ευρώ). 

✓ Τα βραβεία απονέμονται στους υπεύθυνους της βραβευμένης εκστρατείας. Οι συµµετέχοντες 

έχουν ακέραιη την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων της εκστρατείας, καθώς και αυτών που θα 

αναγράφονται στα βραβεία και τα διπλώµατα µε βάση σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους. 

 


