ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - Βραβεία Ελληνική Αξία
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Δυνατότητα υποψηφιότητας έχουν ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Η υποψήφια επιχείρηση:
1. Οφείλει να είναι κερδοφόρα και κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη (θετικό EBITDA
και κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, δηλαδή κατά τα έτη 2019, 2020,2021).
2. Θα πρέπει να μην εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες ή οι συσσωρευμένες ζημίες να
μηδενίζονται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης, και,
3. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει διατηρήσει, τουλάχιστον σταθερό, τον αριθμό των
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης την τελευταία τριετία.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητα, αλλά δεν πληροί έστω και το
ένα από τα τρία παραπάνω κριτήρια, αποκλείεται, και η υποψηφιότητά της δεν εξετάζεται.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η υποψήφια επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώσει το σύνολο των κριτηρίων που έχουν τεθεί από
την «Επιτροπή Αξιολόγησης» του ΣΒΕ. Προς τούτο η υποψήφια επιχείρηση υποχρεούται μαζί με
την αίτησή της να υποβάλλει λίστα ελέγχου (check-list) στην οποία να σημειώνει ποια από τα
ζητούμενα κριτήρια για την κατηγορία βραβείου που υποβάλλει υποψηφιότητα έχουν
τεκμηριωθεί, και ποια όχι. Αν δεν τεκμηριώνεται το σύνολο των κριτηρίων, η υποψήφια
επιχείρηση δεν αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία. Όμως, η απουσία τεκμηρίωσης
κάποιου ή κάποιων κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη από την «Επιτροπή Αξιολόγησης» για την
εξαγωγή της κρίσης της.
Η τεκμηρίωση των κριτηρίων γίνεται με σχετικό κείμενο το οποίο υποβάλλει η εταιρεία στην
«Επιτροπή Αξιολόγησης». Σημειώνουμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
τεκμηρίωσης της υποψηφιότητας μιας εταιρείας. Η κάθε επιχείρηση είναι ελεύθερη να
αναπτύξει την τεκμηρίωση της υποψηφιότητάς της, όπως η ίδια επιθυμεί.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η υποψήφια επιχείρηση, συμπληρώνει την «Αίτηση Υποψηφιότητας» και απαραίτητα την
υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΒΕ είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση greekvalue@sbe.org.gr, είτε ταχυδρομικά: ΣΒΕ, 26ης Οκτωβρίου 21, Τ.Κ.54625,
Θεσσαλονίκη, «Έκθεση Τεκμηρίωσης» ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των κριτηρίων της κατηγορίας
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του βραβείου για το οποίο θέτει υποψηφιότητα. Η «Έκθεση Τεκμηρίωσης» ακολούθως
προωθείται προς κρίση στην αρμόδια «Επιτροπή Αξιολόγησης» που έχει συγκροτηθεί από τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Τα «Κριτήρια» και η «Αίτηση» Υποψηφιότητας ακολουθούν.
2. Μαζί με την «Αίτηση Υποψηφιότητας» και την «Έκθεση Τεκμηρίωσης» απαραίτητα η
υποψήφια επιχείρηση υποβάλλει και σε CD ή flash disk, ικανό αριθμό φωτογραφιών υψηλής
ανάλυσης ή/και ολιγόλεπτο video, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΣΒΕ, σε
περίπτωση βράβευσής της. Επιπλέον, αν η υποψήφια επιχείρηση διαθέτει εταιρική
παρουσίαση σε μορφή αρχείου Power Point, θα πρέπει κι αυτή να επισυναφθεί στο
συγκεκριμένο CD ή flash disk που θα συνοδεύει την αίτησή της.
3. Η υποψήφια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε δύο (2) το πολύ κατηγορίες
βραβείων, με την απαραίτητη προϋπόθεση να υποβληθεί η ανάλογη τεκμηρίωση για κάθε
βραβείο για το οποίο θέτει υποψηφιότητα.
4. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από «Επιτροπή Αξιολόγησης», στην οποία μετέχουν
διακεκριμένοι εκπρόσωποι της οικονομικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
της χώρας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ»
•

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 στο
Ξενοδοχείο MET.

•

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν και θα συντονίσουν καταξιωμένοι επαγγελματίες της
δημοσιογραφίας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα
ανακοινωθούν από τον ΣΒΕ σε εύλογο χρονικό διάστημα.

•

Η εκδήλωση θα έχει πλήρη δημοσιογραφική και τηλεοπτική κάλυψη.
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Επωνυμία Επιχείρησης:
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Στελέχους:
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλ./email):

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ /-ΕΣ:
Παρακαλούμε, επιλέξτε κατηγορία Βραβείου στην οποία υποβάλλετε υποψηφιότητα.
Μπορείτε να διαγωνισθείτε ΤΟ ΠΟΛΥ σε δύο (2) κατηγορίες βραβείων

Περιβαλλοντική Αριστεία
Τεχνολογική Αριστεία - Καινοτομία
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Απασχόληση
Επενδύσεις
Εξωστρέφεια

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα έγγραφά σας:
είτε στο email: greekvalue@sbe.org.gr
είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 21, Παλαιά Σφαγεία,
54627 Θεσσαλονίκη
με την ένδειξη: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ»
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.
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ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Α. «Περιβαλλοντικής Αριστείας»
1.

Το ποσό που δαπάνησε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος για την υλοποίηση δράσεων
«Περιβαλλοντικής Αριστείας» να είναι μεγαλύτερο από το 2% του κύκλου εργασιών της.
(Κριτήριο Αποκλεισμού – Κριτήριο On-Off)

2.

Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

3.

Κατοχή πιστοποιητικού ISO 14000 ή παρόμοιου

4.

Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας

5.

% ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμμάτων

6.

% μείωσης των ρύπων της παραγωγικής εγκατάστασης την τελευταία τριετία

7.

Ανάπτυξη δράσεων μέτρησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

8.

Δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού με αντικείμενο την περιβαλλοντική διαχείριση

9.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την επίτευξη περιβαλλοντικής αριστείας

10. Άλλο σημείο που τεκμηριώνει περαιτέρω την υποψηφιότητα
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Β. «Τεχνολογικής Αριστείας - Καινοτομίας»
1. Το ποσό που δαπάνησε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος για την υλοποίηση δράσεων
«Τεχνολογικής Αριστείας – Καινοτομίας» να είναι μεγαλύτερο από το 4% του κύκλου
εργασιών της. (Κριτήριο Αποκλεισμού – Κριτήριο On-Off)
2.

Περιγραφή δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και ενσωμάτωσης νέων
τεχνολογιών:
•

Στην παραγωγή

•

Στα προϊόντα

•

Στην εφοδιαστική αλυσίδα

•

Στη διοίκηση και διαχείριση

3.

Περιγραφή των βελτιώσεων που επετεύχθησαν από τις ανωτέρω δράσεις: ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία

4.

Οφέλη για τον πελάτη από την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης καινοτομίας στο προϊόν

5.

Εθνική ή/και διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας

6.

Δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη
διαχείριση καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας, κλπ.

7.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων
τεχνολογιών, για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, κλπ.

8.

Άλλο σημείο που τεκμηριώνει περαιτέρω την υποψηφιότητα

5

Γ. «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» (ΕΚΕ)
1. Το ποσό που δαπάνησε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος για την υλοποίηση δράσεων
«Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» να είναι μεγαλύτερο από το 3% του κύκλου εργασιών
της. (Κριτήριο Αποκλεισμού – Κριτήριο On-Off)
2.

Περιγραφή και κόστος δράσεων ΕΚΕ που αναλαμβάνει από μόνη της η επιχείρηση (% επί
του κύκλου εργασιών των δαπανών για δράσεις ΕΚΕ που έχει αναλάβει η εταιρεία την
τελευταία τριετία)

3.

Περιγραφή και κόστος δράσεων ΕΚΕ άλλων φορέων στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία (%
επί του κύκλου εργασιών των δαπανών για δράσεις ΕΚΕ άλλων φορέων στις οποίες
συμμετέχει η εταιρεία την τελευταία τριετία)

4.

Περιγραφή και κόστος δράσεων ΕΚΕ για παροχές σε είδος από την επιχείρηση (% επί του
Κ/Ε των δαπανών για δράσεις ΕΚΕ για παροχές σε είδος από την επιχείρηση την τελευταία
τριετία)

5.

Συμμετοχή σε φορείς που προάγουν την έννοια της ΕΚΕ

6.

Δημοσίευση ετήσιου απολογισμού ΕΚΕ

7.

Άλλες αναφορές που τεκμηριώνουν περαιτέρω την υποψηφιότητα
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Δ. «Απασχόλησης»
1.

Η επιχείρηση έχει προβεί σε περικοπές μισθών την τελευταία τριετία; (Κριτήριο
Αποκλεισμού – Κριτήριο On-Off)
❑ ΝΑΙ
❑ ΟΧΙ
Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η αίτηση δεν εξετάζεται.

2.

Απόλυτος αριθμός του προσωπικού πλήρους απασχόλησης την τελευταία τριετία

3.

Ποσοστιαία αύξηση του προσωπικού πλήρους απασχόλησης την τελευταία τριετία

4.

Εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων σε εποχιακή βάση την τελευταία τριετία (σε
ανθρωποέτη απασχόλησης)

5.

Ποσό που δαπανά η επιχείρηση για την εκπαίδευση του προσωπικού της, ως ποσοστό
του κύκλου εργασιών. (στοιχεία τελευταίας τριετίας)

6.

Άλλο σημείο που τεκμηριώνει περαιτέρω την υποψηφιότητα
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Ε. «Επενδύσεων»
1. Το ποσό που δαπάνησε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος για την υλοποίηση πάσης
φύσεως «Επενδύσεων» να είναι μεγαλύτερο από το 5% του κύκλου εργασιών της.
(Κριτήριο Αποκλεισμού – Κριτήριο On-Off)
2. Ύψος επενδύσεων της εταιρείας την τελευταία πενταετία
3. Ύψος επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό σε ευρώ την τελευταία πενταετία (εξέλιξη
ανά έτος)
4. Ύψος επενδύσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε ευρώ την τελευταία πενταετία
(εξέλιξη ανά έτος)
5. Ύψος επενδύσεων σε λογισμικό σε € την τελευταία πενταετία (εξέλιξη ανά έτος)
6. Ύψος επενδύσεων σε εκπαίδευση προσωπικού σε € την τελευταία πενταετία (εξέλιξη ανά
έτος)
7. Ύψος επενδύσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε € την τελευταία πενταετία (εξέλιξη ανά
έτος)
8. Ύψος επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος σε € την τελευταία πενταετία
(εξέλιξη ανά έτος)
9. Άλλο σημείο που τεκμηριώνει περαιτέρω την υποψηφιότητα
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ΣΤ. «Εξωστρέφειας»
1. Το ποσοστό των εξαγωγών της επιχείρησης στον κύκλο εργασιών της να είναι μεγαλύτερο
από 20% κατά μέσον όρο, την προηγούμενη τριετία. (Κριτήριο Αποκλεισμού – Κριτήριο
On-Off)
Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο από 20% η αίτηση δεν εξετάζεται.
2. % συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργατικό και στελεχιακό δυναμικό,
παραγωγικές εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, άλλες εισροές) για την παραγωγή προϊόντων
προς εξαγωγή
3. Εκτίμηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στο προϊόν (%)
4. Μερίδιο αγοράς στη σημαντικότερη αγορά του εξωτερικού
5. Εξέλιξη του αριθμού των διεθνών αγορών στις οποίες απευθύνεται η επιχείρηση την
τελευταία τριετία
6. Στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση στην αγορά που έχει το
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξαγωγών της
❑

Περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα

❑

Μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα

❑

Εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα

❑

Παραγωγή προϊόντων σε ξένη χώρα

7. Αριθμός επώνυμων προϊόντων που πωλούνται στο εξωτερικό
8. Άλλο σημείο που τεκμηριώνει περαιτέρω την υποψηφιότητα
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