
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 

 

Σελετή Απονομήσ ςελφ ςζρβισ Excellence Awards 2016 

Αγορά και πολιτεία τίμησαν τους νικητές! 

 
 
Τθν Δευτζρα 11 Ιουλίου 2016, ςτο ξενοδοχείο Grand Bretagne πραγματοποιικθκε  θ τελετι απονομισ των 
«ςελφ ςζρβισ Excellence Awards 2016», των βραβείων που διοργανϊκθκαν για 5θ χρονιά από το 
περιοδικό ςελφ ςζρβισ τθσ Boussias Communications και το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, 
ELTRUN, του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τελοφςαν υπό τθν Αιγίδα του Υπουργείου 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ, του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων & Ποτϊν (ΣΕΒΤ), 
του Ελλθνικοφ Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Επϊνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), του Ινςτιτοφτου Πωλιςεων 
Ελλάδοσ (ΙΠΕ) και του Ινςτιτοφτου Ζρευνασ Λιανεμπορίου Καταναλωτικϊν Αγακϊν (ΙΕΛΚΑ). 
 
Tα ςτελζχθ και τισ ομάδεσ που διακρίκθκαν ςτα βραβεία για τθν καινοτομία, τθ δθμιουργικι προςζγγιςθ 
ςτισ προκλιςεισ, αλλά και τα εντυπωςιακά τουσ αποτελζςματα, τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο 
υπουργόσ Οικονομίασ, Ανάπτυξησ & Σουριςμοφ κ. Γιώργοσ ταθάκησ, ο Γ. Γ. Εμπορίου & Προςταςίασ 
Καταναλωτή κ. Αντώνησ Παπαδεράκησ, ο Γ. Γ. Βιομηχανίασ κ. Ευςτράτιοσ Ζαφείρησ, ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ κριτικισ επιτροπισ και οι εκπρόςωποι των πιο δυναμικϊν επιχειριςεων του κλάδου των ςοφπερ 
μάρκετ και των προμθκευτϊν ταχυκίνθτων προϊόντων. 
 
Θ εκδιλωςθ ξεκίνθςε με ςφντομο χαιρετιςμό του υπουργοφ Οικονομίασ κ. Γιώργου ταθάκη. Αφοφ 
επεςιμανε τθν αξία του κεςμοφ επιβράβευςθσ των καλφτερων πρωτοβουλιϊν ενόσ κλάδου που ζχει 
υποςτεί μεγάλο πλιγμα από τθν πολφχρονθ φφεςθ, προχϊρθςε ςε μια περιεκτικι παρουςίαςθ των 
πρωτοβουλιϊν τθσ κυβζρνθςθσ, που αποβλζπουν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ χρθματοδότθςθσ των 
επιχειριςεων. Αναφερόμενοσ ειδικότερα ςτο λιανεμπόριο τόνιςε πωσ «θ αναδιάρκρωςθ του κλάδου που 
ζχει ιδθ ξεκινιςει κα πρζπει να ςτθριχκεί ςε νζεσ βάςεισ», ενϊ για τθν «επόμενθ μζρα» τθσ οικονομίασ 
είπε ότι «πρζπει να χαρακτθρίηεται από καινοτομία και εξωςτρζφεια».  
 
Στο ίδιο πλαίςιο κινικθκε θ ςφντομθ παρζμβαςθ του κ. Αντώνη Παπαδεράκη, Γ. Γ. Εμπορίου & 
Προςταςίασ Καταναλωτή, ο οποίοσ προζτρεψε τισ επιχειριςεισ του κλάδου να ςυμβάλλουν «ςτθν 
οικοδόμθςθ ενόσ νζου προτφπου ανάπτυξθσ και τθν υπζρβαςθ του παλαιοφ, ςτρεβλοφ, αδιαφανοφσ και 
κρατικοδίαιτου μοντζλου χρθματοδότθςθσ, που παραβιάηει τουσ κανόνεσ τθσ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ 
και λειτουργεί ηθμιογόνα για τισ εταιρείεσ και τθν οικονομία». 
 
Τζλοσ, ο κ. Ευςτράτιοσ Ζαφείρησ, Γ. Γ. Βιομηχανίασ, αναφζρκθκε ςτον διάλογο που ζχει αναπτυχκεί 

μεταξφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ και όςων ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ ςτρατθγικισ τθσ 

εγχϊριασ βιομθχανίασ, με ςτόχο τθ ςφνκεςθ προτάςεων υπζρβαςθσ των προβλθμάτων που δθμιουργεί θ 



κρίςθ, δθλϊνοντασ πωσ θ ςχετικι διαδικαςία κα ολοκλθρωκεί το φκινόπωρο. «Το ςτελεχικό δυναμικό του 

κλάδου, που διαμορφϊκθκε ςε ςυνκικεσ «πολζμου», είναι ζτοιμο για τθν επόμενθ μζρα», κατζλθξε ο κ. Ηαφείρθσ. 

Οι νικητζσ 
Στθ φετινι διοργάνωςθ βραβεφκθκαν για τισ καινοτόμεσ πρακτικζσ τουσ οι εταιρείεσ: Από το λιανεμπόριο 
οι ΑΒ Βαςιλόπουλοσ ΑΕ, Δ. Μαςοφτησ ΑΕ, Metro AEBE και Lidl Hellas, από τουσ προμθκευτζσ 
ταχυκίνθτων προϊόντων οι L’Oréal Hellas, Δζλτα Σροφίμων ΑΕ, Μπάρμπα τάθησ-Χρυςή Ζφμη, Γιώτησ ΑΕ, 
Μφλοι Λοφλη ΑΕ, Barilla Hellas, ΜΕΓΑ ΑΕ και EURIMAC ΑΕ, ενϊ για τισ ςυνεργατικζσ πρακτικζσ τουσ οι ΑΒ 
Βαςιλόπουλοσ ΑΕ με τθν P&G Hellas και Διαμαντήσ Μαςοφτησ ΑΕ με τθν Arla Foods. 
 
Τιμϊμενα πρόςωπα τθσ βραδιάσ ιταν οι κφριοι Κωνςταντίνοσ Μαχαίρασ, Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου 
Ζρευνασ Λιανεμπορίου Καταναλωτικϊν Αγακϊν και πφροσ Δεςφλλασ, Σφμβουλοσ Επιχειριςεων, ςτουσ 
οποίουσ απονεμικθκε το βραβείο «Life Achievement», για τθν ουςιαςτικι ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ 
του κλάδου. 
 
Βραβείο «Εξαιρετικόσ Προμηθευτήσ Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων» 
Μετά από απόφαςθ των διοργανωτϊν, οι ςθμαντικότερεσ επιχειριςεισ ςοφπερ μάρκετ κλικθκαν να 
προτείνουν μικρζσ επιχειριςεισ προμθκευτϊν αγροδιατροφικϊν προϊόντων, που ζχουν ξεχωρίςει για τθν 
ποιότθτα των προϊόντων τουσ και το πνεφμα ςυνεργαςίασ. Στισ επιχειριςεισ που επζλεξαν τα ςοφπερ 
μάρκετ, απονεμικθκε –εκτόσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ- το βραβείο «ςελφ ςζρβισ Excellence Awards 
2016 - Εξαιρετικόσ Προμθκευτισ Ελλθνικϊν Αγροτικϊν Προϊόντων».  
Συγκεκριμζνα, το βραβείο απονεμικθκε ςτισ εταιρείεσ: MELIRA, Αγρόκτημα ΑΜΑΛΘΕΙΑ, Παπαδημητρίου 
ΧΡ. Κ. ΑΒΕΣ, Φωτιάδησ Σρ. - Φωτιάδου Ελ. ΟΕ, Βιοκαλλιζργειεσ Κουρουπάκη – Άγριο ταμναγκάθι 
Χανίων, Αφοί Κεραμάρη – ΜΑΝΝΑ και Σάχασ Ν. – Ρόμπασ. 
Τα βραβεία προλόγιςε ο κ. Ηλίασ Μαμαλάκησ, δθμοςιογράφοσ-ςυγγραφζασ, που τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ 
υποςτιριξθσ των τοπικϊν παραγωγϊν από το λιανεμπόριο, για τθν κοινωνία και τθν οικονομία, αλλά και 
τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ του κλάδου, ενϊ τθν ίδια ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ αγροτικισ μασ παραγωγισ και 
των εν λόγω βραβείων ζδωςαν και οι απονεμθτζσ τουσ, κ. Αντώνησ Παπαδεράκησ και Ευςτράτιοσ 
Ζαφείρησ. 
 
Οι απονεμητζσ 
Τα βραβεία απζνειμαν ςτουσ νικθτζσ τθσ βραδιάσ οι κ. Γιώργοσ ταθάκησ, Υπουργόσ Οικονομίασ, Αντώνησ 
Παπαδεράκησ, Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου & Προςταςίασ Καταναλωτι, Ευςτράτιοσ Ζαφείρησ, Γενικόσ 
Γραμματζασ Βιομθχανίασ και τα μζλθ τθσ κριτικισ επιτροπισ, κ. Βαςίλησ Zαφείρησ, Εντεταλμζνοσ 
Σφμβουλοσ, Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Νίκοσ Καραγεωργίου, Πρόεδροσ 
Ελλθνικοφ Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Επϊνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Γιώργοσ Δουκίδησ, Κακθγθτισ, 
Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Εµπορίου & Επιχειρείν ELTRUN, Οικονοµικό  Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
Επιςτθμονικόσ Σφμβουλοσ, Ινςτιτοφτο Ερευνϊν Λιανεμπορίου Καταναλωτικϊν Αγακϊν (ΙΕΛΚΑ) και 
Πρόεδροσ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ, Λάμπροσ Γιαννοφχοσ, Πρόεδροσ, Ινςτιτοφτο Πωλιςεων Ελλάδασ (ΙΠΕ), 
τζφανοσ Κομνηνόσ, Executive Partner, Exceed Consulting, Θάνοσ Μαφροσ, Partner, Advisory Services, 
Performance Improvement & Supply Chain Operations, Ernst & Young, ταμάτησ Ανδριανόπουλοσ, 
Executive Consultant, Planning, Ηλίασ Μαμαλάκησ, Δθμοςιογράφοσ – Συγγραφζασ. 
 
Θ παρουςίαςθ τθσ εκδιλωςθσ ζγινε από τθν Κατερίνα Μπουςμπουκζα, υπεφκυνθ διαφιμιςθσ του «ςελφ 

ςζρβισ». 

Eπιςκεφτείτε το site των βραβείων, προκειμζνου να δείτε τον πίνακα των νικητών, καθώσ και το video τησ 

εκδήλωςησ και φωτογραφικό υλικό www.selfserviceexcellenceawards.gr 

 

 

http://www.selfserviceexcellenceawards.gr/

