
  ■  Χρονοδιάγραμμα συμμετοχής
  ■  Οδηγίες

1.  Η καλή πρακτική πρέπει να αφορά στην περίοδο 2022 - 2023 (έως και Ιανουάριο).

2.  Να αποτελεί ήδη εφαρμογή ή σχεδιασμό εφαρμογής.

3.  Να περιγράφετε με κείμενο έως 500 λέξεις όλα εκείνα τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα οφέλη για το περιβάλλον και την 
τοπική κοινωνία που εκπροσωπείται: (π.χ τις ιδιαιτερότητες της δράσης, την καινοτομία ή την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την ενθάρρυνση συνεργασιών και κάθε μετρήσιμου στοιχείου που 
αποδεικνύει το όφελος της καλής πρακτικής σας).

4.  Μαζί με το κείμενο των 500 λέξεων, μπορείτε να στείλετε και περίληψη της καλής πρακτικής έως 150 λέξεις, που θα βοηθήσει 
ιδιαίτερα την Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά και φωτογραφικό υλικό ή βίντεο. 

5.  Μπορείτε να προτείνετε την καλή πρακτική σας ή τον σχεδιασμό σας, για μια από τις κατηγορίες που ακολουθούν.  
Η Επιτροπή των Βραβείων έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κατηγορία.

6.  Η Επιτροπή Βραβείων Greek Green Awards θα αποτελείται από κορυφαίους εκπροσώπους φορέων ΑΠΕ και των πράσινων 
τεχνολογιών, φορέων της Πολιτείας ή άλλων καταξιωμένων επιστημόνων ή ειδικών. 

7.  Η διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης και του Verde.tec Forum δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχή στην αξιολόγηση 
των Βραβείων Greek Green Awards.

8.  Η διαδικασία και τα κριτήρια για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα οριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή των Βραβείων.

 Έως 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 θα πρέπει να έχει αποσταλεί το κείμενο των 500 λέξεων 
που θα περιγράφει την καλή πρακτική, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται 
στη φόρμα με την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (το όνομα του φορέα σας) 
στα «GREEK GREEN AWARDS».
Συμπληρώστε το όνομα του υπευθύνου για την κατάθεση της υποψηφιότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οριστεί ο ίδιος ο δήμαρχος ως υπεύθυνος, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των στοιχείων 
συνεργάτη του για άμεση επικοινωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε άμεσα με τους εκπροσώπους της T-Press, 
τηλεφωνικά στο 210 6800470 και ηλεκτρονικά:
• tpress@tpress.gr
• vmourta@tpress.gr  κ. Βούλα Μουρτά
• syntax@ecotec.gr     κ. Μιχάλης Σταθακόπουλος
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