
 

 Τελετή απονομής Βραβείων E.E.A : « Καινοτομία και Δημιουργική 

Επιχειρηματικότητα» 
 

 

Μία ξεχωριστή βραδιά θα είναι η Δευτέρα 29η Σεπτεμβρίου 2014. Σε μια 

λαμπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, θα πραγματοποιηθεί η τελετή 

απονομής των Βραβείων Ε.Ε.Α «Καινοτομία  και Δημιουργική 

Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του νέου, μεγάλου και πολυσήμαντου 

θεσμού που καθιερώνει από φέτος το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

 

  Σ΄ αυτή τη γιορτή της επιχειρηματικότητας στρέφουμε τους προβολείς σ 

αυτούς που το δικαιούνται! : Ελληνικές εταιρίες που διαφημίζουν το όνομα της 

Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης, έλληνες επιχειρηματίες που διαπρέπουν σε 

τεχνολογίες αιχμής δημιουργώντας ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας, συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα που βρίσκουν νέες 

αγορές στο εξωτερικό και επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και 

διακρίνονται από κοινωνική ευαισθησία.  

 

  Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με διακριτό ρόλο και 

παρεμβατικό λόγο στην οικονομική ζωή της χώρας, περιβάλλει με το κύρος 

του  και τις αναβαθμισμένες παροχές του την – πολλές φορές άνιση - 

προσπάθεια που καταβάλλουν οι έλληνες επιχειρηματίες να διακριθούν, μέσα 

στους ασφυκτικούς περιορισμούς που δημιούργησε για τις ελληνικές εταιρίες 

η πρωτοφανής και πολυετής κρίση. Γι αυτό επιβραβεύει την Καινοτομία και 

τη Δημιουργική Επιχειρηματικότητα, καλώντας και την Πολιτεία να τις 

στηρίξει έμπρακτα και άμεσα.  

 

 

  Επιπλέον το Ε.Ε.Α, σε συνέχεια και της περσινής ιδιαίτερα πετυχημένης 

απονομής μαθητικών βραβείων, δεν ξεχνά την πολλά υποσχόμενη νέα γενιά, γι 

αυτό και περιλαμβάνει τιμητικά στους φετινούς βραβευόμενους μία μαθήτρια που 

αρίστευσε στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

 

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της πολιτικής και 

οικονομικής ζωής της χώρας.  

 

Στο κρίσιμο μεταίχμιο που βρίσκεται η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές 

εταιρίες που πρωτοπορούν και κατακτούν νέες «κορυφές» αποτελούν «νησίδες 

αισιοδοξίας» για όλους μας και το παράδειγμά τους μπορεί να διδάξει και να 

εμπνεύσει.  

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α  κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, με αφορμή το νέο Θεσμό 

«Βραβεία Ε.Ε.Α : Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα» προέβη 

στην ακόλουθη δήλωση : 

 



«Το μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδας είναι οι δημιουργικοί της άνθρωποι και η 

μεγάλη της ελπίδα είναι να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα εφόδια να 

παράγουν και να προοδεύσουν. Τον περασμένο χρόνο, κι ενώ όλοι γνωρίζουμε 

πόσο η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας έπληξαν την 

επιχειρηματικότητα, υπήρξαν πολλοί έλληνες επιχειρηματίες και οι εταιρίες τους 

που με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους άνοιξαν καινούριους δρόμους 

εξωστρέφειας και καινοτομίας, δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και αύξησαν 

εντυπωσιακά όχι μόνο τον κύκλο εργασιών τους αλλά και τον εθνικό πλούτο της 

χώρας. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας καθιερώνει τα «Βραβεία 

Καινοτομίας και Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας», γιατί πιστεύει πως στον 

εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό στίβο, αυτά τα θετικά και πετυχημένα 

παραδείγματα πρέπει να αναδεικνύονται και να επιβραβεύονται, γιατί η 

ηττοπάθεια, η εσωστρέφεια και η μιζέρια δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του 

Έλληνα. To EEA, το μεγαλύτερο και πρωτοπόρο επιμελητήριο της χώρας, 

αγκαλιάζει και στηρίζει τον ελεύθερο επαγγελματία και την μικρομεσαία 

επιχείρηση στον αγώνα τους για επιβίωση, και ταυτόχρονα αναδεικνύει την 

καινοτομία και την δημιουργική επιχειρηματικότητα, ως τις κύριες «πύλες 

εξόδου» της Ελλάδας σε ένα καλύτερο αύριο». 

 

 
 


