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                 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον  

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009-2010 
Προκρίθηκαν οι εταιρίες που θα διεκδικήσουν µια διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

 
 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2009-2010, 
προκρίθηκαν, µετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίνονται για τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Πιο συγκεκριµένα, την Πέµπτη, 14 Ιανουαρίου 2010, συγκλήθηκε η αρµόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειµένου να εξετάσει τις προτάσεις των εταιριών που δήλωσαν συµµετοχή για τη 
φετινή βράβευση. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), 
που συντονίζει για τρίτη συνεχή φορά την απονοµή των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία µε εκπροσώπους φορέων της Πολιτείας, κλαδικών και 
επιστηµονικών φορέων, αξιολόγησαν τις συµµετοχές και ανέδειξαν τις εταιρίες που θα έχουν τη δυνατότητα 
να προταθούν και να διακριθούν ανάµεσα στις µεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, µέσω του θεσµού των 
European Business Awards for the Environment.  
 
Οι τρεις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι:  
 
Α. Βραβείο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Management Award for sustainable development) 
Β. Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος (Product Award for sustainable development) 
Γ. Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας  (Process Award for sustainable development) 

  
Οι εταιρίες που προκρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και θα συµµετάσχουν στα EUROPEAN 
BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT είναι οι εξής, κατ’αλφαβητική σειρά:  
 
            Στην πρώτη κατηγορία: ΑΓΕΤ Ηρακλής, ΑΚΤΩΡ και ΝΗΡΕΥΣ 
            Στη δεύτερη κατηγορία: COCO-MAT, FRIGOGLASS και INTERAMERICAN 
            Στην τρίτη κατηγορία: ΕΛΙΝΟΙΛ, GEOMORPH και ΕΛΒΑΛ  
 
Η τελική κατάταξη των εταιριών για την απόσπαση του 1ου, 2ου και 3ου Βραβείου στην κάθε κατηγορία θα 
ανακοινωθεί επίσηµα στην Τελετή Βράβευσης που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάιο του 2010 στην Αθήνα.  

             
Σηµειώνεται ότι την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζουν σηµαντικοί φορείς όπως το Υ.Π.Ε.Κ.Α., το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών 
Μηχανικών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, το Εµπορικό 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας και µία περιβαλλοντική 
οργάνωση.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο site του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr και στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της Ε.Ε. www.eu-environment-awards.org ή επικοινωνήστε µε την κα Μαρκέλλα 
Καζαµία στο 210 6896980-1 (kazamia@connective.gr) ή την κα Ελένη Πολυχρονοπούλου (Αντιπρόεδρο 
ΠΑΣΕΠΠΕ) στο τηλ. 210 4060000, email:  info@paseppe.gr  
 

Υπεύθυνος Τύπου, 25/01/2010 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣΕΠΠΕ 
Ο ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) αποτελεί το σωµατείο – φορέα των 
επιχειρήσεων του κλάδου Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μέλη του Συνδέσµου, που σήµερα ξεπερνούν τα 70, είναι, 
σύµφωνα µε το καταστατικό, όλα τα νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Προστασίας του 
Περιβάλλοντος.  Κύριοι σκοποί του ΠΑΣΕΠΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προαγωγή των κοινών επαγγελµατικών 
συµφερόντων των µελών του, στα πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, και η αναγνώριση και κατοχύρωση 
των δικαιωµάτων αυτών, καθώς και η προβολή και η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, που διέπει την άσκηση και 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσµατος προστασίας Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα µε την προσαρµογή της 
εθνικής νοµοθεσίας προς τις ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.paseppe.gr). 


