Αθήνα 23 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το
Περιβάλλον - European Business Awards for the Environment
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) ανακοινώνουν
τους διακριθέντες του νέου κύκλου των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το
Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment – EBAE).
Για την ανακοίνωση των διακριθέντων του διαγωνισμού,
ο ΠΑΣΕΠΠΕ με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα,
διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου
την Τετάρτη 30 Μαρτίου και ώρα 14:30
στα γραφεία της Αντιπροσωπείας, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε 2 χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών διακρίθηκαν για τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό Ευρωπαϊκό θεσμό, ο
οποίος έχει ως στόχο να παρακινήσει τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών
προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Η πρώτη
διοργάνωση ανάγεται στο 1987, ενώ στην Ελλάδα διοργανώθηκαν πρώτη φορά πριν από 12
χρόνια.
Οι κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής:
 Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης (Management Award)
 Βραβείο Προϊόντος και Υπηρεσιών (Product & Services Award)
 Βραβείο Διεργασίας (Process Award)
Επίσης, στην υποκατηγορία Επιχειρηματικότητα και Βιοποικιλότητα (Business &
Biodiversity) βραβεύονται 3 από τους διακριθέντες στις παραπάνω κύριες κατηγορίες.
Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι εταιρείες και οι Δημόσιοι φορείς που διακρίθηκαν στα
Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος, που διοργανώνει ο ΠΑΣΕΠΠΕ. Οι κατηγορίες βράβευσης
είναι οι παρακάτω.



Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα των
βραβείων http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html ή επικοινωνήστε με
τον ΠΑΣΕΠΠΕ.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε απαραιτήτως την συμμετοχή σας στην κυρία Αλεξάνδρα
Δερβίση, στο τηλέφωνο 213 03 83 814 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.dervissi@paseppe.gr –
διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πρόσβασή σας στο χώρο της συνέντευξης τύπου, λόγω των
αυξημένων μέτρων ασφαλείας που ισχύουν στα γραφεία της Αντιπροσωπείας.
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