Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2017

Θέμα:«Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήςεων για το Περιβάλλον
και Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντοσ»

Η Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (DG Environment) και ο
Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (ΠΑΣΕΠΠΕ)
ανακοινϊνουν ςιμερα τθν προκιρυξθ του νζου κφκλου των Ευρωπαϊκϊν Βραβείων
Επιχειριςεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment). Τα
βραβεία διοργανϊνονται ςτθν Ελλάδα για 7θ ςυνεχόμενθ φορά ενϊ παράλλθλα
ανακοινϊνεται θ προκιρυξθ των Ελλθνικϊν Βραβείων Περιβάλλοντοσ, τα οποία ο
ΠΑΣΕΠΠΕ διοργανϊνει για 3θ φορά.
Ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ ιδρφκθκε το 2001
από 120 εταιρείεσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε όλα τα ςτάδια προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ και περιλαμβάνει διαχειριςτικζσ, καταςκευαςτικζσ, τεχνολογικζσ εταιρείεσ,
βιομθχανίεσ, εταιρείεσ που αςχολοφνται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κακϊσ και
εξειδικευμζνεσ μελετθτικζσ εταιρείεσ και προμθκευτζσ προϊόντων. Ο Σφνδεςμοσ ςτοχεφει
με κζςεισ, εκδθλϊςεισ, πλθροφόρθςθ και ςυνζργειεσ των μελϊν του να ςυμβάλει
δυναμικά ςτθν επίλυςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και ςτθν βελτίωςθ των
περιβαλλοντικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ μασ, με παράλλθλθ ανάπτυξθ των εταιρειϊν του
κλάδου.
Επίςθσ, ο ΠΑΣΕΠΠΕ εκπροςωπεί τθν χϊρα μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία για τθ
Διαχείριςθ Αποβλιτων και Υπθρεςιϊν Περιβάλλοντοσ (Fédération Européenne des
Activités de la Dépollution et de l’ Environnent – FEAD – European Federation of Waste
Management and Environmental Services), παρεμβαίνοντασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο για
τον εκςυγχρονιςμό των νομοκετικϊν ρυκμίςεων που αφοροφν ςτθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ (www.paseppe.gr).
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Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειριςεων για το Περιβάλλον τθσ DG Environment
απονζμονται ςε επιχειριςεισ που ςυνδυάηουν με επιτυχία τθν καινοτομία με τθν
οικονομικι βιωςιμότθτα, τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και
τθν ςυμβολι τουσ ςτθν κυκλικι οικονομία.
Στόχοσ και παράλλθλα δζςμευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι θ ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ωσ παράγοντεσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε ζνα
ανταγωνιςτικό παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον. Στο πλαίςιο αυτό, θ ικανότθτα
μετατροπισ βιϊςιμων προτφπων κατανάλωςθσ και παραγωγισ ςε αναπτυξιακζσ ευκαιρίεσ
για τισ Ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, αν κζλουμε να βελτιϊςουμε τθν
εικόνα του περιβάλλοντοσ και να μεταβοφμε με επιτυχία ςε μια πιο αποδοτικι αξιοποίθςθ
των πόρωνομία. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται από τθν DG Environment ςτθν κυκλικι
οικονομία, θ οποία ςυνοψίηεται πολφ εφςτοχα ςτα τρία R (reduce, reuse, recycle – μείωςθ
(αποβλιτων), επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ).
Μζςω των βραβείων αυτϊν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κζλει να προβάλει κάκε ξεχωριςτι
οικονομικι και περιβαλλοντικι επίδοςθ κακϊσ και τθν ικανότθτα καινοτομίασ των
επιχειρθματιϊν, τθν προςιλωςι τουσ ςτθν κυκλικι οικονομία και τθν αποτελεςματικι
χριςθ των μζςων για τθν παροχι αξιόπιςτων και αξιοποιιςιμων πλθροφοριϊν, όπωσ το
Κοινοτικό Σφςτθμα Οικολογικισ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (Eco-Management and Audit
Scheme – EMAS), τθν Ευρωπαϊκι Πιςτοποίθςθ Περιβαλλοντικισ Τεχνολογίασ (EU
Environmental Technology Verification - ETV) και το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σιμα
(European Ecolabel).
Στθν Ενωμζνθ Ευρϊπθ των 28 χωρϊν όλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςυνειδθτοποιοφν
ότι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ μετάβαςθ ςτθν κυκλικι οικονομία κα ςυμβάλει
ςθμαντικά ςτθ διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ευρϊπθσ. Ζχει γίνει επίςθσ
κατανοθτό ότι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα των επιχειριςεϊν μασ εξαρτάται ςε μεγάλο
βακμό από τον τρόπο που αντιμετωπίηουμε τισ μεγάλεσ ςφγχρονεσ προκλιςεισ, όπωσ θ
ζλλειψθ πόρων ι από το πωσ μακαίνουμε να χρθςιμοποιοφμε διάφορα υλικά και πωσ
εξοικονομοφμε ενζργεια ι επίςθσ και από τθν ικανότθτά μασ να παράγουμε πιο ζξυπνα
αγακά που μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν, να επιςκευαςτοφν και να
ανακυκλωκοφν.
Τα βραβεία αυτά ςτοχεφουν ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν ανταμοιβι εμπνευςμζνων
μοντζλων, τα οποία οδθγοφν ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ οικονομίασ με
καινοτόμεσ και ενεργειακά αποδοτικζσ λφςεισ.
Τα European Business Awards for the Environment, EBAE όπωσ ςυνθκίηουμε να τα
αποκαλοφμε χάριν ςυντομίασ, εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά το 1987 ωσ European Better
Environment Awards for Industry με τθν ευκαιρία του Ευρωπαϊκοφ ζτουσ περιβάλλοντοσ
και είχαν ωσ ςτόχο να επιβραβεφςουν τεχνολογικζσ και αναπτυξιακζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ
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οδθγοφν ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Το 2000 μετονομάςτθκαν ςε Ευρωπαϊκά Βραβεία για το
Περιβάλλον (European Awards for the Environment), ενϊ το 2004 ζλαβαν τθ ςθμερινι
τουσ ονομαςία και θ πανευρωπαϊκι τελετι απονομισ ζλαβε χϊρα ςτισ Βρυξζλλεσ με τθν
ευκαιρία τθσ «πράςινθσ εβδομάδασ 2004».
Η τελευταία πανευρωπαϊκι απονομι ζγινε πριν από ζνα χρόνο ςτο Ταλίν, όπου
ςυμμετείχαν ςυνολικά 148 επιχειριςεισ από 24 χϊρεσ, εκ των οποίων 9 ιταν οι Ελλθνικζσ
επιχειριςεισ, οι οποίεσ είχαν βραβευκεί ςτθν Ακινα ςε ειδικι τελετι τον Οκτϊβριο του
ίδιου ζτουσ.
Το 2010 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε τθ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ «Europe 2020» για
ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Οι ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ
υλοποιοφνται μζςω οριςμζνων ςθμαντικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των
κυριότερων προκλιςεων που αντιμετωπίηει θ Ευρϊπθ. Οι πρωτοβουλίεσ «Innovation
Union» και «Resource-Efficient Europe» εξαςφαλίηουν ότι οι καινοτόμεσ ιδζεσ κα
δθμιουργιςουν ανάπτυξθ και νζεσ κζςεισ εργαςίασ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν
μετάβαςθ προσ μια πράςινθ οικονομία.
Το 2011 υιοκετικθκε το Σχζδιο Δράςθσ (Action Plan) για τθν Οικολογικι Καινοτομία
(Eco-innovation), που αποτελεί πολφτιμο εργαλείο ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ
ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν και επιχειρθςιακϊν πρακτικϊν οικολογικισ
καινοτομίασ, ςτθν ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ και των κρατϊν μελϊν και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ
υιοκζτθςθσ καινοτόμων λφςεων.
Το Σχζδιο Δράςθσ (Action Plan) του 2015 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί κυκλικισ
οικονομίασ (circular economy) προβλζπει τθν υιοκζτθςθ μζτρων που καλφπτουν ζναν
ολοκλθρωμζνο κλειςτό κφκλο: από τθν παραγωγι, τθν κατανάλωςθ ζωσ τθν διαχείριςθ
των αποβλιτων και τθν δευτερογενι αγορά πρϊτων υλϊν. Πιςτεφεται ότι θ κυκλικι
οικονομία κα απογειϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
προςτατεφοντασ τισ επιχειριςεισ από τθν ζλλειψθ πόρων και τθν διακφμανςθ των τιμϊν
και βοθκϊντασ να δθμιουργθκοφν νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και καινοτόμεσ και
περιςςότερο αποτελεςματικζσ μζκοδοι παραγωγισ και κατανάλωςθσ.
Συνοψίηοντασ, κάκε δφο χρόνια, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει και ανταμείβει τισ
εταιρείεσ που αποδεικνφουν ενεργά τθ δζςμευςι τουσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο των επιχειρθματικϊν τουσ πρακτικϊν.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειριςεων για το Περιβάλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
απονζμονται ςτισ παρακάτω 6 κατθγορίεσ.
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1. Βραβείο Οργάνωςθσ & Διοίκθςθσ (Management Award) για πολφ μικρζσ (micro)
και μικρζσ (small) επιχειριςεισ
2. Βραβείο Οργάνωςθσ & Διοίκθςθσ (Management Award) για μεςαίεσ (medium)
και μεγάλεσ (large) επιχειριςεισ
3. Βραβείο Προϊόντοσ & Υπθρεςιϊν (Products & Services Award)
4. Βραβείο Διεργαςίασ (Process Award)
5. Βραβείο Διεκνοφσ
Cooperation Award)

Επιχειρθματικισ

Συνεργαςίασ

(International

Business

6. Βραβείο Επιχειρθματικότθτασ & Βιοποικιλότθτασ (Business & Biodiversity Award)
Στθν Ελλάδα, όπωσ και ςτθν Ευρϊπθ, οι υποψιφιεσ επιχειριςεισ μποροφν να
διαγωνιςκοφν ςε περιςςότερεσ από μια από τισ 5 πρϊτεσ κατθγορίεσ, ενϊ θ ςυμμετοχι
ςτθν 6θ κατθγορία «Επιχειρθματικότθτα & Βιοποικιλότθτα» προχποκζτει τθ ςυμμετοχι
ςε τουλάχιςτον μια από τισ 5 πρϊτεσ κατθγορίεσ.

1θ & 2θ Κατθγορία - Βραβείο Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ (Management Award)
Το βραβείο απονζμεται ςε επιχειριςεισ ι ςε ομάδα επιχειριςεων με ςτρατθγικό όραμα
και ςφςτθμα διαχείριςθσ, που τουσ επιτρζπει να βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ περιβαλλοντικζσ
τουσ επιδόςεισ. Για τθν αποτελεςματικι επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου το ςφςτθμα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κα πρζπει να κακοδθγείται από τισ ακόλουκεσ 4 βαςικζσ
αρχζσ: ςτρατθγικι ενςωμάτωςθσ, βελτίωςθ επιδόςεων, διαφάνεια και αξιοπιςτία.
Η επιχείρθςθ κα πρζπει να αποδείξει ότι είναι πρωτοπόροσ ςτον τομζα τθσ και ότι
αποτελεί πρότυπο για άλλεσ επιχειριςεισ, ϊςτε να ακολουκιςουν τισ 4 βαςικζσ αρχζσ που
αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ.
Η υιοκζτθςθ πρωτοποριακϊν εργαλείων διαχείριςθσ (management) από τθν εταιρεία,
όπωσ το EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ςυμβάλλει κετικά ςτθν αξιολόγθςι
τθσ.
Οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ είναι διαφορετικζσ ανάλογα με το
μζγεκόσ τουσ. Για το λόγο αυτό, από τθν προθγοφμενθ διοργάνωςθ δθμιουργικθκαν δφο
κατθγορίεσ με τίτλο Management, ϊςτε να βραβευκοφν τόςο οι πολφ μικρζσ και οι μικρζσ
επιχειριςεισ όςο και οι μεςαίεσ και οι μεγάλεσ επιχειριςεισ. Ο χαρακτθριςμόσ των
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επιχειριςεων ωσ πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ ορίηεται με ςαφινεια από τισ
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ.

Μζγεκοσ

Εργαηόμενοι

Κφκλοσ
Εργαςιϊν

Μεγάλθ

> 250

> € 50 εκ.

> € 43 εκ.

Μεςαία & μεγάλθ
επιχείρθςθ

Μεςαία

< 250

≤ € 50 εκ.

≤ € 43 εκ.

Μεςαία & μεγάλθ
επιχείρθςθ

Μικρι

< 50

≤ € 10 εκ.

≤ € 10 εκ.

Μικρι & πολφ μικρι
επιχείρθςθ

Πολφ
μικρι

< 10

≤ € 2 εκ.

≤ € 2 εκ.

Μικρι & πολφ μικρι
επιχείρθςθ

ι

Σφνολο
Ιςολογιςμοφ

Κατθγορία Βραβείου

3θ Κατθγορία - Βραβείο Προϊόντοσ & Υπθρεςιϊν (Products & Services Award)
Το βραβείο αυτό αφορά ςτθν επιτυχι διάκεςθ ςτθν αγορά ενόσ νζου προϊόντοσ ι μιασ
νζασ υπθρεςίασ με ιδιαίτερα ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και
ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ.
Το προϊόν ι θ υπθρεςία μπορεί να είναι κάποιο νζο ι θ βελτίωςθ ενόσ παλαιότερου ι θ
καινοτόμοσ εφαρμογι ενόσ υπάρχοντοσ, με τρόπο που να προωκοφνται περιςςότερεσ
βιϊςιμεσ μορφζσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ ι να ευνοείται θ κυκλικι οικονομία. Το
προϊόν ι θ υπθρεςία κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν,
κάνοντασ παράλλθλα πιο αποτελεςματικι τθν χριςθ των φυςικϊν πόρων και
ελαχιςτοποιϊντασ τθν χριςθ επικίνδυνων ουςιϊν, τισ εκπομπζσ αποβλιτων και ρυπαντϊν
κακϋόλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ (π.χ. από τθν προζλευςθ του υλικοφ,
τθν παραγωγι του, τθ διανομι του ζωσ και τθν χριςθ του και τθν τελικι του διάκεςθ). Το
προϊόν ι θ υπθρεςία κα πρζπει να είναι οικονομικά βιϊςιμεσ και θ παραγωγι και θ
κατανάλωςι τουσ κα πρζπει να ςυμβάλουν ςε μια δίκαιθ κοινωνικι πρόοδο (equitable
social progress).
Οι επιχειριςεισ που κα βραβευκοφν, κα πρζπει να αντιπροςωπεφουν τθν «αιχμι» τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, αποτελϊντασ πρότυπο για άλλεσ
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επιχειριςεισ. Η φπαρξθ Ευρωπαϊκοφ Οικολογικοφ Σιματοσ (European Ecolabel) ι κάποιασ
ιςοδφναμθσ πιςτοποίθςθσ προϊόντοσ αξιολογείται κετικά για τθν βράβευςθ μιασ
επιχείρθςθσ.

4θ Κατθγορία - Βραβείο Διεργαςίασ (Process Award)
Με το βραβείο αυτό επιβραβεφεται θ επιτυχισ εφαρμογι μιασ καινοτόμου ιδζασ ςτισ
διεργαςίεσ μιασ επιχείρθςθσ και ςτθν παραγωγικι τθσ διαδικαςία, θ οποία ιδζα
προςτατεφει το περιβάλλον και προάγει τθν αειφορία.
Μια καινοφργια παραγωγικι διαδικαςία μπορεί να περιλαμβάνει τθν εφαρμογι εντελϊσ
νζων διεργαςιϊν ι τεχνικϊν ι τθν καινοτόμο εφαρμογι των υφιςτάμενων. Σε κάκε
περίπτωςθ, θ λφςθ που υιοκετείται κα πρζπει να ζχει κετικι ςυμβολι ςτθν
περιβαλλοντικι πλευρά τθσ αειφορίασ και ταυτόχρονα να δίνει κετικζσ οικονομικζσ και
κοινωνικζσ προοπτικζσ ςτθν επιχείρθςθ. Η υιοκετοφμενθ τεχνολογία κα πρζπει να αυξάνει
τθν αποδοτικότθτα των χρθςιμοποιοφμενων πόρων και να μειϊνει τον κφκλο ηωισ των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, αυξάνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα των πρϊτων υλϊν
και τθσ ενζργειασ, ελαχιςτοποιϊντασ τθν χριςθ επικίνδυνων ουςιϊν και μειϊνοντασ τθν
παραγωγι αποβλιτων.

5θ Κατθγορία - Βραβείο Διεκνοφσ Επιχειρθματικισ Συνεργαςίασ (International Business
Cooperation Award)
Για τθν απονομι του βραβείου αυτοφ κα πρζπει ζνασ ιδιωτικόσ φορζασ από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να ζχει ςυνεργαςτεί με κάποιον άλλον φορζα από αναδυόμενθ ι
αναπτυςςόμενθ χϊρα. Ο φορζασ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μπορεί να προζρχεται είτε
από τον ιδιωτικό, είτε από τον δθμόςιο τομζα, να είναι μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ ι να
προζρχεται από τον ακαδθμαϊκό τομζα.
Η επιχειρθματικι αυτι ςυνεργαςία κα πρζπει να ζχει αξιοςθμείωτθ ςυμβολι ςε ζνα ι
περιςςότερα από τα τρία ςτοιχεία τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ (προςταςία του
περιβάλλοντοσ, οικονομικι ανάπτυξθ, κοινωνικι ανάπτυξθ) με τθ μεταβίβαςθ ι τθν
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ ι καινοτομίασ ι προϊόντοσ ι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ.
Η ςχεδίαςθ τθσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ κα πρζπει να είναι αποτελεςματικι και να
διακζτει τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ.
Για τον προςδιοριςμό των αναδυομζνων και αναπτυςςομζνων χωρϊν χρθςιμοποιείται ο
ςχετικόσ κατάλογοσ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου.
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 213.03.83.814 Fax: 210.82.32.045
www.paseppe.gr, info@paseppe.gr

6θ Κατθγορία - Βραβείο Επιχειρθματικότθτασ & Βιοποικιλότθτασ (Business & Biodiversity
Award)
Η απονομι του βραβείου αυτοφ αφορά ςε επιτυχθμζνο επιχειρθματικό μοντζλο, ςφςτθμα
διαχείριςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ι διεκνι ςυνεργαςία που κα ζχει μια ςθμαντικι
ςυμβολι ςτθν ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ και ςτθν υποςτιριξθ των
φυςικϊν οικοςυςτθμάτων. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα να
οδθγθκοφν ςε αειφόρο χριςθ των φυςικϊν πόρων, αποτελϊντασ παράδειγμα προςταςίασ
τθσ βιοποικιλότθτασ και των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων.
Οι νικθτζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ επιλζγονται από τισ εταιρείεσ που διαγωνίςτθκαν ςε μία
από τισ πζντε πρϊτεσ κατθγορίεσ.

Ποιοσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτα Ευρωπαϊκά Βραβεία
Επιχειριςεων για το Περιβάλλον;
Τα Βραβεία είναι ανοικτά ςε εταιρίεσ καταχωρθμζνεσ ςτα μθτρϊα ενόσ εκ των 28 κρατϊν
– μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και των υπό ζνταξθ και υποψιφιων προσ ζνταξθ
χωρϊν (Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, Μαυροβοφνιο, Σερβία και
Τουρκία). Οι εταιρείεσ που επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο
κα πρζπει να ζχουν βραβευτεί ςε εκνικό επίπεδο. Καμιά εταιρεία δεν μπορεί να κάνει
αίτθςθ προσ βράβευςθ απ’ ευκείασ ςτθν Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ. Οι αιτιςεισ προσ τθν Επιτροπι υποβάλλονται από τον εκνικό οργανιςμό, ο
οποίοσ αναλαμβάνει ςε κάκε χϊρα τθ διεξαγωγι των βραβείων (ςτθν περίπτωςθ τθσ
Ελλάδασ από τον ΠΑΣΕΠΠΕ) και περιλαμβάνουν μόνο νικθτζσ ςε εκνικό επίπεδο. Κάκε
χϊρα μπορεί να αποςτείλει μζχρι 12 εταιρείεσ προσ βράβευςθ και μζχρι 4 εταιρείεσ ανά
κατθγορία.
Επιχειριςεισ του ςτενοφ δθμόςιου τομζα ι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ μποροφν να
λάβουν μζροσ ςτα βραβεία μόνο ςε ςυνεργαςία με κάποια επιχείρθςθ. Στθν περίπτωςθ
αυτι, θ υποψθφιότθτα κατατίκεται από τθν ιδιωτικι επιχείρθςθ. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με
το άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2014/18 κακορίηει ποιεσ επιχειριςεισ κατατάςςονται ςτον
δθμόςιο και ποιεσ ςτον ιδιωτικό τομζα.

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
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Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αποτελείται από μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ,
εκπρόςωπουσ των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροςϊπουσ φορζων, επιμελθτθρίων και
ςυνδζςμων. Η επιτροπι αξιολογεί τισ προτάςεισ, ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ και επιλζγει τουσ νικθτζσ ςε κάκε κατθγορία. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα
βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ και των βραβείων.
http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 213.03.83.814 Fax: 210.82.32.045
www.paseppe.gr, info@paseppe.gr

Ελλθνικά Βραβεία Περιβάλλοντοσ
Πζραν των Ευρωπαϊκϊν Βραβείων Επιχειριςεων για το Περιβάλλον, ο ΠΑΣΕΠΠΕ
διοργανϊνει για τρίτθ φορά τα Ελλθνικά Βραβεία Περιβάλλοντοσ ςτισ εξισ δφο
κατθγορίεσ:
1. Βραβείο Περιβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ
2. Βραβείο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋκαι Βϋβακμοφ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν 1θ κατθγορία ζχουν οι Φορείσ, Οργανιςμοί, Επιχειριςεισ του
ιδιωτικοφ τομζα, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, κλπ. που
ζχουν ζμπρακτθ ςυνειςφορά ςτθν προαγωγι των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςτθν
κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθν κινθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα προςταςίασ
περιβάλλοντοσ.
Στθ 2θ κατθγορία, δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
κακϊσ και οι οργανιςμοί αυτϊν, όπωσ ΦοΔΣΑ, Σφνδεςμοι και οι επιχειριςεισ Διμων και
Περιφερειϊν. Οι φορείσ αυτοί καλοφνται να αποδείξουν τθν ζμπρακτθ ςυνειςφορά τουσ
ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ζχοντασ αναπτφξει αποτελεςματικζσ δράςεισ ι/και υποδομζσ για
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Η ίδια Επιτροπι
αξιολόγθςθσ των Ευρωπαϊκϊν Βραβείων κα βακμολογιςει τισ υποψθφιότθτεσ και των
Ελλθνικϊν και οι νικθτζσ κα ανακοινωκοφν μαηί με τουσ νικθτζσ των Ευρωπαϊκϊν
Βραβείων ςτθν ίδια εκδιλωςθ που κα διοργανϊςει ο ΠΑΣΕΠΠΕ για τα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Επιχειριςεων για το Περιβάλλον.

Χρονοδιάγραμμα Υποβολισ Υποψθφιοτιτων
Η υποβολι υποψθφιοτιτων και ςτισ δφο διοργανϊςεισ κα γίνει ςε δφο ςτάδια. Το πρϊτο
ςτάδιο προβλζπει μια διαδικαςία προεπιλογισ και οι εταιρείεσ, οι δθμόςιοι και οι
ιδιωτικοί φορείσ κα υποβάλουν περίλθψθ τθσ πρόταςισ τουσ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ. Το
κόςτοσ υποβολισ και αξιολόγθςθσ ςε αυτι τθ φάςθ ανζρχεται ςε 100€ ανά πρόταςθ. Η
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα προκρίνει τισ εταιρείεσ και τουσ φορείσ που κα διαγωνιςκοφν
ςτο δεφτερο ςτάδιο, το οποίο ζχει καταλθκτικι θμερομθνία το τζλοσ Ιανουαρίου του
2017.
Οι εταιρείεσ, οι δθμόςιοι και οι ιδιωτικοί φορείσ που κα προκρικοφν από το πρϊτο
ςτάδιο, κα υποβάλουν πλιρθ φάκελο τθσ πρόταςισ τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τον κανονιςμό των Βραβείων. Το κόςτοσ υποβολισ και αξιολόγθςθσ ςτθν τελικι φάςθ
ανζρχεται ςε 400€. Εντόσ του Φεβρουαρίου 2018 κα ςυνεδριάςει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
και τα ονόματα των εταιρειϊν και φορζων που κα βραβευκοφν, κα ανακοινωκοφν ςτισ
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αρχζσ Μαρτίου, ςτα πλαίςια τθσ 2θσ διεκνοφσ ζκκεςθσ VerdeTec, χωρίσ να δθμοςιοποιθκεί
θ ςειρά βράβευςθσ. Η ςειρά αυτι κα ανακοινωκεί ςτθν τελετι απονομισ των Βραβείων, θ
οποία κα λάβει χϊρα πριν τθν Πανευρωπαϊκι τελετι απονομισ. Η τελευταία προβλζπεται
να διεξαχκεί τον Οκτϊβριο ι τον Νοζμβριο του 2018. Τα ονόματα των εταιρειϊν και
φορζων που κα βραβευκοφν ςτον Ευρωπαϊκό κεςμό, κα κοινοποιθκοφν ςτθν Γενικι
Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ςτθ ςυνζχεια, με ευκφνθ των
εταιρειϊν, εντόσ του Μαρτίου 2018 κα πρζπει να ειςαχκοφν τα ςτοιχεία των προτάςεϊν
τουσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των Βραβείων.
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