ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ EMAS 2014
Εισαγωγή
Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τη διεξαγωγή
των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2014 για να τιμήσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
οργανισμών που έχουν διακριθεί στη θεματική ενότητα «Αποτελεσματικές οικολογικές
καινοτομίες που συνεισφέρουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων»
(Effective eco-innovations supporting improvements in environmental performance).
Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε τιμητική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο
Hannover της Γερμανίας, στις 7-11 Απριλίου 2014, παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση
IndustrialGreenTec.
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2014 θα απονεμηθούν στις ακόλουθες έξι (6) κατηγορίες
οργανισμών που είναι καταχωρισμένοι στο μητρώο EMAS:
Α. Σε οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα
1. Πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους,
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. €)
2. Μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €)
3. Μεσαίες επιχειρήσεις (που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €)
4. Μεγάλες επιχειρήσεις (που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. €)
Β. Σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα
5. Μικροί δημόσιοι οργανισμοί (που διοικούν λιγότερους από 10.000 κατοίκους ή
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €)
6. Μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί (που διοικούν περισσότερους από 10.000
κατοίκους ή που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και των
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. €).
Σε εθνικό επίπεδο και βάσει των υποψηφιοτήτων, η ελληνική Επιτροπή EMAS θα
προκρίνει έναν οργανισμό από κάθε κατηγορία για την υποψηφιότητά του στην
αντίστοιχη κατηγορία των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS. Όλες οι εθνικές υποψηφιότητες
των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. θα αξιολογηθούν από ειδική κριτική επιτροπή, η οποία θα
συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα απονείμει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS
στους έξι νικητές των Βραβείων EMAS 2014.
Δικαιούχοι Συμμετοχής στα Βραβεία EMAS
Δικαίωμα συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS έχουν όλοι οι καταχωρισμένοι στο
EMAS οργανισμοί που θα διακριθούν από την Ελληνική Επιτροπή EMAS, σε κάθε μία από
τις παραπάνω έξι (6) κατηγορίες, κατόπιν αξιολόγησης που θα διεξάγει η Επιτροπή EMAS
επί των επιδόσεων των υποψήφιων οργανισμών στο θεματικό αντικείμενο των φετινών
βραβείων EMAS.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οργανισμοί εγγεγραμμένοι στο ελληνικό μητρώο EMAS
που να μην έχουν κερδίσει το Ευρωπαϊκό Βραβείο EMAS τις δύο προηγούμενες χρονιές
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για τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στην πιο πρόσφατη
επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση καθώς και σε κάθε άλλη συμπληρωματική
πληροφόρηση που θα καταθέσει ο οργανισμός, σύμφωνα με τις οδηγίες στη σχετική
αίτηση συμμετοχής.
Δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία απαιτεί μακρά περίοδο εφαρμογής (έρευνα και
ανάπτυξη, υλοποίηση και αποτίμηση), όλα τα μέτρα οικολογικής καινοτομίας τα οποία
έχουν υλοποιηθεί κατά διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (δηλαδή έχουν υλοποιηθεί το
2011, 2012 και το 2013), μπορούν να αξιολογηθούν για την υποψηφιότητα ενός
οργανισμού στα Βραβεία EMAS, υπό τη συνθήκη ότι ο οργανισμός αυτός μπορεί να
αποδείξει ότι ήταν ήδη καταχωρισμένος στο μητρώο EMAS τουλάχιστον ένα χρόνο πριν
την εφαρμογή του εκάστοτε μέτρου οικολογικής καινοτομίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι βέβαια τα μέτρα αυτά να έχουν αποφέρει
(σημαντική) βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης που περιγράφεται στην
περιβαλλοντική δήλωση EMAS ενός οργανισμού.
Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή
τους στα ευρωπαϊκά βραβεία EMAS μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2014, προς την ελληνική
Επιτροπή EMAS. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου a.economopoulou@prv.ypeka.gr του Τμήματος Διεθνών
Δραστηριοτήτων και Θεμάτων Ε.Ε. του ΥΠΕΚΑ έως την ως άνω καταλυτική ημερομηνία
(επιτρεπόμενο μέγεθος ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι 5MB).
Αναλυτική πληροφόρηση για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2014 είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής για τα Βραβεία EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm.
όπου οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για τα
κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων προς τους εθνικούς
αρμόδιους φορείς του EMAS με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης συμμετοχής στα
Βραβεία EMAS 2014.
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