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Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής απονομής 
των European Business Awards sponsored by RSΜ 
που φέτος έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, 
την Πέμπτη 6 Ιουνίου,  ανακοινώθηκαν  οι νικητές σε 
κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες των European 
Business Awards (ΕΒΑ) 2012/13. Την τελετή 
απονομής κάλυψαν το CNN,  η Wall Street Journal, 
το Euronews, το ABC, οι οποίοι υποστηρίζουν και 
παρακολουθούν τα βραβεία από την έναρξη τους, 
καθώς επίσης και όλα τα σημαντικότερα εθνικά 
μέσα ενημέρωσης όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Η ΓΑΙΑ Τρόφιμα και το Νοσοκομείο Υγεία κατάφεραν 
να αναδειχτούν νικητές των ΕΒΑ 2012/13 για την 
κατηγορία στην οποία διαγωνίστηκαν η κάθε μία, 
ανάμεσα σε 15,000 εταιρείες που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό από συνολικά 27 ευρωπαϊκές χώρες.

Με παρουσία σε 22 χώρες και με μέσο ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης πάνω από 28% από την έναρξη της, η 
ΓΑΙΑ κατέκτησε το βραβείο “Import/Export Award”. 
Ξεχώρισε λόγω της εξαιρετικής προσήλωσής της 
στην ποιότητα και στις συνεργασίες. Θεωρήθηκε 
υποδειγματική επιχείρηση για τη χώρα μας λόγω των 
ηθικών της προτύπων και της εταιρικής κοινωνικής 
της ευθύνης. Έγινε πρωτοπόρος στις παγκόσμιες 
εξαγωγές όχι μόνο διότι δημιούργησε κατάλληλα 
κανάλια διανομής για τα δικά της προϊόντα αλλά 
και επειδή υιοθέτησε μία φιλοσοφία συνεργασίας 
που επιτρέπει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
να εξάγουν σε νέες αγορές μέσω του δικτύου της, 
χρησιμοποιώντας την επωνυμία και των δύο εταιριών.

Το Νοσοκομείο Υγεία, παρόλο που προέρχεται από 
έναν κλάδο που δεν εκπροσωπείται συχνά στην 
κατηγορία του εργοδότη της χρονιάς, κατέκτησε το 
“Employer of the Year Award”. Εντυπωσίασε τους 
κριτές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, 
καθώς απέδειξε τη δέσμευση του στη σωστή διοίκηση 
του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω της αναγνώρισης 
και της επιβράβευσης. Για το Νοσοκομείο Υγεία, το 
σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησής της είναι 
το ανθρώπινο δυναμικό της. Παρά το γεγονός ότι η 
χώρα μας διανύει τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Νοσοκομείο Υγεία 
προστάτευσε τους μισθούς, εξασφάλισε τα προνόμια 
των εργαζομένων και κατάφερε να παρουσιάσει αύξηση 
προσωπικού κατά 14.2%, αύξηση της ικανοποίησης των 
πελατών κατά 30%  και αύξηση των εσόδων κατά 14%.

Η συγκεκριμένη διάκριση των δύο παραπάνω 
Ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και των υπολοίπων έξι 
Ελληνικών και της μίας Κυπριακής, που κατάφεραν 
να φτάσουν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, 
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί 
κανείς το δυσμενές οικονομικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική 
χώρα που κέρδισε δύο (2) βραβεία, γεγονός που 
απέσπασε θριαμβευτικά σχόλια τόσο από τους 
κριτές όσο και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
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 2 Ευρωπαϊκά βραβεία κατέκτησαν Ελληνικές 
επιχειρήσεις που πρότεινε η RSM Greece

Η RSM Greece προτείνει κάθε χρόνο ελληνικές επιχειρήσεις και τις υποστηρίζει σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, 
με σκοπό να αναδείξει την δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας που παρά την κρίση συνεχίζει να ενεργεί 
δυναμικά και να παράγει σημαντικά αποτελέσματα. Θεωρούμε πως είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε όλοι στην 
βελτίωση  της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.



Ο Adrian Tripp, Διευθύνων Σύμβουλος των European 
Business Awards, αναφέρει:

Η αξιολόγηση των φετινών υποψήφιων 
επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με 
τόσες πολλές εταιρίες να επιδεικνύουν 
σημαντικές επιτυχίες και επιμονή μέσα 

στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά οκτώ (8) Ελληνικές εταιρείες και μία 
(1) Κυπριακή εταιρεία κατάφεραν να φτάσουν στον 
τελικό του διαγωνισμού και να εκπροσωπήσουν 
επάξια τη χώρα μας κατακτώντας τον τίτλο του 
Ruban d’Honneur, ο οποίος τις κατέταξε ανάμεσα 
στις 10 καλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της 
κατηγορίας στην οποία συμμετείχαν. Οι εταιρείες που 
βραβεύτηκαν με τον τιμητικό αυτό τίτλο είναι οι ΓΑΙΑ 
Α.Ε., GainJet Aviation SΑ , ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 
Α.Ε , ICAP Group, LAMDA Hellix Data Centers, ΜΕΓΑ 
Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 
και PHARMATHEN για την Ελλάδα και τα ΠΑΓΩΤΑ 
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΤΔ. για 
την Κύπρο.

Οι εταιρείες που αναδείχτηκαν μέσα από μία 
διαδικασία, αποτελούμενη από πολλά στάδια 
αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 
150 κριτές διεθνούς κύρους προερχόμενοι από τον 
επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο. Οι 
υποψήφιες εταιρείες αξιολογήθηκαν μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δεικτών, ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία διαγωνίζονταν,  
συμπεριλαμβανομένων της καινοτομίας, της ηθικής  
και του διεθνούς προσανατολισμού.

Ο Άθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος της RSM 
Greece και RSM Cyprus, αναφέρει:

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια σε όλες τις Ελληνικές και 

Κυπριακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν 
στα φετινά βραβεία και κυρίως στη Γαία 
και στο Νοσοκομείο Υγεία για αυτή την 
πραγματικά σπουδαία επιτυχία τους. 
Είμαστε  περήφανοι που είχαμε την 

ευκαιρία να υποστηρίξουμε σε όλα τα 
στάδια του διαγωνισμού τις επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν στα ΕΒΑ 2012/13. Δεν 

υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς και 
για τη χώρα μας από το να επιστρέφουμε 

νικητές όχι με ένα αλλά με δύο από τα δέκα 
βραβεία του διαγωνισμού. Η επιτυχία αυτή 

αναδεικνύει την ποιότητα της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας, που είναι και ο σκοπός 
της  δικής μας προσπάθειας ως έμπρακτων 
υποστηρικτών των βραβείων.  Μετά από τον 

φετινό θρίαμβο ανεβαίνει για εμάς ακόμα 
πιο ψηλά ο πήχης και θα προσπαθήσουμε 
με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο να προτείνουμε 
και να αναδείξουμε του χρόνου και άλλες 

κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

“

“

“ “





ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΤΑ EUROPEAN BUSINESS AWARDS

Τα European Business Awards  είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός  θεσμός  ο οποίος αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές, την 
καινοτομία και την υπεροχή των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά, με κύριο χορηγό το διεθνές δίκτυο ανεξάρτητων 
ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων RSM International.  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους 
και κλάδου.

Τα βραβεία επικεντρώνονται σε εταιρείες που έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας, από την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έως την εξυπηρέτηση του πελάτη, τα οποία και τις κατατάσσουν σε ηγετική θέση στην Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα των EBA επιτελεί τρεις στόχους για την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα:

   - Προβάλλει τις καλές πρακτικές

   - Επιβραβεύει και αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές επιτυχίες

   - Παρέχει case studies και παραδείγματα προς μίμηση από τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν

Γιατί μία καινοτομική, ισχυρή και με όραμα επιχειρηματική κοινότητα δημιουργεί μία επιτυχημένη και ευημερούσα Ευρώπη. 

Στα ΕΒΑ έχουν ενεργό συμμετοχή  εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες όπως οι: Karel De Gucht, Επίτροπος Εμπορίου, Yves Leterme, 
τ.Πρωθυπουργός του Βελγίου, Emil Constantinescu, τ.Πρόεδρος της Ρουμανίας,  Arnold Rüütel, τ.Πρόεδρος της Εστονίας, Petar Stoyanov, 
τ.Πρόεδρος της Βουλγαρίας, επιχειρηματίες όπως οι: Peter Brabeck-Lethmathe, τ.CEO της Nestle, Gilbert Ghostine, Διευθ.Σύμβουλος της Diageo 
Continental Europe, Philippe Houzé, Πρόεδρος του Groupe Galeries Lafayette, Timo Sieg, CEO, Ketchum Pleon Europe  και Luc Bardin, Chief 
Sales & Marketing Officer, BP plc, καθώς και σημαντικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. 

Οι μεγάλοι νικητές των European Business Awards 2012-13 ανά κατηγορία είναι οι εξής:

Category Winner Country
The UKTI Award for Innovation Hidria Slovenia
The International Growth Strategy of the Year 
Award

Leo Pharma A/S Denmark

The Millicom Award for Environmental & Cor-
porate Sustainability 

Coillte Ireland

The Award for Customer Focus Turk Ekonomi Bankasi Turkey
The Employer of the Year Award Hygeia Hospital Greece
The RSM Entrepreneur of the Year Award Julie Deane, The Cambridge Satchel Company United Kingdom
The Import/Export Award  GAEA Products SA Greece
The Infosys Business of the Year Award [t/o 
€0-25m]

Contronics Engineering BV The Netherlands

The Infosys Business of the Year Award [t/o 
€26-150m]

Criteo France

The Infosys Business of the Year Award [t/o 
€150m+]

Grupo Portucel Soporcel Portugal

www.businessawardseurope.com

RSM INTERNATIONAL & RSM GREECE

Η RSM International, κύριος χορηγός των European Business Awards, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει 700 γραφεία σε 101 χώρες και 32.494 υπαλλήλους διεθνώς, ενώ τα έσοδά του αυξάνονται 
σταθερά και  διαμορφώθηκαν το 2011 σε 3,9 δις δολάρια.

Η RSM Greece (πρώην RSM Stylianou) συμπεριλαμβάνεται στους παλαιότερους συνεργάτες του δικτύου, με μία παράλληλη πορεία δύο 
δεκαετιών, από το 1991. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, καθώς επίσης 
και υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης ανθρώπινου κεφαλαίου, σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομικής αγοράς.  Διαθέτει δε γραφεία, εκτός της Αθήνας, και στη Θεσσαλονίκη, τη Λευκωσία και τα 
Τίρανα.

www.rsmi.gr
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Αθήνα 
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι 
Τ. 210 671 7733 
F. 210 672 6099 
E. info@rsmi.gr 

Θεσσαλονίκη 
Φράγκων 6-8 & Δωδεκανήσου, 546 26 Θεσσαλονίκη 
Τ. 2310 552 039 
F. 2310 552 039 
E. info@rsmi.gr

Λευκωσία 
Kennedy Business Center Λεωφόρος Κένεντι 12 -14, 1087 Λευκωσία, Κύπρος 
T. +357 22 751 140 
F. +357 22 751 145 
E. info@rsmi.com.cy 

Τίρανα 
Rr. Pjeter Bogdani Pall. 39/1 Ap. 4/4, 1001Tirana, Αlbania
Τ. +355 42 280 234 
F. +355 42 280 235 
E. info@rsmi.al 

© Copyright Το παρόν ηλεκτρονικό έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό οδηγό και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει εξειδικευμένες συμβουλές. 
Ως εκ τούτου, για κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι καλό να απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για εξατομικευμένες υπηρεσίες και λύσεις. Το 
παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο τέτοιας συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Η RSM Greece AE είναι μέλος του δικτύου της RSM. Κάθε μέλος του δικτύου της RSM είναι ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί αυτοτελώς. Το δίκτυο της RSM δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο σε καμία χώρα.

Talk to us. 
Connect to rsmi.gr 
and connect with success


