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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
22 Ιουνίου 2022 

 
Παράταση στην προθεσμία Υποβολής αιτήσεων για τον  Εθνικό Διαγωνισμό για τα 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει την τροποποίηση 
της αίτησης (ελληνικό έντυπο) για υποβολή υποψηφιότητας για τον Εθνικό 
Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022 
έτσι ώστε να συνάδει με το έντυπο στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα το 
Υπουργείο, σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε την 
τροποποίηση της παραγράφου 1- Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι στην Ενότητα ΙΙΙ - 
Δημοσιοποίηση και μέσα ενημέρωσης και να αφαιρέσει την πρόταση που αφορά τη 
διάρκεια του αρχείου βίντεο. Ως εκ τούτου η παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

 
«1. Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι 
Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και πέντε συνδέσμους από οπτικό ή 
οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα συμβάλλει στην προώθηση της πρωτοβουλίας 
σας. Αυτό το υλικό θα βοηθήσει την Κριτική Επιτροπή να κατανοήσει την συμμετοχή 
σας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς σκοπούς. Έχετε υπ’ όψιν ότι 
οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν θα μεταφραστούν στα αγγλικά.  
 

Τα βίντεο, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στην τελετή της απονομής, θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε αρχεία HD (720p ή 1.080p) και η προτιμώμενη μορφή 
είναι τα αρχεία MP4. Το βίντεο που παρέχεται θα πρέπει να είναι σαφές και 
κατάλληλο για χρήση.  Τα πλάνα θα πρέπει να προβάλλουν το έργο χωρίς 
υπότιτλους ή να μιλούν στην κάμερα. 

 
Καταγράψτε τις διευθύνσεις Url των αρχείων βίντεο που περιλαμβάνονται στη 
συμμετοχή.» 
 
Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας 
υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να απευθύνεστε 
στο εθνικό σημείο επαφής για την Κύπρο: 
 
Μαρία Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής 
Τηλ.: 22 867176 
Φαξ: 22 376493 
e-mail: mtheodorou@meci.gov.cy  
http://www.meci.gov.cy  
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