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Eco Living στην πράξη! 
Σημαντικές «πράσινες» πρωτοβουλίες ανέδειξαν τα Green Awards. Ο νεοσύστατος θεσμός της 

Boussias έχει στόχο την επιβράβευση πρακτικών και προϊόντων που κάνουν πράξη το green 
lifestyle και την «πράσινη» οικονομία. Για την εφαρμογή τους, διακρίθηκαν δεκάδες εταιρείες από 

μια ευρεία γκάμα κλάδων, που εκτείνεται από την ομορφιά στη φιλοξενία και από την ατομική 
υγιεινή στην τραπεζική και τις startups. 

Της Κατερίνας Κυρίτση, kkyritsi@boussias.com 

Το Eco Living στην πράξη ήρθαν να τιμήσουν τα 
νεοσύστατα Green Awards, τα οποία διοργάνωσε, 
για πρώτη φορά, η Boussias, υπό την αιγίδα του 
Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και της 
Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. 
Αν και, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών 
που επικρατούν, έλειψε η λαμπερή τελετή απονομής, 
οι λύσεις και προτάσεις σχετικά με το green lifestyle 
και την green οικονομία έδωσαν δυναμικά το «παρών», 
καθώς οι εταιρείες που συμμετείχαν διατήρησαν την 
αισιοδοξία και τις θετικές προοπτικές για τον πλανήτη 
μας, αναδεικνύοντας αντίστοιχα «πράσινα» προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, 
απονεμήθηκαν τρία Platinum, 11 Gold, 12 Silver και 
επτά Bronze βραβεία. Την αξιολόγηση ανέλαβαν 33 
διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, θεσμικοί παράγοντες, 
επιστήμονες και επαγγελματίες από τον χώρο της 
Οικολογίας, της Βιωσιμότητας, του Περιβάλλοντος και 
της Αειφορίας.

Platinum διακρίσεις  
για τους τρεις κορυφαίους νικητές 
Την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, τα Platinum 
βραβεία, απέσπασαν τρεις εταιρείες, που αξιολογήθηκαν 
για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αναπτυξιακές 
διαδικασίες τους, που προωθούν το green lifestyle και 
την green οικονομία, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη 

βαθμολογία. Στον πυλώνα Green Products, Platinum 
βραβείο απέσπασε το Αρκάδι Υγρό Πράσινο Σαπούνι 
Χεριών με Αντιβακτηριδιακό Παράγοντα της εταιρείας 
Αρκάδι ΑΕ. Στον πυλώνα Green Services, Platinum 
απονεμήθηκε στο Kallichoron Art Boutique Hotel της 
Καλλίχωρον, ενώ στον πυλώνα Sustainable Development/ 
Operations/ Technology, το Platinum κέρδισε η green 
startup BlueCycle: Beyond Marine Plastic Waste. 

Gοld βραβεία για «χρυσές» πρωτοβουλίες
Αναφορικά με τις 11 Χρυσές διακρίσεις της βραδιάς, 
στον πυλώνα Products απονεμήθηκαν ένα Gold 
βραβείο στη startup BlueCycle στην κατηγορία Green 
Home Product, στην Klorane στην κατηγορία Green 
Cosmetics Product, στην Αρκάδι ΑΕ στην κατηγορία 
Green Daily Care, στον όμιλο Ηρακλής στην κατηγορία 
Green Building Material και στην Skg Eco Shop στην 
κατηγορία Green Consumables. Στον πυλώνα Services 
το Χρυσό βραβείο απέσπασε το Kallichoron Art Boutique 
Hotel στην κατηγορία Green Accomodation Service, ενώ 
στον πυλώνα Sustainable Development / Operations / 
Technology, βραβεύθηκαν η Ορίζων ΑΤΕ στην κατηγορία 
Green Technology Concept, η Nilo D. Papamichail & 
Co LP στην κατηγορία Green Raw Material, η AgroApps 
- Αμερικανική Γεωργική Σχολή στην κατηγορία Green 
Project, το Sani Resort στην κατηγορία Green Business 
Model και η BlueCycle στην κατηγορία Green Start up.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

Οι νικητές των βραβείων ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου,  
μέσω της ιστοσελίδας του θεσμού.

mailto:kkyritsi@boussias.com
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«Η κυκλικότητα, η ελαχιστοποίηση του αποτυπώμα-
τος άνθρακα, οι καινοτόμες λύσεις δημιουργούν 
ευκαιρίες»

«Είναι μεγάλη τιμή για την BlueCycle 
να λαμβάνει τρεις διακρίσεις στον 
νεοσύστατο θεσμό των Green 
Awards, ο οποίος αντικατοπτρίζει 
τη νέα κατεύθυνση που οφείλουν 
πλέον να λαμβάνουν υπόψη 
όλες οι επιχειρηματικές και μη 
πρωτοβουλίες. Η κυκλικότητα, η 
ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος 

άνθρακα, οι καινοτόμες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, που 
μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση της νέας τεχνολογίας 
αποτελούν το νέο πλαίσιο δραστηριότητας και δημιουργούν 
ευκαιρίες. Η δουλειά μας για τη συλλογή και αξιοποίηση 
των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων από την αλιεία και 
τη ναυτιλία μας ανταμείβει καθημερινά με μικρές “νίκες”, 
μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε και να εξελισσόμαστε 
διαρκώς».

Σουζάνα Λασκαρίδη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια, BlueCycle

«Οι ταξιδιώτες αναζητούν μια συνολική εμπειρία   
που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον»

«Η φιλοσοφία μας στο Kallichoron 
Art Boutique Hotel είναι ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει “επιχειρείν εν 
κενώ”. Στον κλάδο του τουρισμού, 
είναι πλέον εμφανής η τάση για 
επιχειρήσεις, που βασίζονται σε 
ένα υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας 
με περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευαισθησία. Οι ταξιδιώτες δεν 

αναζητούν μόνο τη διαμονή τους, αλλά μια συνολική εμπειρία 
που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον, θα προσφέρει στην 
τοπική κοινωνία και θα περιλαμβάνει τη συναναστροφή με 
τους ντόπιους και τις παραδόσεις τους.  
Η διπλή διάκριση του Kallichoron στα Green Awards αποτελεί 
άλλη μια έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου 
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο 
μας στον επισκέπτη της Αστυπάλαιας. Παράλληλα, όμως, 
μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να 
αναδείξουμε την Αστυπάλαια ως ένα αειφόρο τουριστικό 
προορισμό, πάντα με σεβασμό στον αυθεντικό χαρακτήρα 
του νησιού».

Καρολίνα Αλκαλάι, Συνιδρύτρια & Sustainability Officer, 
Kallichoron Art Boutique Hotel

«Διαχρονική προσπάθεια για προστασία                 
της οικογένειας και του περιβάλλοντος»

«Η διάκριση του νέου φυσικού, 
Αρκάδι Υγρού Πράσινου Σαπουνιού 
για τα χέρια με αντιβακτηριδιακό 
παράγοντα, 100% κατάλληλου 
για vegan, στη κατηγορία «Green 
Daily Care Product of the Year» 
των «Green Awards», αποτελεί 
το επιστέγασμα της διαχρονικής 
προσπάθειας μας για την ασφάλεια, 

τη φροντίδα και την προστασία τόσο της οικογένειας, όσο 
και του περιβάλλοντος, αντικατοπτρίζοντας, παράλληλα, 
τη νέα «Πράσινη εποχή Αρκάδι», κατά την οποία το brand 
μας καθίσταται μέρος μιας αλυσίδας που αναζητά και 
προωθεί την πράσινη κυκλική οικονομία και το eco living. 
Η σημαντική αναγνώριση του Αρκάδι Υγρού Πράσινου 
Σαπουνιού χεριών, με αντιβακτηριδιακό παράγοντα και φυσική 
σύνθεση, με την καινοτόμα «Green Plastic» συσκευασία 
του από ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα, επιβραβεύει την 
προσπάθεια μας για την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού 
κοινού σε συνειδητές και υπεύθυνες καθημερινές επιλογές».

Μαρία Μαλικούτη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, 
Αρκάδι ΑΕ

«Λαμπρά μυαλά πίσω από τα “πράσινα” επιτεύγματα»

H Πρόεδρος της κριτικής 
επιτροπής, Κωνσταντίνα 
Σκαναβή, Καθηγήτρια 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής και Επικοινωνίας, 
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
στο χαιρετιστήριο μήνυμά της, 

ανέφερε τα εξής: «Βιώσιμη κοινωνία είναι αυτή που 
πλαισιώνεται από πρωτοπόρες “πράσινες” τεχνολογίες, 
εμπνευσμένους επιχειρηματίες και καινοτόμες startup 
επιχειρήσεις. Η κυκλική οικονομία στηρίζεται στα λαμπρά 
μυαλά πίσω από τα “πράσινα” επιτεύγματα, που είναι 
οι ήρωες του σήμερα, και τους αξίζει μια θέση στο 
προσκήνιο. Γι’ αυτό και τα Green Awards γιορτάζουν, 
παρουσιάζοντας τις πιο καινοτόμες πράσινες σκέψεις, 
συντονιστές, μέντορες, στοχαστές πίσω από όλα τα 
“πράσινα” αυτά επιτεύγματα και eco living στη χώρα μας. 
Συγχαρητήρια σε όλους και όλες εσάς που συμμετείχατε 
στην ευγενή άμυλα του συναγωνισμού των Green Awards. 
Σε μια χρονιά που κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει».

Στην προστασία του περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, του ανθρώπινου παράγοντα αναφέρθηκαν οι βραβευθέντες  
με Platinum award. Σημείωσαν, μάλιστα, ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα και τεχνολογία συνιστούν τον νέο ευσυνείδητο 
τρόπο λειτουργίας.  
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«Το eco living συνδέεται με την επικοινωνία,                
την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία όλων»

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερή-
φανοι για τη διάκρισή μας σε δύο κατηγορί-
ες στα Green Awards, αφού η εταιρεία μας 
κατάφερε να αποσπάσει ένα Χρυσό βρα-
βείο στην κατηγορία «Green raw material of 
the year» και ένα Ασημένιο στην κατηγορία 
«Green Project of the year». Είναι μία 
σημαντική αναγνώριση των πρωτοβουλιών 

που λαμβάνει η Νείλο να προωθεί στις αγορές οικολογικά προϊόντα 
(απορρυπαντικά και καλλυντικά) με vegan συνθέσεις σε συσκευασίες 
από ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα. Το eco living συνδέεται άμεσα 
με την επικοινωνία, την ευαισθητοποίηση και την συνεργασία όλων μας 
προς ένα κοινό στόχο, που αποβλέπει στην εκπαίδευση της κοινωνίας 
σε έναν τρόπο σκέψης, σε καλές πρακτικές και υπεύθυνες επιλογές με 
σεβασμό στο περιβάλλον. Ευχαριστούμε θερμά τη διοργάνωση για την 
υποστήριξη και τη διάκριση».

Κάλη Παπαμιχαήλ, Χημικός Μηχανικός & CEO, Nilo 

«Δεν στραφήκαμε τώρα στην green φιλοσοφία,         
αλλά τώρα είναι το momentum μας»

«H Aveda έχει μεγάλη παράδοση 
περιβαλλοντικής ευθύνης και πράσινης 
καινοτομίας από την πρώτη ημέρα ίδρυ-
σής της, πριν από 40 χρόνια. Αποστολή 
της ήταν, και είναι, να δημιουργεί φυτικής 
προέλευσης προϊόντα περιποίησης μαλ-
λιών και επιδερμίδας, ασφαλή για τους 
επαγγελματίες, για τους πελάτες και 

φιλικά προς τον πλανήτη. Δεν στραφήκαμε τώρα προς την green φι-
λοσοφία, αλλά τώρα είναι το momentum μας. Λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς, μετά από έξι χρόνια 

έρευνας τριών χημικών με PhD, αναπτύξαμε μια επαναστατική 
σειρά, με αποδεδειγμένη υψηλή απόδοση και 97% φυσική σύνθεση: 
την Botanical Repair, που αναδείχτηκε στα Green Awards, καθώς 
επανορθώνει τα μαλλιά εκ των έσω, δημιουργώντας νέους δεσμούς 
στον πυρήνα τους. Η Aveda είναι cruelty free και 100% vegan και 
αξιοποιεί τη δύναμη της φύσης, όχι εκμεταλλευόμενη αυτήν, αλλά 
κατανοώντας την. Διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντι-
κών και κομμωτήρια».

Αργίνη Βαλλή, Marketing Manager, Aveda  

«Less is more προσέγγιση της ομορφιάς με οικολογικές 
συσκευασίες και “καθαρά” συστατικά»

«Καθώς, σήμερα, διακυβεύεται η διαφύ-
λαξη του πλανήτη και η συνεχής βελτί-
ωση δεν είναι πλέον αρκετή, η Caudalie 
κινητοποιείται σε όλα τα επίπεδα, ώστε 
να ανταποκριθεί στο εύρος των προ-
κλήσεων της εποχής που αναζητά μια 
“less is more” προσέγγιση της ομορφιάς 
με οικολογικές συσκευασίες, επανα-

χρησιμοποιούμενα προϊόντα και “καθαρά συστατικά”. Η Caudalie 
αποτελεί τον ορισμό του “clean beauty” brand με προϊόντα μη ζωικής 
προέλευσης, paraben free, χωρίς σιλικόνες, μικροπλαστικές ουσίες, 
χωρίς ορυκτέλαιο και με δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης 
κατά 95%-100%. Μειώνουμε τη χρήση πλαστικού στις συσκευασίες 
κάθε χρόνο, με στόχο να γίνουμε μια zero waste μάρκα καλλυντικών 
μέχρι το 2022, έχοντας μόνο ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα και 
επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα ομορφιάς. Έχουμε τη μεγαλύτε-
ρη συνεισφορά στον οργανισμό “1% for the planet”, αποδίδοντας το 
1% του παγκόσμιου τζίρου σε ΜΚΟ, που σχετίζονται με την προστα-
σία των δασών, και έχοντας φυτέψει, από το 2012, πάνω από οκτώ 
εκατ. δέντρα».

Ιωάννης Λιώρης, Γενικός Διευθυντής, Caudalie Greece

«Φιλόδοξοι στόχοι για τη μετάβαση  
στη βιώσιμη οικονομία»

«Στην HSBC, έναν από 
τους μεγαλύτερους 
τραπεζικούς οργανισμούς 
παγκοσμίως, έχουμε θέσει 
φιλόδοξους στόχους για 
τη μετάβαση στη βιώσιμη 
οικονομία. Στηρίζουμε τα 
Green Awards, τα οποία 

αναδεικνύουν καλές “πράσινες” πρακτικές, και είμαστε 
εδώ για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να υλοποιή-
σουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες».    

Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director, Head of 
Wholesale Banking, HSBC Greece

Η περιβαλλοντική ευθύνη και η πράσινη καινοτομία αποτελούν μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας τους, ανέφεραν στελέχη εκ 
των διακριθέντων εταιρειών με Gold και Silver βραβεία, τα οποία δρουν με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των καταναλωτών, 
όσο και του περιβάλλοντος.

Στόχους για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα μέσα από στοχευμένες υπηρεσίες, καθώς και οικολογικά προϊόντα θέτουν οι υπο-
στηρικτές των Green Awards, στοχεύοντας, παράλληλα, στην εκπαίδευση των πελατών τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Μοναδικοί συνδυασμοί που προσφέρουν το καλύτερο              
από τη φύση, για τη φύση»

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Κlorane μελετά τον 
κόσμο των φυτών για να αποκαλύψει τη θεραπευτική 
νοημοσύνη τους. Φυτικά συστατικά, βιολογικές καλλιέρ-
γειες με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη, οικολογικά 
υπεύθυνες συνθέσεις και συσκευασίες συνδυάζονται 
μοναδικά για να προσφέρουν το καλύτερο από τη 
φύση, για τη φύση. Επιπλέον, η δράση του Klorane 
Botanical Foundation δίνει μια ανάσα ζωής στη φύση σε 

όλον τον κόσμο, και στην Ελλάδα, και είναι συνεργάτης της Unesco στο πρόγραμμα 
Unesco Green Citizens. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν θα μπορούσαμε πάρα να είμαστε 
υπερήφανοι υποστηρικτές στα Green Awards».

Τάνια Κοντού, Product Manager, Klorane, & Yπεύθυνη Τύπου,  
Pierre Fabre Hellas
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Κριτική επιτροπή

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Την Κριτική Επιτροπή των Green Awards απαρτίζουν οι: Benjamin Gill, One Planet Living at Bioregional & Head of Customer Success, 
OnePlanet, Λουκάς Αγγελής, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης, Kraft Paints, Γρηγόρης Αντωνιάδης, Μέλος ΔΣ ΣΕΒΤ, Κωνσταντίνος 
Γιαννακόπουλος, PhD CPhys & Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος», Κωνσταντίνος Γκαράκης, Ενεργειακός Μηχανικός, MSc, MA, MBA Σύμβουλος Μηχανικός ΑΠΕ & Επισκέπτης Καθηγητής 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Άρης Γκορόγιας, Χημικός Μηχανικός – Ενεργειακός Ελεγκτής & Πρόεδρος 
Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Σταύρος Γυφτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ & Συνεργάτης Αρχιτέκτων, Γραφείο 
Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη ΑΕ, Πολ Ευμορφίδης, Ιδρυτής, Coco-Mat, Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλ-
λοντολόγων Ελλάδας & Sustainability Consultant - Aiphoria Consulting, Ηλίας Καβουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός & Γενικός Διευθυντής, 
B2Green, Μίλτος Καρούμπας, President - Founder, Greek Green Sustainable Gastronomy, Νίκος Κατσαρός, π. Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος, π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος & Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογί-
ας & Διαιτολογίας, New York College, Αγγελική Κοσμοπούλου, Δρ. & Εκτελεστική Διευθύντρια, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, 
Δέσποινα Κουίνογλου, Αρχιτέκτονας Τοπίου & Associate, Head Organizer and Coordinator, Ecoweek, Νίκος Κουτσιανάς, Πρόεδρος, Apivita 
SA, Κωνσταντίνος Κούτσικος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεοδώρα Κυριαφίνη, Αρχιτέ-
κτων Μηχανικός, Dipl.-Ing. TH Darmstadt, “Αρχιτεκτονική του Ευ Ζην”, Ηλίας Μεσσίνας, M.Arch. (Yale ’92), Ph.D, Αρχιτέκτονας, Κοινωνικός 
Επιχειρηματίας & Ιδρυτής και Πρόεδρος Ecoweek, Ντιάνα Μπίρμπα, Marketing Manager Greece, Cyprus & Malta, Coca-Cola Hellas SA, Γεώρ-
γιος Μπόσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, & Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκο-
μίας (4Ε), Λευτέρης Παπακωνσταντίνου, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Researcher, Life Cycle Assessment, Γιώργος Παπαπαναγιωτάκης, 
Dr., CEO, Emphasis DigiWorld, Πάνος Παρθένιος, Professor of Digital Technologies in Architectural Design, Technical University of Crete, 
Parthenios architects+associates, Χριστίνα Πλατή, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ, Ελένη Πρίφτη, Χημικός, MSc., PhDcan./ Health Coach, 
Πάνος Σακκάς, Συνιδρυτής, The New Raw, Βασίλης Σπυράκος, Δρ. Συγκοινωνιολόγος & Σύμβουλος Μηχανικός, Παναγιώτης 
Στογιάννος, Ηλεκτρονικός Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, MSc., Γεώργιος Τέντες, Δρ., Οικονομολόγος Περιβάλλοντος PhD, MSc, MEng, 
Διευθυντής Green2sustain & Σύμβουλος Παγκόσμιας Τράπεζας, Νικόλας Τομπάζης, Head of Single Seater Technical Matters 
FIA, Άννα Τσάγκαλου, Αρχιτέκτων μηχανικός & Σύμβουλος Βιωσιμότητας, Συνιδρυτής MOR Studio, και Ιουλία Τσέτη, Πρόε-
δρος και CEO ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) & μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ.  
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Πίνακας Νικητών

Πυλώνας 1. Products

PLATINUM Πυλώνα Products

PLATINUM ΑΡΚΑΔΙ ΑΕ: Αρκάδι Υγρό Πράσινο Σαπούνι Χεριών με Αντιβακτηριδιακό Παράγοντα

Green Home Product

GOLD BlueCycle: Σειρά επίπλων Second Nature

SILVER ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: OceaniQ

Green Food & Beverage |Green Food & Beverage Ingredients

BRONZE ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ & BioCoS: ZOÉ η DNA ιχνηλατίσιμη παξιμαδοφρυγανιά από το χωράφι στο ράφι

Green Cosmetics Product 

GOLD Klorane: Crème d'eau de Bleuet

SILVER Caudalie Hellas: Natural Beauty Skincare

SILVER ESTEE LAUDER: AVEDA Botanical Repair

BRONZE L'Oreal Hellas: Fructis Hair Food

Green Daily Care 

GOLD ΑΡΚΑΔΙ ΑΕ: Αρκάδι Υγρό Πράσινο Σαπούνι Χεριών με Αντιβακτηριδιακό Παράγοντα

SILVER SEPTONA: SEPTONA ECO LIFE

Green Building Material 

GOLD Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: LYSIS

Green Consumables

GOLD Skg Eco Shop: Βιοδιασπώμενα ποτήρια και μπωλ PLA Product Line - Bio Plastic

SILVER AKTENA: RE-BIO-AKT

BRONZE  @absolutelyreusable by be-eco Sprl: Plant-based reusable cups for take-away

Πυλώνας 2. Services

PLATINUM Πυλώνα Services

PLATINUM Kallichoron Art Boutique Hotel: Your Green Accommodation Option in Astypalea Island

Green Transportation Service

BRONZE Νέα Οδός & Κεντρική Οδός: Οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας

Green Accommodation Service

GOLD Kallichoron Art Boutique Hotel: Your Green Accommodation Option in Astypalea Island

Green Banking Service 

SILVER Τράπεζα Εurobank: Νέα γενιά βιοδασπώμενων καρτών

Πυλώνας 3. Sustainable Development / Operations / Technology

PLATINUM Πυλώνα Sustainable Development / Operations / Technology

PLATINUM BlueCycle: Beyond Marine Plastic Waste

Green Technology Concept 

GOLD ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.: Πιλοτική Μονάδα Αποθήκευσης Ενέργειας σε Υδρογόνο

SILVER NEUROPUBLIC: Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

BRONZE EURIMAC: Πράσινη Στρατηγική και Τεχνολογία

Green Raw Material

GOLD NILO D. PAPAMICHAIL & CO L.P.: Green plastic packaging & Vegan formulas used in Detergents & Cosmetics

SILVER SEPTONA: SEPTONA ECO LIFE - 100% BAMBAKI

Green Project 

GOLD AgroApps - Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Little Green Farmers project

SILVER BlueCycle: Beyond Marine Plastic Waste

SILVER NILO D. PAPAMICHAIL & CO L.P.: "re oceanum" Liquid Detergents & Cosmetics

BRONZE HSBC Greece: Grey Waters

Green Business Model 

GOLD SANI RESORT: Πρόγραμμα SANI GREEN

SILVER L'Oreal Hellas: Garnier «Green Beauty»

BRONZE Ολυμπία Οδός Α.Ε.: Στρατηγική για την ανάπτυξη μιας πράσινης οδικής υποδομής

Green Start up 

GOLD BlueCycle: Beyond Marine Plastic Waste

SILVER Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ": Διαχείριση Βιοαποβλήτων

www.greenawards.gr


