ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ EMAS 2014
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS, τα οποία διεξάγονται κάθε χρόνο από το 2005 μέχρι
σήμερα, αποτελούν τα σημαντικότερα βραβεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που
αποδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εξέχουσες εταιρείες και δημόσιες
αρχές, με στόχο την προώθηση του κοινοτικού συστήματος οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου EMAS (κανονισμός ΕΚ αριθ. 1221/2009) και την
επιβράβευση των περιβαλλοντικών προσπαθειών των καταχωρισμένων στο EMAS
οργανισμών που επιδεικνύουν ξεχωριστές επιδόσεις στην θεματική ενότητα των
βραβείων κάθε χρονιάς.
Φέτος, η απονομή των Βραβείων EMAS 2014 πραγματοποιήθηκε σε τιμητική
εορταστική τελετή στο κάστρο «Hanover’s Neues Rathaus» κοντά στο ιστορικό
κέντρο της πόλης Hannover της Γερμανίας, στις 07-04-14. Τα Βραβεία
απονεμήθηκαν σε έξι κατηγορίες οργανισμών: σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε
μικρές επιχειρήσεις, σε μεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μικρούς
δημόσιους οργανισμούς και σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς.
Στις παραπάνω έξι κατηγορίες οργανισμών διακρίθηκαν και προκρίθηκαν αρχικά
29 εθνικές υποψηφιότητες από τα Κ-Μ της Ε.Ε., στο θεματικό αντικείμενο:
«Αποτελεσματικές οικολογικές καινοτομίες που συνεισφέρουν στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων» . Από τις εθνικές αυτές υποψηφιότητες, η ευρωπαϊκή
επιτροπή βραβείων που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε και
επέλεξε τους έξι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2014, σε κάθε μία από
τις άνωθεν έξι κατηγορίες οργανισμών, βάσει των περιβαλλοντικών δηλώσεων και
των αναλυτικών ερωτηματολογίων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι οργανισμοί.
Στη χώρα μας, η ελληνική εταιρεία ΒΑΣ. & ΑΙΚ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε. προκρίθηκε
για τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2014 στην κατηγορία των
πολύ μικρών επιχειρήσεων, βάσει της αξιολόγησης και της αναλυτικής
βαθμολογίας που της απένειμε η Επιτροπή EMAS (ως ο αρμόδιος φορέας στην
Ελλάδα για την εφαρμογή του κανονισμού EMAS) και κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Επιτροπής και υπογραφής της υπ΄αρ. 9461/237/20-02-14 απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ για την επίσημη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS.
Κατά την τελετή απονομής των Βραβείων, τιμήθηκαν από την Ε. Επιτροπή όλες οι
υποψηφιότητες για την εθνική τους πρόκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS.
Εν συνεχεία ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν οι νικητές των Ευρωπαϊκών
Βραβείων EMAS, όπου η ελληνική υποψηφιότητα της εταιρείας ΒΑΣ. & ΑΙΚ.
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε. διακρίθηκε και κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο EMAS 2014
στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η βράβευση της εταιρείας ΒΑΣ. & ΑΙΚ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ, αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική
αναγνώριση των περιβαλλοντικών προσπαθειών και των επιδόσεων της εταιρείας
στο θεματικό αντικείμενο των φετινών Βραβείων EMAS. Η εν λόγω εταιρεία με τον
δ.τ.
«ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ
Ο
ΚΛΗΜΗΣ»
δραστηριοποιείται
στην
παραγωγή
πυρηνοκάρβουνου (briquettes) στην θέση Ρωμέϊκα Ασπροχώματος Ν. Μεσσηνίας.
Η πρώτη ύλη παραγωγής είναι το πυρηνόξυλο, το οποίο καίγεται ατελώς και τα
υπολείμματα της καύσης δεν διατίθενται σαν απόβλητα στο περιβάλλον αλλά
αναμιγνύονται με νερό, πρεσάρονται και μετά ξηραίνονται για την παραγωγή
πυρηνοκάρβουνου (Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αρ. 1007034).
Αναλυτικά, όλοι οι νικητές των φετινών Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS, στις έξι
κατηγορίες οργανισμών, είναι οι ακόλουθοι:

Κατηγορία

Νικητές Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS
2014

Χώρα

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

VAS. & EK. KOTTARIDI G.P.

Ελλάδα

Μικρές επιχειρήσεις

HR Björkmans Entrémattor AB

Σουηδία

Μεσαίες επιχειρήσεις

Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden
mbH

Γερμανία

Μεγάλες επιχειρήσεις

Voestalpine VAE + Weichensysteme +
HYTRONICS GmbH

Αυστρία

Μικροί δημόσιοι οργανισμοί

Aeropuerto de Menorca

Ισπανία

Μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί

Umweltbundesamt

Γερμανία

Κατά την τελετή απονομής των Βραβείων, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez
Potočnik, δήλωσε:
«Είναι πραγματική ευχαρίστηση να βλέπουμε τα επίπεδα της δημιουργικότητας,
της αριστείας και της εμπλοκής που επιδεικνύουν οι υποψηφιότητες στα

Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS. Η οικολογική καινοτομία φέρνει όχι μόνο
περιβαλλοντικά οφέλη αλλά καθιστά επίσης επιχειρηματική λογική. Έτσι, είμαι
υπερήφανος να συγχαρώ όλους τους νικητές των βραβείων EMAS για τις
εξαιρετικές οικολογικές τους καινοτομίες. Επιδεικνύουν παραδείγματα της
δημιουργικότητας που χρειαζόμαστε για να αρχίσουμε τη μετάβαση προς μια
κυκλική οικονομία. Συνεχίστε την καλή δουλειά!»

