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ΒραΒεία στίσ σημαντίκότερεσ δρασείσ γία τό περίΒαλλόν
Σε μία ιδιαίτερα εορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά φέτος, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018,  

η τελετή απονομής των Environmental Awards 2018.

Διοργάνωση Official Publications

Σε μία λαμπρή τελετή 
στο κτήμα Αριάδνη 
στη Βαρυμπόμπη, 
περισσότερα από 300 
υψηλόβαθμα στελέχη 
επιχειρήσεων και 
εκπρόσωποι Δημόσιων 
Φορέων παρακολούθησαν 
την απονομή βραβείων 
στις καλύτερες πρακτικές 

της χώρας για την προστασία του Περιβάλλοντος και 
την αειφορία, οι οποίες διακρίθηκαν μέσω αδιάβλητης 
διαδικασίας, από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή 
επιστημόνων και experts σε θέματα περιβάλλοντος. Τα 
βραβεία διοργανώνει η Boussias Communications και 
παρουσίασε η δημοσιογράφος Νικολέττα Κρητικού. 

Σημαντική ήταν η αύξηση συνολικά των εταιρειών 
που διαγωνίστηκαν αλλά και των υποψηφιοτήτων που 
υποβλήθηκαν, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία 
της βράβευσης σε πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν και 
υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αειφορία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συνεισφορά 
επιχειρήσεων και οργανισμών στην εθνική οικονομία και 
την κοινωνία. Ηχηρά ονόματα επιχειρήσεων από πολλούς 
διαφορετικούς κλάδους διακρίθηκαν για τις δράσεις και τις 
πρωτοβουλίες τους, παράλληλα με λαμπρούς εκπροσώπους 
μικρομεσαίων ή και μικρών  ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Η Πρόεδρος της 
Κριτικής Επιτροπής 
των βραβείων Δρ. Κάτια 
Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια 
Πρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Διεθνών 
Σχέσεων στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, 
Καθηγήτρια της 
Σχολής Περιβάλλοντος, 

Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένης Οικονομίας, μεταξύ 
άλλων επισήμανε στην εναρκτήρια ομιλία της:  
«Σήμερα δείχνουμε απτά παραδείγματα, μέσα 
από τις δράσεις των εταιρειών που βραβεύονται, 
τα οποία αποδεικνύουν ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων, καθώς μειώνεται η σπατάλη ακριβών 
πόρων – πρώτων υλών και ενέργειας, μειώνεται 
το κόστος διαχείρισης αποβλήτων με την αύξηση 
της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης και βελτιώνεται η δημόσια εικόνα της 
επιχείρησης /οργανισμού. Τα βραβεία στοχεύουν να 
δημιουργήσουν συνθήκες ευγενούς συναγωνισμού 
μεταξύ των συμμετεχόντων με σκοπό την προώθηση 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καθώς επίσης να 
αναδείξουν την κοινωνική συνεισφορά επιχειρήσεων, 
οργανώσεων, ατόμων, στην υλοποίηση δράσεων για την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση». 

Παρουσιάστρια των βραβείων, 
δημοσιογράφος, Νικολέττα Κρητικού

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής  
των βραβείων Δρ. Κάτια Λαζαρίδη
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Τιμητικά Βραβεία
Ιδιαίτερη θέση στη βραδιά είχαν οι απονομές των Τιμητικών Βραβείων που επιλέχθηκαν από την Κριτική 
Επιτροπή εκτός διαδικασίας υποβολής. Αυτά τα βραβεία απονεμήθηκαν στον Ζαν-Ζακ Λεσουέρ (ιδρυτή 
του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου), στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη (το βραβείο παρέλαβε η Ανδρονίκη 
Τσαρούχη-Γρυπάρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος) και στην Helmepa (το βραβείο παρέλαβε ο Κωνσταντίνος 
Ανδρεάδης) για την ευαισθητοποίηση, το έργο και την προσφορά τους στο περιβάλλον στους τομείς 
δραστηριοποίησής τους. 

Τιμητικό βραβείο για το έργο 
που επιτελεί στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού  για 
την προστασία των ζώων και του 
περιβάλλοντος  στο Αττικό Ζωολογικό

Τιμητικό βραβείο για το έργο του 
Ιδρύματος στη διαφύλαξη και 
ανάδειξη της ιστορίας και του 
πολιτισμού, που αποτελούν τομείς 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Τιμητικό βραβείο για το 35ετές έργο 
της Ένωσης στην προαγωγή της 
περιβαλλοντικής συνείδησης σε 
όλες τις βαθμίδες της ναυτιλιακής 
κοινότητας
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Χορηγός κατηγορίας Energy Mastering των βραβείων ήταν η MAS και Υποστηρικτής η Redex.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των βραβείων www.environmental.gr, προκειμένου να δείτε τον πίνακα των νικητών και 
φωτογραφίες από την τελετή απονομής.

Grand Βραβεία
Τέσσερις εταιρείες αναδείχθηκαν μεγάλοι νικητές 
της βραδιάς, λαμβάνοντας την ύψιστη διάκριση 
Grand Award για την εξαιρετική πορεία, τη 
δέσμευσή τους και τους φιλόδοξους στόχους τους 
στη διαρκή περιβαλλοντική βελτίωση και βιώσιμη 
ανάπτυξη:  
Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων ‘’Πίνδος’’ έλαβε Grand Award Waste 
Management, η ΑΒ Βασιλόπουλος έλαβε Grand 
Award Energy Mastering, η SUNLIGHT Recycling 
έλαβε Grand Award Circular Economy και ο 
ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου) έλαβε Grand Award Climate 
Protection.

Χρυσοί Νικητές
Gold βραβεία για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις 
κατέκτησαν οι παρακάτω εταιρείες ή φορείς: 
Mega Disposables, Cyta, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ- 
Διυλιστήρια Κορίνθου, ΕΠΑΔΥΜ, Όμιλος ΟΤΕ, 
Αιολική Μήλου, DUNAPACK VIOKYT PACKAGING, 
ΕΥΔΑΠ, MAS, powerPerfector, WIND Ελλάς, 
Πλαστικά Θράκης Pack-Eργοστάσιο Ιωαννίνων, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Knauf Γυψοποιία 
- Redex, BARILLA HELLAS, Elawon, Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία, Porto Carras Grand Resort, UNI-
PHARMA Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια, 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ), Ανταποδοτική Ανακύκλωση, ΑΒ 
Βασιλόπουλος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Xορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός Κατηγορίας Energy Mastering 

Χορηγός Venue

Υποστηρικτής

Ζαν-Ζακ Λεσουέρ Ανδρονίκη Τσαρούχη-Γρυπάρη Κωνσταντίνος Ανδρεάδης


