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Πρόσκληση ανάδειξης υποψηφίων Επιχειρηματιών για την Βράβευση Έργων Ευποιΐας 
  

Το ΙCC Ελλάς τιμώντας τον τίτλο «Έμποροι της Ειρήνης» που αποδόθηκε στους ιδρυτές 
του International Chamber of Commerce (ICC), γιατί έθεσαν ως στόχο της συμφιλίωση των λαών μέσω 
της διεύρυνσης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, αποφάσισε να προκηρύξει Βραβεία Ευποιΐας. 
 
Αυτά θα δοθούν σε τρεις επιχειρηματίες που θα μας υποδείξουν οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων-μελών 
μας, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα. 
 
Με αυτή την πρόσκληση σας καλούμε να μας υποδείξετε έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες 
οι οποίοι, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
 
1. Να είναι καταξιωμένοι επιχειρηματίες-ηγήτορες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή τον κλάδο 
του Επιμελητηρίου τους, που υπερασπίζονται εμπράκτως τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής, 
λειτουργώντας με αξιοπιστία, διαφάνεια, ακεραιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμό προς το περιβάλλον και 
ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο.  
  
2. Να έχουν αναπτύξει και καλλιεργήσει επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές, με έναν διακριτό τρόπο 
που να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται καθολικά από την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται, 
ενεργώντας ως συλλογικά πρότυπα και εμπνέοντας και άλλους επιχειρηματίες. 

3. Να έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη κοινωνική δράση και να έχουν πραγματοποιήσει έργο Ευποιΐας προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
  
Η επιλογή των τριών προσώπων τα οποία θα βραβευθούν μεταξύ του συνόλου των προτάσεων που θα 
λάβουμε, θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης.  
 
Η βοήθειά σας στην αναζήτηση των τοπικών υποψηφιοτήτων είναι σημαντική και παρακαλούμε προς 
τούτο, να μας αποστείλετε τα ονόματα των προσώπων που θα επιλέξετε ως υποψηφίους μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2022. 
  
Στην πανηγυρική εκδήλωση θα προβληθούν τα επιτεύγματα των βραβευθέντων  και θα παρουσιαστεί το 
έργο του κάθε βραβευόμενου. 
  
Με τιμή 
  
  
Πέτρος Δούκας 
Πρόεδρος 
  
  
Συνημμένα: 1. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων 2. Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας 

 



 


