Αζήλα 4 Μαξηίνπ 2018

Θέμα: «Αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον
(European Business Awards for the Environment) και των Ελληνικών Βραβείων για το
Περιβάλλον»
H Γενική Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ (DG Environment)
θαη ν Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Δπισειπήζεων Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ (ΠΑΔΠΠΔ)
δηνξγάλσζαλ κε επηηπρία ηα Δςπωπαϊκά Βπαβεία Δπισειπήζεων για ηο Πεπιβάλλον.
Παξάιιεια ν ΠΑΣΔΠΠΔ δηνξγάλσζε ηα Δλληνικά Βπαβεία Πεπιβάλλονηορ.
Ο Σύλδεζκνο ιδξύζεθε ην 2001 από 120 εηαηξείεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε όια ηα
ζηάδηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεξηιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο,
ηερλνινγηθέο εηαηξείεο, βηνκεραλίεο, εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλεο κειεηεηηθέο εηαηξείεο θαη πξνκεζεπηέο πξντόλησλ. Ο
ΠΑΣΔΠΠΔ ζηνρεύεη κε ζέζεηο, εθδειώζεηο, πιεξνθόξεζε θαη ζπλέξγεηεο ησλ κειώλ ηνπ λα
ζπκβάιεη δπλακηθά ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ βειηίσζε
ησλ πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο καο, κε παξάιιειε αλάπηπμε ησλ εηαηξεηώλ
ηνπ θιάδνπ.

Επίςθσ, ο ΠΑΣΕΠΠΕ εκπροςωπεί τθν χϊρα μασ ςτθν Ευρωπαϊκή Ομοςπονδία για τη
Διαχείριςη Αποβλήτων και Υπηρεςιών Περιβάλλοντοσ (Fédération Européenne des
Activités de la Dépollution et de l’ Environnent – FEAD – European Federation of Waste
Management and Environmental Services), παρεμβαίνοντασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο για
τον εκςυγχρονιςμό των νομοκετικϊν ρυκμίςεων που αφοροφν ςτθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο (www.paseppe.gr).
Σηόρνο θαη παξάιιεια δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο σο παξάγνληεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε έλα
αληαγσληζηηθό παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηό, ε ηθαλόηεηα κεηαηξνπήο
βηώζηκσλ πξνηύπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ζε αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο γηα ηηο
Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αλ ζέινπκε λα βειηηώζνπκε ηελ εηθόλα
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα κεηαβνύκε κε επηηπρία ζε κηα πην απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ
πόξσλ θαη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία.
Τν 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηε ζηξαηεγηθή θαηεύζπλζε «Europe 2020» γηα
έμππλε, βηώζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε. Οη ζηόρνη ηεο ζηξαηεγηθήο
πινπνηνύληαη κέζσ νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
θπξηόηεξσλ πξνθιήζεσλ. Οη πξσηνβνπιίεο «Innovation Union» θαη «Resource-Efficient
Europe» εμαζθαιίδνπλ όηη νη θαηλνηόκεο ηδέεο ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο
εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ κεηάβαζε πξνο κηα πξάζηλε νηθνλνκία.

Το Σχζδιο Δράςησ (Action Plan) του 2015 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί κυκλικήσ
οικονομίασ (circular economy) προβλζπει τθν υιοκζτθςθ μζτρων που καλφπτουν ζναν
ολοκλθρωμζνο κλειςτό κφκλο: από τθν παραγωγι, τθν κατανάλωςθ ζωσ τθν διαχείριςθ
των αποβλιτων και τθν δευτερογενι αγορά πρϊτων υλϊν. Πιςτεφεται ότι θ κυκλικι
οικονομία κα απογειϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
προςτατεφοντασ τισ επιχειριςεισ από τθν ζλλειψθ πόρων και τθν διακφμανςθ των τιμϊν
και βοθκϊντασ να δθμιουργθκοφν νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και καινοτόμεσ και
περιςςότερο αποτελεςματικζσ μζκοδοι παραγωγισ και κατανάλωςθσ.
Τα Δπξσπατθά Βξαβεία Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ απνλέκνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ
ζπλδπάδνπλ κε επηηπρία ηελ καινοηομία με ηην οικονομική βιωζιμόηηηα, ηην αειθόπο
ανάπηςξη, ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ και ηην κςκλική οικονομία.
Μέζσ ησλ βξαβείσλ απηώλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέιεη λα πξνβάιεη θάζε μερσξηζηή
νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα θαηλνηνκίαο ησλ
επηρεηξεκαηηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή αμηόπηζησλ θαη
ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ, όπσο ην Κοινοηικό ύζηημα Οικολογικήρ Γιασείπιζηρ και
Δλέγσος (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) θαη ην Δςπωπαϊκό Οικολογικό
ήμα (European Ecolabel).
Τα βξαβεία ζηνρεύνπλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη ζηελ αληακνηβή εκπλεπζκέλσλ κνληέισλ, ηα
νπνία νδεγνύλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο κε θαηλνηόκεο θαη
ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ιύζεηο. Η λέα Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δηακνξθώζεη θαη ηε λέα
θηινζνθία ησλ βξαβείσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία.
Τα European Business Awards for the Environment, EBAE όπσο ζπλεζίδνπκε λα ηα
απνθαινύκε ράξηλ ζπληνκίαο, εκθαλίζηεθαλ γηα πξώηε θνξά ην 1987 σο European Better
Environment Awards for Industry κε ηελ επθαηξία ηνπ Δπξσπατθνύ έηνπο πεξηβάιινληνο
θαη είραλ σο ζηόρν λα επηβξαβεύζνπλ ηερλνινγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο
νδεγνύλ ζηελ βηώζηκε αλάπηπμε. Τν 2000 κεηνλνκάζηεθαλ ζε Δςπωπαϊκά Βπαβεία για
ηο Πεπιβάλλον (European Business Awards for the Environment), ελώ ην 2004 έιαβαλ
ηε ζεκεξηλή ηνπο νλνκαζία θαη ε παλεπξσπατθή ηειεηή απνλνκήο έιαβε ρώξα ζηηο
Βξπμέιιεο κε ηελ επθαηξία ηεο «πξάζηλεο εβδνκάδαο 2004». Ο όξνο «Δπηρεηξήζεσλ –
business» πξνζηέζεθε εθείλε ηελ ρξνληά ζηελ νλνκαζία ησλ βξαβείσλ γηα λα πξνβάιεη ηηο
εηαηξείεο πνπ είραλ εηζάγεη θαη πξνσζήζεη δξαζηεξηόηεηεο θαη πξαθηηθέο βηώζηκεο
αλάπηπμεο.

Εκνικοί διαγωνιςμοί διεξάγονται ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτισ
ςυνδεδεμζνεσ χϊρεσ Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία και Μαυροβοφνιο. Όςεσ εταιρείεσ
προκρίνονται ςε εκνικό επίπεδο, διαγωνίηονται ςτθ ςυνζχεια ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο
με ςτόχο τθν ανάδειξθ των «πρϊτων ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ».
Η τελευταία πανευρωπαϊκι απονομι ζγινε πριν από ζνα χρόνο ςτο Ταλίν, όπου
ςυμμετείχαν ςυνολικά 148 επιχειριςεισ από 24 χϊρεσ, εκ των οποίων 9 ιταν οι Ελλθνικζσ
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επιχειριςεισ, οι οποίεσ είχαν βραβευκεί ςτθν Ακινα ςε ειδικι τελετι τον Οκτϊβριο του
ίδιου ζτουσ.
Συνοψίηοντασ, κάκε δφο χρόνια, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει και ανταμείβει τισ
εταιρείεσ που αποδεικνφουν ενεργά τθ δζςμευςι τουσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ, τθσ καινοτομίασ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ κυκλικισ οικονομίασ
ςτο πλαίςιο των επιχειρθματικϊν τουσ πρακτικϊν.
Τα Δπξσπατθά Βξαβεία Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
απνλέκνληαη ζηηο παξαθάησ 5 θύξηεο θαηεγνξίεο θαη ζε κηα ππνθαηεγνξία.
1. Βπαβείο Οπγάνωζηρ & Γιοίκηζηρ (Management Award) για πολύ μικπέρ και
μικπέρ επισειπήζειρ (micro and small)
2. Βπαβείο Οπγάνωζηρ & Γιοίκηζηρ (Management Award) για μεζαίερ και
μεγάλερ επισειπήζειρ (medium and large)
3. Βπαβείο Πποϊόνηορ & Τπηπεζιών (Products & Services Award)
4. Βπαβείο Γιεπγαζίαρ (Process Award)
5. Βπαβείο Γιεθνούρ Δπισειπημαηικήρ ςνεπγαζίαρ (International Business
Cooperation Award)
Τποκαηηγοπία: Βπαβείο Δπισειπημαηικόηηηαρ & Βιοποικιλόηηηαρ (Business &
Biodiversity Award)
Σηελ Διιάδα, όπσο θαη ζηελ Δπξώπε, νη ππνςήθηεο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα
δηαγσληζζνύλ θαη ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο, ελώ ε ζπκκεηνρή ζηελ ππνθαηεγνξία
«Δπισειπημαηικόηηηα & Βιοποικιλόηηηα» είλαη πξναηξεηηθή. Σηελ ππνθαηεγνξία απηή
βξαβεύνληαη εθόζνλ δηαθξηζνύλ ζε κία από ηηο θύξηεο θαηεγνξίεο βξαβείσλ .

1η και 2η Καηηγοπία - Βπαβείο Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ (Management Award)
Τν βξαβείν απνλέκεηαη ζε νξγαληζκό ή ζε νκάδα νξγαληζκώλ κε ζηξαηεγηθό όξακα θαη
ζύζηεκα δηαρείξηζεο, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα βειηηώλεη ζπλερώο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ
επηδόζεηο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ ην ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη από ηηο αθόινπζεο 4 βαζηθέο αξρέο:
Ο Οξγαληζκόο ζα πξέπεη λα απνδείμεη όηη είλαη πξσηνπόξνο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη όηη
απνηειεί πξόηππν γηα άιινπο νξγαληζκνύο, ώζηε λα αθνινπζήζνπλ ηηο 4 βαζηθέο αξρέο
πνπ αμηνινγνύληαη ζηελ θαηεγνξία απηή, δειαδή ζηξαηεγηθή ελζσκάησζεο, επηδόζεηο,
δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία.
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Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ην
κέγεζόο ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, από ηελ πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε θαη γηα δεύηεξε θνξά
ζηελ ηζηνξία ησλ βξαβείσλ δεκηνπξγήζεθαλ δύν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο, ώζηε λα
βξαβεπζνύλ ηόζν νη πνιύ κηθξέο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο όζν θαη νη κεζαίεο θαη νη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ σο πνιύ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο
θαη κεγάιεο νξίδεηαη κε ζαθήλεηα από ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο.

Σηελ 1ε θαηεγνξία Management (micro & small) δηαθξίζεθε κηα κηθξή αιιά πνιύ δπλακηθή
Διιεληθή εηαηξεία, ε νπνία έρεη βξαβεπζεί ζηνλ Παλεπξσπατθό δηαγσληζκό ηνπ Κοινοηικού
ςζηήμαηορ Οικολογικήρ Γιασείπιζηρ και Δλέγσος (Eco-Management and Audit
Scheme – EMAS), έλαλ δηαγσληζκό πνπ επίζεο δηνξγαλώλεη ε DG Environment. Η
παλεπξσπατθή απηή δηάθξηζε ηεο εηαηξείαο απηήο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ ρώξα καο.
Μεηά ηα EMAS βξαβεία, ζα ιάβεη κέξνο θαη ζηα EBAE.


VAS & EK KOTTARIDI (KLIMIS)

Σηελ 2ε θαηεγνξία Management (medium & large) πξνθξίζεθαλ νη παξαθάησ 3 εηαηξείεο. Η
αλαθνξά γίλεηαη κε ηπραία ζεηξά.


ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ( ΔΛΛΑ ) ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΑΔ



DROMEAS S.A.



ΚΑΪ

3η Καηηγοπία - Βπαβείο Πποϊόνηορ & Τπηπεζιών (Products & Services Award)
Τν βξαβείν απηό αθνξά ζηελ επηηπρή δηάζεζε ζηελ αγνξά ελόο λένπ πξντόληνο ή κηαο
ππεξεζίαο κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε.
Τν πξντόλ ή ε ππεξεζία κπνξεί λα είλαη έλα λέν ή ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην, ή ε θαηλνηόκνο
εθαξκνγή ελόο ππάξρνληνο, κε ηξόπν πνπ λα πξνσζεί πεξηζζόηεξεο βηώζηκεο κνξθέο
παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ή ζπκβάιιεη ζε κηα βηώζηκε θπθιηθή νηθνλνκία. Τν πξντόλ ή ε
ππεξεζία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ, θάλνληαο
παξάιιεια πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ειαρηζηνπνηώληαο ηελ
ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ηηο εθπνκπέο απνβιήησλ θαη ξππαληώλ θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα
ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ πξντόληνο (π.ρ. από ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνύ, ηελ παξαγσγή ηνπ,
ηε δηαλνκή ηνπ έσο θαη ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηελ ηειηθή ηνπ δηάζεζε). Τν πξντόλ ή ε ππεξεζία
πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκεο θαη ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζα πξέπεη λα
ζπκβάινπλ ζε κηα δίθαηε θνηλσληθή πξόνδν (equitable social progress).
Σηελ θαηεγνξία απηή πξνθξίζεθαλ νη παξαθάησ εηαηξείεο (κε ηπραία ζεηξά).


ERMA FIRST
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EPTA S.A.



BIOSLIDS S.A.



ANTIPOLLUTION S.A.

4η Καηηγοπία - Βπαβείο Γιεπγαζίαρ (Process Award)
Με ην βξαβείν απηό επηβξαβεύεηαη ε επηηπρήο εθαξκνγή κηαο θαηλνηόκνπ ηδέαο ζηηο
δηεξγαζίεο κηαο επηρείξεζεο θαη ζηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία.
Οπνηαδήπνηε θαηλνύξγηα ιύζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ
εθαξκνγή εληειώο λέσλ δηεξγαζηώλ ή ηερληθώλ ή ηελ θαηλνηόκν εθαξκνγή ησλ
πθηζηάκελσλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ιύζε πνπ πηνζεηείηαη ζα πξέπεη λα έρεη ζεηηθή
ζπκβνιή ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηεο αεηθνξίαο θαη ηαπηόρξνλα λα δίλεη ζεηηθέο
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξννπηηθέο. Η πηνζεηνύκελε ηερλνινγία ζα πξέπεη λα απμάλεη
ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ πόξσλ θαη λα κεηώλεη ηνλ θύθιν δσήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
επηπηώζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο απνηειεζκαηηθόηεξα πξώηεο ύιεο θαη ελέξγεηα, όπσο ε
ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ή ε ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ.
Σηελ θαηεγνξία απηή πξνθξίζεθαλ νη παξαθάησ εηαηξείεο (κε ηπραία ζεηξά).


ΔΠΑΓΤΜ



ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ.



ΟΣΔ



ENVITEC S.A.

5η Καηηγοπία - Βπαβείο Γιεθνούρ Δπισειπημαηικήρ ςνεπγαζίαρ (International
Business Cooperation Award)
Γηα ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ απηνύ ζα πξέπεη έλαο ηδησηηθόο θνξέαο από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε λα έρεη ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ άιινλ θνξέα από αλαδπόκελε ή αλαπηπζζόκελε
ρώξα. Ο θνξέαο απηόο ηεο ηξίηεο ρώξαο κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε από ηνλ ηδησηηθό, είηε
από ηνλ δεκόζην ηνκέα, λα είλαη κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ή λα πξνέξρεηαη από ηνλ
αθαδεκατθό ηνκέα.
Η επηρεηξεκαηηθή απηή ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη αμηνζεκείσηε ζπκβνιή ζε έλα ή
πεξηζζόηεξα από ηα ηξία ζηνηρεία ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο (πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή αλάπηπμε) κε ηε κεηαβίβαζε ή ηελ αληαιιαγή
ηερλνγλσζίαο ή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο.
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Η ζρεδίαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα
δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο πόξνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Σηνπο ηειεπηαίνπο,
εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζα κπνξνύζε λα πεξηιεθζεί θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ
εξγαζίαο.
Σηελ θαηεγνξία απηή πξνθξίζεθε ε παξαθάησ εηαηξεία.


Polyeco S.A.

Τποκαηηγοπία: Βπαβείο Δπισειπημαηικόηηηαρ & Βιοποικιλόηηηαρ (Business &
Biodiversity Award)
Η απνλνκή ηνπ βξαβείνπ απηνύ αθνξά ζε επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, ζύζηεκα
δηαρείξηζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ή δηεζλή ζπλεξγαζία πνπ ζα έρεη κηα ζεκαληηθή
ζπκβνιή ζηελ αλάζρεζε ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ
θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ.
Οη ληθεηέο ηνπ βξαβείνπ επηιέγνληαη από ηηο εηαηξείεο πνπ δηαγσλίζηεθαλ ζε κία από ηηο
πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο.
Σηελ ππνθαηεγνξία δηαθξίζεθαλ νη παξαθάησ εηαηξείεο (κε ηπραία ζεηξά).


DROMEAS S.A.



ΚΑΪ



ERMA FIRST

Δλληνικά Βπαβεία Πεπιβάλλονηορ
Πέξαλ ησλ Δπξσπατθώλ Βξαβείσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ, ν ΠΑΣΔΠΠΔ
δηνξγάλσζε γηα ηξίηε θνξά ζε Δζληθό επίπεδν ηα Δλληνικά Βπαβεία Πεπιβάλλονηορ. Τα
βξαβεία απηά είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ Δπξσπατθώλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαη
Οπγανιζμούρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ θαη Φοπείρ ηος Γημοζίος, νη νπνίνη δελ
κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζηα Δςπωπαϊκά Βπαβεία Δπισειπήζεων για ηα
Πεπιβάλλον. Τα ηειεπηαία απεπζύλνληαη κόλν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Οη πξνθξηλόκελνη, κε
ηπραία ζεηξά, είλαη νη παξαθάησ αλά θαηεγνξία.
1. Βπαβείο Πεπιβαλλονηικήρ Δςαιζθηηοποίηζηρ


ΑΒ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ



ΔΤΓΑΠ
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ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Α.Δ.



ΟΣΔ



Ππόηςπα Δκπαιδεςηήπια Θεζζαλονίκηρ

2α. Βπαβείο Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ Α΄ βαθμού (αθοπά ζε Γήμοςρ)


ΓΗΜΟ ΘΑΟΤ



ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ



ΓΗΜΟ ΒΡΙΛΗΙΩΝ

2β. Βπαβείο Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ Β΄ βαθμού και θοπέων Γημοζίος


ΔΝΙΑΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ ΔΓΑΚ



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ
ΤΝΓΔΜΟ
ΦΟΡΔΩΝ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Φο.Γ..Α. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΡΔΩΝ

Σε θάζε θαηεγνξία ζα ππάξρεη έλαο ληθεηήο, ν νπνίνο ζα αλαθνηλσζεί θαη ζα βξαβεπζεί ζε
εηδηθή ηειεηή ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2018, ελώ νη ππόινηπνη δηαθξηζέληεο ζα ιάβνπλ ηηκεηηθό
δίπισκα.
Όζνλ αθνξά ζηα ΔΒΑΔ, ε αλάδεημε ησλ ληθεηώλ ζε Παλεπξσπατθό επίπεδν ζα γίλεη ζηελ
Απζηξία ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018.

Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
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Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζπγθξνηήζεθε από κέιε ηεο Αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο,
εθπξόζσπνπο ησλ αξκόδησλ Υπνπξγείσλ, εθπξνζώπνπο θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ θαη
ζπλδέζκσλ. Η επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο πξνηάζεηο, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζπδήηεζε όιεο ηηο ππνςεθηόηεηεο.
Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, ηεο νπνίαο πξνήδξεπε ν θαζεγεηήο θ.
Αλδξεόπνπινο, ήηαλ ηα παξαθάησ.

α/α

Δπίθεηο

Όνομα

Δπάγγελμα

Φοπέαρ

1

Αλδξεόπνπινο

Αλδξέαο

Φεκηθόο Μεραληθόο -

Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν,

θαζεγεηήο

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ

2

Αξαβώζεο

Κσλζηαληίλνο

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο -

Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν

θαζεγεηήο
3

Αξθαλάθνπ

Ταζία

Φεκηθόο Μεραληθόο

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο

4

Βαξειίδεο

Πέηξνο

Φεκηθόο Μεραληθόο

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο

5

Γθνξόγηαο

Άξεο

Φεκηθόο Μεραληθόο

Παλειιήληνο Σύιινγνο Φεκηθώλ
Μεραληθώλ

6

Γεκόπνπινο

Παλαγηώηεο

Βηνιόγνο - θαζεγεηήο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ

7

Δπζπκίνπ

Αλδξέαο

Γήκαξρνο, Πνιηηηθόο

Γήκνο Μνζράηνπ - Ταύξνπ

Μεραληθόο ΜΓΔ, Φπζηθόο
ΜΓΔ
8

Καιιηδξνκίηνπ

Γέζπνηλα

Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Γξαθείσλ
Μειεηώλ

9

Κξεκαιήο

Κώζηαο

Φεκηθόο Μεραληθόο

Παλειιήληνο Σπλδέζκνο
Δπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο

10

Κσληαληίλνπ

Κσλζηαληίλνο

Γεληθόο Γηεπζπληήο

Σπκβνύιην ΣΔΒ γηα ηε Βηώζηκε
Αλάπηπμε

11

Λατλά

Έιελα

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο

Διιεληθή Δηαηξεία Γηνηθήζεσο
Δπηρεηξήζεσλ

12

Λάιαο

Γεκήηξεο

Αεξνλαππεγόο -

Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε
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13

Λνπθάηνο

Αλδξέαο

θαζεγεηήο

Αηνιηθήο Δλέξγεηαο

Φεκηθόο

Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ

14

Μαραηξίδεο

Ισάλλεο

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο

Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο

Δ.Μ.Π. - ΜΒΑ - MSc.
15

Ξαλζάθνο

Ηιίαο

Γεληθόο Γξακκαηέαο

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο

16

Σακησηάθεο

Αληώλεο

Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο

Παλειιήληνο Σύιινγνο
Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ
Πεξηβάιινληνο

17

Σθίπε

Βαζηιηθή

Σύκβνπινο Γεληθνύ

Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ

Γξακκαηέα Απνβιήησλ
18

Σθνξδίιεο

Γηακαληήο

Γξ. Φεκηθόο Μεραληθόο

η. Γεληθόο Γηεπζπληήο Δζληθνύ
Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο

19

Τζέιηνπ

Μαξία

Μεραληθόο Οξπθηώλ

Γήκνο Μνζράηνπ - Ταύξνπ

Πόξσλ, Γεκνηηθή
Σύκβνπινο
20

Τζνιάθεο

Γηώξγνο

Πεξηβαιινληνιόγνο

Έλσζε Πηπρηνύρσλ
Πεξηβαιινληνιόγσλ Διιάδαο

21

Χύραο

Κπξηάθνο

Αξρηηέθησλ -

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη

Σπγθνηλσληνιόγνο

Δλέξγεηαο

Μεραληθόο

Σηε δηεζλή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα αμηνινγήζεη πεξηζζόηεξεο από
150 Δπξσπατθέο εηαηξείεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηηο Διιεληθέο, ζα καο εθπξνζσπήζεη ν
θαζεγεηήο ζηε Σρνιή Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ θ. Κσλζηαληίλνο Αξαβώζεο θαη
ν θ. Αλδξέαο Λνπθάηνο, Υπεύζπλνο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ
(ΔΠ) ζηελ ΔΤΒΑ.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ βξαβείσλ.
http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

Χορηγοί Επικοινωνίας
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