
Ευαισθητοποίηση ενόψει του Διαγωνισμού για τα  
Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2012  

(μόνο για δημόσιους φορείς) 

Τα «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία» είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και θεσπίστηκαν πρώτη φορά από τη Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων το 
2006 για να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν την αριστεία δημοσίων 
φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  Με αυτό τον τρόπο, δίδεται η 
δυνατότητα να προβληθούν οι επιτυχημένοι δημόσιοι φορείς προώθησης των 
επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλοντας βέλτιστες 
πολιτικές και πρακτικές για την επιχειρηματικότητα, ενημερώνοντας το κοινό 
σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνοντας και 
παρέχοντας κίνητρα σε δυνητικούς επιχειρηματίες. 

Ειδικότερα, στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία καλούνται να συμμετάσχουν 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, τη Νορβηγία, τη Σερβία ή την 
Τουρκία που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής τους.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει, ότι φέτος θα ξεκινήσει ο 
διαγωνισμός τον Οκτώβριο 2011 και τα βραβεία θα απονεμηθούν το Νοέμβριο 
2012 κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην Ε.Ε. Η Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας (ΓΓΒ) συμμετέχει ενεργά από την πρώτη στιγμή και υλοποιεί το θεσμό 
αυτό στην Ελλάδα από το 2006. Έτσι, η ΓΓΒ θα καλέσει και φέτος τους 
ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς (Δήμους, Κοινότητες,  Περιφέρειες, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή συμπράξεις 
ιδιωτικού-δημοσίου τομέα) να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αμέσως μόλις 
οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.   

Τι πρέπει να κάνετε για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας: 

ΒΗΜΑ 1. Επιλέξτε κατηγορία Βραβείου που επιθυμείτε να συμμετάσχετε. 

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες βραβείων: 
 Προώθηση Επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται δράσεις και 
πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες 
προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και 
γυναίκες. 

 Επένδυση στις Δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των 
επιχειρηματικών, επαγγελματικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων. 

 Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: επιβραβεύονται 
καινοτόμες πολιτικές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που προάγουν το 
ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις 
διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή 
“Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις” προς όφελος των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης: επιβράβευση 
πολιτικών που ενθαρρύνουν επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές 
τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας: επιβράβευση 
περιφερειακών ή τοπικών ενεργειών που προάγουν την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στον κοινωνικό ή/και 
τον περιβαλλοντικό τομέα. Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής 
επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα σε 



άνεργους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα που προέρχονται από 
εθνικές μειονότητες. 

ΒΗΜΑ 2. Περιγράψτε την πρότασή σας, αναφέροντας το σχέδιο, τη 
στρατηγική υλοποίησης και τα αποτελέσματά της (σύμφωνα με το 
συνημμένο πρότυπο). 

ΒΗΜΑ 3. Στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας*. 

Πώς γίνεται η επιλογή των προτάσεων: 

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:  
 1ο στάδιο, επιλογή σε εθνικό επίπεδο.  
 2ο στάδιο, επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
μόνον αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. 
Στη συνέχεια, μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή επιλέγει τις 
καλύτερες συμμετοχές (shortlist), που ανακοινώνονται σε ειδική τελετή όπου 
προσκαλούνται όλοι οι εθνικοί τελικοί υποψήφιοι. Το δεύτερο στάδιο 
ολοκληρώνεται όταν η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιλέξει τους τελικούς νικητές, 
οι οποίοι θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 
2012 στην Κύπρο. 

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα 
κριθεί η πιο πρωτότυπη και δημιουργική πρωτοβουλία ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. 

Για να γίνει κατανοητή η πρωτοβουλία επισυνάπτεται ενημέρωση σχετικά με τους 
νικητές των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων 2011. 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς διαγωνισμούς, 
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων:  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-
awards/index_el.htm 

και στα εθνικά σημεία επαφής: 

ΣΑΝΙΩΤΗ ΛΗΔΑ / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Mεσογείων 119, Aθήνα 10192 
Tel: +30 210 6969 174 / +30 210 6969739 
Fax: +30 210 6969 738 
lsanioti@ypan.gr 
NikolopoulouO@ypan.gr 
 
 

* Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής, θα λάβετε με 
επόμενη ενημέρωση. 
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