
 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020 
_____________ 

 
 
(Προτού συμπληρώσουν το παρόν έντυπο, οι αιτητές παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα κριτήρια και 
κανονισμούς βάσει των οποίων απονέμεται το Κυπριακό Βραβείο Yπηρεσιών).   
 
 
1. Όνομα και διεύθυνση επιχείρησης. 

..................................................................................................................................……....................... 

.....................................................……………………………………………………………………………… 

……….………........................................................................………....................................................... 

 Τηλ.:  .......................................   Φαξ:  .......................................... E-mail: ……………………………… 

 Website: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Αριθμός μητρώου Εφόρου Εταιρειών και έτος ίδρυσης. 

...................................…....................................................................................................……................ 

 

3. Αριθμός μητρώου Επιμελητηρίου. 

.....................................…........................................................................................................……............ 

 

4. Δώστε στοιχεία για τυχόν εξαρτημένες εταιρείες και δηλώσατε κατά πόσο τα αναφερόμενα στοιχεία 
περιλαμβάνουν και τις εξαρτημένες εταιρείες.  
 
………………………………………………………………………………………….………………………….….........

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................………………………………………. 

 
5. Εάν το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησής σας ανήκει σε άλλη εταιρεία, παρακαλώ παραθέσατε στοιχεία. 
 

..........................................…................................................................................................................................

............................................................................................................................................……….................. 

 

6. Παρεχόμενες υπηρεσίες από την επιχείρησή σας. 

..............................................................................……………………………………………………………………

………………………….…………………….……………………………………………………………….……………

……………………..………………...........................................................................………………………………. 

 

7. Αριθμός προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου των τελευταίων τριών χρόνων. 

 
   2018    2019    2020 

...................................  ...................................  ................................... 

 
 

8. Ποσοστό προσοντούχου προσωπικού  της επιχείρησης (απόφοιτοι πανεπιστημίου κ.λ.π.) 

 
   2018    2019    2020 

...................................  ...................................  ................................... 
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9. Δώστε λεπτομέρειες για τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησης που ανήκουν σε επαγγελματικούς 

συνδέσμους στην Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και για διαπιστευμένους συμβούλους. 
 
.........................................….................................................................................................................................

..............…........................…...................................................................................................................……..…

……….…...................….................................................................................................................................. 

 
10. Σύνολο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 
 

     2018    2019                    2020         

..............................................   ...........................................    ...........................................          

 
 
11. Κύκλος εργασιών από υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο εξωτερικό και σε ξένους στην Κύπρο κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια. 
 

    2018    2019                    2020 

................................................   ............................................   .............................................. 

 
12. Αναφέρετε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρατε κατά χώρα καθώς και τα αντίστοιχα ποσά  τα τελευταία 

δύο χρόνια. 
 
                  Χώρα                      Τομέας υπηρεσίας           Ποσό € 
 
                                                                                                          2019                               2020 
 
.......................................           .........................................    …………………………………………..            

.......................................           .........................................    …….................................................... 

…………………………..          ..........................................           ........................................................... 

……………………………          ……………………………..            …………………………………………. 

.........................................        ...........................................    ............................................................ 

……………………………        ............................................     ............................................................ 

……………………………         ............................................          ............................................................ 

……………………………         ………………………………           ………………………………………….. 

.........................................       .............................................   ............................................................ 

……………………………        ..............................................         ........................................................... 

……………………………        ...............................................       ............................................................ 

13. Δώστε πληροφορίες για τυχόν νέες αγορές στις οποίες πραγματοποιήσατε εξαγωγές υπηρεσιών κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια και για τυχόν αξιόλογα αποτελέσματα που είχατε σε συγκεκριμένη αγορά. 

 
         Ποσό € 

 
           2018               2019                2020 

(α) Νέες αγορές για την Κύπρο:                                    ..................       ...............         ............... 

 

(β) Νέες αγορές για την εταιρεία σας:                           ……………       …………..        …………. 

 

 
 14.       Σημειώστε τον μέσο όρο του  κέρδους  των πωλήσεων της επιχείρησης σας πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι και 

αποσβέσεις (EBITDA)  κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 
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0-10%   10-20%    20% και άνω 

 

15. Χώρες στις οποίες η επιχείρησή σας έχει ιδρύσει γραφεία ή ανέπτυξε συνεργασίες (δεν περιλαμβάνονται 
γραφεία που ανήκουν σε διεθνείς οργανισμούς/εταιρείες) και αριθμός Κυπρίων που απασχολούνται. 

 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............……………………………................................................................................................................... 

 
 

16. Αναφερθείτε στην αξιοποίηση των υπηρεσιών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας ή άλλων Οργανισμών/Φορέων όσον αφορά: 

 
(α) Κατάρτιση του προσωπικού …. ………………………………………..………………………………    

.................................................………………………………………………..………....................... 

(β) Μελέτες ............…………..........................................................................………......................... 

  …………………………………………………………………………………………………..………… 

(γ) Εκπαιδευτικά προγράμματα .......................................................................................…….......... 

  ………………………………………………………………………………………………….…………. 

(δ) Άλλα ..................................................................................................................................……… 

  ………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
17. Δώστε λεπτομέρειες για εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια και εκδόσεις κατά τα τελευταία τρία χρόνια για 

προώθηση των υπηρεσιών σας. 
 
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................…………………

……................................................................................................................................................................ 

18. Εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες έχετε συμμετάσχει το 2020. 

…………………………….…………………………………………....…………………………………………………. 

.......................................……............................................................................................................................. 

……………………..………………...……………………………………………………………………………………. 

 
19. Εμπορικές αποστολές στις οποίες έχετε συμμετάσχει το 2020. 

……................................................................................................................................................................... 

….………………….……………………………………………………...............………………………………………

…………………………..…………………………………………………….………………………………………….. 

 
20. Διαφημίσεις στο εξωτερικό (επισυνάψατε διαφημιστικό υλικό). 

..........................................................…………..………………………………………………………………….……

………………………………….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………..………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
21. Εφαρμόσατε πρότυπα και/ή υιοθετήσατε συστήματα/μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία σας για 

βελτίωση των διαδικασιών και υπηρεσιών σας; 
 

…..................................................................................................................................................................…..

………...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 



 4 

 

 

22. Αναφέρετε μέτρα που έχετε λάβει για προστασία του περιβάλλοντος: 
 

 
            α) Χρήση φιλικών περιβαλλοντικών και βιώσιμων μεθόδων λειτουργίας και τεχνολογίας της επιχείρησης, 

μειώνοντας τη συνολική χρήση των πόρων. 

             β) Υιοθέτηση προγραμμάτων για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των εκπομπών 

στο περιβάλλον, χρήση φωτοβολταϊκών ή άλλων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

             γ) Υιοθέτηση στρατηγικών marketing με προώθηση του οικολογικού σήματος ή/και να αποδεικνύεται ότι 

γίνεται χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

            (δ) Χρήση πρακτικών που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και το 

περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 

            (ε)  Πραγματοποίηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της εταιρείας με στόχο τη συμβολή της 

εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

              Σημειώνεται ότι θα πρέπει να τεκμηριώνεται η υλοποίηση οποιασδήποτε  πρόνοιας/μέτρου από τις υπό 

αναφορά πρόνοιες που αφορούν τον σεβασμό προς το περιβάλλον . 

 
 
23. Παρακαλώ δηλώσατε σε ποιο τομέα Υπηρεσιών ενδιαφέρεσθε να βραβευτείτε:  
 

..……........................................................................................................................................................ 
 

24. Όνομα προσώπου για περαιτέρω πληροφορίες που τυχόν θα χρειαστούν. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Ημερομηνία ............................................     .................................................... 

              Υπογραφή Διευθυντή Εταιρείας 

                (Σφραγίδα) 

Πιστοποιείται ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 

 Εγκεκριμένη Ελεγκτική Εταιρεία ........................................................................................................ 

 Όνομα Ελεγκτή .................................................................................................................................. 

 Υπογραφή .......................................................................................................................................... 

Ημερομηνία ........................................................................................................................................ 

Σφραγίδα Ελεγκτή .............................................................................................................................. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1.   Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας μέχρι την 1 Νοεμβρίου, 2021. 

 
2. Στο φάκελο αποστολής πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις “Προσωπική – Εμπιστευτική”. 
 
3. Όλες οι πληροφορίες που δίδονται είναι εμπιστευτικές και θα παρέχονται μόνο στα μέλη της Επιτροπής 

Επιλογής. 
 
4. Εάν απαιτείται περισσότερος χώρος για την υποβολή στοιχείων, να χρησιμοποιούνται επιστολόχαρτα της 

επιχείρησης τα οποία να πιστοποιούνται από τον εγκεκριμένο ελεγκτή. 
 
5.   Κατά την  εξέταση της αίτησης θα  ζητείται η υποβολή των  εξελεγμένων  λογαριασμών της εταιρείας για  
      το 2020. 
 


