ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό
«ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015
Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (ΠΑΣΕΠΠΕ), ςε ςυνεργαςία
με τθν Αντιπροςωπεία τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ ςτην Ελλάδα, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να
υποβάλουν προτάςεισ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο κεςμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων
Επιχειρθςεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment - EBAE). Τα
βραβεία διοργανϊνονται για 6θ ςυνεχόμενθ φορά ςτθν Ελλάδα κατόπιν ανάκεςθσ τθσ Διεφιυνςησ
Περιβάλλοντοσ τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ (DG Environment).
1. Γενικά
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειριςεων για το Περιβάλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ απονζμονται
ςε επιχειριςεισ που ςυνδυάηουν με επιτυχία τθν καινοτομία με την οικονομικθ βιωςιμότητα, την
αειφόρο ανάπτυξη και την προςταςία του περιβάλλοντοσ.
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 πόρων και ςτθν κυκλικι
οικονομία.
Από το τρζχον ζτοσ τα Βραβεία ζχουν προςαρμοςτεί ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ νζασ Επιτροπισ,
ςφμφωνα με τισ οποίεσ απαιτοφνται μεγαλφτερεσ προςπάκειεσ για τθν ςτιριξθ τθσ καινοτομίασ και
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, θ
εκελοντικι ςυμμόρφωςθ με περιβαλλοντικά πρότυπα κα ςτακεί πολφτιμοσ αρωγόσ ςτισ
προςπάκειεσ ςεβαςμοφ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ παροχι αξιόπιςτων και
διάφανων πλθροφοριϊν ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά αειφορίασ προϊόντων και υπθρεςιϊν
γίνεται ζνα ςθμαντικό επιχειρθματικό εργαλείο.
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Επίςθσ, ζχει δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ από τθν Επιτροπι ςτθν προϊκθςθ και ενίςχυςθ πολφ μικρϊν
και μικρϊν επιχειριςεων για τισ δράςεισ τουσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθν παραγωγι
καινοτομίασ και ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ. Η κατθγορία αυτι των επιχειριςεων αποκτά
προτεραιότθτα ςτθν βράβευςθ.
Οι υποψιφιεσ επιχειριςεισ μποροφν να διαγωνιςκοφν ςε μια ι και ςε περιςςότερεσ από τισ
παρακάτω κατθγορίεσ:
1η Κατηγορία - Βραβείο Οργάνωςησ & Διοίκηςησ (Management Award)
Απονζμεται ςε οργανιςμό με ςτρατθγικό όραμα και ςφςτθμα διαχείριςθσ, που του επιτρζπουν να
βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ περιβαλλοντικζσ του επιδόςεισ.
2η Κατηγορία - Βραβείο Προϊόντοσ & Υπηρεςιών (Products & Services Award)
Αφορά ςτθν επιτυχι διάκεςθ ςτθν αγορά ενόσ νζου προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ με ιδιαίτερα
ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ.
3η Κατηγορία - Βραβείο Διεργαςίασ (Process Award)
Επιβραβεφει τθν επιτυχι εφαρμογι μιασ καινοτόμου ιδζασ ςτισ διεργαςίεσ μιασ επιχείρθςθσ και
ςτθν παραγωγικι τθσ διαδικαςία.
4η Κατηγορία - Βραβείο Διεινοφσ Επιχειρηματικθσ Συνεργαςίασ (International Business
Cooperation Award)
Απονζμεται ςε ιδιωτικό φορζα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο οποίοσ ζχει ςυνεργαςτεί επιτυχϊσ ςτον
τομζα τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ με κάποιον άλλον φορζα από αναδυόμενθ ι αναπτυςςόμενθ
χϊρα.
Υποκατηγορία: Βραβείο Επιχειρηματικότητασ & Βιοποικιλότητασ (Business & Biodiversity Award)
Το βραβείο επιβραβεφει επιτυχθμζνα επιχειρθματικά μοντζλα, ςυςτιματα διαχείριςθσ προϊόντων
και υπθρεςιϊν ι διεκνείσ ςυνεργαςίεσ που ζχουν ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ανάςχεςθ τθσ
απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ και ςτθν υποςτιριξθ των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων.
Οι βραβευόμενοι τθσ τελευταίασ υποκατθγορίασ επιλζγονται από τουσ διαγωνιηόμενουσ των 4
κυρίων κατθγοριϊν των βραβείων. Συνεπϊσ, δεν απαιτείται υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν
διάκριςθ ςτθν υποκατθγορία «Βραβείο Επιχειρηματικότητασ & Βιοποικιλότητασ»
Οι ςυμμετζχοντεσ κρίνονται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυγκροτείται με ευκφνθ του
ΠΑΣΕΠΠΕ και αποτελείται από μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, εκπρόςωπουσ των αρμόδιων
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Υπουργείων, εκπροςϊπουσ φορζων επιμελθτθρίων και ςυνδζςμων. Η επιτροπι αξιολογεί τισ
προτάςεισ, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο, το οποίο εκδίδει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα αυςτθρά
κριτιρια που αυτό το τελευταίο περιζχει, χωρίσ να υπάρχουν περικϊρια απόκλιςθσ από τα
κριτιρια που ζχουν τεκεί.
2. Δικαίωμα Συμμετοχθσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλεσ οι Επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα που ζχουν
ζδρα ςτθν Ελλάδα. Στον δθμόςιο τομζα, δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνοι οι επιχειριςεισ
Διμων, Περιφερειϊν ι Κρατικϊν φορζων (επιχειριςεισ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα) και όχι ο
ίδιοσ ο δθμόςιοσ φορζασ (π.χ. Υπουργεία, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ).
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.
3. Υποβολθ Προτάςεων / Πληροφορίεσ
Η υποβολι υποψθφιοτιτων κα γίνει ςε δφο φάςεισ.
Α φάςη:
Οι εταιρείεσ, οι δθμόςιοι και οι ιδιωτικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά περίλθψθ
τθσ πρόταςισ τουσ ςε CD ι ςε flash disk. Στθ ςυνζχεια, κα ςυνζλκει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και κα
προκρίνει τισ εταιρείεσ και τουσ φορείσ, που κα διαγωνιςκοφν ςτθ δεφτερθ φάςθ. Το κόςτοσ
υποβολισ και αξιολόγθςθσ ςε αυτι τθ φάςθ ανζρχεται ςε 100€ ανά πρόταςθ και κα πρζπει να
κατατεκεί ςτον παρακάτω λογαριαςμό.
Τράπεζα: EFG EUROBANK ERGASIAS
Αριιμόσ Λογαριαςμοφ: 0026.0215.41.0201137275
IBAN: GR 5702602150000410201137275
Δικαιοφχοσ: Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ
Η υποβολι των προτάςεων κα παραμείνει ανοιχτι μζχρι 30η Δεκεμβρίου 2015. Τα ςχετικά ζντυπα
διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr
B φάςη:
Οι εταιρείεσ, οι δθμόςιοι και οι ιδιωτικοί φορείσ 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 Αγγλικά και
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υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε CD ι ςε flash disk, μαηί με τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα (αντίγραφα
πιςτοποιιςεων, prospectus, ζντυπθ παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν τουσ ι/και των προϊόντων τουσ,
κλπ.) Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ του αναλυτικοφ εντφπου και λοιπϊν
δικαιολογθτικϊν είναι θ 29η Ιανουαρίου 2016.
Το κόςτοσ υποβολισ και αξιολόγθςθσ ςτθ δεφτερθ φάςθ ανζρχεται ςε 400€ ανά πρόταςθ και κα
πρζπει να κατατεκεί ςτον παραπάνω λογαριαςμό.
Εντόσ του Φεβρουαρίου 2016 κα ςυνεδριάςει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και ςτο τζλοσ του μθνόσ κα
ανακοινϊςει 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 2016.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρακαλώ απευθυνθείτε ςτο site του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr
και ςτην επίςημη ιςτοςελίδα τησ Ε.Ε. www.ebae.eu ή επικοινωνήςτε με κ. Αντώνη Παπαδάκη,
Αντιπρόεδρο του Συνδζςμου ςτα τηλ. 2117156321, 6944518734, email: info@paseppe.gr
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