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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ 2020 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Οργανισμό 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ________________________________________________________________________________________________________ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _______________________________________________________ Τ.Κ.  ____________ ΠΟΛΗ ___________________________ 
EMAIL ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ________________________________________________ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ___________________________________________ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ________________________________________________ EMAIL _______________________________________________ 
ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Επιλέξτε [√] πoιο ισχύει)      ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ _____________  
    Οργανισμός Δημόσιου Συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία   

    Ιδιωτική Επιχείρηση (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  <50) 

   Ιδιωτική Επιχείρηση (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  >50) 

ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΕΣΩ: 
__ Ιστοσελίδα ΚΕΒΕ  __ Ιστοσελίδα Cyprus Integrity Forum  __ ΜΜΕ   __ ΕMAIL __ Άλλο 
 
ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ __________________________________________ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ __________________________________________ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ _________________________________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _______________________________________________ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ _________________________________________________ EMAIL ______________________________________________________ 
ΦΑΞ  _______________________________________________________ 

Σημαντικές Πληροφορίες 

• Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, διαβάστε προσεκτικά τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διαγωνισμό. Μία αίτηση για να είναι ολοκληρωμένη 
πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. 

• Η αίτηση απευθύνεται σε Οργανισμούς Δημόσιου Συμφέροντος (συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου) και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις με έδρα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

• Οι αιτήσεις μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: c/o Μαρία Κωνσταντίνου, Βραβεία Επιχειρηματικού Ήθους 2020, 

Cyprus Integrity Forum, Μέγαρο ΚΕΒΕ, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3, 3ος όροφος, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία. 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Παρασκευή 15 Μαΐου 2020. 

• Όλες οι υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα συνοδευτικά έντυπα δεν επιστρέφονται στον αιτούντα.  

• Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Cyprus Integrity Forum στο 22 025772, info@cyprusintegrityforum.org  

Καταληκτική 

Ημερομηνία 

Υποβολής: 

15 Μαΐου, 2020 

mailto:info@cyprusintegrityforum.org


2 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Επιλέξτε [√]) 
1. Η εταιρεία/οργανισμός ή διευθυντικά στελέχη της έχουν καταδικαστεί για διάπραξη ποινικών αδικημάτων;                             __ΝΑΙ           __ΟΧΙ 
2. Εκκρεμεί εις βάρος της εταιρείας/οργανισμού ή διευθυντικών στελεχών διερεύνηση για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων;  __ΝΑΙ       __ΟΧΙ 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ 

(Αριθμός 
επισυναπτόμενου 
εγγράφου) 

ΟΧΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
(Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
έναρξης) 

 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ    

1 Η εταιρεία/οργανισμός  σας, έχει δημοσιοποιήσει γραπτή δέσμευση της για καταπολέμηση της διαφθοράς και 
εμπέδωση της διαφάνειας. 

   

2 Η εταιρεία/οργανισμός σας, δεσμεύεται δημοσίως να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομοθεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των νομοθεσιών κατά της διαφθοράς. 

   

3 Δήλωση εταιρείας/οργανισμού για τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια (αν 
ισχύει, να αναφερθούν ποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί). 

   

4 Η ηγεσία της εταιρείας/οργανισμού σας επιδεικνύει την υποστήριξή της στην καταπολέμησης της διαφθοράς, 
π.χ. υπάρχει σχετική δήλωση στην έκθεση εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας ή σε 
δημόσιες αναφορές εταιρικής ακεραιότητας. 

   

5 Η εταιρεία/οργανισμός σας παρέχει κανάλια μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν, 
εμπιστευτικές, πιθανές ποινικές ή αστικές ή ηθικές πράξεις και δημοσιοποιεί τις καταγγελίες που έχουν γίνει. 

   

6 Η εταιρεία/οργανισμός σας παρέχει κανάλια/επιτροπές/άτομα μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να 
ζητήσουν συμβουλές ή βοήθεια αν είναι θύματα πιθανών παραβάσεων (ποινικών ή αστικών ή ηθικών 
πράξεων). 

   

7 Η ανώτατη διοίκηση  έχει εφαρμόσει διαδικασίες, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης του προσωπικού, όπου 
καθορίζει, διατηρεί και αναθεωρεί τις πολιτικές κατά της διαφθοράς. 

   

8 Η εταιρεία/οργανισμός σας έχει καθορίσει τους στόχους του συστήματος διαχείρισης της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας. 

   

9 Η εταιρεία/οργανισμός σας ακολουθεί διαδικασίες που της επιτρέπουν να λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά 
μέτρα εναντίον του προσωπικού που παραβιάζει την πολιτική καταπολέμησης της δωροδοκίας/ διαφθοράς και 
τον κώδικα δεοντολογίας. 

   

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ    

10 Τα μέλη της διεύθυνσης της εταιρείας/οργανισμού σας ενθαρρύνονται να συμβάλουν στην κοινωνία των 
πολιτών ή να προσφέρουν pro bono  υπηρεσίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή και την ενδυνάμωση 
της διαφάνειας. 

   

11 Δίνονται κίνητρα στους υπαλλήλους της εταιρείας/οργανισμού σας να συμβάλουν στην κοινωνία των πολιτών ή    
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να προσφέρουν pro bono  υπηρεσίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή και ενδυνάμωση της διαφάνειας. 

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ    

12 Στον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζει η εταιρεία/οργανισμός σας γίνεται αναφορά  σε μηδενική ανοχή 
διαφθοράς. 

   

13 Ο Κώδικας Δεοντολογίας αφορά ρητά όλους τους συνεργάτες*  της εταιρείας/οργανισμού σας; 
*Συνεργάτες: περιλαμβάνει πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και όλους τους εμπλεκόμενους και συνεργαζόμενους φορείς. 

   

14 Ο Κώδικας Δεοντολογίας  της εταιρείας/οργανισμού περιλαμβάνει λεπτομερείς πολιτικές και διαδικασίες που 
καλύπτουν και γνωστοποιούν τα ακόλουθα θέματα:  

   

 14.1 Σύγκρουση συμφερόντων.      

 14.2 Δωροδοκία (ενεργητική/ παθητική) σε οποιαδήποτε μορφή (ρουσφέτι/ οικονομικό εκβιασμό/παράνομα 
φιλοδωρήματα).  

   

 14.3 Φιλανθρωπικές δωρεές, εισφορές και χορηγίες    

 14.4 Δώρα, φιλοξενία και έξοδα ταξιδιού.    

 14.5 Διαδικασίες για  υπαλλήλους /διεύθυνση να καταγγείλουν πράξεις ή αποφάσεις που σχετίζονται ή πάρθηκαν 
από τον εργοδότη τους που ίσως θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία συνανθρώπων τους. 

   

 14.6 Εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.    

 14.7 Διαδικασίες που προτείνονται για την ενδυνάμωση ηθικών και διαφανών πρακτικών αναφορικά με τις 
ασκήσεις πιέσεων που εμπλέκονται τα μέλη της διεύθυνσης (lobbying) 

   

15 Γίνεται πλήρης εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εάν όχι πλήρης, παρακαλώ αναφέρετε που 
δεν εφαρμόζεται). 

   

16 Υπάρχουν πρόνοιες στην εταιρεία/οργανισμό που να διασφαλίζουν ότι δεν λαμβάνονται ή/και δίνονται 
χορηγίες άμεσα ή έμμεσα σε πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους. 

   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    

17 Τους τελευταίους 12 μήνες η εταιρεία/οργανισμός σας εφάρμοσε ή παρείχε την ευκαιρία σε υπαλλήλους / 
μέλη της διεύθυνσης να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο που αναφερόταν στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

   

18 Τους τελευταίους 12 μήνες η εταιρεία/οργανισμός σας εφάρμοσε ή παρείχε την ευκαιρία σε υπαλλήλους / 
μέλη της διεύθυνσης να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο  που αναφερόταν στον 
κώδικα δεοντολογίας ή θέματα επιχειρηματικής ηθικής. 

   

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    

19 Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως τα λογιστικά και η τήρηση αρχείων πρακτικών, υπόκεινται σε τακτικό 
έλεγχο; Αν ναι, επισυνάψτε τις τελευταίες  Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις και  την έκθεση του ελεγκτή της 
εταιρείας/οργανισμού σας. 

   

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

20 Τα προϊόντα της εταιρείας/οργανισμού ακολουθούν πρότυπα ποιότητας και καταλληλότητας; Αναφέρετε ποια 
Πρότυπα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

Σύντομη περιγραφή του Οργανογράμματος της εταιρείας/οργανισμού: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας/οργανισμού και του σκοπού ίδρυσής της: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ποια κριτήρια έχει θέσει η εταιρεία/οργανισμός όσον αφορά την εκτίμηση του επιπέδου των ρίσκων σχετικά με τη καταπολέμηση της διαφθοράς και με 

ποιο τρόπο ή μέσο ασκεί έλεγχο για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Εφαρμόζονται στην εταιρεία/οργανισμό μηχανισμοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς; Αν ναι, αξιολογήστε τους μηχανισμούς αυτούς σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα τους σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Αναφερθείτε σε βραβεία που έχετε λάβει μέχρι στιγμής για φιλανθρωπίες ή/και κοινωνικό έργο (αν ισχύει): 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Δώστε παραδείγματα από την φιλανθρωπική/κοινωνική σας δράση: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Σε ποιες ΜΚΟ συμμετέχουν ως μέλη τα στελέχη της εταιρείας/οργανισμού σας; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Εξηγήστε γιατί η εταιρεία/οργανισμός σας αξίζει να λάβει το Βραβείο Επιχειρηματικής Ακεραιότητας; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Συμφωνία: 

Εγώ, ο αιτών και εκπρόσωπος της εταιρείας/οργανισμού μου, αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

στα «Βραβεία Επιχειρηματικού Ήθους 2020» που διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ και το Cyprus Integrity Forum. Εγώ δια του παρόντος εγγράφου δεσμεύομαι 

για πλήρη συμμόρφωση σε όλες τις πρόνοιες των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής αναφορικά με την υποβολή της παρούσας Αίτησης. Ως 

εκπρόσωπος της εταιρείας/οργανισμού μου δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση είναι αληθή και αποδέχομαι ότι 

οποιαδήποτε ψευδής δήλωση θα αποκλείσει την εταιρεία/οργανισμό από τον πιο πάνω Διαγωνισμό και μελλοντικούς διαγωνισμούς των επόμενων πέντε 

ετών που διεξάγονται από τους διοργανωτές. 

 

Όνομα ατόμου που συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής:     Υπογραφή  
__________________________________________________________                              ___________________________________ 

Ημερομηνία: ___/___/__________ 


