
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αγίου Ανδρέου 306,  Τ.Θ. 56091,  3304  Λεμεσός Κύπρος
Τηλ.: 25954954, 25864344, 99477309/  Τηλεομ: 25335682, 25954901
Ηλ.Ταχ.: kykpee@cytanet.com.cy ,  a.chadjihambi@cytanet.com.cy
       «Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης-ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.»
Ιστοσελίδα: www.kykpee.org

1. Χάλκινος Προστάτης του Περιβάλλοντος
2. Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος
3. Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος

                            Το Βραβείο Χάλκινος Προστάτης του 
                                Περιβάλλοντος απονέμεται στον 
                                οργανισμό/ επιχείρηση, ο οποίος 
                                έχει συντάξει μια πολιτική για το 
                             περιβάλλον, είτε αυτόνομα είτε σε 
                        συνεργασία με το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.,και έχει 
ως διαρκή σκοπό του τον σεβασμό προς το ως διαρκή σκοπό του τον σεβασμό προς το 
περιβάλλον. Παράλληλα μέσω των δράσεών του 
προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 
αφύπνιση των επισκεπτών/πελατών του.

                                  Το Βραβείο Αργυρός Προστάτης 
                                   του Περιβάλλοντος απονέμεται 
                                   στον οργανισμό/ επιχείρηση, ο 
                                  οποίος έχει ως βασικό σκοπό του
                                την προστασία και ορθολογική 
       διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας δράσεις πουπεριβάλλοντος, αναλαμβάνοντας δράσεις που
συμβάλλουν στην απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης των επισκεπτών/πελατών του. 
Επίσης, έχει συντάξει περισσότερες από μία
πολιτικές για το περιβάλλον, είτε αυτόνομα είτε σε 
συνεργασία με το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε., προωθώντας την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικών πρακτικών που έχουν 
ως στόχο τη μείωση της αρνητικής επίδρασης ως στόχο τη μείωση της αρνητικής επίδρασης 
του ανθρώπου στη φύση.

                                 Το Βραβείο Χρυσός Προστάτης 
                                   του Περιβάλλοντος απονέμεται 
                                   στον οργανισμό/ επιχείρηση, ο 
                                   οποίος διαχειρίζεται τα 
         περιβαλλοντικά θέματα ως 
         αναπόσπαστο μέρος της 
επιχειρησιακής του πολιτικής, εγκαθιδρύοντας 
πρακτικές και δράσεις που διαφυλάσσουν το 
φυσικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μειώνει τις 
καταναλώσεις φυσικών πόρων μέσω της υιοθέτησης 
των κατάλληλων βέλτιστων τεχνικών, συμβάλλοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Επίσης, αναλαμβάνει δράσεις περιβαλλοντικής Επίσης, αναλαμβάνει δράσεις περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης των χώρων του και στο πλαίσιο της 
κοινωνικής του ευθύνης ενισχύει με διάφορους 
τρόπους τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς.

Για τον σκοπό αυτό καθιερώνονται τα τρία (3) ακό-
λουθα βραβεία που απονέμονται στους 
Οργανισμούς/Επιχειρήσεις που τηρούν τους σκοπούς
και όρους που τίθονται από το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.:

 

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), αναγνωρίζοντας ότι όλοι 
οι οργανισμοί και όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο τοπικό, 
περιφερειακό και κατ’ επέκταση στο  παγκόσμιο 
περιβάλλον θέτει ως στόχο του την ανάδειξη των 
Οργανισμών/ Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν μέσα Οργανισμών/ Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν μέσα 
στο πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
και της αειφόρου ανάπτυξης υιοθετήσει και 
αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές 
και πρακτικές, συμβάλλοντας με διάφορες 
ενέργειες και δράσεις στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Βραβεία ΚΥΚΠΕΕ για το Περιβάλλον 
σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Προστατεύουμε το Περιβάλλον - We Protect the Environment
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Προστατεύουμε το Περιβάλλον - We Protect the Environment

Χάλκινος Προστάτης
του Περιβάλλοντος
Αργυρός Προστάτης 
του Περιβάλλοντος

Είδος Βραβείου Τέλος Συνδρομής(ετησίως)

Χρυσός Προστάτης
του Περιβάλλοντος € 500 

€ 200

€ 300 

Το Elias Beach Hotel, αφού εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για επιβράβευση 
Οργανισμών/Επιχειρήσεων για την περιβαλλοντική 
του πολιτική, διακρίθηκε με το Βραβείο “Χάλκινος 
Προστάτης του Περιβάλλοντος” 2015 - 2016.

Οργανισμός/Επιχείρηση που κατέχει Βραβείο 
για το έτος 2015-2016

Εγγραφή

Ποια είναι η συνδρομή;

Συνδρομή Υποστήριξη Έλεγχος Βραβείο

Ποια είναι η προσφορά του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.;
- Επίδοση Ειδικού Λογότυπου και Μεταλλίου 
«Προστατεύουμε το Περιβάλλον -
We Protect the Environment». 
- Επιστημονική Ταυτοποίηση - Αναγνώριση φυτών
 του κήπου του Οργανισμού/Επιχείρησης.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη 
και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής του 
Οργανισμού/Επιχείρησης.
- Παροχή σύντομων επιστημονικών στοιχείων για τα 
φυτά του κήπου.
- Παροχή επιστημονικών στοιχείων  για είδη χλωρίδας, 
πανίδας και προστατευόμενων οικοσυστημάτων 
της Κύπρουτης Κύπρου.
- Διαλέξεις από Λειτουργούς του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για 
περιβαλλοντικά θέματα.

που επιθυμείτε να αποκτήσετε. Έπειτα, το 
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. θα σας υποστηρίξει,  ώστε να διεξάγετε 
τις ενέργειες που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Βραβείου που επιλέξατε. Μόλις ολοκληρώσετε 
τις απαραίτητες ενέργειες, θα πραγματοποιηθεί 
έλεγχος από Υπεύθυνη Επιτροπή ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. και 
εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
θα σας παραδίδεται το Βραβείο.

Πώς να αποκτήσετε Βραβείο ΚY.Κ.Π.Ε.Ε. για Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις;
Αρχικά για να αποκτήσετε ένα Βραβείο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για 
Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις πρέπει να συμπληρώσετε 
το Έντυπο “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τα Βραβεία 
ΚΥΚΠΕΕ για Οργανισμούς/Επιχειρήσεις” και να το
αποστείλετε στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. (είτε μέσω ηλ.ταχυδρομείου 
είτε μέσω φαξ). Ακολούθως, πρέπει να διευθετήσετε είτε μέσω φαξ). Ακολούθως, πρέπει να διευθετήσετε 
τη συνδρομή σας ανάλογα με το είδος του Βραβείου
(Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο) 

 

Ποια είναι τα οφέλη για τον Οργανισμό/Επιχείρηση 
         Περιβαλλοντική και ποιοτική ανάβαθμιση
Δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου 
στους χώρους του Οργανισμού/ Επιχείρησης. 
         Μειωμένη κατανάλωση φυσικών  πόρων 
Προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντοςμέσω της 
υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και 
αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων.
         Μειωμένες οικονομικές δαπάνες
Ελάττωση των γενικών εξόδων του Οργανισμού/Επιχείρισης 
(π.χ.κατανάλωσης ενέργειας και νερού).
         Αυξημένη δημοσιότητα
-Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
-Το τιμητικό δίπλωμα και το λογότυπο του Βραβείου -Το τιμητικό δίπλωμα και το λογότυπο του Βραβείου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς.


