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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Νικητές των European Business Awards for the Environment 

 
 

Παξνπζία ηνπ Δπηηξόπνπ Πεξηβάιινληνο, Θαιαζζίωλ Υπνζέζεωλ θαη Αιηείαο θ. Karmenu Vella 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τξίηε 2 Γεθεκβξίνπ ε 16

ε
 ηειεηή απνλνκήο ηωλ Δπξωπαϊθώλ Βξαβείωλ 

Δπηρεηξήζεωλ γηα ην Πεξηβάιινλ ζηε Λπώλ ηεο Γαιιίαο. Ο ζεζκόο, ν νπνίνο δηνξγαλώλεηαη από ηελ 
Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, απνλέκεη βξαβεία ζε εηαηξείεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αληαγωληζηηθόηεηα κε ην 
ζεβαζκό γηα ην πεξηβάιινλ. Από ηηο 152 εηαηξείεο – ληθεηέο ηωλ αληίζηνηρωλ εζληθώλ δηαγωληζκώλ ηωλ 
Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ (κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη νη 8 Διιεληθέο), πξνθξίζεθαλ 16 εηαηξείεο γηα ηνλ ηειηθό 
δηαγωληζκό ηεο Λπώλ θαη από απηέο βξαβεύζεθαλ «νη πξώηεο ηωλ πξώηωλ» (θαηά ηελ ξήζε ηνπ 
Δπηηξόπνπ) ζε πέληε θαηεγνξίεο. Οη ππόινηπεο 11 εηαηξείεο έιαβαλ ηηκεηηθά δηπιώκαηα. 
 
Σε εζληθό επίπεδν ν ζεζκόο δηνξγαλώλεηαη από ηνλ ΠΑΣΔΠΠΔ κε ηα απζηεξά θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη 
από ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή. Η ηειεηή απνλνκήο ζηηο Διιεληθέο εηαηξείεο δηεμήρζε ζην Ίδξπκα 
Δπγελίδνπ πξν δηκήλνπ. Σηελ Δπξωπαϊθή ηειεηή παξεπξέζεθαλ ν Αληηπξόεδξνο ηνπ ΠΑΣΔΠΠΔ θ. 
Αληώλεο Παπαδάθεο θαζώο θαη ν επίθνπξνο θαζεγεηήο ΔΜΠ θ. Κωλζηαληίλνο Αξαβώζεο, κέινο ηεο 
Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Σπληνληζκνύ ηωλ Βξαβείωλ.  
 
 
1. Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης (Management Award) 

  Τουρκία  Εηαιρεία: Eczacibasi Yapi Gerecleri Δραζηηριόηηηα: Παραγωγή ειδών σγιεινής και πλακιδίων 

 

 

2. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Product & Services Award) 

 Βέλγιο Εηαιρεία: EcoNation Δραζηηριόηηηα: Φωηιζμός 

 

 

3. Βραβείο Διεργασίας (Process Award) 

 Γερμανία Εηαιρεία: DaimlerAG Δραζηηριόηηηα: Ασηοκινηηοβιομητανία 

 

 

4. Βραβείο Διεθνούς Σσνεργασίας (International Business Cooperation Award) 

 Ολλανδία  Εηαιρεία: Interface Netherland BV Δραζηηριόηηηα: Καηαζκεσαζηής μοκέηας 

 

 

5. Βραβείο Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award) 

 Ιζπανία Εηαιρεία: Red Electrica de Espana S.A.U. (REE) Δραζηηριόηηηα: Επιτείρηζη Ηλεκηριζμού 

 



 

 

 

Όπωο ηόληζε θαηά ηελ νκηιία ηνπ ν Δπίηξνπνο, ν νπνίνο θαη αλαθνίλωζε ηνπο ληθεηέο θαη ηνπο απέλεηκε 
ηα βξαβεία, ηα πξνϊόληα θαη νη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε 
επεθηείλνληαη ζπλερώο, παξά ηελ πξόζθαηε νηθνλνκηθή ύθεζε. Δπίζεο, πέξαλ ηεο δηεπξπλόκελεο 
δήηεζεο γηα νηθνινγηθά πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο εληόο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, δίλνληαη  ζεκαληηθέο 
επθαηξίεο ζε Δπξωπαϊθέο βηνκεραλίεο λα αλαπηύμνπλ εμαγωγηθό δπλακηθό ζε κηα ζπλερώο 
αλαπηπζζόκελε παγθόζκηα αγνξά. 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηωλ βξαβείωλ: 
http://ec.europa.eu/environment/awards/ 
 
Μπνξείηε επίζεο λα δείηε ην πξόγξακκα ηεο εθδήιωζεο ζε κνξθή PDF, αθνινπζώληαο ηνλ ζύλδεζκν: 
http://ec.europa.eu/environment/awards/material/brochures/EBAE-Brochure-2014-15.pdf 
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