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ΘΕΣΜΟΣΘΕΣΜΟΣ

•• ΤαΤα ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά ΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβεία ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοτοτοτοτοτοτοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον ((European European 
Business Awards for the EnvironmentBusiness Awards for the Environment) ) ξεκίνησανξεκίνησαν τοτο 1987 1987 καικαι απονέμονταιαπονέμονται
κάθεκάθε 2 2 χρόνιαχρόνια απόαπό τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή ((((((((ΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενική ΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνση
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος)))))))). . ΔικαίωμαΔικαίωμα συμμετοχήςσυμμετοχής έχουνέχουν επιχειρήσειςεπιχειρήσεις τωντων 25 25 κρατώνκρατών ––
μελώνμελών τηςτης ΕΕ..ΕΕ. . καθώςκαθώς καικαι τωντων προςπρος ένταξηένταξη χωρώνχωρών, , οιοι οποίεςοποίες έχουνέχουν
προκριθείπροκριθεί σταστα αντίστοιχααντίστοιχα θεσμοθετημέναθεσμοθετημένα βραβείαβραβεία στηστη χώραχώρα όπουόπου εδρεύουνεδρεύουν. . 
ΤοΤο 2004, 2004, σταστα ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά ΒραβείαΒραβεία πουπου διεξήχθησανδιεξήχθησαν στιςστις ΒρυξέλλεςΒρυξέλλες, , 
συμμετείχανσυμμετείχαν 100 100 επιχειρήσειςεπιχειρήσεις απόαπό 15 15 χώρεςχώρες. . 

•• ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα, , οο θεσμόςθεσμός τωντων ΒραβείωνΒραβείων ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον
διοργανώνεταιδιοργανώνεται γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά απόαπό τοντον ΠανελλήνιοΠανελλήνιο ΣύνδεσμοΣύνδεσμο
ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων ΠροστασίαςΠροστασίας ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος ((((((((ΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕ)))))))) υπόυπό τηντην αιγίδααιγίδα τουτου
ΣυνδέσμουΣυνδέσμουΣυνδέσμουΣυνδέσμουΣυνδέσμουΣυνδέσμουΣυνδέσμουΣυνδέσμου ΕλληνικώνΕλληνικώνΕλληνικώνΕλληνικώνΕλληνικώνΕλληνικώνΕλληνικώνΕλληνικών ΒιομηχανιώνΒιομηχανιώνΒιομηχανιώνΒιομηχανιώνΒιομηχανιώνΒιομηχανιώνΒιομηχανιώνΒιομηχανιών καικαι τητη στήριξηστήριξη τηςτης ΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικής ΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσης
ΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίων ΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδος. . 



•• ΣτόχοςΣτόχος τωντων ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών ΒραβείωνΒραβείων ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον είναιείναι ηη
αναγνώρισηαναγνώριση καικαι ηη ανάδειξηανάδειξη εταιρικώνεταιρικών περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών πρακτικώνπρακτικών, , 
αποσκοπώνταςαποσκοπώντας παράλληλαπαράλληλα στηνστην ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση τηςτης επιχειρηματικήςεπιχειρηματικής
κοινότηταςκοινότητας σεσε θέματαθέματα αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης. . ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα ΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικά ΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβεία
ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοτοτοτοτοτοτοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον, , αντίστοιχααντίστοιχα, , επιδιώκουνεπιδιώκουν νανα δημιουργήσουνδημιουργήσουν
έναένα σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς καικαι γιαγια τιςτις ελληνικέςελληνικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις, , πουπου είναιείναι
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά ευαισθητοποιημένεςευαισθητοποιημένες καικαι επιθυμούνεπιθυμούν νανα συνδράμουνσυνδράμουν
έμπρακταέμπρακτα στηνστην επίτευξηεπίτευξη τηςτης αειφορίαςαειφορίας. . 

•• ΓιαΓια πρώτηπρώτη φοράφορά τοτο 2005, 2005, οιοι ελληνικέςελληνικές εταιρείεςεταιρείες είχανείχαν τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα
αναδείξουναναδείξουν τιςτις περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές τουςτους επιδόσειςεπιδόσεις στουςστους τομείςτομείς τηςτης
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισης, , τουτου οικολογικούοικολογικούοικολογικούοικολογικούοικολογικούοικολογικούοικολογικούοικολογικού προϊόντοςπροϊόντοςπροϊόντοςπροϊόντοςπροϊόντοςπροϊόντοςπροϊόντοςπροϊόντος καικαι τηςτης καθαρήςκαθαρήςκαθαρήςκαθαρήςκαθαρήςκαθαρήςκαθαρήςκαθαρής
τεχνολογίαςτεχνολογίαςτεχνολογίαςτεχνολογίαςτεχνολογίαςτεχνολογίαςτεχνολογίαςτεχνολογίας. . ΟιΟι βραβευθείσεςβραβευθείσες εταιρείεςεταιρείες θαθα εκπροσωπήσουνεκπροσωπήσουν τητη χώραχώρα μαςμας
στοστο ευρωπαϊκόευρωπαϊκό θεσμόθεσμό τοντον ΙούνιοΙούνιο τουτου 2006, 2006, διεκδικώνταςδιεκδικώντας μιαμια διάκρισηδιάκριση
ανάμεσαανάμεσα σεσε επιχειρήσειςεπιχειρήσεις απόαπό όληόλη τηντην ΕυρώπηΕυρώπη. . 



ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

•• ΤαΤα κριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησηςαξιολόγησηςαξιολόγησηςαξιολόγησηςαξιολόγησηςαξιολόγησηςαξιολόγησης τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων έχουνέχουν τεθείτεθεί απόαπό τητη ΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενικήΓενική
ΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπής, , μεμε στόχοστόχο τηντην
απρόσκοπτηαπρόσκοπτη καικαι αντικειμενικήαντικειμενική αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων υποψηφίωνυποψηφίων. . 

•• ΌλαΌλα τατα κριτήριακριτήρια επιλογήςεπιλογής τωντων υποψηφίωνυποψηφίων έχουνέχουν τοτο ίδιοίδιο ποσοστόποσοστό
συνεισφοράςσυνεισφοράς στηστη συνολικήσυνολική τελικήτελική βαθμολογίαβαθμολογία τουςτους. . ΤαΤα κριτήριακριτήρια χωρίζονταιχωρίζονται
ανάανά κατηγορίακατηγορία. . ΓιαΓια τοτο ΒραβείοΒραβείο ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης, , κριτήριακριτήρια
αποτελούναποτελούν ηη δέσμευσηδέσμευση ηη ενσωμάτωσηενσωμάτωση, , ηη βελτίωσηβελτίωση τηςτης επίδοσηςεπίδοσης, , ηη
υπευθυνότηταυπευθυνότητα, , ηη συμμετοχήσυμμετοχή τωντων εργαζομένωνεργαζομένων καικαι ηη δυνατότηταδυνατότητα μεταφοράςμεταφοράς
τωντων πρακτικώνπρακτικών. . ΓιαΓια τοτο ΒραβείοΒραβείο ΟικολογικούΟικολογικού ΠροϊόντοςΠροϊόντος καικαι τοτο ΒραβείοΒραβείο
ΚαθαρήςΚαθαρής ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας κριτήριακριτήρια αποτελούναποτελούν ηη καινοτομίακαινοτομία, , τοτο περιβαλλοντικόπεριβαλλοντικό, , 
κοινωνικόκοινωνικό καικαι οικονομικόοικονομικό όφελοςόφελος, , ηη δέσμευσηδέσμευση καικαι ηη δυνατότηταδυνατότητα μεταφοράςμεταφοράς
τηςτης πρακτικήςπρακτικής..



•• ΟΟ φάκελοςφάκελος υποψηφιότηταςυποψηφιότητας κάθεκάθε επιχείρησηςεπιχείρησης αξιολογείταιαξιολογείται απόαπό ειδικήειδική
ΕπιτροπήΕπιτροπή ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης, , βάσειβάσει τωντων παραπάνωπαραπάνω κριτηρίωνκριτηρίων, , ενώενώ ηη τελικήτελική
κατάταξηκατάταξη τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων αποφασίζεταιαποφασίζεται ομόφωναομόφωνα απόαπό τηντην ΕπιτροπήΕπιτροπή. . 

•• ΣτηνΣτην πρώτηπρώτη ελληνικήελληνική διοργάνωσηδιοργάνωση τωντων ΒραβείωνΒραβείων ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων γιαγια τοτο
ΠεριβάλλονΠεριβάλλον υπέβαλανυπέβαλαν υποψηφιότηταυποψηφιότητα 17 17 ελληνικέςελληνικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις διεκδικώνταςδιεκδικώντας
έναένα βραβείοβραβείο στιςστις εξήςεξής κατηγορίεςκατηγορίες: : ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείριση, , ΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικό
ΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόν, , καικαι ΚαθαρήΚαθαρήΚαθαρήΚαθαρήΚαθαρήΚαθαρήΚαθαρήΚαθαρή ΤεχνολογίαΤεχνολογίαΤεχνολογίαΤεχνολογίαΤεχνολογίαΤεχνολογίαΤεχνολογίαΤεχνολογία. . 



ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓιαΓια τηντην άρτιαάρτια διεξαγωγήδιεξαγωγή καικαι διαφάνειαδιαφάνεια τουτου θεσμούθεσμού, , τατα
ΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικά ΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβείαΒραβεία ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοτοτοτοτοτοτοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον
συντονίζονταισυντονίζονται απόαπό ειδικήειδικήειδικήειδικήειδικήειδικήειδικήειδική 15 15 15 15 15 15 15 15 μελήμελήμελήμελήμελήμελήμελήμελή ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή, , ηη οποίαοποία
αποτελείαποτελεί καικαι ΕπιτροπήΕπιτροπή ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης τωντων υποψηφιοτήτωνυποψηφιοτήτων, , 
καικαι απαρτίζεταιαπαρτίζεται απόαπό εκπροσώπουςεκπροσώπους τωντων εξήςεξής φορέωνφορέων::



1.1. ΚαθΚαθ. . ΑΑ.. ΑνδρεόπουλοςΑνδρεόπουλος, , ΕθνικόΕθνικό ΜετσόβιοΜετσόβιο ΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο, , ΠρύτανηςΠρύτανης ((ΠρόεδροςΠρόεδρος ΕπιτροπήςΕπιτροπής
ΣυντονισμούΣυντονισμού))

2.2. ΔρΔρ. . ΚΚ.. ΑραβώσηςΑραβώσης, , ΠανελλήνιοςΠανελλήνιος ΣύνδεσμοςΣύνδεσμος ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων ΠροστασίαςΠροστασίας ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος , , 
ΠρόεδροςΠρόεδρος

3.3. ΑΑ.. ΜπούρκαΜπούρκα, , ΜέλοςΜέλος ΔΔ..ΣΣ. . ΠΑΣΕΠΠΕΠΑΣΕΠΠΕ, , ΣυντονίστριαΣυντονίστρια ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών ΒραβείωνΒραβείων ΕλλάδαςΕλλάδας
4.4. ΔρΔρ. . ΑΑ.. ΣκορδίληςΣκορδίλης, , ΥΥ..ΠΕΠΕ..ΧΩΧΩ..ΔΔ..ΕΕ., ., ΠροϊστάμενοςΠροϊστάμενος ΓΕΔΣΑΠΓΕΔΣΑΠ
5.5. ΙΙ.. ΠατίρηςΠατίρης, , ΥπουργείοΥπουργείο ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης, , ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΒιομηχανικήςΒιομηχανικής ΧωροθεσίαςΧωροθεσίας & & ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
6.6. ΦΦ. . ΔεληγιάννηςΔεληγιάννης, , ΣύνδεσμοςΣύνδεσμος ΕλληνικώνΕλληνικών ΒιομηχανιώνΒιομηχανιών, , ΣυντονιστήςΣυντονιστής ΒιομηχανικώνΒιομηχανικών ΥποδομώνΥποδομών

καικαι ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
7.7. ΠΠ.. ΑγνιάδηςΑγνιάδης, , ΚεντρικήΚεντρική ΈνωσηΈνωση ΕπιμελητηρίωνΕπιμελητηρίων ΕλλάδοςΕλλάδος

8.8. ΙΙ. . ΣπανόςΣπανός, , ΤεχνικόΤεχνικό ΕπιμελητήριοΕπιμελητήριο ΕλλάδοςΕλλάδος
9.9. ΔρΔρ. . ΜΜ.. ΧάλαρηςΧάλαρης, , ΈνωσηΈνωση ΕλλήνωνΕλλήνων ΧημικώνΧημικών, , ΓενικόςΓενικός ΓραμματέαςΓραμματέας

10.10. ΠΠ. . ΣκαρλάτοςΣκαρλάτος, , ΣύνδεσμοςΣύνδεσμος ΕλληνικώνΕλληνικών ΧημικώνΧημικών ΒιομηχανιώνΒιομηχανιών, , ΓενικόςΓενικός ΔιευθυντήςΔιευθυντής
11.11. ΓΓ. . ΗλιόπουλοςΗλιόπουλος, , ΠανελλήνιοςΠανελλήνιος ΣύλλογοςΣύλλογος ΧημικώνΧημικών ΜηχανικώνΜηχανικών, , ΠρόεδροςΠρόεδρος
12.12. ΣΣ.. ΔιαμαντίδηςΔιαμαντίδης, , ΠανελλήνιοςΠανελλήνιος ΣύλλογοςΣύλλογος ΔιπλωματούχωνΔιπλωματούχων ΜηχανολόγωνΜηχανολόγων –– ΗλεκτρολόγωνΗλεκτρολόγων, , 

ΓενικόςΓενικός ΓραμματέαςΓραμματέας
13.13. ΚΚ. . ΛιάναΛιάνα, , ΕΛΟΤΕΛΟΤ
14.14. ΑΑ. . ΚλαουδάτοςΚλαουδάτος, , ΕμπορικόΕμπορικό ΒιομηχανικόΒιομηχανικό ΕπιμελητήριοΕπιμελητήριο ΑθηνώνΑθηνών, , ΜέλοςΜέλος ΔΔ..ΣΣ..
15.15. ΦΦ.. ΚουρμούσηςΚουρμούσης, , ΈνωσηΈνωση ΠτυχιούχωνΠτυχιούχων ΠεριβαλλοντολόγωνΠεριβαλλοντολόγων ΕλλάδοςΕλλάδος, , ΕιδικόςΕιδικός ΓραμματέαςΓραμματέας



ΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορία
««ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείριση»»

ΤοΤο ΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείο ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ((Management Management AAward for ward for 
SSustainable ustainable DDevelopmentevelopment) ) απονέμεταιαπονέμεται σεσε ένανέναν οργανισμόοργανισμό μεμε ξεκάθαρηξεκάθαρη
στρατηγικήστρατηγική στονστον τομέατομέα τηςτης βιώσιμηςβιώσιμης ανάπτυξηςανάπτυξης. . ΟΟ οργανισμόςοργανισμός θαθα πρέπειπρέπει νανα
διαθέτειδιαθέτει σαφείςσαφείς στόχουςστόχους γιαγια τητη μείωσημείωση τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών τουτου
επιπτώσεωνεπιπτώσεων, , δείκτεςδείκτες γιαγια τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση καικαι τοντον έλεγχοέλεγχο αυτώναυτών, , ενδείξειςενδείξεις
δημοσιοποίησηςδημοσιοποίησης τηςτης επίδοσήςεπίδοσής τουτου, , νανα επιδεικνύειεπιδεικνύει έμπρακτηέμπρακτη δέσμευσηδέσμευση στηνστην
πιστοποίησηπιστοποίηση τωντων συστημάτωνσυστημάτων διαχείρισηςδιαχείρισης μεμε βάσηβάση τατα αναγνωρισμένααναγνωρισμένα
πρότυπαπρότυπα (EMAS, ISO 14001), (EMAS, ISO 14001), καικαι νανα έχειέχει αναπτύξειαναπτύξει μμηχανισμούςηχανισμούς γιαγια τηντην
εφαρμογήεφαρμογή θεμάτωνθεμάτων εταιρικήςεταιρικής κοινωνικήςκοινωνικής ευθύνηςευθύνης. . 



ΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορία
««ΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικόΟικολογικό ΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόνΠροϊόν»»

ΤοΤο ΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείο ΟικολογικούΟικολογικούΟικολογικούΟικολογικούΟικολογικούΟικολογικούΟικολογικούΟικολογικού ΠροϊόντοςΠροϊόντοςΠροϊόντοςΠροϊόντοςΠροϊόντοςΠροϊόντοςΠροϊόντοςΠροϊόντος ((Product Award for Product Award for SSustainable ustainable 
DDevelopmentevelopment) ) απονέμεταιαπονέμεται σεσε ένανέναν οργανισμόοργανισμό, , πουπου έχειέχει αναπτύξειαναπτύξει έναένα
προϊόνπροϊόν ήή μιαμια υπηρεσίαυπηρεσία πουπου συμβάλλεισυμβάλλει σημαντικάσημαντικά στηστη βιώσιμηβιώσιμη ανάπτυξηανάπτυξη. . ΤοΤο
προϊόνπροϊόν ήή ηη υπηρεσίαυπηρεσία μπορείμπορεί νανα αποτελείαποτελεί έναένα νέονέο ήή τροποποιημένοτροποποιημένο σχέδιοσχέδιο ήή
μιαμια καινοτόμοκαινοτόμο εφαρμογήεφαρμογή ενόςενός ήδηήδη υπάρχοντοςυπάρχοντος. . ΤοΤο προϊόνπροϊόν ήή ηη υπηρεσίαυπηρεσία θαθα
πρέπειπρέπει νανα καλύπτεικαλύπτει τιςτις ανάγκεςανάγκες τωντων καταναλωτώνκαταναλωτών ελαχιστοποιώνταςελαχιστοποιώντας
ταυτόχροναταυτόχρονα τητη χρήσηχρήση τωντων φυσικώνφυσικών πόρωνπόρων καικαι τωντων τοξικώντοξικών υλικώνυλικών κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τουτου κύκλουκύκλου ζωήςζωής τουτου, , νανα είναιείναι οικονομικάοικονομικά βιώσιμοβιώσιμο καικαι ηη συνολικήσυνολική
διαδικασίαδιαδικασία παραγωγήςπαραγωγής--κατανάλωσηςκατανάλωσης νανα συμβάλλεισυμβάλλει στηνστην κοινωνικήκοινωνική πρόοδοπρόοδο. . 



ΤοΤο ΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείοΒραβείο ΚαθαρήςΚαθαρήςΚαθαρήςΚαθαρήςΚαθαρήςΚαθαρήςΚαθαρήςΚαθαρής ΤεχνολογίαςΤεχνολογίαςΤεχνολογίαςΤεχνολογίαςΤεχνολογίαςΤεχνολογίαςΤεχνολογίαςΤεχνολογίας ((Process Process AAward for ward for SSustainable ustainable 
DDevelopmentevelopment) ) απονέμεταιαπονέμεται σεσε ένανέναν οργανισμόοργανισμό πουπου έχειέχει αναπτύξειαναπτύξει ήή
εφαρμόζειεφαρμόζει μίαμία νέανέα τεχνολογίατεχνολογία παραγωγήςπαραγωγής, , πουπου συμβάλλεισυμβάλλει σημαντικάσημαντικά στηστη
βιώσιμηβιώσιμη ανάπτυξηανάπτυξη. . ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία μπορείμπορεί νανα αναφέρεταιαναφέρεται σεσε μιαμια τελείωςτελείως νέανέα
εφαρμογήεφαρμογή ήή σεσε μιαμια καινοτόμοκαινοτόμο τεχνικήτεχνική μιαςμιας ήδηήδη υπάρχουσαςυπάρχουσας. . ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία
θαθα πρέπειπρέπει νανα αυξάνειαυξάνει τηντην αποδοτικότητααποδοτικότητα τωντων πόρωνπόρων, , νανα μειώνειμειώνει τιςτις
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις τουτου κύκλουκύκλου ζωήςζωής τουτου παραγόμενουπαραγόμενου προϊόντοςπροϊόντος, , 
νανα προωθείπροωθεί τιςτις ανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας, , νανα αποφεύγειαποφεύγει τητη χρήσηχρήση
βλαβερώνβλαβερών ουσιώνουσιών, , νανα μειώνειμειώνει τιςτις εκπομπέςεκπομπές καικαι τατα απόβλητααπόβλητα καικαι τέλοςτέλος νανα
προσφέρειπροσφέρει τητη δυνατότηταδυνατότητα γιαγια ευρύτερηευρύτερη υιοθέτησηυιοθέτηση τωντων καινοτόμωνκαινοτόμων πτυχώνπτυχών
τηςτης ενεν λόγωλόγω τεχνολογίαςτεχνολογίας απόαπό άλλουςάλλους οργανισμούςοργανισμούς. . 

ΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορίαΚατηγορία
«Καθαρή Τεχνολογία«Καθαρή Τεχνολογία»»


