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σας όραμα, σε 
μακροπρόθεσμη αξία;
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Αναγνωρίζουμε τους επιχειρηματίες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σήμερα,  
ως ευκαιρίες για ένα καλύτερο αύριο. 
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Για όγδοη φορά, η ΕΥ Ελλάδος διοργανώνει τον διαγωνισμό  
EY Entrepreneur Of The YearTM στη χώρα μας, έναν μοναδικό θεσμό 
επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας, που έχει καταξιωθεί  

στη συνείδηση της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης 
κοινής γνώμης, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα. 

Σήμερα, τη χρονιά που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η χώρα μας αντιμετωπίζει μια 
τριπλή πρόκληση: Αγωνίζεται να επουλώσει τις πληγές της από την 
πανδημία, να επανεκκινήσει και να μετασχηματίσει την οικονομία της και, 
παράλληλα, να παρακολουθήσει και να προσαρμοστεί στις κοσμογονικές 
αλλαγές που συνταράσσουν την παγκόσμια οικονομία. Στη μάχη αυτή, η 
ελληνική επιχειρηματικότητα καλείται, για μια ακόμη φορά, να παίξει έναν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Με αυτά τα δεδομένα, ο φετινός διαγωνισμός, Έλληνας «Επιχειρηματίας της 
Χρονιάς», αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα. Επιθυμία μας είναι να αναδείξουμε 
και να τιμήσουμε εκπροσώπους της υγιούς επιχειρηματικότητας. Όσους 
κατανοούν τις σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις και έχουν αποδείξει ότι 
είναι αποφασισμένοι να τις αντιμετωπίσουν. Ανθρώπους που διοικούν 
επιχειρήσεις εξωστρεφείς και καινοτόμες, που δημιουργούν νέες, ποιοτικές 
θέσεις εργασίας. Επιχειρηματίες που παράγουν μακροπρόθεσμη αξία για τις 
επιχειρήσεις τους, τους καταναλωτές, αλλά και για ολόκληρη την οικονομία 
και το κοινωνικό σύνολο. Εκείνους που αντιλαμβάνονται την επιτακτική 
ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενσωματώνουν στο όραμα και τη 
στρατηγική τους τις έννοιες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της ορθής 
διακυβέρνησης.

Κυρίως, θέλουμε να επιβραβεύσουμε το «όνειρο», και όσους με περίσσια 
έμπνευση, ενέργεια και αποφασιστικότητα το κυνηγούν και το κάνουν 
πράξη, μετατρέποντας τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες από εμπόδια, σε 
σκαλοπάτια προόδου, με στόχο ένα καλύτερο αύριο για όλους.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να συμμετάσχετε στον φετινό διαγωνισμό 
του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» και να αναδείξουμε μαζί τα 
πρότυπα εκείνα που μπορούν να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν το 
σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, στο ταξίδι από το σήμερα, στο 
αύριο και στο μετέπειτα.

Παναγιώτης Ι. Κ. Παπάζογλου
Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΥ Ελλάδος

8 διαγωνισμός Έλληνας   
«Επιχειρηματίας της Χρονιάς»

30 βραβευμένοι Έλληνες  
επιχειρηματίες
(2006-2019)

9μελής ανεξάρτητη  
Κριτική Επιτροπή:Κάλυψη από ΜΜΕ το 2019:

Πάνω από  

240 άρθρα 
στον έντυπο  
και στον 
ηλεκτρονικό τύπο
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   Επιχειρηματίες

Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
  Θεσμικοί      Ακαδημαϊκοί
Νικητές προηγούμενων διοργανώσεων



Λίγα λόγια για τον θεσμό
Ο θεσμός του EY Entrepreneur Of The YearTM (EOY) 
αποτελεί το υψηλότερου κύρους βραβείο για τους 
επιχειρηματίες παγκοσμίως. Αναδεικνύει όσους 
ξεχωρίζουν χάρη στις υψηλές επιδόσεις τους, τον 
πρωτοποριακό τρόπο σκέψης, τις ηγετικές ικανότητές 
τους, την αναπτυξιακή δυναμική τους, το καινοτόμο 
πνεύμα και την κοινωνική και περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα και δράση τους. Στόχος της EY είναι 
η επιβράβευση, η προβολή και η διεθνής καταξίωση 

αυτών των επιχειρηματιών, οι οποίοι τα επόμενα 
χρόνια θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της 
ανάπτυξης. 

Η ΕΥ Ελλάδος, από το 2006 αναγνωρίζει και 
ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες που αποτελούν πηγή 
έμπνευσης, διαθέτουν πρωτοποριακό τρόπο σκέψης, 
καινοτομούν, και δε σταματούν να αγωνίζονται και να 
δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για όλους.

Κριτική Επιτροπή
Η ανεξάρτητη 9μελής Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την πορεία και την εξέλιξη της κάθε 
υποψηφιότητας, απαρτίζεται από διακεκριμένους 
εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού, 

ακαδημαϊκού και θεσμικού χώρου, αποτελώντας εγγύηση 
διαφάνειας και εγκυρότητας, τόσο της διαδικασίας του 
διαγωνισμού, όσο και της ανάδειξης των νικητών.

Γεώργιος Δουκίδης
Καθηγητής,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος Μπακατσέλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

Πρόεδρος,  
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Λιλή Περγαντά
Εκτελεστική Πρόεδρος,  
Power Health
«Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας» 2011

Κριτήρια αξιολόγησης

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας - Οικονομική απόδοση

Κοινωνικός αντίκτυπος - Προσωπική ακεραιότητα

Καινοτομία

Στρατηγικός προσανατολισμός και διεθνής παρουσία

Επιχειρηματικό πνεύμα

Μοντέλο διοίκησης

Ελένη Παπανδρέου
Διευθύνουσα Σύμβουλος, 
Intersys 

Βασίλειος Ψάλτης
Διευθύνων Σύμβουλος,  
Alpha Bank

Χρήστος Χαρπαντίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Παπαστράτος 
Managing Director,  
EU South East Cluster,  
Philip Morris International

Κωστάντζα Σμπώκου- 
Κωνσταντακοπούλου
Συν-Διευθύνουσα Σύμβουλος, 
Όμιλος Phāea Resorts
Αρχιτέκτων και Επικεφαλής του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και Προμηθειών, 
T.E.MEΣ. Α.Ε
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Endeavor Greece

Θεόδωρος Φέσσας
Πρόεδρος Δ.Σ.,
Quest Συμμετοχών & BriQ Properties

Βασίλειος Κάτσος
Πρόεδρος

Πρόεδρος και Συνιδρυτής,  
VNK Capital
Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2008



Προηγούμενοι διαγωνισμοί

Οι νικητές προηγούμενων διαγωνισμών
Τα τελευταία 15 χρόνια, ο θεσμός έχει βραβεύσει Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να 
αναδειχθούν ως καινοτόμοι, πρωτοπόροι, αυτοδημιούργητοι, δυναμικά ή διεθνώς αναπτυσσόμενοι. Ενδεικτικά:

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της EY, Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς», το βραβείο για το 2019 
δεν απονεμήθηκε σε έναν επιχειρηματία, αλλά αφιερώθηκε στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ως 
αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου που θα κληθεί να διαδραματίσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, την επαύριο  
της πανδημίας του COVID-19.

Οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών του διαγωνισμού Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2019:

Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή και την EY για τα βραβεία τα οποία μας απένειμαν. 
Όμως, με δεδομένη την άνευ προηγουμένου κατάσταση και τις συνθήκες με τις οποίες 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι αυτήν την περίοδο, ζητήσαμε να μην επιλεγεί κάποιος από εμάς 
ως Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς», αλλά να τιμήσουμε όλοι μαζί την ελληνική 
επιχειρηματικότητα που πλήττεται. Για άλλη μια φορά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 
έχουμε μπροστά μας μια ακόμη δύσκολη μάχη. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε από κοινού 
όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο να βρεθεί ξανά η χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης. 
Στη δίνη αυτής της κρίσης, είναι ώρα ευθύνης και ομοψυχίας, ώρα για δύσκολες αποφάσεις 
και σκληρή δουλειά. Θα δώσουμε όλοι – ο καθένας με τον τρόπο του και στο επίπεδο 
που μπορεί – τον καλύτερό μας εαυτό, για να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τις 
μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. 

Βύρων Νικολαΐδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος PEOPLECERT GROUP

Ιουλία Χαϊδά
Αντιπρόεδρος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σπύρος Μαγιάτης
Συνιδρυτής και Chief Technology Officer, WORKABLE SOFTWARE

«Αυτοδημιούργητος 
Επιχειρηματίας»

«Διεθνώς 
Αναπτυσσόμενος 
Επιχειρηματίας»

«Δυναμικά 
Αναπτυσσόμενος 
Επιχειρηματίας»

«Καινοτόμος 
Επιχειρηματίας»

Μιχάλης Σαράντης
Διευθύνων Σύμβουλος,  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Δημήτριος Σαράντης
Πρόεδρος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Νίκος Μωραϊτάκης
Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος,  
WORKABLE SOFTWARE

Βύρων Νικολαΐδης, Ιουλία Χαϊδά, Δημήτριος Σαράντης, Μιχάλης Σαράντης, Σπύρος Μαγιάτης, Νίκος Μωραϊτάκης

Βασίλειος Κάτσος
PHARMATHEN

Σταύρος Ανδρεάδης
ΣΑΝΗ

Γεώργιος Κορρές
ΚΟΡΡΕΣ

Ιωάννης Τσερέπας
LARIPLAST

Λιλή Περγαντά
POWER HEALTH

Ευάγγελος Σπανός
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Παναγιώτης Τσινάβος
ΚΡΙ ΚΡΙ

Κωνσταντίνος Ευριπίδης
GΕΝΕSIS PHARMA

Στέφανος Τζιρίτης
ISΟΜΑΤ

Σπύρος Θεοδωρόπουλος
CHIPITA

Ξενοφών, Ιωάννης  
& Θεόδωρος Καντώνιας

COSMOS ALUMINIUM

Χρήστος Κριμίζης- 
Τσατσούλης

ALCHIMICA

Ελένη Πολυχρονοπούλου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημήτριος Λακασάς
OLYMPIA ELECTRONICS

Μάρκος Βερέμης
UPSTREAM

Καλλιόπη Ροδοπούλου
ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΗ

Νικόλαος Κουτσιανάς
APIVITA



ΕΥ World Entrepreneur  
Of The Year
Αναγνωρίζοντας τους επιχειρηματίες που δημιουργούν 
μακροπρόθεσμη αξία και ηγούνται με όραμα και πάθος

Η μοναδικότητα του θεσμού EY Entrepreneur Of The 
YearTM, έγκειται στο ότι αποτελεί ένα πραγματικά 
παγκόσμιο και όχι μόνο περιφερειακό ή τοπικό γεγονός. 

Η δυναμική την οποία απέκτησε ο θεσμός σε διεθνές 
επίπεδο, οδήγησε την EY να καθιερώσει, για πρώτη 
φορά, το 2001, εκδήλωση στο Μόντε Κάρλο, με τη 
συμμετοχή όλων των επιμέρους εθνικών νικητών  
του διαγωνισμού, για την ανάδειξη του ΕΥ World  
Entrepreneur Of The Year™ (WEOY). Έκτοτε,  
ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο Μονακό, 
αναδεικνύοντας σε διεθνές επίπεδο αξιόλογους 
επιχειρηματίες, οι οποίοι, χάρη στην καινοτόμο σκέψη, 
το όραμα και την αποφασιστικότητά τους, αλλάζουν 
τα δεδομένα, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και 
δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία. 

Το forum του World Entrepreneur Of The YearTM της 
ΕΥ, αποτελεί μία γιορτή της επιχειρηματικότητας, 
όπου παγκοσμίου φήμης καινοτόμοι επιχειρηματίες 
και επιχειρηματικοί ηγέτες από περισσότερες από 60 
χώρες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους, συζητούν και 
ανταλλάσσουν απόψεις με κορυφαίες προσωπικότητες, 
αναζητώντας πρωτοποριακούς τρόπους ανάπτυξης. 
Μέσα από συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις, 
διακεκριμένοι ομιλητές αποκαλύπτουν τον δρόμο προς 
την επιτυχία.

ΤΜ

EY Word Entrepreneur Of The Year™ 2021

Ο Πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας τιμήθηκε με το πρώτο Βραβείο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας της EY

JungJin SEO 
Celltrion Group

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, η τελετή 
απονομής του EY World Entrepreneur Of The YearTM 2021, 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Ιούνιο του 2021, σε 
συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό CNBC και μεταδόθηκε 
ζωντανά σε όλο τον κόσμο. 

Ο JungJin ίδρυσε τη Celltrion, μία βιοφαρμακευτική εταιρεία, 
το 2003, με κεφάλαιο μόλις $45.000. Σχεδόν 20 χρόνια από 
την ίδρυσή της, η Celltrion υλοποιεί σήμερα το όραμά της να 
βελτιώσει την υγεία και την ευημερία για όλους, αναπτύσσοντας 
πρωτοποριακά φάρμακα για τη θεραπεία αυτοάνοσων ασθενειών, 
διαφορετικών μορφών καρκίνου και, προσφάτως, του COVID-19.

Η εταιρεία, την οποία ο JungJin ίδρυσε με πέντε από τους 
συναδέλφους του, μετρά πλέον περισσότερους από 2.100 
εργαζόμενους, με πωλήσεις σε περισσότερες από 90 χώρες και 
έσοδα που ξεπερνούν τα $1,69 δισ.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένους από τους ομιλητές 
που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις:

Amal Clooney 
Δικηγόρος Διεθνών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Doughty Street Chambers

Bill Ford 
Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ford Motor Company

Jessica Alba 
Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, The Honest Company

Guiseppe Lavazza 
Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  
Luigi Lavazza S.p.A.

Μάρκος Βερέμης 
Συνιδρυτής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Upstream S.A.

William P. Lauder 
Executive Chairman, The Estée Lauder Companies Inc.

Kate Winslet 
Βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός 

Elle MacPherson 
Συνιδρύτρια της WelleCo

Peggy Johnson 
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Business Development, Microsoft

Την ίδια βραδιά, η EY τίμησε, επίσης, τον Πρίγκιπα 
Κάρολο της Ουαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, με το 
πρώτο, στην ιστορία του θεσμού, Βραβείο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας της EY. 

Το βραβείο απονεμήθηκε σε αναγνώριση της 
μεγάλης κοινωνικής αξίας που δημιούργησαν οι 
πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Πρίγκιπα της 
Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένων των The Prince’s 
Trust, Business in the Community, Sustainable Markets 
Initiative, και της Terra Carta, ενός οδικού χάρτη για 
την τοποθέτηση της φύσης, των ανθρώπων και του 
πλανήτη στην καρδιά της παγκόσμιας δημιουργίας 
αξίας κατά την επόμενη δεκαετία. 

Το νέο αυτό βραβείο, θα απονέμεται ετησίως και 
δημιουργήθηκε για να τιμά ηγέτες με ουσιαστική 
επιχειρηματική δράση στην κοινωνία. 

“Η καθημερινότητά μας είναι ένας συνεχής αγώνας για την 
επίτευξη στόχων και αριθμών. Ένας αγώνας που μας στερεί  
την πολυτέλεια να κοιτάξουμε πίσω μας και να αναλογιστούμε 
τα επιτεύγματα που έχουν συντελεστεί κατά την πορεία μας. 
Η συμμετοχή μου στον θεσμό ΕΥ Entrepreneur Οf Τhe Year και 
η διάκριση αυτή, είναι ίσως από τις ελάχιστες ευκαιρίες  
που έχει ένας επιχειρηματίας να κάνει τον απολογισμό του. 
Είμαι ευγνώμων για τη μοναδική αυτή εμπειρία!

Βασίλειος Κάτσος
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής  Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021  
&  Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2008 

Ο τελικός νικητής που 
θα ανακοινωθεί στην 
ελληνική Τελετή Απονομής 
την άνοιξη του 2022, θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
στον διεθνή διαγωνισμό  
ΕΥ World Entrepreneur  
Of The YearTM, τον 
Ιούνιο του 2022, όπου 
θα έχει την ευκαιρία να 
έρθει σε επαφή με τους 
πλέον καταξιωμένους 
επιχειρηματίες από 
περισσότερες από  
60 χώρες.



 

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν 

• Θυγατρικές πολυεθνικών στην Ελλάδα 
• Εταιρείες του Δημοσίου και ευρύτερου  
 δημόσιου τομέα 
• Στελέχη επιχειρήσεων 
• Εισηγμένες εταιρείες χωρίς διακριτή ιδιοκτησία

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

• Συλλογή και επεξεργασία όλων των δηλώσεων  
 συμμετοχής 
• Διεξαγωγή συνεντεύξεων και επίσκεψη  
 εγκαταστάσεων 
• Διαμόρφωση του τελικού καταλόγου υποψηφίων 
• Αξιολόγηση και επιλογή των νικητών κατηγοριών 
• Ανάδειξη και βράβευση του Έλληνα  
 «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2021  
 (Τελετή Απονομής, Αθήνα, άνοιξη 2022) 

• Ανάδειξη και βράβευση παγκόσμιου νικητή  
 (Παγκόσμια Τελετή Απονομής ΕΥ World Entrepreneur  
 Of The YearΤΜ, Ιούνιος 2022)

Αίτηση συμμετοχής 
• Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής  
 ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ey.com/gr/eoy 
• Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε  
 τη δήλωση συμμετοχής σε pdf και να μας  
 τη στείλετε συμπληρωμένη στο  
 evangelos-maximos.scopelitis@gr.ey.com
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών  
 12.11.2021 

Η υποβολή δηλώσεων για 
τον διαγωνισμό Έλληνας 
«Επιχειρηματίας της 
Χρονιάς» 2021 ξεκίνησε!

Οφέλη του διαγωνισμού

145+ πόλεις 60+ χώρες

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και απευθύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη ή μέτοχο ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα 
ή κύρια παραγωγική-λειτουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών €10 εκατ. και άνω, ο οποίος είναι ο 
βασικός υπεύθυνος για την απόδοσή της και αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της διοίκησής της.

Iστορία 

35
ετών

Θεσμός παγκόσμιας εμβέλειας

Εσείς, γνωρίζετε κάποιον επιχειρηματία 
που θα προτείνατε ως Έλληνα 
«Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2021; 
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ειδική 
φόρμα ηλεκτρονικά, στο ey.com/gr/eoy,  
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

σε 5 ηπείρους

3 Συμμετοχή στην κοινότητα Alumni του προγράμματος Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»

5 Προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής του βραβείου της ΕΥ, Έλληνας  
«Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021

1 Προβολή στα ΜΜΕ – έντυπα και ηλεκτρονικά – και στα Social Media της EY

2 Εθνική αναγνώριση και ανάδειξη της επιχείρησης ως πρότυπο προς μίμηση

4 Προοπτική διεθνούς δικτύωσης και αναγνώρισης

6 Προσκλήσεις για εκδηλώσεις και ημερίδες της ΕΥ

Αζερμπαϊτζάν        Ανατολική Αφρική        Αργεντινή      

Αυστραλία        Αυστρία        Βέλγιο        Βενεζουέλα        

Βιετνάμ      Βραζιλία        Γαλλία       Γερμανία      

Γεωργία      Δανία       Δυτική Αφρική       Ελβετία      

Ελλάδα     Εσθονία     Ηνωμένο Βασίλειο     ΗΠΑ        

Ιαπωνία       Ινδία        Ινδονησία      Ιορδανία     

Ιρλανδία         Ισπανία        Ισραήλ        Ιταλία      

Καζακστάν       Καναδάς      Καραϊβική      Κίνα     

Κολομβία     Κροατία     Kύπρος     Λευκορωσία       

Λίχτενσταϊν      Μαλαισία      Λουξεμβούργο    

Μάλτα      Μεξικό      Νέα Ζηλανδία    Νορβηγία       

Νότια Αφρική       Νότια Κορέα    Ολλανδία        

Ουγγαρία     Ουρουγουάη      Περού      Πολωνία 

Πορτογαλία    Ρουμανία      Ρωσία    Σαουδική Αραβία        

Σερβία    Σιγκαπούρη     Σλοβακία      Σουηδία     Ταϊβάν        

Τσεχία      Τουρκία      Φιλιππίνες      Φινλανδία       Χιλή  



Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου 
εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για 
τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και 
οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι 
πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 
χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης 
της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους 
πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και 
Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και 
Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, 
για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα 
ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να 
αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της 
Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί 
ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια 
βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν 
παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον 
τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά 
δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι 
διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το 
ey.com

© 2021 EY

All Rights Reserved.

ey.com

Το εν λόγω υλικό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς γενικής 
πληροφόρησης και δεν προορίζεται για χρήση ως λογιστική, 
φορολογική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τους συμβούλους σας, για εξειδικευμένη 
καθοδήγηση.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό EY Entrepreneur Of The YearTM

O διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year™ αποτελεί τον πιο 
σημαντικό, υψηλού κύρους θεσμό επιχειρηματικών βραβείων στον 
κόσμο, για τους επιχειρηματίες που δεν τους σταματούν τα εμπόδια 
και οι δυσκολίες. Αυτοί οι διορατικοί ηγέτες, προσφέρουν καινοτομία, 
ανάπτυξη και ευημερία, οδηγώντας στην αναδιαμόρφωση του κόσμου 
μας. Ο διαγωνισμός φέρνει κοντά επιχειρηματίες από όλον τον 
κόσμο, με γνώσεις και εμπειρίες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, 
στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας σε διεθνές 
επίπεδο. Ο διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year είναι το πρώτο 
και το μοναδικό παγκόσμιο πρόγραμμα βραβείων αυτού του είδους. 
Ο διαγωνισμός τιμά τους επιχειρηματίες μέσω επιμέρους 
περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων, σε πάνω από 145 
πόλεις σε περισσότερες από 60 χώρες. Οι νικητές των εθνικών 
προγραμμάτων, διαγωνίζονται για τον τίτλο του World Entrepreneur  
Of The YearTM. 

ey.com/eoy

Επικοινωνία:

Ευάγγελος Μάξιμος Α. Σκοπελίτης
Υπεύθυνος Ελληνικού Προγράμματος
EY Entrepreneur Of The Year
Τηλ: 210 2886 578 | 210 2886 419
evangelos-maximos.scopelitis@gr.ey.com
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