ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ:

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ για τα
ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017

Ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (ΠΑΣΕΠΠΕ)
καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προτάςεισ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο
κεςμό των Ελλθνικών Βραβείων για το Περιβάλλον. Τα βραβεία διοργανϊνονται για
3θ ςυνεχόμενθ φορά ςτθν Ελλάδα.
1. Γενικά
Ο κεςμόσ αυτόσ ςυμβάλει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, μζςω ανάπτυξθσ
πολιτικϊν προςταςίασ του και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν, που ςτθρίηουν τουσ
ιδιωτικοφσ αλλά και τουσ Δθμόςιουσ φορείσ που ςυμμετζχουν. Τα βραβεία αυτά
κινοφνται ςε δφο πυλϊνεσ. Στον πρϊτο πυλϊνα κα προςκλθκοφν να ςυμμετάςχουν
Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ, Φορείσ και Οργανιςμοί που εφάρμοςαν ι χρθςιμοποίθςαν ι
αξιοποίθςαν τεχνογνωςία, ςυςτιματα, τεχνολογία, υποδομι, εκπαίδευςθ και
υπθρεςίεσ που προςτατεφουν ι βελτιϊνουν το περιβάλλον. Στον δεφτερο πυλϊνα κα
προςκλθκοφν Δθμόςιοι Οργανιςμοί, Φορείσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι ςυμπράκτεσ
τουσ με αντίςτοιχεσ δράςεισ. Η ίδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Ευρωπαϊκϊν
Βραβείων κα αξιολογιςει και τισ προτάςεισ αυτοφ του κεςμοφ με τα ίδια αυςτθρά
κριτιρια.
Οι υποψιφιοι μποροφν να διαγωνιςκοφν ςε μια από τισ παρακάτω δφο κατθγορίεσ:
1θ Κατθγορία - Βραβείο Περιβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ
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Τα βραβεία κα απονεμθκοφν ςε φορείσ ι/και οργανιςμοφσ, οι οποίοι ζχουν
ζμπρακτθ ςυνειςφορά ςτθν προαγωγι των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςτθν
κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθν κινθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα
προςταςίασ περιβάλλοντοσ.
2θ Κατθγορία - Βραβείο Οργανιςμών Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α΄και Β΄βακμοφ
Θα βραβευκοφν οι φορείσ ι/και οι οργανιςμοί οι οποίοι κα ζχουν αποδείξει τθν
ζμπρακτθ ςυνειςφορά τουσ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζχοντασ αναπτφξει
αποτελεςματικζσ δράςεισ ι/και υποδομζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ κρίνονται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυγκροτείται με
ευκφνθ του ΠΑΣΕΠΠΕ και αποτελείται από μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ,
εκπρόςωπουσ των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροςϊπουσ φορζων επιμελθτθρίων και
ςυνδζςμων. Η επιτροπι αξιολογεί τισ προτάςεισ, ςφμφωνα με αυςτθρά κριτιρια
προκιρυξθσ των βραβείων. Η ίδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα κρίνει και τισ
υποψθφιότθτεσ των Ευρωπαϊκϊν Βραβείων Επιχειριςεων για το Περιβάλλον τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

2. Δικαίωμα Συμμετοχισ
Στθν 1θ κατθγορία δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι Φορείσ, Οργανιςμοί, Επιχειριςεισ
του ιδιωτικοφ τομζα, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ,
κλπ.
Στθ 2θ κατθγορία δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
κακϊσ και οι οργανιςμοί αυτϊν, όπωσ, ΦοΔΣΑ, Σφνδεςμοι και οι επιχειριςεισ Διμων
και Περιφερειϊν.

3. Υποβολι Προτάςεων / Πλθροφορίεσ
Η υποβολι υποψθφιοτιτων και κα γίνει ςε δφο φάςεισ.
Α φάςθ:
Οι φορείσ και οι οργανιςμοί κα πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά περίλθψθ τθσ
πρόταςισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ. Στθ ςυνζχεια, κα ςυνζλκει θ Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ και κα προκρίνει τουσ οργανιςμοφσ και τουσ φορείσ, που κα
διαγωνιςκοφν ςτθ δεφτερθ φάςθ. Το κόςτοσ υποβολισ και αξιολόγθςθσ ςε αυτι τθ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σελίδα 3
από 4

φάςθ ανζρχεται ςε 100€ ανά πρόταςθ και κα πρζπει να κατατεκεί ςτον παρακάτω
λογαριαςμό.
Τράπεηα: EFG EUROBANK-ERGASIAS
IBAN: GR 5702602150000410201137275
Δικαιοφχοσ: ΠΑΣΕΠΠΕ
Η υποβολι των προτάςεων κα παραμείνει ανοιχτι μζχρι 30/12/2017. Τα ςχετικά
ζντυπα διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr
B φάςθ:
Οι φορείσ και οι οργανιςμοί, που κα προκρικοφν από τθν πρϊτθ φάςθ, κα
υποβάλουν ςυμπλθρωμζνο το Αναλυτικό Έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει μία ςειρά
ςυγκεκριμζνων ερωτιςεων-κριτθρίων. Το αναλυτικό ζντυπο ςυμπλθρϊνεται ςτα
Ελλθνικά και υποβάλλεται ςε CD, μαηί με τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα (αντίγραφα
πιςτοποιιςεων, prospectus, ζντυπθ παρουςίαςθ των φορζων και των οργανιςμϊν
κλπ.) Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ του αναλυτικοφ εντφπου και λοιπϊν
δικαιολογθτικϊν είναι θ 31θ Ιανουαρίου 2018.
Το κόςτοσ υποβολισ και αξιολόγθςθσ ςτθ δεφτερθ φάςθ ανζρχεται ςε 400€ ανά
πρόταςθ και κα πρζπει να κατατεκεί ςτον παραπάνω λογαριαςμό.
Εντόσ του Φεβρουαρίου 2018 κα ςυνεδριάςει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και ςτισ αρχζσ
Μαρτίου 2018, ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ Verde Tec 2018, κα ανακοινωκοφν τα
ονόματα των εταιρειϊν και φορζων που κα βραβευκοφν, 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.

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρακαλώ απευθυνθείτε ςτο site του ΠΑΣΕΠΠΕ
www.paseppe.gr ή επικοινωνήςτε με τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, Αντιπρόεδρο του
Συνδζςμου ςτο τηλ. 6944518734, email: apapadakis@arvisolar.gr
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