
                                  Κατηγορίες βράβευσης

                                  Συνεργαζόμενοι φορείς

Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία
 για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Το Κυπριακό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) και 
άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, με 
στόχο την ανάδειξη και 
επιβράβευση των 
οργανισμών/επιχειρήσεων, οι 
οποίες έχουν υιοθετήσει, αναπτύξει 
και εφαρμόσει φιλικές προς το 
περιβάλλον πολιτικές και 
πρακτικές, συμβάλλοντας στην 
προστασία του περιβάλλοντος,  
διοργανώνουν τα Παγκύπρια 
Περιβαλοντικά Βραβεία για 
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

Τα Βραβεία διοργανώνονται από το 
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. με την υποστήριξη του 
Γραφείου της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος, του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), 
της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Συνδέσμου 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου 
(ΣΤΕΚ), του Οργανισμού Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών 
(ΟΓΕΕ) Λεμεσού και του Δικτύου 
Εθελοντών Together Cyprus.

Εξοικονόμηση χρημάτων
Μείωση λειτουργικών και άλλων εξόδων του 
οργανισμού/επιχείρησης.

Μείωση κατανάλωσης πόρων
Μείωση χρήσης φυσικών πόρων, με την 
υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και 
ορθολογικής διαχείρισης πόρων.

Προβολή του οργανισμού/επιχείρησης
Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 
καθώς το τιμητικό δίπλωμα και το λογότυπο του 
Βραβείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 
οργανισμό/επιχείρηση.

1. Τουρισμός - Ξενοδοχεία - Τουριστικές           
     επιχειρήσεις
2. Πρωτογενής τομέας - Μεταποίηση 
     Βιομηχανία - Εμπόριο
3. Υπηρεσίες
4. Δημόσιοι και άλλοι φορείς και οργανισμοί

Περιβαλλοντική και ποιοτική αναβάθμιση
Ανάληψη δράσεων για εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος του 
προσωπικού ή/ και των πελατών/προμηθευτών 
του οργανισμού/επιχείρησης.

Γιατί να συμμετάσχει ένας 
οργανισμός/επιχείρηση;

Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος



Κατηγορίες περιβαλλοντικών βραβείων

Ποια είναι η συνεισφορά
του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.;

Πώς να αποκτήσετε το Βραβείο;

Αργυρός προστάτης του 
περιβάλλοντος

Χάλκινος προστάτης 
του περιβάλλοντος

Απονέμεται στον οργανισμό ή  
επιχείρηση που: 

- Διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά 
θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της 
επιχειρησιακής του πολιτικής.
- Εγκαθιδρύει περιβαλλοντικές πρακτικές 
και δράσεις.
- Μειώνει την κατανάλωση φυσικών 
πόρων, μέσα από την υιοθέτηση των 
κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών.
- Ενισχύει τοπικούς περιβαλλοντικούς 
φορείς και αναλαμβάνει 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, στα 
πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής 
του Ευθύνης.

Απονέμεται στον οργανισμό ή  
επιχείρηση που: 

- Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει 
μία πολιτική για το περιβάλλον, 
είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με 
το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
- Έχει ως διαρκή σκοπό το σεβασμό 
προς το περιβάλλον.
- Προωθεί την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 
επισκεπτών/πελατών/προμηθευτών 
και του προσωπικού του.

Απονέμεται στον οργανισμό ή  
επιχείρηση που:
 
-Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει 
περισσότερες από μία πολιτικές 
για το περιβάλλον, είτε αυτόνομα 
είτε σε συνεργασία με το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
- Αναλαμβάνει δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των 
επισκεπτών/πελατών/προμηθευτών και 
του προσωπικού του.
- Προωθεί την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών πρακτικών
για τη μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματός του.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
το σχεδιασμό και εφαρμογή περιβαλλοντικής 
πολιτικής.

ΕΓΓΡΑΦΗ - Συμπληρώστε το έντυπο “Εκδήλωση ενδιαφέροντος” και 
αποστείλετε το στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε., είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε 
με φαξ. (Οκτώβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018)

ΣΥΝΔΡΟΜΗ - Διευθετήστε τη συνδρομή σας, ανάλογα με το είδος του 
βραβείου (χάλκινο, αργυρό, χρυσό) που επιθυμείτε να λάβετε. 
(Οκτώβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Ειδική Επιστημονική Επιτροπή θα εξετάσει την αίτησή 
σας και, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια, θα σας απονεμηθεί το 
Βραβείο.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ - Βράβευση σε ειδική τελετή απονομής των Βραβείων. 
(Ιούνιος 2018)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - Μπορείτε να υποβάλετε την 
υποψηφιότητά σας για τα Βραβεία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. θα σας παρέχει επιστημονική και 
διοικητική υποστήριξη, ώστε να διεξάγετε τις ενέργειες που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Βραβείου. (Νοέμβριος 2017 - Μάρτιος 
2018)

Επιστημονική και διοικητική υποστήριξη 
για τη συμπλήρωση των εγγράφων για 
υποβολή υποψηφιότητας.

Βράβευση σε ειδική τελετή απονομής των 
Βραβείων.

Επίδοση ειδικού λογότυπου και μεταλλίου 
και δικαίωμα χρήσης για ένα χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.kykpee.org/EnvAwards. 

Διαλέξεις ή/και εκπαίδευση προσωπικού 
από το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ή τους άλλους 
συνεργαζόμενους φορείς σχετικά με 
περιβαλλοντικά θέματα (στα πλαίσια αμοιβαίας 
συμφωνίας).

Συνδρομή

Περισσότερες πληροφορίες

(Η συνδρομή είναι συμβολική και αναγκαία για την κάλυψη 
των δαπανών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης)

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αγίου Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός
Τηλ.: 25954954, 25864344, 99477309/ Φαξ: 25335682, 25954901
Ηλ.Ταχ.: kykpee@cytanet.com.cy, a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.kykpee.org 

Χρυσός προστάτης του 
περιβάλλοντος


