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Η πρόταση «Ενεργειακή Κοινότητα WEnCoop» κατέκτησε το πρώτο Βραβείο 

στην κατηγορία «Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης», στο Διαγωνισμό 

για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, που 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022 στην Πράγα, στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME 

Assembly).  

 

 



Η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Γυναικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα 

μέλη της οποίας μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα 

αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας, αποτελεί μια πρωτοβουλία του 

Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) σε συνεργασία με το 

Επιμελητήριο Χαλκιδικής, στην οποία συμμετέχουν 66 γυναίκες επιχειρηματίες 

από κάθε γωνιά της χώρας, από την Κρήτη μέχρι την Κομοτηνή και από 

διαφορετικό επιχειρηματικό υπόβαθρο, από την χειροτεχνία ως την παροχή 

υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία αυτή αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε 186 

προτάσεις από 26 χώρες και αποτελεί μια καλή πρακτική για την «Πράσινη 

Μετάβαση».  

 

Για τη σημαντική αυτή διάκριση, η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. και της Ενεργειακής 

Κοινότητας WEnCoop κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση δήλωσε: «Η μεγαλύτερη 

επιτυχία για τη WEnCoop είναι να αλλάξουμε το πως βλέπει η κοινωνία της 

Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, τη συμμετοχή των γυναικών στον Ενεργειακό 

Τομέα και την Πράσινη Οικονομία. Είμαστε εδώ, διαδίδοντας το δικό μας 

μήνυμα για το ότι μέσα από την πραγματικά ομαδική προσπάθεια τα σχέδια 

γίνονται πράξεις. Ταυτόχρονα στοχεύουμε να βοηθήσουμε όσες περισσότερες 

γυναίκες μπορούμε κατ’ αρχάς στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, να 

διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο στην Πράσινη Οικονομία». Ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης τόνισε: «Στηρίζουμε την 

καινοτομία, την υγιή επιχειρηματικότητα, πιστεύουμε στη δυναμική των 

γυναικών, αλλά και σε κάθε δράση που προάγει την οικονομία του τόπου και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη». 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας αποτελούν 

έναν Ευρωπαϊκό θεσμό με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση των 

Δημοσίων φορέων που ενθαρρύνουν και προωθούν την Επιχειρηματικότητα 

και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο διεξάγεται 

στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης των εθνικών 



νικητών που εκπροσωπούν τη χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στην 

Ελλάδα, ο θεσμός υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / 

Γραφείο Διεθνούς Βιομηχανικής Συνεργασίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.   

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι εθνικές, περιφερειακές 

ή τοπικές αρχές ή Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που έχουν 

συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της 

οικονομίας της περιοχής τους. 

 

Ακολουθεί βίντεο με στιγμιότυπα από την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα.  

https://www.youtube.com/watch?v=1gygcn41rRc 

Στον ιστότοπο https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/european-

commission-reveals-winners-of-european-enterprise-promotion-awards-

eepa/ μπορείτε να δείτε όλους τους νικητές του φετινού διαγωνισμού.  
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