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Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,  

Τηλ. + 357-22889890, Φαξ. + 357-22667593, E-mail: martha@ccci.org.cy  

 

 

                    
Λευκωσία  22 Ιουλίου 2022 

 
 
ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ :  Τμήμα Υπηρεσιών,  Εμπορίου και Ψηφιοποίησης  
 
 
Κυρίες, κύριοι, 
 

Θέμα: Κυπριακό Βραβείο  Εξαγωγών  2021 
 
 
 Σας πληροφορούμε ότι  έχει αρχίσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο 
Εξαγωγών 2021. 
 
Λεπτομερής ανακοίνωση με τα εγκεκριμένα Κριτήρια και τις Αιτήσεις για υποβολή ενδιαφέροντος από 
κυπριακές εξαγωγικές επιχειρήσεις επισυνάπτονται.  
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει καθορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης  του ΚΕΒΕ – Τηλ. 22-889890. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής 
Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης 
 
 
 
 

 

mailto:martha@ccci.org.cy


 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2021 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ανακοινώνουν ότι ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, η περίοδος 

υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2021. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων έχει καθορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, 

νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους 

κανονισμούς και κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών, καθώς και έντυπα αιτήσεων, από το 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (τηλ.: 22867331, ιστοσελίδα www.meci.gov.cy/ts) και 

από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (τηλ.: 22889860). 

 

Ο αριθμός των Βραβείων που θα απονέμονται, θα είναι κατ’ ανώτατο όριο: 

• Δύο για Βιομηχανικά Προϊόντα, σε διαφορετικούς κλάδους το κάθε Βραβείο όπου αυτό είναι 

δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής. 

• Ένα για Γεωργικά Προϊόντα. 

• Ένα Ειδικό Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα. 

• Πέντε για Υπηρεσίες, τα οποία αφορούν στους πιο κάτω τομείς: 

(1) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. 

(2) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Εμπορικής 

Ναυτιλίας. 

(3) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών, 

(4) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριών και 

Πληροφόρησης, 

(5) Ένα Γενικό Βραβείο Υπηρεσιών για επιχειρήσεις άλλων τομέων, (π.χ Πανεπιστήμια, 

Υγεία, κ.λπ.) 

 

http://www.meci.gov.cy/ts


 

 

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας και το ΚΕΒΕ, ξεκίνησε το 1982 με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση 

της εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Στα 40 χρόνια λειτουργίας του θεσμού βραβεύτηκαν αρκετές επιχειρήσεις 

από όλο το φάσμα του εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίες επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κάνοντας 

χρήση του Βραβείου για σκοπούς προβολής, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

1.1 Ο σκοπός καθιέρωσης του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών είναι η αναγνώριση και επιβράβευση 

εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

 

1.2 Ο αριθμός των Βραβείων που θα απονέμονται θα είναι κατ’ ανώτατο όριο: 

- Δύο για βιομηχανικά προϊόντα, σε διαφορετικούς κλάδους το κάθε Βραβείο όπου αυτό είναι δυνατό κατά 

την απόλυτη κρίση της Επιτροπής. 

- Ένα για γεωργικά προϊόντα. 

- Ένα Ειδικό Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα. 

- Πέντε για υπηρεσίες. 

 

1.3 Τα δύο Βραβεία που δίνονται για τα βιομηχανικά προϊόντα χωρίζονται ως εξής: 

(α) Ένα βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα. 

(β) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα. 

 

1.4 Το Ειδικό Βραβείο θα απονέμεται σε επιχειρήσεις με εξαιρετικές επιδόσεις, είτε για εξαγωγή νέου 

βιομηχανικού προϊόντος είτε σε περιπτώσεις ιδιαίτερης εξαγωγικής προσπάθειας είτε για νέες αγορές ή 

συνδυασμό των ανωτέρω επιδόσεων. 

 

1.5 Τα πέντε Βραβεία που δίνονται για τις υπηρεσίες αφορούν τους πιο κάτω τομείς των Υπηρεσιών: 

(α) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

(β) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Εμπορικής Ναυτιλίας 

(γ) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα  των Τουριστικών Υπηρεσιών 

(δ) Ένα Βραβείο για επιχειρήσεις του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριών και Πληροφόρησης  

(ε) Ένα Γενικό Βραβείο Υπηρεσιών για επιχειρήσεις άλλων τομέων  

 

1.6 Τα Βραβεία θα είναι συμβολικού χαρακτήρα και θα αποτελούνται από αναμνηστική πλακέτα και/ή σχετικό 

δίπλωμα. Η αναμνηστική πλακέττα θα αναφέρει τον τίτλο του βραβείου “Cyprus Export Award” στην 

αγγλική, το όνομα της βραβευθείσας επιχείρησης, το χρόνο της βράβευσης και το όνομα του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του ΚΕΒΕ και θα φέρει ειδικό έμβλημα. 

 

1.7 Οι βραβευθείσες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του Βραβείου για σκοπούς προβολής τους, 

αναφέροντας απαραίτητα το χρόνο της βράβευσής τους. 

 

1.8 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση κερδίσει ένα από τα πιο πάνω Βραβεία, δεν θα δικαιούται να υποβάλει 

αίτηση τον επόμενο χρόνο για το ίδιο Βραβείο. 

 

1.9 Σε περίπτωση που βραβευθείσα επιχείρηση αποτελεί ιδιοκτησία άλλης επιχείρησης ή ανήκει σε 

συγκρότημα εταιρειών, τότε η διαφημιστική χρήση του Βραβείου θα περιορίζεται μόνο στη βραβευθείσα 

επιχείρηση και όχι στο συγκρότημα εταιρειών. 

 

1.10 Σαν χρόνος απονομής των Βραβείων καθορίζεται το τελευταίο τρίμηνο του επόμενου χρόνου στον οποίο 

αναφέρονται τα Βραβεία. 

 

1.11 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία στην Επιτροπή Επιλογής μέχρι τις 

30 Ιουνίου του χρόνου που απονέμονται τα Βραβεία, εκτός εάν δοθεί παράταση από την Επιτροπή. 
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1.12 Ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα θα δίνεται από την Επιτροπή για την απονομή Βραβείου σε διαφορετικούς 

κλάδους. 

 

1.13 Για την λήψη των αποφάσεων της, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα σχετικά κριτήρια και κανονισμούς, η 

ερμηνεία των οποίων εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. 

 

1.14 Το Βραβείο θα απονέμεται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από τον Υπουργό  Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας  εκ μέρους του Προέδρου. 

 

1.15 Η Επιτροπή Επιλογής θα απαρτίζεται από οκτώ άτομα, δηλαδή τέσσερεις εκπροσώπους του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τρεις εκπροσώπους του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου και ένα άτομο που θα διορίζεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ως Πρόεδρος της Επιτροπής για περίοδο δύο χρόνων. 

 

1.16 Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με εισήγηση της Επιτροπής και κατόπιν 

διαβουλεύσεων με το ΚΕΒΕ μπορεί να διευρύνει την Επιτροπή Επιλογής με συμμετοχή εκπροσώπων 

άλλων Οργανώσεων στην περίπτωση του Βραβείου Υπηρεσιών. 

 

1.17 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής Επιλογής, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη και νικώσα 

ψήφο. 

 

1.18 Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με εισήγηση της Επιτροπής και κατόπιν 

διαβουλεύσεων με το ΚΕΒΕ, δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις στους Κανονισμούς και Κριτήρια με 

σκοπό την καλύτερη λειτουργία του θεσμού του Βραβείου. 

 

2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

 

2.1 Κυπριακά βιομηχανικά προϊόντα για τους σκοπούς του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών θεωρούνται τα 

βιομηχανικά προϊόντα τα οποία παράγονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων βιομηχανικών ζωνών. 

 

2.2 Για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τα βραβεία Εξαγωγών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών. 

 

2.3 Οι εξαγωγές προϊόντων που παρήχθησαν από άλλη επιχείρηση, θα υπολογίζονται προς όφελος της 

επιχείρησης που πραγματοποίησε τις εξαγωγές. 

 

2.4 Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα θα θεωρούνται σαν βιομηχανικά προϊόντα για σκοπούς του Βραβείου 

(π.χ. οινικά προϊόντα). 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

3.1 Να είναι και εξαγωγική επιχείρηση, δηλαδή για τους σκοπούς του Βραβείου, το σύνολο της αξίας των 

εξαγωγών της κατά τα τελευταία δύο χρόνια να αποτελεί τουλάχιστον το 20% του συνόλου των πωλήσεων 

της. 
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3.2 Οι εξαγωγές της επιχείρησης (τόσο με προσωπικό μέχρι 50 άτομα, όσο και με προσωπικό πάνω από 50 

άτομα), κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο να διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα ή να σημείωσαν αύξηση έναντι 

εκείνων του δεύτερου προηγούμενου χρόνου που θεωρείται ως βάση. 

 

3.3 Οι εξαγωγές της επιχείρησης κατά τον δεύτερο προηγούμενο χρόνο που θα θεωρείται ως βάση, να μην είναι 

χαμηλότερες των €250.000. 

 

3.4 Ο μέσος όρος του κέρδους των πωλήσεων της επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι και αποσβέσεις 

(EBITDA) κατά τα τελευταία τρία χρόνια θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 

3.5 Η επιτυχία στην εξαγωγική προσπάθεια να οφείλεται: 

     (α) στην αποδεδειγμένη εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων εμπορίας, δηλαδή διευρυμένη σειρά προϊόντων, 

έρευνα αγοράς, συσκευασία, έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, οργανωμένη προώθηση εξαγωγών, 

συμμετοχή σε ξένες εκθέσεις και εμπορικές αποστολές κ.α. 

    (β) στο άνοιγμα νέας αγοράς κατά τον τελευταίο χρόνο. 

    (γ) διατήρηση ή αύξηση των αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένη αγορά κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου. 

 

3.6 Η εξασφάλιση διεθνών προτύπων ποιότητας, παραγωγικότητας και τεχνολογίας θα λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη. 

 

3.7 Η υιοθέτηση των πιο κάτω προνοιών για σεβασμό έναντι στο περιβάλλον θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη: 

       (α) Να χρησιμοποιεί φιλικές περιβαλλοντικές και βιώσιμες μεθόδους λειτουργίας και τεχνολογίας της 

επιχείρησης, μειώνοντας τη συνολική χρήση των πόρων. 

      (β) Να υιοθετεί προγράμματα για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των εκπομπών 

στο περιβάλλον, να χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

     (γ) Να υιοθετεί στρατηγικές marketing με προώθηση του οικολογικού σήματος ή/και να αποδεικνύει ότι 

χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά. 

     (δ) Να χρησιμοποιεί πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας 

και το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 

     (ε) Να πραγματοποιεί περιβαλλοντική εκπαίδευση 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. 

 

3.8 Τα προϊόντα να έχουν κατασκευασθεί, μεταποιηθεί ή συναρμολογηθεί από την επιχείρηση στην Κύπρο. 

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί μεταξύ άλλων υπόψη η προστιθέμενη αξία των προϊόντων, όπως αυτή 

βεβαιώνεται από τους εγκεκριμένους λογιστές. Σε περίπτωση εντοπισμού απόκλισης, θα διερευνάται 

περαιτέρω. 

 

3.9 Η βραβευθείσα επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους κανονισμούς και θεσμούς του 

κράτους, δεν θα έχει σε βάρος της καταγγελίες από ξένους αγοραστές και δεν θα βαρύνεται με πταίσματα 

που επηρεάζουν την καλή της φήμη. 

 

4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

4.1 Κυπριακά γεωργικά προϊόντα για τους σκοπούς του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών θεωρούνται τα 

γεωργικά προϊόντα που παράγονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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4.2 Γεωργικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα που δεν έτυχαν βιομηχανικής επεξεργασίας (π.χ. επιτραπέζια 

σταφύλια και όχι οινικά προϊόντα). 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

5.1 Να είναι εξαγωγική επιχείρηση, δηλαδή για τους σκοπούς του Βραβείου το σύνολο της αξίας των εξαγωγών 

της κατά τα τελευταία δύο χρόνια να αποτελεί τουλάχιστο το 20% του συνόλου των πωλήσεων της. 

 

5.2 Οι εξαγωγές της επιχείρησης κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο να διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα ή να 

σημείωσαν αύξηση  έναντι εκείνων του δεύτερου προηγούμενου χρόνου που θα θεωρείται ως βάση. 

 

5.3 Οι εξαγωγές της κατά τον δεύτερο προηγούμενο χρόνο που θα θεωρείται ως βάση, να μην είναι 

χαμηλότερες των €250.000. 

 

5.4 Η επιτυχία στην εξαγωγική προσπάθεια να οφείλεται: 

      (α) στην αποδεδειγμένη εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων εμπορίας, δηλαδή διευρυμένη σειρά προϊόντων, 

έρευνα αγοράς, συσκευασία, έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, οργανωμένη προώθηση εξαγωγών, 

συμμετοχή σε ξένες εκθέσεις και εμπορικές αποστολές. 

     (β) στο άνοιγμα νέας αγοράς κατά τον τελευταίο χρόνο. 

     (γ) διατήρηση ή αύξηση των αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένη αγορά κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου. 

 

5.5 Η υιοθέτηση των πιο κάτω προνοιών για σεβασμό έναντι στο περιβάλλον θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη: 

      (α) Να χρησιμοποιεί φιλικές περιβαλλοντικές και βιώσιμες μεθόδους λειτουργίας και τεχνολογίας της 

επιχείρησης, μειώνοντας τη συνολική χρήση των πόρων. 

      (β) Να υιοθετεί προγράμματα για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των εκπομπών 

στο περιβάλλον, να χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.  

     (γ) Να υιοθετεί στρατηγικές marketing με προώθηση του οικολογικού σήματος ή/και να αποδεικνύει ότι 

χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά. 

     (δ) Να χρησιμοποιεί πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας 

και το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 

     (ε) Να πραγματοποιεί περιβαλλοντική εκπαίδευση 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. 

 

5.6 Η βραβευθείσα επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους, κανονισμούς και θεσμούς του 

κράτους, δεν θα έχει σε βάρος της καταγγελίες από ξένους αγοραστές και δεν θα βαρύνεται με πταίσματα 

που επηρεάζουν την καλή της φήμη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

6.1 Το Ειδικό Βραβείο απονέμεται για εξαιρετικές επιδόσεις κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο σε μια ή 

περισσότερες από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

      (α) Εξαγωγή νέου προϊόντος. 

      (β) Ιδιαίτερη εξαγωγική προσπάθεια με έμφαση στην αποδεδειγμένη εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων 

εμπορίας και διεύθυνσης, δηλαδή έρευνα αγοράς, συσκευασία, διαφήμιση, έκδοση διαφημιστικού υλικού, 

συμμετοχή σε ξένες εκθέσεις και εμπορικές αποστολές κ.α. 

       (γ) Το άνοιγμα νέας αγοράς κατά τον τελευταίο χρόνο  
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       (δ) Διατήρηση ή και αύξηση των αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένη αγορά κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου 

 

6.2 Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής του Ειδικού Βραβείου σε περίπτωση που 

κρίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν πληρούν επαρκώς τις προϋποθέσεις που τέθηκαν για τον σκοπό αυτό. 

 

7. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

7.1 Εξαγωγή υπηρεσιών για τους σκοπούς του Κυπριακού Βραβείου Υπηρεσιών θεωρούνται οι υπηρεσίες οι 

οποίες παρέχονται από κυπριακές επιχειρήσεις είτε σε ξένους εντός της Κύπρου ή σε ξένους και κύπριους 

στο εξωτερικό. 

 

7.2 Για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο Υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών. 

 

7.3 Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από άλλη επιχείρηση, θα υπολογίζονται προς όφελος της επιχείρησης 

που τις παρέσχε. 

 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

8.1 Να είναι και εξαγωγική επιχείρηση, δηλαδή για τους σκοπούς του Βραβείου να έχει πραγματοποιήσει 

εξαγωγές κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

 

8.2 Οι εξαγωγές της επιχείρησης κατά τον υπό αξιολόγηση χρόνο να διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα ή να 

σημείωσαν αύξηση έναντι εκείνων του δεύτερου προηγούμενου χρόνου που θα θεωρείται ως βάση.  

 

8.3 Οι εξαγωγές της κατά τον δεύτερο προηγούμενο χρόνο που θα θεωρείται ως βάση, να μην είναι χαμηλότερες 

των €250.000. 

 

8.4 Ο μέσος όρος του κέρδους των πωλήσεων της επιχείρησης πριν αφαιρεθούν οι τόκοι, φόροι και 

αποσβέσεις (EBITDA) κατά τα τελευταία τρία χρόνια θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 

8.4 Η υιοθέτηση των πιο κάτω προνοιών για σεβασμό έναντι στο περιβάλλον θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

       (α) Να χρησιμοποιεί φιλικές περιβαλλοντικές και βιώσιμες μεθόδους λειτουργίας και τεχνολογίας της 

επιχείρησης, μειώνοντας τη συνολική χρήση των πόρων. 

      (β) Να υιοθετεί προγράμματα για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των εκπομπών 

στο περιβάλλον, να χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

     (γ) Να υιοθετεί στρατηγικές marketing με προώθηση του οικολογικού σήματος ή/και να αποδεικνύει ότι 

χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά. 

     (δ) Να χρησιμοποιεί πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας 

και το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 

     (ε) Να πραγματοποιεί περιβαλλοντική εκπαίδευση 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 . 

 

8.5 Οι υπηρεσίες να έχουν προσφερθεί από την επιχείρηση και/ή από εξαρτημένες εταιρείες της στο εξωτερικό. 
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8.6 Η βραβευθείσα επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους, κανονισμούς και θεσμούς του 

κράτους,  δεν θα έχει σε βάρος της καταγγελίες από ξένους αγοραστές και δεν θα βαρύνεται με πταίσματα 

που επηρεάζουν την καλή της φήμη.  

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021 
______________ 

 
 

(Προτού συμπληρώσουν το παρόν έντυπο, οι αιτητές παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα κριτήρια και 
κανονισμούς βάσει των οποίων απονέμεται το Kυπριακό Βραβείο Εξαγωγών). 
 
 

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. Παραγόμενα προϊόντα.         

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

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

 
 

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

    2019            2020                      2021 
 
         ........................................     ........................................    ........................................ 
 
 
8.   Ετήσιες συνολικές πωλήσεις κατά τα τελευταία τρία χρόνια. [βλ. Σημ.(1)] 
         

    2019                       2020                                  2021 
          ........................................              ...........................................    ........................................... 
 
 
 
9.   Ετήσιες εξαγωγές κατά τα τελευταία τρία χρόνια σε αξία F.O.B. [βλ. Σημ.(1)] 
 

    2019                      2020                                               2021 
 

         ...........................................            ...........................................   ............................................. 
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10. Αναφέρατε τις εξαγωγές της επιχείρησής σας τα τελευταία δύο χρόνια. 
 

 

     ΧΩΡΑ                                                                                              €             2020                       2021 

                                                                                                                                                                                                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

αποσβέσεις (EBITDA)  κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

 
 
                                 0-10%                                 10-20%             20% και άνω   
 
 
12.    Προστιθέμενη αξία επί των προϊόντων εξαγωγής, με βάση την βεβαίωση των εγκεκριμένων λογιστών.  (Δηλαδή:  Το 
          άθροισμα των εργατικών, αποσβέσεων, γενικών εξόδων (overheads) και τόκων ως ποσοστό πάνω στην αξία των 
          εξαγωγών του 2021). Σε περίπτωση εντοπισμού απόκλισης, θα διερευνάται περαιτέρω. 

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

 

13.     Χώρες στις οποίες η επιχείρηση σας έχει ιδρύσει εμπορικά γραφεία ή υποκαταστήματα. 

 

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

 

14. Αναφερθείτε στην αξιοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας , του ΚΕΒΕ 
και άλλων Φορέων όσον αφορά τους πιο κάτω τομείς. 

 

           (α)   Εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες έχετε συμμετάσχει το 2021. 

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

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

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

     

           (β)   Εμπορικές αποστολές στις οποίες έχετε συμμετάσχει το 2021. 

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

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

            (γ) Έρευνες αγορών που έχουν διενεργηθεί  το 2021   από οίκους συμβούλων 

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

  (Να επισυνάπτεται Βεβαίωση του οίκου που διεξήγαγε την έρευνα) 
 

 
           (δ)  Διαφημίσεις στο εξωτερικό (επισυνάψατε διαφημιστικό υλικό)   

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

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

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

 

           (ε)  Αναφέρατε άλλα προγράμματα στα οποία συμμετείχε η επιχείρηση σας για προώθηση των εξαγωγών το 2021 
 
               …............................................................................................................................................................. 

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

 
15 .    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 . 

          
16.       Δώστε πληροφορίες για τυχόν νέες αγορές στις οποίες πραγματοποιήσατε εξαγωγές κατά τα τελευταία  
           τρία  χρόνια και για τυχόν αξιόλογα αποτελέσματα που είχατε σε συγκεκριμένη αγορά. 
 
               Ποσό € 
 
          2019                    2020                2021 
   
           (α)   Νέες αγορές για την Κύπρο              ...........................  ..........................  ................... 
 
           (β)   Νέες αγορές για την επιχείρηση             ...........................  ..........................  .................... 
 
                   
17.      Δώστε στοιχεία για τους πιο κάτω τομείς οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως βασικές προϋποθέσεις για τη 
           βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων σας στις 
          ξένες αγορές κατά το 2021: 
 

   (α) Εφαρμόσατε κυπριακά ή άλλα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας και/ή υιοθετήσατε 
συστήματα/μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου για τα προϊόντα μέσα στην επιχείρησή σας;  και/ή 
υιοθετήσατε συστήματα/μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σας; 

 

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

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

 
(β) Βελτιώσατε και πώς το σχεδιασμό και/ή τη συσκευασία των προϊόντων σας κατόπιν μελετημένων 

διαπιστώσεων σας; 
 
 ............................................................................................................................................................. 

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

 
(γ) Δώστε πληροφορίες για τυχόν παραγωγή νέου προϊόντος κατά το 2020 και κατά πόσο για την 
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παραγωγή του έχει χρησιμοποιηθεί νέα τεχνολογία. 
 

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

 
 
 
 
 
18. Παρακαλώ δηλώσατε για ποια Βραβεία ενδιαφέρεσθε: 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

19. 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. Όσοι συμμετέχουν μόνο  για το “Ειδικό Βραβείο” να σημειώσουν  ότι λαμβάνονται  υπόψη οι  εξαιρετικές 

επιδόσεις  μόνο για το χρόνο 2021 σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6  των Κριτηρίων και Κανονισμών του 
Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών. 

 
2. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και  Βιομηχανίας  μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου, 2022. 
 
3.       Στο φάκελο αποστολής να αναφέρονται οι λέξεις “Προσωπική – Εμπιστευτική”. 
 
4.  Όλες οι πληροφορίες που δίδονται είναι εμπιστευτικές και θα παρέχονται μόνο στα μέλη της Επιτροπής 

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

επιχείρησης τα οποία να πιστοποιούνται από τον εγκεκριμένο ελεγκτή. 
 
6.          Κατά την  εξέταση της αίτησης θα  ζητείται η υποβολή των  εξελεγμένων  λογαριασμών της εταιρείας για  
             το 2021. 



 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021 
_____________ 

 
 
(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. 

 
   2019    2020    2021 

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

 
 

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

 
   2019    2020    2021 

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

     2019    2020                    2021         

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

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

τελευταία τρία χρόνια. 
 

    2019    2020                    2021 

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

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

δύο χρόνια. 
 
                  Χώρα                      Τομέας υπηρεσίας           Ποσό € 
 
                                                                                                          2020                               2021 
 
.......................................           .........................................    …………………………………………..            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 € 

 
           2019               2020                2021 

(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 2021. 

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

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

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

 
19. Εμπορικές αποστολές στις οποίες έχετε συμμετάσχει το 2021. 

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

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

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

 
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; 
 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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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 30 Σεπτεμβρίου, 2022. 

 
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 2021. 
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