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Η Eurobank βραβεύεται ως η πιο πράσινη μεγάλη εταιρία στην Εσρώπη! 

 

Τν Δπξωπαϊθό Βξαβείν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο “EMAS Αward 2011” 

θαηέθηεζε ε Eurobank EFG ζηνλ Δπξωπαϊθό δηαγωληζκό πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο EMAS Awards, ζηελ θαηεγνξία ηωλ κεγάιωλ επηρεηξήζεωλ.  Σην 

δηαγωληζκό ζπκκεηείραλ 36 εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί πνπ εθπξνζώπεζαλ 15 

Δπξωπαϊθέο ρώξεο, κε ηελ Διιάδα λα εθπξνζωπείηαη κόλν από ηελ Eurobank. Αμίδεη 

λα ζεκεηωζεί όηη ε Eurobank είλαη ε πξώηε ηξάπεδα ζε επξωπαϊθό επίπεδν πνπ 

θαηαθηά ηε δηάθξηζε απηή από ην 2002 πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ν ζεζκόο απηόο.  

 

Σην δηαγωληζκό  Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο EMAS Awards, ε Eurobank 

ζπκκεηέρεη γηα ηξία ζπλερόκελα ρξόληα (2009 – 2011), έρνληαο επηηύρεη λα είλαη ε 

κόλε επηρείξεζε πνπ εθπξνζωπεί ηελ Διιάδα. Σην δηαγωληζκό ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο 

θαη δεκόζηνη νξγαληζκνί ηωλ ρωξώλ ηεο Δπξώπεο πνπ δηαγωλίδνληαη ζε εηδηθέο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηνλ ηξόπν ελζωκάηωζεο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ 

ζεκάηωλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Ο θεηηλόο δηαγωληζκόο, κε ζεκαηηθή ελόηεηα ηελ ζπκκεηνρή ηωλ ελδηαθεξόκελωλ 

κεξώλ (πεξηιακβαλόκελωλ θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ) ζηελ βειηίωζε ηωλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεωλ, νινθιεξώζεθε ζηελ Κξαθνβία ηεο Πνιωλίαο (ηε ρώξα 

πνπ αζθεί απηή ηελ πεξίνδν ηελ Πξνεδξία ηνπ Δπξωπαϊθνύ Σπκβνπιίνπ) ηελ Πέκπηε 

17 Ννεκβξίνπ 2011.  

 

Από ηελ δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ θύξνπο Δπηηξνπή θαζώο θαη ηελ Δπξωπαϊθή 

Δπηηξνπή, αμηνινγήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο ηξάπεδαο, ηα θαηλνηόκα θαη ζπκκεηνρηθά πξνγξάκκαηα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαθύθιωζεο, ε εθαξκνγή «πξάζηλωλ» θξηηεξίωλ ζηηο 

πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ε ελεκέξωζε ηωλ πειαηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ 

θνηλνύ γηα ηα «πξάζηλα πξνϊόληα», ε ππνζηήξημε πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεωλ θαη 

θνξέωλ θαη ε εθπξνζώπεζε ζε αλώηαηα όξγαλα ζεκαληηθώλ Γηεζλώλ Γηθηύωλ, γηα 

ηελ πξνώζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλόηεηαο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα, 

όπωο ν ΟΗΔ θαη αλαδείρζεθε ε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Eurobank, ζηε δηαθάλεηα, 

ηελ αμηνπηζηία, ηε ινγνδνζία θαη ηε ζπκκεηνρή, ωο αλαπόζπαζηα ζπζηαηηθά ηεο 

δηαρείξηζεο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάηωλ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε: 

Τε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm  

Τελ ηζηνζειίδα ηεο Eurobank: 

http://www.eurobank.gr/online/home/genericnew.aspx?code=EKEFrontidaGiaToPeri

balon&mid=858&lang=gr  
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