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Γενικά

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, με την πολύτιμη
εμπειρία που απέκτησε από τον συντονισμό, την διοργάνωση και την βράβευση εταιρειών στα
πλαίσια των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, διοργανώνει παράλληλα και τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβλαλλον. Ο θεσμός
αυτός στοχεύει στην ανάδειξη σύγχρονων περιβαλλοντικών πρακτικών και συμβάλλει στην
προστασία του περιβάλλοντος, μέσω ανάπτυξης πολιτικών προστασίας του και
ευαισθητοποίησης των πολιτών, που στηρίζουν τους ιδιωτικούς αλλά και τους Δημόσιους
φορείς που συμμετέχουν.
Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται για 2η συνεχόμενη φορά, κινούνται σε δύο πυλώνες.
Στον πρώτο πυλώνα προσκαλούνται Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμοί που
εφάρμοσαν ή χρησιμοποίησαν ή αξιοποίησαν τεχνογνωσία, συστήματα, τεχνολογία, υποδομή,
εκπαίδευση και υπηρεσίες που προστατεύουν ή βελτιώνουν το περιβάλλον. Στον δεύτερο
πυλώνα προσκαλούνται Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συμπράκτες
τους με αντίστοιχες δράσεις.
Ο διετής κύκλος των βραβείων αρχίζει με την παρούσα προκήρυξη και τελειώνει με την
βράβευση των συμμετεχόντων σε ειδική τελετή απονομής, παράλληλα με την βράβευση των
φορέων που διαγωνίζονται στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον
(European Business Awards for the Environment).

Κατηγορίες

Οι υποψήφιοι μπορούν να διαγωνισθούν σε μια από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:
1η Κατηγορία - Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε φορείς ή/και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν έμπρακτη
συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική
ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
2η Κατηγορία - Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού
Θα βραβευθούν οι φορείς ή/και οι οργανισμοί οι οποίοι θα έχουν αποδείξει την έμπρακτη
συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη έχοντας αναπτύξει αποτελεσματικές δράσεις ή/και
υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην 1η κατηγορία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κλπ.
Σελίδα 2 από 4

Στη 2η κατηγορία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς
και οι οργανισμοί αυτών, όπως, ΦΟΔΣΑ, Σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις Δήμων και
Περιφερειών.

Υποβολή Προτάσεων / Πληροφορίες

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο διακριτές φάσεις.
Α φάση:
Οι φορείς και οι οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά περίληψη της πρότασής
τους σε CD ή σε flash disk. Στη συνέχεια, θα συνέλθει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα
προκρίνει τους οργανισμούς και τους φορείς, που θα διαγωνισθούν στη δεύτερη φάση. Το
κόστος υποβολής και αξιολόγησης σε αυτή τη φάση ανέρχεται σε 100€ ανά πρόταση και θα
πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό.
Τράπεζα: EFG EUROBANK ERGASIAS
IBAN: GR 5702602150000410201137275
Δικαιούχος: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
Η υποβολή των προτάσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30η Δεκεμβρίου 2015. Τα σχετικά
έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr
B φάση:
Οι φορείς και οι οργανισμοί, που θα προκριθούν από την πρώτη φάση, θα υποβάλουν
συμπληρωμένο το Αναλυτικό Έντυπο της κατηγορίας τους, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά
συγκεκριμένων ερωτήσεων-κριτηρίων. Τα αναλυτικά έντυπα των δύο κατηγοριών βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ. Κάθε έντυπο συμπληρώνεται στα Ελληνικά και υποβάλλεται
ηλεκτρονικά σε CD ή σε flash disk, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα (αντίγραφα
πιστοποιήσεων, prospectus, έντυπη παρουσίαση των φορέων και των οργανισμών κλπ.)
Το έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί στην μορφή που θα παραληφθεί από την ιστοσελίδα του
ΠΑΣΕΠΠΕ, δηλαδή σε μορφή Microsoft Word. Τα συνοδευτικά της πρότασης, όπως εταιρικό
προφίλ ή παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να υποβληθούν σε μορφή PDF
ή JPG.
Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του αναλυτικού εντύπου και λοιπών
δικαιολογητικών είναι η 29η Ιανουαρίου 2016.
Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης στη δεύτερη φάση ανέρχεται σε 400€ ανά πρόταση και
θα πρέπει να κατατεθεί στον παραπάνω λογαριασμό.
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Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι ίδια με εκείνη των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για
το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με ευθύνη του
ΠΑΣΕΠΠΕ, θα απαρτίζεται από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωπους Υπουργείων,
φορέων, επιμελητηρίων, συνδέσμων και ΜΚΟ και θα αξιολογήσει τις προτάσεις, σύμφωνα με
τα αυστηρά κριτήρια προκήρυξης των βραβείων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει τα ονόματα των εταιρειών και φορέων που θα
βραβευθούν, μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και στο τέλος Φεβρουαρίου 2016 θα
ανακοινωθούν από τον ΠΑΣΕΠΠΕ τα ονόματα εκείνων που θα βραβευθούν. Η σειρά
βράβευσης θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των Βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα μαζί
με την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2016.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 211.71.56.321 Fax: 210.82.32.045
www.paseppe.gr, info@paseppe.gr
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