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Βραβείο Χάλκινος Προστάτης του Περιβάλλοντος 

 

Το Βραβείο Χάλκινος Προστάτης του Περιβάλλοντος απονέμεται 
στον οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει πολιτική για το περιβάλλον, είτε αυτόνομα είτε σε 
συνεργασία με το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε., και έχει ως διαρκή σκοπό του την 
προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. 
Παράλληλα μέσω των δράσεων του προωθεί την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών/πελατών/ 
προσωπικού του. 

 

1. Περιβαλλοντική Πολιτική (1 περιβαλλοντική πολιτική) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής που περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο ένα από τα ακόλουθα: 

(α) Μείωση αποβλήτων: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Χρήση 

ανακυκλωμένων προϊόντων, Χρήση προϊόντων που μπορούν να ανακυκλωθούν/ 

επαναχρησιμοποιηθούν ή/και σχεδιασμός /χρήση προϊόντων με μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

(β) Μείωση της Κατανάλωσης Πόρων – Πρώτων υλών και Προμηθειών (π.χ. νερό, 

μείωση πλαστικών μίας χρήσης, μείωση τροφοχιλιομέτρων με αγορά ντόπιων 

προϊόντων για τις ανάγκες του οργανισμού κ.α) 

(γ) Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας 

(δ) Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ε) Άλλη Περιβαλλοντική Πολιτική π.χ. κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. 

 

  



2. Δέσμευση για Σεβασμό και Προστασία Περιβάλλοντος 

 Δέσμευση Οργανισμού/Επιχείρησης για σεβασμό και προστασία του 

περιβάλλοντος και για παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της φιλο-

περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού. 

 Προβολή μηνύματος που αφορά στη δέσμευση για σεβασμό και προστασία του 

περιβάλλοντος στον οργανισμό (γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων κλπ). 

 

3. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση 

 Ευαισθητοποίηση του Προσωπικού /των Πελατών /του Κοινού του 

Οργανισμού/Επιχείρησης (π.χ. α) αναρτημένα μηνύματα σε εμφανή σημεία 

στους χώρους τους οργανισμού, β) μήνυμα για περιορισμό άσκοπης/αλόγιστης 

χρήσης ηλεκτρισμού / νερού κλπ, γ) δημιουργία ενημερωτικού σημείου για το 

περιβάλλον με σκοπό την ενημέρωση και την προτροπή για δράση, δ) παροχή 

ενημερωτικού υλικού αναφορικά με περιβαλλοντικούς οργανισμούς και φορείς, ε) 

χώροι πρασίνου και πληροφόρηση για φυτά που υπάρχουν στους χώρους 

πρασίνου του οργανισμού). 

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση κινήτρων για το προσωπικό και τους 

προμηθευτές του οργανισμού, αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική που 

ακολουθείται. Σύσταση συγκεκριμένου τμήματος ή υπεύθυνου που να μεριμνά 

για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.  

  



Βραβείο Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος  

 

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 που 
συμβάλλουν στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης των 
επισκεπτών και προμηθευτών του. Επίσης, έχει συντάξει 
περισσότερες από μία  πολιτικές για το περιβάλλον και την 
βιώσιμη ανάπτυξη, 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 του ανθρώπου στη φύση. 

 

 

1. Περιβαλλοντική Πολιτική (2 περιβαλλοντικές πολιτικές) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής που περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο δύο από τα ακόλουθα: 

(α) Μείωση αποβλήτων: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Χρήση 

ανακυκλωμένων προϊόντων, Χρήση προϊόντων που μπορούν να ανακυκλωθούν/ 

επαναχρησιμοποιηθούν ή/και σχεδιασμός /χρήση προϊόντων με μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

(β) Μείωση της Κατανάλωσης Πόρων – Πρώτων υλών και Προμηθειών (π.χ. νερό, 

μείωση πλαστικών μίας χρήσης, μείωση τροφοχιλιομέτρων - αγορά ντόπιων 

προϊόντων για τις ανάγκες του οργανισμού κ.α) 

(γ) Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας 

(δ) Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ε) Άλλη Περιβαλλοντική Πολιτική π.χ. κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. 

  



2. Δέσμευση για Σεβασμό και Προστασία Περιβάλλοντος 

 Δέσμευση Οργανισμού/Επιχείρησης για σεβασμό και προστασία του 

περιβάλλοντος και για παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της φιλο-

περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού.  

 Προβολή μηνύματος που αφορά στη δέσμευση για σεβασμό και προστασία του 

περιβάλλοντος στον οργανισμό (γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων κλπ).  

 

3. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση 

 Ευαισθητοποίηση του Προσωπικού /των Πελατών /του Κοινού του 

Οργανισμού/Επιχείρησης (π.χ. α) αναρτημένα μηνύματα σε εμφανή σημεία 

στους χώρους τους οργανισμού, β) μήνυμα για περιορισμό άσκοπης/αλόγιστης 

χρήσης ηλεκτρισμού / νερού κλπ, γ) δημιουργία ενημερωτικού σημείου για το 

περιβάλλον με σκοπό την ενημέρωση και την προτροπή για δράση, δ) παροχή 

ενημερωτικού υλικού αναφορικά με περιβαλλοντικούς οργανισμούς και φορείς, ε) 

χώροι πρασίνου και πληροφόρηση για φυτά που υπάρχουν στους χώρους 

πρασίνου του οργανισμού).  

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση κινήτρων για το προσωπικό και τους 

προμηθευτές του οργανισμού, αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική που 

ακολουθείται. Σύσταση συγκεκριμένου τμήματος ή υπεύθυνου που να μεριμνά 

για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.  

  



Βραβείο Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 

 
 

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 πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό 
τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, αναλαμβάνει δράσεις 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης των χώρων του και στο πλαίσιο της κοινωνικής του 
ευθύνης ενισχύει με διάφορους τρόπους τους τοπικούς και άλλους περιβαλλοντικούς 
φορείς. 
 
 

1. Περιβαλλοντική Πολιτική (3 περιβαλλοντικές πολιτικές) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής που περιλαμβάνει 
κατ ελάχιστο τρία από τα ακόλουθα: 

(α) Μείωση αποβλήτων: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Χρήση 

ανακυκλωμένων προϊόντων, Χρήση προϊόντων που μπορούν να ανακυκλωθούν/ 

επαναχρησιμοποιηθούν ή/και σχεδιασμός /χρήση προϊόντων με μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

(β) Μείωση της Κατανάλωσης Πόρων – Πρώτων υλών και Προμηθειών (π.χ. νερό, 

μείωση πλαστικών μίας χρήσης, μείωση τροφοχιλιομέτρων - αγορά ντόπιων 

προϊόντων για τις ανάγκες του οργανισμού) 

(γ) Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας 

(δ) Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ε) Περιβαλλοντική αναβάθμιση χώρων οργανισμού (π.χ. ύπαρξη αυτοφυών φυτών 

στα γραφεία και σε διάφορους χώρους του οργανισμού, κήπος με 

ιθαγενή/παχύφυτα/αυτοφυή φυτά, πράσινες στέγες κλπ) 

(στ) Άλλη Περιβαλλοντική Πολιτική π.χ. κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. 

 

2. Δέσμευση για Σεβασμό και Προστασία του Περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο 
μέρος της Επιχειρησιακής Πολιτικής του Οργανισμού/Επιχείρησης 

 Δέσμευση Οργανισμού/Επιχείρησης για σεβασμό και προστασία του 

περιβάλλοντος και για παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της φιλο-

περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού.  

 Προβολή μηνύματος που αφορά στη δέσμευση για σεβασμό και προστασία του 

περιβάλλοντος στον οργανισμό (γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων κλπ).  

 

  



3. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση 

 Ευαισθητοποίηση του Προσωπικού /των Πελατών /του Κοινού του 

Οργανισμού/Επιχείρησης (π.χ. α) αναρτημένα μηνύματα σε εμφανή σημεία 

στους χώρους τους οργανισμού, β) μήνυμα για περιορισμό άσκοπης/αλόγιστης 

χρήσης ηλεκτρισμού / νερού κλπ, γ) δημιουργία ενημερωτικού σημείου για το 

περιβάλλον με σκοπό την ενημέρωση και την προτροπή για δράση, δ) παροχή 

ενημερωτικού υλικού αναφορικά με περιβαλλοντικούς οργανισμούς και φορείς, ε) 

χώροι πρασίνου και πληροφόρηση για φυτά που υπάρχουν στους χώρους 

πρασίνου του οργανισμού).  

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση κινήτρων για το προσωπικό και τους 

προμηθευτες του οργανισμού, αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική που 

ακολουθείται. Σύσταση συγκεκριμένου τμήματος ή υπεύθυνου που να μεριμνά 

για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.  

 

4. Περιβαλλοντική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 Οικονομική Ενίσχυση σε Κέντρα περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης και 

τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς (π.χ. για ενίσχυση των περιβαλλοντικών ή/και 

εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων).  
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