1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ
από τη Διεθνή Διαφάνεια-Κύπρος (ΔΔΚ) και το ΚΕΒΕ
Κανονισμοί, Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Tί τλος Δίαγωνίσμού
‘BΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ 2017’

Σε ποίούς απεύθύ νεταί
1.
2.
3.

Οργανισμούς Δημόσιου Συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου με έδρα
στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία (<50 Υπαλλήλους)
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία ( >50 Υπαλλήλους)

Σκοπο ς των Βραβεί ων
Ο σκοπός καθιέρωσης των Βραβείων Επιχειρηματικού Ήθους είναι η ενθάρρυνση, η αναγνώριση και η
επιβράβευση εξαιρετικής προσπάθειας που αποδεδειγμένα συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας εντός της εταιρείας/οργανισμού. Μέσω αυτής της
προσπάθειας προωθείται η θετική συμβολή μίας εταιρείας/οργανισμού στην κοινωνία, η κοινωνική και ηθική
δέσμευση κατά της διαφθοράς, οι αρχές και οι αξίες για διαφάνεια όπως αυτές μεταδίδονται στους
εργαζομένους, τη διεύθυνση, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους της εταιρείας.

Κατηγορί ες
Κατηγορία 1: Οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος (Εταιρείες που βρίσκονται στο Χρηματιστήριο,
Τραπεζικοί Οργανισμοί, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί), συμπεριλαμβανομένων
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (π.χ. CYTA, ΑΗΚ, Δημόσια Πανεπιστήμια, Συμβούλια
Αποχετεύσεων, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας κ.ά.)
Κατηγορία 2: Ιδιωτικές επιχειρήσεις- Επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα
Κατηγορία 3: Ιδιωτικές επιχειρήσεις - Επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα

Page 1 of 1

Περί οδος ύποβολη ς Αίτη σεων
27 Μαΐου- 13 Οκτωβρίου 2017 (συμμετοχές μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται
δεκτές).

Οδηγί ες σύμμετοχης
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)και
μας αποστείλετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρετε στη δήλωση σας. Όλα τα σχετικά έντυπα θα τα
βρείτε στην ιστοσελίδα μας (http://transparencycyprus.org/archives/4983 ). Όταν συμπληρωθούν, να
αποσταλούν ταχυδρομικώς στην γραμματεία του διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2017» μέχρι και την τελευταία ημερομηνία υποβολής που είναι η 13η
Οκτωβρίου 2017.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ 2017
c/ο Μαρία Κωνσταντίνου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Μιχαλακοπούλου 27, City Business Centre, 1ος όροφος, γραφείο 08
1075 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 025772

Αξίολογηση
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί αυστηρά σε ένα στάδιο από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (η Επιτροπή).
Την Επιτροπή απαρτίζουν οι:
1.
2.
3.
4.

Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή (Πρόεδρος ΔΔΚ και Πρόεδρος της Επιτροπής),
Μάριος Τσιακκής (Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ),
Οδυσσέας Μιχαηλίδης (Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας),
Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης (Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο)
και
5. Χαρίδημος Τσούκας (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις πραγματικές δράσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που στηρίζουν την
ύπαρξη των δράσεων, όπως αυτά ζητούνται στην αίτηση του διαγωνισμού και συνοδεύουν την αίτηση
συμμετοχής..
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Νίκητε ς Δίαγωνίσμού





Μια εταιρεία/οργανισμός από κάθε κατηγορία θα λάβει τιμητικό έπαθλο. Η Επιτροπή θα
μπορεί κατ’ εξαίρεση να απονέμει δύο βραβεία σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, αν κρίνει
ότι τούτο δικαιολογείται και τεκμηριώνεται επαρκώς από τα δεδομένα.
Οι επιλεγόμενες εταιρείες/οργανισμοί θα ενημερωθούν κατ’ ιδίαν μετά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής, από την Γραμματεία της Επιτροπής.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2017, σε ειδική τελετή που θα διοργανώσει
η ΔΔΚ και το ΚΕΒΕ. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον χώρο και την ώρα της τελετής
σε μεταγενέστερο στάδιο. Σχετικές ενημερώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΚ,
του ΚΕΒΕ
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (www.transparencycyprus.org,
https://www.facebook.com/TransparencyCyprus/).

Όροί καί Προύποθε σείς Σύμμετοχη ς
















ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εταιρείες/οργανισμοί που έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί εις βάρος τους
διερεύνηση για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, δεν δικαιούνται να
υποβάλουν αίτηση στο Διαγωνισμό.
Εάν μετά την υποβολή της αίτησης προκύψει δικαστική απόφαση ή ποινική υπόθεση εναντίον
της αιτήτριας εταιρείας/οργανισμού, το άτομο που υποβάλει την αίτηση οφείλει να
ενημερώσει την Επιτροπή άμεσα. Αν η εταιρεία/οργανισμός βρεθεί ένοχη, η αίτηση
αποσύρεται. Αν η εταιρεία/οργανισμός δεν γνωστοποιήσει τα προαναφερόμενα και γίνει η
επιλογή της ως νικήτρια, τότε το βραβείο αφαιρείται από αυτή.
Εάν εναντίον βραβευθείσας εταιρείας/οργανισμού προκύψει δικαστική απόφαση ή συναφής
ποινική πράξη, τότε οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα αφαίρεσης του βραβείου καθώς και
του δικαιώματος χρήσης του για σκοπούς προβολής, για όσα χρόνια υπολοίπονται, από τη
συγκεκριμένη εταιρεία/οργανισμό .
Τα βραβεία απονέμονται στην εταιρεία/οργανισμό και όχι στο άτομο που αναφέρεται στην
αίτηση.
Τα Βραβεία είναι συμβολικού χαρακτήρα και θα αποτελούνται από τιμητικό έπαθλο ή/και
σχετικό δίπλωμα. Το τιμητικό έπαθλο θα αναφέρει τον τίτλο του Βραβείου στην αγγλική
γλώσσα, το όνομα της βραβευθείσας εταιρείας, το χρόνο της βράβευσης και τα λογότυπα της
ΔΔΚ και του ΚΕΒΕ.
Οι βραβευθείσες επιχειρήσεις θα μπορούν για περίοδο τριών χρόνων από την ημερομηνία
βράβευσης να κάνουν χρήση του βραβείου για σκοπούς προβολής τους, αναφέροντας
απαραίτητα το χρόνο της βράβευσης τους.
Σε περίπτωση που ένας οργανισμός κερδίσει ένα από τα πιο πάνω Βραβεία, δεν θα δικαιούται
να υποβάλει αίτηση στα επόμενα τρία χρόνια για το ίδιο Βραβείο, αλλά δικαιούται να κάνει
χρήση του Βραβείου που του έχει απονεμηθεί για τρία χρόνια.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εταιρείες που έχουν βραβευθεί από την ΔΔΚ
ή το ΚΕΒΕ σε συναφείς διαγωνισμούς τα τελευταία τρία έτη
Σε περίπτωση που βραβευθείσα επιχείρηση αποτελεί ιδιοκτησία άλλης επιχείρησης ή ανήκει
σε συγκρότημα εταιρειών, τότε η διαφημιστική χρήση του Βραβείου θα περιορίζεται μόνο στη
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βραβευθείσα επιχείρηση και όχι στο συγκρότημα εταιρειών ή την μητρική εταιρεία εκτός αν
την αίτηση για τον διαγωνισμό την υπέβαλε η μητρική εταιρεία ή το συγκρότημα εταιρειών.
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.
Οι υποψήφιοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτητών θα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού ή και για μελλοντική επικοινωνία της ΔΔΚ για θέματα που
αφορούν αποκλειστικά το αντικείμενο μελέτης της, που είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς
και η ενδυνάμωση της διαφάνειας.
Όλα τα δικαιώματα από τις υποβαλλόμενες συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς
να περιορίζονται σε αυτά, των δικαιωμάτων της έκδοσης, χρήσης, προσαρμογής, επεξεργασίας
και αναθεώρησης θα ανήκουν στην ΔΔΚ και στο ΚΕΒΕ.
Το δικαίωμα της αναγνώρισης της συνεισφοράς δεν μεταβιβάζεται ούτε πωλείται σε τρίτους.

Δίαχεί ρίση προσωπίκω ν πληροφορίω ν
Σκοποί χρήσης:



Ενημέρωση για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του παρόντος
διαγωνισμού.
Λαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, η όποια χρήση κρίνεται
απαραίτητη από τη ΔΔΚ και το ΚΕΒΕ για τη δίκαιη και ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.
o Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους: Με εξαίρεση την παροχή προσωπικών
πληροφοριών σε συμβαλλόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του παρόντος
διαγωνισμού, οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την
άδεια του ενδιαφερομένου ατόμου.
o Για τη λειτουργία και διαχείριση του παρόντος διαγωνισμού, οι προσωπικές πληροφορίες
θα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο που διαθέτει η ΔΔΚ για περίοδο ενός έτους για όλους
τους συμμετέχοντες και για περίοδο τριών ετών για τους βραβευόμενους .
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