
Προκηρύχθηκε ο νέος κύκλος των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το 

Περιβάλλον      
 

 

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) ανακοίνωσαν την προκήρυξη του 

νέου κύκλου των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards 

for the Environment – EBAE). 

 

Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε 2 χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους 

επιδόσεις, την καινοτομία και την προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία. 

 

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό Ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος έχει ως στόχο να παρακινήσει τις 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η πρώτη διοργάνωση ανάγεται στο 1987, ενώ στην Ελλάδα διοργανώθηκαν πρώτη φορά 

πριν από 13 χρόνια. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον εθνικό διαγωνισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα 

και ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Στη συνέχεια οι ελληνικές επιχειρήσεις διαγωνίζονται σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η τελευταία πανευρωπαϊκή απονομή έλαβε χώρα το 2016 στο Ταλίν, όπου 

συμμετείχαν συνολικά 148 επιχειρήσεις από 24 χώρες (αριθμός ρεκόρ), εκ των οποίων 9 ήταν οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βραβεύτηκαν στην Αθήνα σε ειδική τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου 

έτους. 

 

Οι κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής: 

 

– Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης (Management Award) 

– Βραβείο Προϊόντος (Product Award) 

– Βραβείο Διεργασίας (Process Award) 

– Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award) 

 

Οι βραβευθέντες στις παραπάνω κατηγορίες διαγωνίζονται και στην υποκατηγορία Βιοποικιλότητα 

(Biodiversity). 

 

Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης για πολύ 

μικρές (micro) και μικρές (small) επιχειρήσεις και Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης για μεσαίες 

(medium) μεγάλες (large) επιχειρήσεις. 

 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελούν υπό την 

αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
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