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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Ε.Α.),με βάση την απόφαση 

2845/14.12.2015 της Δ.Ε.  καλεί 

 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Αττικής  , να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην διαδικασία απονομής 

βραβείων από το ΕΕΑ.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – πλαίσιο του έργου 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.)  

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια και 

περιλαμβάνουν 61μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5 μελή Διοικητική Επιτροπή. Ιδρύθηκε 

το 1925 και είναι το μεγαλύτερο σε δύναμη μελών Επιμελητήριο όλης της χώρας. Μέλη 

του είναι το σύνολο των επαγγελματιών της Αθήνας που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες και ο συνολικός αριθμός των ενεργών μελών 

ξεπερνά τις 150.000. Διέπεται από την αντίστοιχη Επιμελητηριακή Νομοθεσία. 

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (παροχή υπηρεσιών 

στα μέλη του -διαχείριση έργων), έχει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β’ από την Ειδική 

Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, καθώς και πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 και 

ΕΛΟΤ 1431-3:2008 για διαχείριση και υλοποίηση έργων με Ίδια Μέσα. 
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Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το Ε.Ε.Α τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν : 

 Έκδοση Αδειών, Πιστοποιητικών, Τήρηση Μητρώων  

 Τήρηση ειδικών μητρώων (ασφαλιστών, μεσιτών, κ.λπ.) 

 Καταγραφή των στοιχείων και της εξέλιξης κάθε μορφής εμπορικής οντότητας 

(Υπηρεσίες ΓΕΜΗ) 

 «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» για την διεκπεραίωση των διαδικασιών που 

απαιτούνται για έναρξη στις Ο.Ε,Ε.Ε. και ΙΚΕ 

 Ψηφιακή υπηρεσία σύζευξης επιχειρήσεων – ανέργων http://jobs.eea.gr/  

 Πληροφόρηση στα μέλη του για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και της Ε.Ε. 

καθώς και για τα θέματα επικαιρότητας που σχετίζονται με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.eea.gr, 

του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ενημέρωσης, ενημερωτικών εκδηλώσεων και 

εργαστηρίων για παρουσίαση των προγραμμάτων και παροχή 

εξειδικευμένης ενημέρωσης προς τα μέλη του σε συνεργασία με φορείς 

(π.χ. Περιφέρεια, Υπηρεσίες Υπουργείων Διαχειριστικές Αρχές, ΕΛΑΝΕΤ, 

κ.λπ.) 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα  

 “Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020”, 

"Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας”  

 “Σημείο Επαφής” του Δικτύου EUROPE DIRECT και συνεργασία με τους εταίρους 

του Enterprise Europe Network της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Υλοποίηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε.: 

 «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤοπΣΑ)», ΠΕΠ Αττικής 

- Πράσινη Καινοτόμα Απασχόληση (Κεντρικός Τομέας) 

- Παραλιακό Μέτωπο Ανάπτυξης (Γλυφάδα) 

- Εργασία στον τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα (Κεντρικός Τομέας) 

- Συλλογική Τοπική Δράση για την απασχόληση στους Δήμους: Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης (Δυτικός Τομέας) 

 Συνεργατικά δίκτυα ανοιχτής καινοτομίας, “COINs” για τη δημιουργία 

συνεργατικών σχηματισμών σε παραδοσιακούς κλάδους ( Έργο «ΑΘΗΝΑ»,ΠΕΠ 

Αττικής) 

http://jobs.eea.gr/
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 Επιμελητηριακή συνεργασία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Αθήνα, 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδότηση 

από ΠΕΠ Αττικής. 

 «Skills for the creative economy»/ERASMUS+ 

 Εκπαίδευση και δια-βίου μάθηση 

 κατάρτιση «Τεχνικών Ασφαλείας», ( Π.Δ. 294/88). 

 κατάρτισης στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» ( ΥΑ 

14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

τροφίμων. 

 κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού σχολών οδηγών σε θέματα πρώτων 

βοηθειών & πυρασφάλειας ( Π.Δ. 74/2008) 

 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 

(ΛΑΕΚ 1-25) 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες  

Παρέχει νομικές και φοροτεχνικές συμβουλές στα μέλη του πάνω σε θέματα που τα 

απασχολούν με καθημερινή παρουσία στους χώρους του Ε.Ε.Α. εξειδικευμένων 

νομικών και φοροτεχνικών συμβούλων –συνεργατών του. 

Επιπροσθέτως δίνονται συμβουλές για τις ανοιχτές προκηρύξεις των Προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ καθώς και για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  

 Βραβεία  

Επιβραβεύει τις Καινοτόμες Επιχειρήσεις με την καθιέρωση των βραβείων για τη 

«Καινοτομία και τη Δημιουργική Επιχειρηματικότητα». 

Οι στόχοι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας στοχεύει: 
 να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην 

λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων μελών του από το δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και 

προβλήματα για τους επιχειρηματίες και έχει καθοριστική σημασία για την 

εξέλιξη της λειτουργίας τους. 

 να υλοποιήσει διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε σημαντικούς κλάδους του 

ΕΕΑ. 

 να προωθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

και την υιοθέτηση και προαγωγή καινοτομιών, ώστε να συμβάλει στην 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθώς και στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των αγαθών και υπηρεσιών τους. 



 να αποτελέσει ένα < Κόμβο > για την προώθηση της Καινοτομίας και της 

συνεργασίας στις ΜμΕ μέλη του στην Αττική και να διασυνδεθεί σε Εθνικό 

και Ευρωπαϊκό επίπεδο με ομόλογους θεσμούς και Ευρωπαϊκά Όργανα.  

 
Για να μεγιστοποιήσει η συμβολή του το Επιμελητήριο προτίθεται να : 

 παρέμβει σε στοχευμένες αγορές και σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 

τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους με εισαγωγή καινοτόμων νέων 

τεχνολογιών - διεργασιών, όσο και στους κλάδους νέων Τεχνολογιών 

Εθνικής προτεραιότητας, 

 επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κλάδους -τμήματα προτεραιότητας των 

μελών του, 

 αναδείξει νέες επιχειρηματικές λύσεις και σχέδια καινοτομίας που τις 

υποστηρίζουν, 

 αναπτύξει ενδο-εταιρικές μορφές οργανωσιακής καινοτομίας, 

 αναπτύξει συνεργατικές καινοτομίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

 ενισχύσει νέες και βελτιωμένες αλυσίδες αξίας, 

 αναδείξει ανάγκες τεχνολογικής υποστήριξης και προώθηση συνεργασιών 

με ερευνητικά / τεχνολογικά κέντρα, 

 δημιουργήσει δομές φιλοξενίας και στήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων σε 

διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, 

 βελτιώσει την ελκυστικότητα της Αθήνας ως επιχειρηματικό κέντρο, 

 βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης 

της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και 

της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, 

 δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να συμβάλει στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, 

 βελτιώσει την ποιότητα ζωής των επαγγελματιών και πολιτών του Δήμου 

Αθηναίων και να συνεισφέρει στη προστασία του περιβάλλοντος, 

 δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένες υπηρεσίες όπως: 

 Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - Παρότρυνση για τη δημιουργία Κουλτούρας 

Καινοτομίας και συνεργασίας στους επιχειρηματίες και τα στελέχη των ΜμΕ του 

ΕΕΑ. 

 Αναβάθμιση ή συμπλήρωση των δεξιοτήτων των ιδίων των επιχειρήσεων, καθώς 

και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις τους σε επίπεδο καινοτόμων 

επιχειρηματικών προτύπων και νέων τεχνολογιών. 

 Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συναντήσεων για την διάγνωση των 

αναγκών τους, την ωρίμανση των σχεδίων τους, κ.λπ. 

 Επιμόρφωση σε θέματα δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών, μεταφοράς 

Τεχνολογίας, Χρηματοδοτικών εργαλείων, Πνευματικής & Διανοητικής –

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Εξωστρέφειας και Επιχειρηματικών Συνεργασιών Β2Β, 

διοργάνωση Εκδηλώσεων Τεχνομεσιτείας, Τεχνικών συναντήσεων για μεταφορά 

καλών πρακτικών, Θεματικών Εργαστηρίων, κ.λπ.). 



 Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών: 

- Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

- Συμβουλευτικής και Mentoring  

- Δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες 

παρεμβάσεις µε σύγχρονα εργαλεία επαγγελματικής και επιχειρηματικής 

συμβουλευτικής. 

 
Πλαίσιο αναφοράς του Έργου 

Οι ΜμΕ στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων και 

καλύπτουν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της απασχόλησης 

στον ιδιωτικό τομέα.  

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναγνωρίζονται ως παράγοντας κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μίας πλουραλιστικής και ανθεκτικής 

οικονομίας. Αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις δραστηριοποιούμενες σε ποσοστό 24% στους 

τομείς της υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, τομείς υπηρεσιών που θεωρούνται 

«κλειδί» για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

 

Δημιουργούν θέσεις εργασίας, παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και προωθούν 

τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

απασχόληση, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι μικρές επιχειρήσεις 

παρέχουν ένα πρότυπο ισόρροπου συνδυασμού των οικονομικών, κοινωνικών, 

πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι επαγγελματίες, οι μικρές και οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, είναι φορείς κοινωνικής 

συνοχής που επιδιώκουν τη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων και των τοπικών 

κοινοτήτων τους. 

 

Οι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις επέδειξαν ιδιαίτερη αντοχή στη διάρκεια της 

κρίσης. Οι προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της ανεργίας των νέων, της κλιματικής 

αλλαγής και της αύξησης των ανισοτήτων, χρειάζονται δυναμικές και αποτελεσματικές 

επιχειρήσεις μέσω της δραστηριοποίησης των οποίων: 

 δημιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις αυτοαπασχόλησης και εργασίας, 

 καλύπτονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κενά, μέσω οικολογικής, 

τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, 

 ενσωματώνεται η συνεργασία, η καινοτομία και ο πλουραλισμός στην 

οικονομία και δημιουργούνται νέα μοντέλα 



επιχειρηματικότητας προσανατολισμένα περισσότερο στις πραγματικές 

ανάγκες των πολιτών  

 αναζωογονείται η οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα η τοπική οικονομία. 

 

 Η αναγνώριση και η προβολή καλών πρακτικών επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων 

μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που επειγόντως χρειάζεται 

αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου και τόνωση της πραγματικής οικονομίας με δίκαιο 

και βιώσιμο τρόπο. Η αξιοποίηση κάθε ειλικρινούς διάθεσης ανταλλαγής καλών πρακτικών 

και εμπειριών μπορεί να βοηθήσει τη χώρα και την κοινωνίας μας να περάσει από την 

κρίση σε μια αποτελεσματική ανασυγκρότηση της οικονομίας. 

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, δημιούργησε τα βραβεία «Βιώσιμης-

Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» για να : 

 Ενισχύσει την εικόνα των  Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

  Αναδείξει τις καλές πρακτικές των μικρών επιχειρήσεων και των 

επαγγελματιών που αντέχουν στην κρίση , μέσω της   προβολής των 

κύριων χαρακτηριστικών που συνθέτουν την συνταγή της επιτυχίας 

 Αναβαθμίσει  τις Υπηρεσίες  &  την Αναγνωρισιμότητα του ΕΕΑ 

 Δημιουργήσει πρότυπα επιτυχημένων επαγγελματιών και μικρών 

επιχειρήσεων για τους νέους /ες που αποφασίζουν να επιχειρήσουν 

 

Παρουσίαση των βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» 

Πεδίο Εφαρμογής 

Τα βραβεία «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» απευθύνονται σε 

επιχειρήσεις μέλη του ΕΕΑ καθώς και σε επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών που 

δεν εντάσσονται σε κάποιο Επιμελητήριο, και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 1-9 εργαζόμενοι 

 Μικρές επιχειρήσεις: 10 – 49 εργαζόμενοι 

 

 

 

 



Παρουσίαση των βραβείων 

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, το ΕΕΑ αποφάσισε στο πλαίσιο του θεσμού «Βιώσιμης-

Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»  την απονομή των ακολούθων βραβείων: 

 Βιωσιμότητας και αντοχής στην οικονομική κρίση,   

 Καινοτόμου επιχειρηματικότητας,     

 Δικτύωσης – Συνεργατικότητας,       

 Κοινωνικής υπευθυνότητας,       

 Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. 

 

Στο διαγωνισμό θα δοθούν συνολικά 15 Βραβεία: 

 5 βραβεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

 5 Ειδικά για τους πολύ μικρούς, 

 5 Ειδικά για τους μικρούς, 

ένα ανά είδος βραβείου και επιχείρησης, ως ακολούθως: 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Βιωσιμότητας και αντοχής στην οικονομική 
κρίση 

1 1 1 

Καινοτόμου επιχειρηματικότητας 1 1 1 

Δικτύωσης – Συνεργατικότητας 1 1 1 

Κοινωνικής υπευθυνότητας 1 1 1 

Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 1 1 1 

 
Οι επιχειρήσεις που θα βραβευθούν στην κάθε κατηγορία βραβείου θα πρέπει να ανήκουν 

σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας του τομέα παροχής 

υπηρεσιών, για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κλαδική εκπροσώπηση στα βραβεία. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα απονείμει άλλα πέντε βραβεία ,εκτός συναγωνισμού, 

στους ανωτέρω πέντε τομείς (ένα για κάθε τομέα) , σε επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί 

σε  Πανελλαδικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 



Περιεχόμενο & Αξία Βραβείου 

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα βραβευτούν θα κερδίσουν: 

 Προβολή και αναγνωρισιμότητα από τα ΜΜΕ  

 Βράβευση των προσπαθειών τους για επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων  

  ανάδειξη ως  καλής πρακτικής «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας» (π.χ. στην πλατφόρμα του ΕΕΑ, σε δράσεις προβολής 

και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.) 

 Ευκαιρίες δικτύωσης στα δίκτυα που συμμετέχει το ΕΕΑ 

 

Όροι συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στην πρόσκληση, θα πρέπει να πληρούν 

κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις1 ή μικρές 

επιχειρήσεις2 του τομέα παροχής υπηρεσιών.  

 Να είναι μέλη του ΕΕΑ ή να ανήκουν στους κλάδους*  που δεν 

υποχρεούνται να   ανήκουν σε Επιμελητήριο. 

 

Επίσης, θα πρέπει: 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, 

 να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ 

άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση 

ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε 

περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. 

Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και 

επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν 

υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής και δεν 

μπορούν να συμμετάσχουν στον συνεργατικό σχηματισμό, 

                                            
1
 Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 
2
 Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 



 να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2.1, σημεία 9, 10, 11 των κατευθυντηρίων 

γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02). 

 
Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Υποβολή αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δύο το πολύ κατηγορίες βραβείων , 

ανά είδος επιχείρησης. Για την συμμετοχή τους θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο 

φάκελο:  

1. Αίτηση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Πρόσκλησης).  

2.  Βιογραφικά σημειώματα επιχειρηματιών / εταίρων / μετόχων της επιχείρησης. 

3.  Έγγραφα απόδειξης των δηλουμένων στην αίτηση προσόντων (πιστοποιητικά ξένων 

γλωσσών, αποδεικτικά σεμιναρίων, αποδεικτικά πρόσθετων γνώσεων / προσόντων / 

εμπειρίας) των επιχειρηματιών / εταίρων / μετόχων της επιχείρησης. 

4. Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στην επόμενη 

ενότητα, καθώς και υλικό που κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη της επιλογής 

της κατηγορίας βραβείου. 

Στο φάκελο της Αίτησης θα πρέπει, επίσης, να αναγράφεται:  

1.  Ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της.  

2.  Η ένδειξη «Αίτηση για την ένταξη στη διαδικασία απονομής βραβείων του ΕΕΑ». 

3.  Το ονοματεπώνυμο του επιχειρηματία/νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης και 

στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).  

Ο Φάκελος υποβάλλεται σφραγισμένος έως την 29/04/2016, ώρα 15.00 στην κάτωθι 
διεύθυνση:  
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, 10679 ΑΘΗΝΑ 

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή 

με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, έως την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής των προτάσεων, ήτοι  29/04/2016. 

 

Δε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά από την ως άνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα. Το ΕΕΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή 

αίτησης. Η ημερομηνία και ώρα παραλαβής (ως προς το εμπρόθεσμο) αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ΕΕΑ. 



 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1.  Έντυπο αίτησης με υπογραφή από τον επιχειρηματία ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης (βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα της Πρόσκλησης).  

2.  Βιογραφικό Σημείωμα των επιχειρηματιών / εταίρων/μετόχων της επιχείρησης. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης (βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα της 

Πρόσκλησης). 

4. Για νομικά πρόσωπα: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή της επιχείρησης στην πρόσκληση. 

 
Αξιολόγηση αιτήσεων-επιλογή επιχειρήσεων 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση, μαζί με 

το συνοδευτικό υλικό που έχει κατατεθεί (Κριτήρια Ομάδας Α), καθώς και της συνέντευξης 

με την Επιτροπή Αξιολόγησης (Κριτήρια Ομάδας Β), στην οποία οι επιχειρηματίες/νόμιμοι 

εκπρόσωποι των επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την αίτησή τους σε δημόσια συνεδρίαση.  

Κάθε κριτήριο λαμβάνει βαθμό από 0 έως 10 και πολλαπλασιάζεται με τη βαρύτητα που 

παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακες 1, 2 & 3). 

  
Πίνακας 1: Κριτήρια Επιλογής Ελεύθερου Επαγγελματία 

 
Πίνακας 2: Κριτήρια Επιλογής Πολύ Μικρής Επιχείρησης 

 
Πίνακας 3: Κριτήρια Επιλογής Μικρής Επιχείρησης 

 
Στην συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα, στον οποίο οι συμμετέχοντες 

κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά κατηγορία επιχείρησης και ανά κατηγορία 

βραβείου. Ο τελικός πίνακας αποστέλλεται στην Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ για την λήψη 

και έγκριση της τελικής απόφασης. 

 

Για όλα τα βραβεία θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια όλων των κατηγοριών και των 2 

ομάδων. Όσον αφορά την Ομάδα Α’ υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις/προσαρμογές στα 

κριτήρια (π.χ. όσον αφορά την απασχόληση) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Όσον 

αφορά την Ομάδα Β’ θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια όλων των κατηγοριών, αλλά με 

διαφοροποιημένες βαρύτητες. 

 
Κριτήρια Ομάδας Α’ 



Κριτήρια Βιωσιμότητας 
1. Προφίλ επιχειρηματιών / εταίρων / μετόχων  

Οι υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες / εταίροι / μέτοχοι των επιχειρήσεων θα 

βαθμολογηθούν με βάση την εμπειρία τους στον κλάδο τους, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, 

τις πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες (συμμετοχή σε σεμινάρια, εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

ικανότητα χειρισμού Η/Υ). Πιο συγκεκριμένα: 

 Έτη εμπειρίας στον κλάδο:  

1-3 έτη – 2 βαθμοί,  

4-6 έτη – 4 βαθμοί,  

7-9 έτη – 6 βαθμοί,  

10-12 έτη – 8 βαθμοί,  

13 έτη και άνω – 10 βαθμοί 

 Επίπεδο εκπαίδευσης:  

απολυτήριο Δημοτικού - 2 βαθμοί 

απολυτήριο Γυμνασίου - 4 βαθμοί 

απολυτήριο Λυκείου - 6 βαθμοί 

πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ - 8 βαθμοί 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών - 10 βαθμοί  

 Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης 

Συμμετοχή σε γενικά σεμινάρια κατάρτισης – 5 βαθμοί 

Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια κατάρτισης – 10 βαθμοί 

 Γνώση ξένων γλωσσών 

Γνώση μίας ξένης γλώσσας – 3 βαθμοί 

Γνώση δύο ξένων γλωσσών – 6 βαθμοί  

Γνώση άνω των δύο ξένων γλωσσών – 10 βαθμοί 

 Ικανότητα χειρισμού Η/Υ: 

 Πλήρωση ενός υποκριτηρίου – 2 βαθμοί 

 Πλήρωση δύο υποκριτηρίων – 4 βαθμοί 

 Πλήρωση τριών υποκριτηρίων – 6 βαθμοί 

 Πλήρωση τεσσάρων υποκριτηρίων – 8 βαθμοί 

 Πλήρωση πέντε υποκριτηρίων – 10 βαθμοί 

 
 
 
2. Προφίλ επιχείρησης  



Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό θα βαθμολογηθούν με βάση τον 

αριθμό των απασχολουμένων στην επιχείρησή τους και τα οικονομικά στοιχεία της 

επιχείρησής τους. Πιο συγκεκριμένα: 

 Μέση ετήσια αύξηση απασχόλησης τετραετίας:  

Το κριτήριο αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 

Διατήρηση θέσεων απασχόλησης - 2 βαθμοί 

Επιπλέον 1 εργαζόμενος - 4 βαθμοί 

Επιπλέον 2 εργαζόμενοι - 6 βαθμοί 

Επιπλέον 3 εργαζόμενοι - 8 βαθμοί 

≥ 3εργαζόμενοι - 10 βαθμοί 

 

Μικρές Επιχειρήσεις: 

Διατήρηση θέσεων απασχόλησης - 2 βαθμοί 

Επιπλέον 1-3 εργαζόμενοι - 4 βαθμοί 

Επιπλέον 4-6 εργαζόμενοι - 6 βαθμοί 

Επιπλέον 7-9 εργαζόμενοι - 8 βαθμοί 

≥ 9εργαζόμενοι - 10 βαθμοί 

 Οικονομικά στοιχεία – Μεταβολή Κύκλου Εργασιών τετραετίας:  

ΚΕ ≤ -5%: 2 βαθμοί 

-5%<ΚΕ≤5%: 4 βαθμοί 

5%<ΚΕ≤15%: 6 βαθμοί 

15%<ΚΕ≤25%: 8 βαθμοί 

ΚΕ>25%: 10 βαθμοί 

 

3. Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης 

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψιν τα υποκριτήρια που 

διαμορφώνουν τη δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως αυτά 

διατυπώνονται στην ερώτηση 4 της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, το κριτήριο βαθμολογείται 

ως ακολούθως: 

 Επίτευξη 1-2 υποκριτηρίων – 2 βαθμοί 

 Επίτευξη 3-4 υποκριτηρίων – 5 βαθμοί 

 Επίτευξη 5-6 υποκριτηρίων – 7 βαθμοί 



 Επίτευξη άνω των 6 υποκριτηρίων – 10 βαθμοί 

 

Κριτήρια Καινοτομίας 

4. Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα: 

Βαθμολογείται η πλήρωση τεχνολογικών προϋποθέσεων από τους υποψηφίους που τους 

καθιστούν καινοτόμους (ερώτηση 5 της αίτησης), ως ακολούθως: 

 Πλήρωση 1 τεχνολογικής προϋπόθεσης - 2 βαθμοί 

 Πλήρωση 2 τεχνολογικών προϋποθέσεων - 4 βαθμοί 

 Πλήρωση 3-4 τεχνολογικών προϋποθέσεων - 7 βαθμοί 

 Πλήρωση τουλάχιστον 5 τεχνολογικών προϋποθέσεων - 10 βαθμοί 

Κριτήρια Συνεργατικότητας 

5. Δικτύωση – Συνεργατικότητα: 

Βαθμολογούνται η εμπειρία των υποψηφίων από συνεργασία, καθώς και η πρόθεσή 

τους για συνεργασία / συμμετοχή σε συνεργατικό σχηματισμό, ως ακολούθως: 

Στο κριτήριο αυτό (τα 4 πρώτα υπο-ερωτήματα της ερώτησης 6 της αίτησης) 

αξιολογείται η ουσιαστική εμπειρία της επιχείρησης από συνεργατικούς 

σχηματισμούς. Πιο συγκεκριμένα: 

 Στην περίπτωση που η ίδια η επιχείρηση συνιστά συνεργατικό σχήμα λαμβάνει το 

σύνολο της βαθμολογίας του κριτηρίου, ήτοι 10 βαθμούς (χωρίς να ληφθούν υπ’ 

όψιν άλλα στοιχεία). 

 Αν η επιχείρηση συμμετείχε/συμμετέχει σε συνεργατικό σχήμα λαμβάνει 10 

βαθμούς (χωρίς να ληφθούν υπ’όψιν άλλα στοιχεία) 

 Αν διαμοιράζεται κοινούς πόρους λαμβάνει 4 βαθμούς 

 Αν συμμετείχε/συμμετέχει σε σύμπραξη λαμβάνει 4 βαθμούς 

 Αν έχει πρόθεση να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχηματισμό λαμβάνει 2 

βαθμούς. 

Τα 3 τελευταία υποκριτήρια βαθμολογούνται αθροιστικά. 

Κριτήρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

6. Κοινωνική Υπευθυνότητα: 

Στο κριτήριο αυτό βαθμολογείται η εφαρμογή πρακτικών κοινωνικής υπευθυνότητας 

(ερώτηση 7 της αίτησης). Πιο συγκεκριμένα: 

 Εφαρμογή πρακτικών από 1 κατηγορία πολιτικής – 2 βαθμοί 

 Εφαρμογή πρακτικών από 2 κατηγορίες πολιτικής - 4 βαθμοί 

 Εφαρμογή πρακτικών από 3 κατηγορίες πολιτικής - 7 βαθμοί 



 Εφαρμογή πρακτικών από 4 κατηγορίες πολιτικής - 10 βαθμοί 

Το σύνολο της βαθμολογίας που μπορεί να συγκεντρώσει η επιχείρηση είναι 100 βαθμοί. 

Κριτήρια Ομάδας Β’ 

Όπως προαναφέρθηκε, όλα τα βραβεία θα πρέπει να πληρούν κριτήρια όλων των 

κατηγοριών, αλλά με διαφοροποιημένες βαρύτητες. Πιο συγκεκριμένα, η βασική κατηγορία 

κριτηρίων του κάθε βραβείου θα βαθμολογείται με βαρύτητα 40%, ενώ τα υπόλοιπα 

κριτήρια θα έχουν βαρύτητα 15% το καθένα.  

Ειδικά για το βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας, τα επιμέρους κριτήρια είναι όλα 

ισοβαρή, με ποσοστό 20% έκαστο, διότι μία νεοφυής επιχείρηση, η οποία αναπτύχθηκε 

μέσα στην κρίση, θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά απ’ όλες τις κατηγορίες για να 

είναι επιτυχημένη.  

 

Το κριτήριο Προοπτική, αφορά περισσότερο τις νεοφυείς επιχειρήσεις και εξετάζει τα 

ακόλουθα: δυνατότητα δημιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, προοπτική 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας, συμβολής στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων / 

υπηρεσιών, φιλικών προς το περιβάλλον, βελτίωσης της ποιότητας ζωής ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, αύξησης της εμπιστοσύνης των χρηστών και καταναλωτών, κλπ.  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι βαρύτητες των επιμέρους κριτηρίων, ανά 
είδος βραβείου. 

ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 
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1. Βιωσιμότητα / Αντοχή στην κρίση 40% 15% 15% 15% 20% 

2. Καινοτομία 15% 40% 15% 15% 20% 

3. Συνεργατικότητα 15% 15% 40% 15% 20% 

4. Κοινωνική Υπευθυνότητα 15% 15% 15% 40% 20% 

5. Προοπτική 15% 15% 15% 15% 20% 

 
Γενικά, στο πλαίσιο της συνέντευξης θα ζητείται ανάπτυξη των πολιτικών και των 

εφαρμοζόμενων δράσεων που έχει σημειώσει ότι υλοποιεί η επιχείρηση στην Ομάδα 

Κριτηρίων Α, καθώς και λοιπών συναφών ενεργειών της επιχείρησης, που τεκμηριώνουν 

την επιλεξιμότητά της για το επιθυμητό βραβείο. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  



Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στη Μονάδα Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

προγραμμάτων ΜΜΕ του ΕΕΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3380236 καθημερινά από τις 

09:00 έως τις 17:00. 


