Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβραβεύει τους
πρωταθλητές στην οικολογική καινοτομία
Επτά εταιρείες από 6 διαφορετικές χώρες έλαβαν το πρώτο βραβείο στα
Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards
for the Environment - EBAE), στον διαγωνισμό ο οποίος επιβραβεύει τις
επιχειρήσεις που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της
οικολογικής καινοτομίας.
Οι νικητές ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων
στις 14 Νοεμβρίου στην Βιέννη (Αυστρία), στα πλαίσια του “Growth in Transition”
conference, παρουσία του κ. Jürgen Schneider, Γενικού Διευθυντή του
Αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Βιώσιμης Ανάπτυξης & Τουρισμού.
Κατά την διάρκεια της τελετής, ο κ. Gilles Gantelet, Διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment),
ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο σταυροδρόμι μετασχηματισμού της σε μια
πιο βιώσιμη οικονομία και ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι ζωτικός στην
προώθηση αυτής της αλλαγής. Οι νικητές και οι φιναλίστ των βραβείων έχουν
κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας μηδενικών ρύπων,
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και γενικότερα προς την κυκλική οικονομία και
σήμερα επιβραβεύουμε τα επιτεύγματά τους. Οι εταιρείες αυτές αποδεικνύουν ότι η
οικολογική καινοτομία δεν αφορά μόνο στην προστασία του πλανήτη μας.
Αποτελεί επίσης μια εξαιρετική επιχειρηματική στρατηγική και διαδραματίζει
σημαίνοντα ρόλο στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.»
Ιστορικό
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business
Awards for the Environment – ΕΒΑΕ), μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( European Commission’s DirectorateGeneral for the Environment), επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που συνδυάζουν την
καινοτομία με την ανταγωνιστικότητα και τις πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές
επιδόσεις.
Τα βραβεία διοργανώνονται ανά διετία και υποστηρίζονται από αντίστοιχους
εθνικούς διαγωνισμούς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες που
συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον διαγωνισμό μπορούν να προταθούν
μόνο από τον αντίστοιχο φορέα που διοργανώνει τα βραβεία σε εθνικό επίπεδο.
Κατά τον διετή κύκλο 2018-2019 (10η κατά σειρά διοργάνωση) υποβλήθηκαν 161

υποψηφιότητες από 19 Ευρωπαϊκές χώρες.
****************
Φωτογραφίες της τελετής είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.flickr.com/photos/eu_environment/albums/72157702109280631
Περισσότερες πληροφορίες για τους νικητές και για διαγωνισμούς παλαιότερων
ετών θα βρείτε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html.
****************

2018-2019 EBAE Νικητές (Winners), Φιναλίστ
(Runner-Ups) και Ανερχόμενες Εταιρείες (Rising
Stars)
(Rising Stars: εταιρείες που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση
στους κριτές, αλλά τελικά δεν προτάθηκαν προς βράβευση)
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (PRODUCT &
SERVICES AWARD)
Το βραβείο αναδεικνύει την επιτυχή διάθεση στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή
υπηρεσίας, που συμβάλλει σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη.
Νικητής:
• Efficient Energy GmbH (μικρή επιχείρηση, Γερμανία) – Η εταιρεία
βραβεύτηκε για το προϊόν "eChiller", έναν ψύκτη υψηλής ενεργειακής
απόδοσης με ελάχιστο αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Φιναλίστ:
• AFULudine (πολύ μικρή επιχείρηση, Γαλλία)
• Plastic Repair System 2011 S.L. (πολύ μικρή επιχείρηση, Ισπανία)
• Water&Soil (πολύ μικρή επιχείρηση, Ουγγαρία)
Rising Star:
• EC-OG (μικρή επιχείρηση, Ηνωμένο Βασίλειο)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT
AWARD)
Το βραβείο αναδεικνύει έναν οργανισμό (ή ομάδα οργανισμών) με στρατηγικό
όραμα και διοικητική οργάνωση, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην βελτίωση
των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Για πρώτη φορά φέτος, το Βραβείο
Οργάνωσης & Διοίκησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μοιράστηκε σε
δύο εταιρείες.

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (Micro and Small
Businesses)

Νικητές:
• A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. (μικρή επιχείρηση, Ισπανία) –
Αυτή η εταιρεία βιοτεχνολογίας βραβεύτηκε για την ενσωμάτωση στην
στρατηγική της των στόχων της βιώσιμης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης.
• Jean Bouteille (μικρή επιχείρηση, Γαλλία) – Ένα σύστημα μηδενικών
εκπομπών ρύπων, που συνδυάζει επαναχρησιμοποίηση επιστρεφόμενων
γυάλινων φιαλών με το σύστημα χύδην.
Φιναλίστ:
• KLIMIS (VAS. & EK. KOTTARIDI GP) (πολύ μικρή επιχείρηση, Ελλάδα)
• Glenuig Inn (πολύ μικρή επιχείρηση, Ηνωμένο Βασίλειο)

Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις (Medium and Large
Businesses)
Νικητής:
• Arçelik A.Ş. (μεγάλη επιχείρηση, Τουρκία) – Η εταιρεία αναπτύσσει και
παράγει διαρκή καταναλωτικά αγαθά και βραβεύτηκε για την
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προσέγγισή της στην κατεύθυνση
μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ολόκληρο τον κύκλο ζωής
των προϊόντων της.
Φιναλίστ:
• Bonduelle Group (μεγάλη επιχείρηση, Γαλλία)
• Paterson Arran (μεσαία επιχείρηση, Ηνωμένο Βασίλειο)
• PepsiCo Turkey (μεγάλη επιχείρηση, Τουρκία)
• Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH (μεσαία επιχείρηση, Αυστρία)
Rising Star:
• BIOFILTER Co. (μεσαία επιχείρηση, Ουγγαρία)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ (BUSINESS PROCESS AWARD)
Το βραβείο αναδεικνύει την επιτυχημένη εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας στο
πεδίο της διεργασίας ή της παραγωγής μιας επιχείρησης.
Νικητής:
• ecop Technologies GmbH (μικρή επιχείρηση, Αυστρία) – Η εταιρεία, μέσα
από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης που διατηρεί, έχει εξελίξει και θέσει σε
παραγωγή μια καινοτόμο περιστροφική αντλία θερμότητας, η οποία είναι
προσαρμοσμένη σε βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.
Φιναλίστ:
• DSM-Niaga (μικρή επιχείρηση, Ολλανδία)
• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret a.ş. (μεγάλη επιχείρηση, Τουρκία)
• WAGA-ENERGY SA (μικρή επιχείρηση, Γαλλία)
Rising Stars:
• EKONEK Innovación en Valorización de Subproductos S.L. (πολύ
μικρή επιχείρηση, Ισπανία)
• Viessmann
Refrigeration Solutions GmbH (μεγάλη επιχείρηση,
Γερμανία)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΧΩΡΑ
(DEVELOPING COUNTRY COOPERATION AWARD)

Το βραβείο αναδεικνύει μια διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, στην οποία
εμπλέκονται κατ’ ελάχιστο μια ιδιωτική επιχείρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
μια επιχείρηση από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα ή μη κυβερνητική οργάνωση
από αναπτυσσόμενη χώρα ή χώρα με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο.
Νικητής:
• EOSTA B.V. (μεσαία επιχείρηση, Ολλανδία) – Η εταιρεία βραβεύτηκε για
την καμπάνια "True Cost of Food", η οποία υπολογίζει και δημοσιοποιεί τα
μη υπολογιζόμενα κόστη (κρυφά κόστη) του συστήματος παραγωγής,
διανομής και κατανάλωσης τροφίμων.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
(BUSINESS & BIODIVERSITY AWARD)
Το βραβείο αναδεικνύει ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο οργάνωσης &
διοίκησης ή διάθεσης στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας ή υιοθέτησης διεργασίας
ή συνεργασίας με αναπτυσσόμενη χώρα, που συμβάλλει αποφασιστικά στην
ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην υποστήριξη των φυσικών
οικοσυστημάτων.
Νικητής:
• SUEZ SPAIN (μεγάλη επιχείρηση, Ισπανία) – Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στους τομείς των υδάτων και των αποβλήτων και βραβεύτηκε για την
πρωτοποριακή πολιτική της για τη βιοποικιλότητα που εφαρμόζεται σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, προστασίας φυσικών πόρων κλπ.
Φιναλίστ:
• GTOI (Grands Travaux de l'Océan Indien) (μεγάλη επιχείρηση, Γαλλία)
• SKAI Media Group (μεγάλη επιχείρηση, Ελλάδα)
• Red Eléctrica de España, S.A.U. (μεγάλη επιχείρηση, Ισπανία)
Rising Stars:
• Baumann Hydrotec GmbH & Co. KG (μικρή επιχείρηση, Γερμανία)
• EnTrade (μικρή επιχείρηση, Ηνωμένο Βασίλειο)

