
                                                                                                                       

 
Θέμα: Το Δπαγγελμαηικό Δπιμεληηήπιο Αθηνών βπαβεύει ηην καινοηομία και ηη 

δημιοςπγική επισειπημαηικόηηηα 

 
  

 
 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σα βξαβεία «Καινοηομία και Γημιοςπγική Δπισειπημαηικόηηηα» ζα απνλείκεη ε Αζηηθή 

Εηαηξία ηνπ Επηκειεηεξίνπ «ΕΡΜΗ» ζε επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ δηαθξίζεθαλ 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν ην 2013 

 

   Με ηελ επηινγή ηνπ απηή ζε κηα θξίζηκε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην Ε.Ε.Α. 

ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε επξχηεξεο ζηήξημεο ηεο πγηνχο θαη δπλακηθήο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ επηβξάβεπζε πξνζψπσλ θαη δξάζεσλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο 

«λεζίδεο αηζηνδνμίαο» ζηηο ππάξρνπζεο αζθπθηηθέο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

Ωο βαζηθά Κπιηήπια Δπιλογήρ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα βξαβεπζνχλ 

ηίζεληαη : 

 Καινοηομία : Επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο  πνπ δεκηνχξγεζαλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη 

πξντφληα ή άλνημαλ λένπο δξφκνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπξάμεσλ 

 Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη : Επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη ην 

επηρεηξείλ σο πξνζθνξά ζηελ ηνπηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, εζηηάδνληαο ζηελ 

θνηλσληθή ζπλεηζθνξά, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή 

 Γημιοςπγία θέζεων απαζσόληζηρ : Επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ λέεο θαη βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Ειιάδα, κε ζεβαζκφ ζηνλ 

εξγαδφκελν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Πξαθηηθέο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηελ νξζή εθκεηάιιεπζε 

ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο 
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 Δξωζηπέθεια : Επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ εζληθή «ππεξαμία» κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, είηε απμάλνληαο ζεκαληηθά ηηο εμαγσγέο 

ηνπο, είηε ιεηηνπξγψληαο σο «εζληθνί πξσηαζιεηέο» κε ηηο επηδφζεηο ηνπο, ηδηαίηεξα 

ζηε λέα ηερλνινγία. 

Γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ-πξνηάζεσλ ηίζεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ε  Κςπιακή, 20 

Ιοςλίος 2014 απφ επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, θαη ζσκαηεία γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα πξφζσπα πνπ ζεσξνχλ φηη ζπγθεληξψλνπλ ζσξεπηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο βξάβεπζεο.  

 

Οη πξνηάζεηο ζα αμηνινγεζνχλ απφ Δπιηποπή Βπαβεύζεων, ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζα αθνινπζήζεη ζηα ηέιε επηεκβξίνπ εηδηθή εθδήισζε γηα ηελ 

βξάβεπζε ησλ ληθεηψλ. 

                                            ------------------------------- 

 Οη αηηήζεηο ππνςεθίσλ γηα βξάβεπζε, φπσο θαη νη πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ ζα 

θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηνπ «Εξκή»,  

Γιεύθςνζη : Πανεπιζηημίος 44 – 4ορ όποθορ  ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην email 

: hermes@atp.gr Τηλέθωνο επικοινωνίαρ : 2103608760, κςπία Αλεξάνδπα Νηαμπίκη 

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Δ.Α. 
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