
Επιβραβεύοντας	την	αριστεία	 
στον	κλάδο	της	ενεργειακής	διαχείρισης	

και	της	αειφορίας

Energy Mastering Awards 2022

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ,  
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ENERGY MASTERING AWARDS 2022, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΙΣ  

METRO AEBE, SCHNEIDER ELECTRIC, ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT KAI UNI-PHARMA S.A.
ΕΠΙΜΕ ΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ Χ ΑΤΖΗ

Τ
Ά ΜΟΝΆ ΔΙΚ Ά ΒΡΆΒΕΙΆ αναφορικά με την ενεργεια-
κή διαχείριση και την αειφορία των επιχειρήσεων 
ανέδειξαν τους νικητές, στη δυσκολότερη χρονιά 
που θυμόμαστε όλοι, τη χρονιά που δοκιμάστηκαν 

οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων! Στο Radisson Blu 
Park Hotel πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Φεβρουα-
ρίου 2022, η Τελετή Απονομής Βραβείων των νικητών των 
Energy Mastering Awards 2022. Σε μια ζωντανή και γεμάτη 
αισιοδοξία εκδήλωση, τα στελέχη των επιχειρήσεων πα-
ρέλαβαν τα βραβεία τους, φωτογραφήθηκαν με συνεργά-
τες και μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των βραβείων, 
έκαναν δηλώσεις on camera και χαλαρή συζήτηση, υπό 
απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, προσαρμοσμένες πλήρως 
στα υγειονομικά μέτρα των ημερών. 
Στόχος των Energy Mastering Awards 2022, που διοργά-
νωσε για 4η χρονιά η BΟUSSIAS με το Manufacturing 
magazine, είναι να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις, οργα-
νισμοί και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών και λύσεων που 
έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στην επίτευξη υψηλής 
στάθμης προτύπων ενεργειακής διαχείρισης και έχουν 
δεσμευτεί ως προς κάποιους διαρκείς και φιλόδοξους 
στόχους για μελλοντική βελτίωση 
και βιώσιμη ανάπτυξη.
Την Τελετή Απονομής τίμησε με 
την παρουσία της η Γενική Γραμ-
ματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αλε-
ξάνδρα Σδούκου, η οποία αφού συ-
νεχάρη τους νικητές των βραβείων, 
αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικές 

και καινοτόμες είναι οι βραβευμένες πρακτικές των επι-
χειρήσεων. «Τέτοιες πρακτικές φέρνουν την ελπίδα για 
βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, 
αλλά και γίνονται αρωγοί στη υλοποίηση των στόχων που 
έχει θέσει η κυβέρνηση στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα, σχετικά με τη μετάβαση της χώρας σε 
“πράσινες” μορφές ενέργειας, θωρακίζοντας παράλληλα 
το σύστημα λειτουργίας της ενεργειακής μας αγοράς» είπε 
χαρακτηριστικά. Η κα Σδούδου απένειμε στους νικητές 
τις 4 κορυφαίες διακρίσεις του 2022. 
Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτρο-
πής, Δρ. Γιώργος Αγερίδης Διευ-
θυντής Ενεργειακής Αποδοτι-
κότητας, Κέντρου Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ) στέλνει συγχαρητή-
ριο μήνυμα στους νικητές, ενθαρ-
ρύνοντάς τους να συνεχίσουν με 
την ίδια ορμή και δημιουργικότητα 
τη δουλειά τους, τονίζοντας πως: 
«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι 
από τη φετινή συμμετοχή πολλών και εξαιρετικών πρα-
κτικών. Φρονώ ότι ο θεσμός αυτός ενισχύει την ανταγω-
νιστικότητα των Επιχειρήσεων και Οργανισμών και είναι 
σημαντικός αρωγός των νικητών στην προβολή, προώθηση 
και αξιοποίηση των προσπαθειών τους για τη βελτίωση της 
ενεργειακής διαχείρισης. Πιστεύω ότι τα Energy Mastering 
Awards λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και 
περαιτέρω ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, αλλά και 
ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη 
ανάλογων πρακτικών».

Χορηγοί Επικοινωνίας
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Αλεξάνδρα Σδούκου

Δρ. Γιώργος Αγερίδης



Τα	Βραβεία	της	Χρονιάς
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ENERGY MASTERING AWARDS 2022,  

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ.

γειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας. Οι κύριοι στόχοι που έχουμε θέσει είναι η διασφάλιση 
όρων αειφόρου ανάπτυξης, η βελτιστοποίηση του ενεργειακού 
προφίλ της εταιρείας και η επίτευξη μηδενικού ανθρακικού απο-
τυπώματος. Στο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της εταιρείας, 
περιλαμβάνονται δράσεις και επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμη-
σης για υφιστάμενα και νέα κτήρια, με την εγκατάσταση πρωτοπο-
ριακών συστημάτων φωτισμού, βιομηχανικής & εμπορικής ψύξης, 
κλιματισμού, αφύγρανσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Για τη METRO η αειφορία και εν τέλει η προστασία του περιβάλ-
λοντος αποτελούν στρατηγική επιλογή, προκειμένου να πραγμα-
τοποιείται διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων με τον 
πλέον αποδοτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε συμπεριλάβει 
στο πλάνο μας μια σειρά στρατηγικών επενδύσεων, συνεχίζοντας 
το «πράσινο πλάνο» που έχουμε αναπτύξει, μειώνοντας δραστικά το 
περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και συνδράμοντας στην εφαρμογή 
«πράσινων πολιτικών» με στόχο την κοινωνική προσφορά και την 
αειφορία.

Στέφανος Παντελιάδης, Γενικός Διευθυντής, Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, METRO ΑΕΒΕ

Energy Efficient Company of the Year
METRO AEBE

Η METRO έχοντας υψηλό δείκτη εν-
συναίσθησης για βιώσιμη ανάπτυξη, 
εφαρμόζει πρακτικές που αξιοποιούν 
την καθαρή ενέργεια κι ελαχιστοποιούν 
τις περιβαλλοντικές τους επιβαρύνσεις. 
Το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούμε 
και παράγουμε αξία για τον πελάτη, τις 
τοπικές κοινωνίες, και την εταιρεία μας, 
το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, δεν 
το κληρονομούν αυτά από εμάς. Αυτή η 
βράβευση για μία ακόμα φορά καταδει-

κνύει τη δέσμευσή μας για πρωτοπορία στην αειφόρο ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Επι-
πλέον, μας δίνει την ώθηση να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και 
να πρωτοπορούμε στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας.
Στη METRO εφαρμόζουμε ένα δυναμικό Σύστημα Ενεργειακής 
Διαχείρισης από το 2014, μέσω του οποίου μπορούμε να ακολου-
θούμε μία συστηματική προσέγγιση στη συνεχή βελτίωση της ενερ-

Energy Efficient Solution of the Year 
SCHNEIDER ELECTRIC
Ως επικεφαλής της Schneider Electric για την Ελλάδα και την Κύπρο, 
είμαι υπερήφανος για την πορεία και τη δυναμική της 
εταιρείας μας. Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει τα πολλαπλά οφέλη 
των λύσεων και των υπηρεσιών της Schneider Electric. Ένας πιο ηλε-
κτρικός και ψηφιακός κόσμος είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης. Μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, 
χτίζουμε τον Νέο Ηλεκτρικό Κόσμο παρέχοντας «έξυπνη ενέργεια» 
στις αγορές των Κτιρίων και Κατοικιών, των Data Centers, των Βιο-
μηχανιων, καθώς και των Έργων Υποδομών. Στη Schneider Electric, 
αυτό το αποκαλούμε Electricity 4.0, ένας όρος ο οποίος χαρακτηρίζει 
τη σύγκλιση του ηλεκτρικού με τον ψηφιακό κόσμο σε μεγάλη κλίμα-
κα και αποτελεί την ταχύτερη διαδρομή για καθαρότερη, πιο ευφυή 
και αποδοτική ενέργεια. Στην τοπική αγορά, η Schneider Electric 
συμβάλει καθοριστικά με τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες στην 
ελληνική αγορά, παρέχοντας μετρήσιμα και βιώσιμα αποτελέσματα 
στις επιχειρήσεις. Οι λύσεις μας αναπτύσσονται στην ανοιχτή, δια-
λειτουργική ΙοΤ πλατφόρμα EcoStruxure και περιλαμβάνουν δια-
συνδεδεμένα προϊόντα, τοπικό έλεγχο, λογισμικά και υπηρεσίες. Η 
βιωσιμότητα κατείχε ανέκαθεν κεντρική θέση στην εταιρεία μας. Όταν 
παρουσιάσαμε το πρώτο βαρόμετρο βιωσιμότητας το 2005, ήμασταν 
από τις λίγες εταιρείες που υιοθετούσαμε θέματα ESG στη στρατηγική 
μας. Το νέο μας πρόγραμμα ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη που ανα-
κοινώθηκε πέρυσι θέτει φιλόδοξους στόχους, όπως 1) Ουδετερότητα 
άνθρακα στις δραστηριότητές μας έως το 2025 και στην συνολική 
παραγωγική αλυσίδα ως το 2040, 2) Αύξηση της διαφορετικότητας 
φύλου σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, 3) Εκπαίδευση σε πάνω από 
1 εκατομμύριο μη προνομιούχους ανθρώπους σχετικά με θέματα 

διαχείριση ενέργειας. Αναγνωρισμένοι από τον δείκτη Corporate 
Knights Global 100 ως η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 
2021, ενισχύουμε τις δεσμεύσεις μας και σε τοπικό επίπεδο. Για την 
Ελλάδα εστιάζουμε στην παροχή περισσότερων ευκαιριών για τη 
νέα γενιά, εκπαιδεύοντας φοιτητές στις νέες τεχνολογίες, αλλά και 
δίνοντας πολλές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην εταιρεία μας. 
Παράλληλα, στηρίζουμε εμβληματικά κτίρια της Αθήνας με πιλοτικά 
έργα για εξοικονόμηση ενέργειας και απόδοση. Πέραν των δικών 
μας δράσεων, οι λύσεις που προτείνουμε στους πελάτες μας συμ-
βάλλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας και αποδοτικότη-
τας στις δικές τους λειτουργίες. Παγκοσμίως, το 72% των εσόδων 
της εταιρείας μας προέρχεται ήδη από πράσινες λύσεις.

Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής Schneider Electric 
Ελλάδας και Κύπρου
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F.M. όσο και των πελατών της σε έργα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων 
& Υποδομών. Απώτερος στόχος είναι η διαρκής συμβολή της εται-
ρείας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Άλλωστε η 
ΑΚΤΩΡ, ως μία από τις μεγαλύτερες διαχρονικά κατασκευαστικές 
εταιρείες στη χώρα, οφείλει να οδηγεί τις εξελίξεις και να ενεργεί 
με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα. H αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν στρα-
τηγική προτεραιότητα και το βασικό οδηγό, πλέον, υλοποίησης της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εται-
ρεία τοποθετεί στο επίκεντρο της επιχειρησιακής της στρατηγικής 
και σε συνεργασία πάντα με τους πελάτες της, ολοκληρωμένες 
δράσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ FM 
συμμετέχει δυναμικά σε έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης σε ΟΤΑ 
και Περιφέρειες με σημαντικές επιτυχίες και στοχεύει παράλληλα 
στην ανάπτυξη συνεργασιών με γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη 
(τεχνολογίες: ΑΠΕ, ηλεκτροκίνησης, φωτισμός LED, smart cities 
). Η εταιρεία έχει ως στρατηγικό στόχο τη συνεπή και συνεχή ανά-
πτυξη πράσινων πρακτικών και τεχνολογιών μέσα από καινοτόμες 
και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
την κλιματική αλλαγή και τη δυναμική παρουσία σε διαγωνισμούς 
Ενεργειακής Αναβάθμισης / Βελτιστοποίησης στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα.

Χρήστος Χρήστου, Διευθυντής Λειτουργίας

η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η συνεχής 
βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος αντανακλάται 
στις αρχές μας, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής 
μας και καθοδηγεί όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δρα-
στηριοτήτων. Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για την υιοθέτηση 
πρωτοβουλιών που επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, και οι 2 Εταιρείες του Ομίλου 
διαθέτουν Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Πε-
ριβάλλοντος, πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015, από ειδικούς 
φορείς πιστοποίησης. Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του Ομίλου, καθώς και η εφαρμογή των αρχών της 
Κυκλικής Οικονομίας είναι δέσμευση που υλοποιείται συστη-
ματικά με μετρήσιμους στόχους. Ο Όμιλος επενδύει σε πράξεις 
μακροπρόθεσμης ωφέλειας, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία 
αλλά και την εγχώρια οικονομία, στοχεύοντας στη διατήρηση της 
ηγέτιδας θέσης της στην αγορά.

Μαρία Λιόκαλου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας, 
Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, όμιλος ΟΦΕΤ

Stewardship Award for Efficiency Initiative 
UNI-PHARMA S.A
Είναι μεγάλη τιμή για μας η βράβευση με το Βραβείο «Energy 
Efficient Initiative Company of the Year», καθώς αποτελεί το επι-
στέγασμα των προσπαθειών μας στο πλαίσιο της συνεχής βελτίω-
σης του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας που εφαρμόζουμε στη UNI-PHARMA. 
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
διαχείρισης, για το οποίο επίσης λάβαμε και το χρυσό βραβείο, το 
7ο στη σειρά των Βραβείων Energy Mastering Awards 2022, κάτι 
που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους�
Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), που 
αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA A.B.E.E., 
INTERMED S.A., την εμπορική Εταιρεία Pharmabelle στην Κύ-
προ και τη νεοσύστατη εταιρεία εκχύλισης βιομηχανικών φυτών 
UNIHERBO έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG (Envrinoment, 
Social, Governance) και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας. Συνεχής 
επένδυση στη δημιουργία βιώσιμων συσκευασιών, καινοτόμα προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στη φιλοσοφία της 
κυκλικής οικονομίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης, δράσεις 
με κοινωνικό αποτύπωμα. Ο Όμιλος έχει ως στόχο να αυξήσει 
το κοινωνικό του αποτύπωμα, να μειώσει το περιβαλλοντικό και 
ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην ηθι-
κή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Οι άξονες που 
επικεντρώνεται είναι το τρίπτυχο Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά. 
Κοινωνία, μέσω των δράσεων “U & I Care – UNI-PHARMA & 
INTERMED & Eσύ και γω νοιαζόμαστε», όπου στόχος είναι η ομα-
λή λειτουργία του Ομίλου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμε-
νης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Επίσης, προτεραιότητα για τους Εργαζομένους του 
Ομίλου είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση και 

Energy Supplier of the Year 
ΑΚΤΏΡ FACILITY MANAGEMENT
Οι διακρίσεις που απονεμήθηκαν στην ΑΚΤΩΡ FM, με βασικότερη 
το βραβείο του Energy Supplier of the Year, αποτελούν την επιβρά-
βευση και το επιστέγασμα όλων των οργανωμένων δράσεων, της 
μεθοδικής δουλειάς και των πρωτοβουλιών της εταιρείας να ανα-
πτυχθεί και να εξελιχθεί, υιοθετώντας «πράσινες» τεχνολογίες για 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τόσο της ίδιας της Άκτωρ 
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Gold	Awards
ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

XG group of engineers
Πρότυπο Βιομηχανίκο Κτήριο εξαιρετικής περιβαλλοντολογικής 
απόδοσης - Winner
Πρότυπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ με το πρότυπο των παθητικών κτηρίων/
Passive House - Gold

Ο σχεδιασμός ενός βιομηχανικού κτιρίου αποτελεί μεγάλη πρόκληση στο ζήτημα 
της ενέργειας, γιατί λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, μπορεί να αποτελέσει 
μέγιστο ρυθμιστή στην εξοικονόμησή της. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους 
και εργαλεία, η εταιρεία μπορεί να μετρήσει, να προβλέψει και τελικά να επιτύχει 
ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο διπλός στόχος, η υψηλή ενεργειακή απόδοση 
και το χαμηλό κόστος υλοποίησης και λειτουργίας, επιτυγχάνεται σε αυτό το 
εφαρμοσμένο παράδειγμα. Οι σχεδιαστικές αρχές του παθητικού κτηρίου, σε 
συνδυασμό με τις φυσικές ιδιότητες του υπεδάφους, αποτέλεσαν τη λύση ώστε 
να πραγματοποιηθεί ένα κτήριο εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης. Σαν 
συνολική αποτίμηση του εγχειρήματος, η εταιρεία διαβλέπει ότι με «έξυπνο» 
ενεργειακό σχεδιασμό, το κόστος ανέγερσης και λειτουργίας, είναι εξαιρετικά 
μειωμένο. Ταυτόχρονα, και ίσως μείζονος σημασίας, η βιομηχανία θα μπορέσει να 
συμμετάσχει στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνθήκες άνεσης για τους χρήστες της.

Ολυμπία Οδός
«Νερό από τον Αέρα» στην Ολυμπία Οδό - Gold
Προσαρμοζόμενος φωτισμός στην Ολυμπία Οδό - Gold

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας 
για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, και της Ηπείρου. Στα 
τέλη του 2020, η Ολυμπία Οδός εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την έννοια 
της χιλιομετρικής χρέωσης, μέσω του καινοτόμου συστήματος διοδίων Hybrid. 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα υπολογισμού διοδίων σε πραγματικό χρόνο 
και λειτουργεί μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Το νέο και καινοτόμο 
τεχνολογικό σύστημα που μόνο η Ολυμπία Οδός παρέχει, υπολογίζει τα χιλιόμετρα 
που διανύει το όχημα και επιστρέφει αυτόματα τη διαφορά στο λογαριασμό του 
συνδρομητή ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων - Gold
Ευφυή συστήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων - Gold
Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος - Gold
Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης - Gold

Η ΑΒ Βασιλόπουλος λαμβάνει σοβαρά υπόψη της κάθε έναν από τους 17 στόχους 
SDGs που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
δράσεων της, συμβάλλοντας στην ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία στοχεύει 
σε ένα καλύτερο περιβαλλοντικά μέλλον, φροντίζει να επενδύει σε ενέργειες που 
προωθούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η διαχρονική εκτέλεση 
έργων εξοικονόμησης ενέργειας και η συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων της, 
βοηθάει την εταιρεία να πετύχει τους στόχους της που συνδέονται με τους SDG7, 
SDG11, SDG12 και SDG13 ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με επιτυχία την υλοποίηση 
της στρατηγικής που έχει σχεδιάσει για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της.
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KLEEMANN HELLAS S.A. 
Αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας: Ανάπτυξη 
ενός ευέλικτου συστήματος κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία 
ανελκυστήρων - Gold

Στα πλαίσια του ερευνητικού project EFPF, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία 
ενός ολιστικού οικοσυστήματος ευφυών εργοστασίων μέσω μιας ανοιχτής και 
δια-λειτουργικής πλατφόρμας, η KLEEMANN, ένας από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές ανελκυστήρα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, συμμετέχει 
ως βασικός πιλότος σε ένα σενάριο κυκλικής οικονομίας μέσω της διαχείρισης 
αποβλήτων. Η KLEEMANN κατά την παραγωγή του ανελκυστήρα παράγει απόβλητα 
τα οποία ελέγχονται για την ανάκτηση υλικών (χαρτί, ξύλο, πλαστικά, μέταλλα, 
παλέτες και γυαλί) και στη συνέχεια σε συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης 
αποβλήτων και ανακύκλωσης, ανακυκλώνονται για χρήση σε διάφορες βιομηχανίες 
από διάφορους τομείς. H διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί για την KLEEMANN 
έναν από τους βασικούς άξονες περιβαλλοντικής πολιτικής και η ιχνηλασιμότητα 
και ο έλεγχος της διαχείρισης αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την εταιρεία. 
Μέσω της πλατφόρμας του EFPF υλοποιείται ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των 
υπολειμμάτων ξύλου μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δηλαδή την ανάκτησή τους 
ως ενέργεια από την KLEEMANN. 

ENPRO ingenious engineering
Γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού και ζεστών νερών χρήσης με ανάκτηση 
θερμότητας σε ξενοδοχειακή μονάδα - Gold

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος κλιματισμού και ZNX 
ξενοδοχειακής μονάδας All-Inclusive 4 αστέρων στα Μάλια, δυναμικότητας 645 κλινών. 
Το ξενοδοχείο είχε γεωθερμικό σύστημα ψύξης και παραγωγή ΖΝΧ με ηλιακό πεδίο και 
λέβητες πετρελαίου. Το νέο σύστημα αποτελείται από δύο γεωθερμικές multi purpose 
αντλίες θερμότητας με ολική ανάκτηση και μία υδρόψυκτη Α/Θ για την παραγωγή ΖΝΧ. 
Ο state of art σχεδιασμός απαιτητικών προδιαγραφών, τα πολύ υψηλής ενεργειακής 
αποδοτικότητας μέρη και το πολύ εξελιγμένο σύστημα αυτοματισμού SCADA έφεραν: 
Νέα κατανάλωση 2,4kWh ανά διανυκτέρευση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση, 88 τόνους 
λιγότερες εκπομπές CO2, καλύτερη θερμική άνεση και απεξάρτηση από ορυκτά 
καύσιμα (10.000λτ πετρέλαιο).

Σωληνουργεία Κορίνθου
Δίκτυο μετρητών ενέργειας - Gold

Στο πλαίσιο της ενεργειακής διαχείρισης της περιόδου 2020-2021 υλοποιήθηκε από 
τα Σωληνουργεία Κορίνθου πρόγραμμα επενδύσεων που αφορούσε την εγκατάσταση 
δικτύου μετρητών και τη διασύνδεσή του με το λογισμικό PME της Schneider Electric. 
Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και διασύνδεση 130 σημείων επιτήρησης ενέργειας 
λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω:
• Τις απαιτήσεις του ISO 50001
• Τον υπολογισμό κατανάλωσης ενέργειας της CPW
• Τον υπολογισμό κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγωγική γραμμή
• Κρίσιμα και μεγάλα σε κατανάλωση φορτία
• Καίρια σημεία που χρήζουν επιτήρησης για την εύρεση σφαλμάτων.
Η ύπαρξη του συστήματος συμβάλει στην εύρεση των μεγάλων καταναλωτών και την 
δημιουργία έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, μέσω του reporting διευκολύνει 
τη μέτρηση εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων 
αντιστοίχισης μεταξύ ενέργειας και παραγόμενου προϊόντος.

Πέτρος Κουμπλής, παρουσιαστής
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Protasis SA 
Εξοπλισμός Συστήματος Εποπτείας & Ελέγχου (SCADA) για τη Διαχείριση 
Συστήματος Αποθήκευσης σε Διυλιστήριο - Gold

Στα πλαίσια του έργου η εταιρεία PROTASIS ανέπτυξε και προμήθευσε το σύστημα 
διαχείρισης ισχύος των μπαταριών, για την επιτυχή και ασφαλή ενσωμάτωσή τους 
με τα κεντρικά συστήματα εποπτείας και ελέγχου της εγκατάστασης στο εσωτερικό 
ηλεκτρικό δίκτυο του διυλιστηρίου. Στόχος του παρεχόμενου συστήματος είναι ο 
συντονισμός και η επικοινωνία με το σύστημα φόρτισης/εκφόρτισης των μπαταριών, 
η εποπτεία του συστήματος μπαταριών, καθώς και η δυνατότητα επίτευξης 
καθορισμένου επιπέδου κατανάλωσης στο σημείο σύνδεσης του διυλιστηρίου με 
το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η περιβαλλοντική διάσταση 
βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής αναβάθμισης κι έχει ως στόχο τη μείωση 
των ρύπων μέσω νέων «πράσινων» τεχνολογιών, οι οποίες σε συνδυασμό με 
έξυπνες και αποτελεσματικές μεθόδους εφαρμογής τους σε νέα ή υπάρχοντα 
δίκτυα, δύναται να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα αποδοτικότητας.

ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
TOYOTA Περιβαλλοντική Πρόκληση 2050- Gold
Αποτελεσματική Υλοποίηση Περιβαλλοντικής Πρόκλησης ΤΟΥΟΤΑ 2050- 
Gold

H TOYOTA έχει παγκοσμίως μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης-προστασίας του 
περιβάλλοντος, ενώ το θέμα είναι κυρίαρχο στην εταιρική κουλτούρα από τις αρχές του 
‘70. Έχει ήδη δε αποδείξει την ευαισθησία της δρώντας βάσει της αρχής που πρεσβεύει 
και συνεισφέροντας στη δημιουργία ακμάζουσας κοινωνίας με την κατασκευή οχημάτων, 
ενώ τοποθετεί τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στην πρώτη γραμμή των επιχειρηματικών 
προτεραιοτήτων. Το «Toyota Environmental Challenge 2050», αποτελείται από έξι 
ξεχωριστές “προκλήσεις” που καλύπτουν κάθε πτυχή δραστηριότητάς (διερεύνηση νέων 
προϊόντων - τεχνολογιών και το ρόλο της, ως συντονιστής ατόμων και κοινωνιών για γνώση 
και βελτίωση του φυσικού κόσμου γύρο τους). Η TOYOTA HELLAS συμπορεύεται στην 
προσπάθεια αυτή, υλοποιώντας πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας. Η ετήσια αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων από την TMC οδηγεί σε ενέργειες για επίτευξη κοινών στόχων.

Ianic Α.Ε. 
SmartVille app: Κάθε σταγόνα μετράει. / Mobile App - Gold

Το SmartVille app εκσυγχρονίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των οργανισμών 
ύδρευσης-αποχέτευσης προς τον καταναλωτή, προσφέροντας έξυπνες λειτουργίες, 
άμεση πληροφόρηση και νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Μέσα από μία μόνο 
έξυπνη mobile εφαρμογή, η οποία διατίθεται για Android και iOS συσκευές και ο 
χρήστης μπορεί να κατεβάσει εντελώς δωρεάν, παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:
• Παρακολούθηση πολλαπλών υδρομέτρων και λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης 
από ένα μόνο προφίλ.
• Ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο και online εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης-
αποχέτευσης.
• Πλήρη και οπτικοποιημένα στοιχεία κατανάλωσης νερού.
• Έξυπνη πληροφόρηση σχετικά με το υδρόμετρο και την υδροδότηση στην περιοχή.

MYTILINEOS S.A. 
Protergia’s shaping of users’ energy efficient behaviour-Gold

Η Protergia, συμμετέχοντας στα επιτυχώς ολοκληρωμένα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «UtilitEE» & «HOLISDER» στόχευσε στην αλλαγή της ενεργειακής 
συμπεριφοράς καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τον καταναλωτή στο 
επίκεντρο. Επιπλέον, ανέπτυξε ένα ολιστικό πλαίσιο βελτιστοποίησης των ενεργειακών 
του συνηθειών, στοχεύοντας στη μετατόπιση της κατανάλωσης ενέργειας τις ώρες της 
ημέρας που οι ΑΠΕ έχουν σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα (peak shifting) 
και κατά συνέπεια να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αποτελέσματα των έργων ήταν αξιοσημείωτα με την 
κατανάλωση ενέργειας περισσότερων από 250 χρηστών να μειώνεται κατά ~13% και να 
πραγματοποιείται peak shifting σε ποσοστό 20%.
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Energy Efficient Company of the Year
METRO AEBE 

Energy Efficient Solution of the Year
Schneider Electric

Energy Supplier of the Year
ΑΚΤΩΡ Facility Management

Stewardship Award for Efficiency Initiative 
UNI-PHARMA S.A

Πίνακας	νικητών

 Companies & Organizations

 Λιανεμπόριο / Retail and Supermarkets

WINNER  METRO AEBE | Εταιρικός Ενεργειακός Σχεδιασμός METRO - Δράσεις και Αποτελέσματα

 Βιομηχανία / Industry

WINNER XG group of engineers | Πρότυπο Βιομηχανίκο Κτήριο εξαιρετικής περιβαλλοντολογικής απόδοσης

 HIGHLY COMMENDED
Γεωργιάδης Α.Ε. Bιομηχανία Εκτυπώσεων και Συσκευασιών | Υπόδειγμα Ενεργειακού Προτύπου Ελληνικής 

Βιομηχανίας

 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί / Banking

WINNER  ΑΚΤΩΡ Facility Management | Ενεργειακές Επεμβάσεις σε Κτίρια Διοίκησης ΕΤΕ

Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical

WINNER
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | Βιωσιμότητα, κυκλική οικονομία & καινοτομία στον Όμιλο ΟΦΕΤ

 Energy Activities

Energy Efficiency Management

Energy Efficiency

GOLD
METRO ΑΕΒΕ | Δράσεις της METRO για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και του στόλου βαρέων 

οχημάτων της.

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων

GOLD Schneider Electric - SELMA | Σχεδιασμός και υλοποίηση του συστήματος Ship Energy Efficiency System

GOLD ΑΚΤΩΡ Facility Management | Eνεργειακές Αναβαθμίσεις στο Data Center της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 SILVER Protasis SA | Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος (PMS) Μπαταριών στο Διυλιστήριο της Motor Oil

 BRONZE XG group of engineers | Πρότυπο Βιομηχανικό Κτήριο εξαιρετικής περιβαλλοντολογικής απόδοσης

 BRONZE Σωληνουργεία Κορίνθου | Εξοικονόμηση ενέργειας με προηγμένο έλεγχο αντλιών

Water Efficiency

GOLD
METRO ΑΕΒΕ | Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου για ψύξη - θέρμανση και αύξηση βαθμού απόδοσης ψυκτικής 

εγκατάστασης καταστημάτων της METRO

GOLD Ολυμπία Οδός | «Νερό από τον Αέρα» στην Ολυμπία Οδό

 SILVER Menerga Hellas | Hydraloop το Καινοτόμο Σύστημα Ανακύκλωσης Νερού

 BRONZE
Γεωργιάδης ΑΕ 

Βιομηχανία Εκτυπώσεων και Συσκευασιών | Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 35%

Renewable Energy Implementation

GOLD
ENPRO ingenious engineering | Γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού και ζεστών νερών χρήσης με ανάκτηση θερμότητας 

σε ξενοδοχειακή μονάδα

SILVER
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Εμπορία, κατασκευή & συντήρηση έργων ΑΠΕ και κατασκευή κτηρίων | Κατασκευή φ/β 

πάρκου ισχύος 1mw, στα πλαίσια του σχεδίου GR-eco Islands - Χάλκη πράσινο νησί

BRONZE KLEEMANN HELLAS S.A.| Renewable Energy Implementation

BEMS, Building Automations, Smart Building Systems

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ευφυή συστήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων

SILVER METRO AEBE | Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης ΗΜ Εγκαταστάσεων στα Καταστήματα της METRO

BRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | Ψηφιακές καινοτόμιες στον Όμιλο 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)
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Lighting Retrofit

GOLD METRO AEBE | Βελτίωση ενεργειακού αποτυπώματος της METRO μέσα από δράσεις αναβάθμισης φωτισμού

SILVER KLEEMANN HELLAS S.A.

Reduction / Minimization Emissions

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος

SILVER
ENPRO ingenious engineering | Πρότυπο γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού με μείωση 41% του αποτυπώματος 

συγκριτικά με παραδοσιακό γεωθυερμικό σύστημα.

SILVER MYTILINEOS S.A.| Protergia Charge Business Complete

BRONZE
Γεωργιάδης ΑΕ 

Βιομηχανία Εκτυπώσεων και Συσκευασιών | Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος με Τεχνολογίες Αιχμής

Energy from Waste

GOLD
KLEEMANN HELLAS S.A. | Αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας: Ανάπτυξη ενός ευέλικτου 

συστήματος κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία ανελκυστήρων

SILVER TEDRA | Κατασκευή πρότυπης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

BRONZE Menerga Hellas | Zypho η λύση για την Ανάκτηση Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης

Energy Efficiency Innovations & Technologies

 Energy Monitoring Technologies

GOLD Σωληνουργεία Κορίνθου| Δίκτυο μετρητών ενέργειας

SILVER
METRO AEBE | Καταγραφή και εποπτεία ενεργειακών καταναλώσεων καταστημάτων της METRO - Ένα σημαντικό 

εργαλείο πρόληψης και βελτιστοποίησης

BRONZE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας

Smart Building Technologies & Restoration

GOLD
METRO AEBE | Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης ΗΜ Εγκαταστάσεων στα Καταστήματα της METRO / Smart Building 

Technologies

GOLD XG group of engineers | Πρότυπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ με το πρότυπο των παθητικών κτηρίων/ Passive House

SILVER
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | Ψηφιακές καινοτόμιες στον Όμιλο 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) / Smart Building Technologies

BRONZE MYTILINEOS S.A. | Protergia Charge Home Complete / Smart Building Technologies

Energy Intelligence Software

GOLD
Protasis SA | Εξοπλισμός Συστήματος Εποπτείας & Ελέγχου (SCADA) για τη Διαχείριση Συστήματος Αποθήκευσης σε 

Διυλιστήριο

SILVER Schneider Electric | EcoStruxure Microgrid: Η βιώσιμη τεχνολογία που ενεργοποιεί το νέο ενεργειακό τοπίο

BRONZE ΑΚΤΩΡ Facility Management | Smart Cities - Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων και Οργανισμών

Online services & Mobile App

GOLD
METRO AEBE | Schneider Electric | Ψηφιακές εφαρμογές συντονισμού υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης & 

βελτιστοποίησης εξοπλισμού εγκαταστάσεων της METRO / Mobile App

GOLD Ianic Α.Ε. | SmartVille app: Κάθε σταγόνα μετράει. / Mobile App

SILVER Aboutnet | Allazorevma / Online services

Energy Efficiency Certification

ISO ΕΝ 50001 Certification

GOLD METRO AEBE | Επιτυχής επαναπιστοποίηση ISO 50001:2018 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

SILVER ΑΚΤΩΡ Facility Management | Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001 - Στοχευμένες Δράσεις και Επιτεύξιμοι Στόχοι

BRONZE ΜΕΛΚΑΤ | ΜΕΛΚΑΤ Energy Certification

Innovative Technologies for Smart Cities

Energy Efficiency in Mobility & Street Lighting

GOLD
Schneider Electric | EcoStruxure™ EV Charging Expert, λογισμικό διαχείρισης και επίβλεψης φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων / Energy Efficiency in Mobility

SILVER
ΑΚΤΩΡ Facility Management | Δυναμική Συμμετοχή σε Μεγάλα Έργα Ένεργειακής Αναβάθμισης σε ΟΤΑ/Περιφέρειες 

/ Energy Efficiency in Street Lighting

BRONZE MYTILINEOS S.A. | Protergia Charge City – Project Υιοθέτησε την Πόλη / Energy Efficiency in Mobility
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 Energy Market

Energy Companies

Energy Efficient Products, Technologies and Systems

GOLD
Schneider Electric | Ο νέος “πράσινος” και καινοτόμος πίνακας διανομής ισχύος Μέσης Τάσης SM AirSeT / Energy 

Efficient & Saving Products, Technologies, and Services

SILVER
METRO AEBE | Βιομηχανική εγκατάσταση ψύξης του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής 
Γέφυρας της METRO – Το αύριο στον τομέα της βιομηχανική ψύξης /Energy Building Products and Systems

SILVER
LG Electronics Ελλάς Α.Ε. | Μέγιστη ενεργειακή απόδοση του εντυπωσιακού κτιρίου METROPOLIS με τις 

ολοκληρωμένες λύσεις της LG/ Energy Building Products and Systems

BRONZE Manifest Services SA | Total Energy Services / Energy Building Products and Systems

Energy Services Companies / ESCO’s

GOLD ΑΚΤΩΡ Facility Management | Δυναμική Συμμετοχή σε Έργα ESCO - Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Energy Storage Innovation

GOLD METRO AEBE | Υλικά αλλαγής φάσης (PCM) - Μια καινοτόμα εφαρμογή σε ψυγεία supermarket METRO

SILVER Protasis SA | Aνάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος (PMS) Μπαταριών στο Διυλιστήριο της Μotor Oil

Energy Mastering Innovation

Energy Conservation

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης

GOLD ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | TOYOTA Περιβαλλοντική Πρόκληση 2050

SILVER Manifest Services SA | Energy Conservation & Monitoring

SILVER Barilla Hellas | Barilla Hellas EARTh (Environment And Responsibility Thiva plant) response plan

SILVER ΜΕΛΚΑΤ - ΟΒΙ | Πρόταση Ενεργειακής Αναβάθμισης

BRONZE
METRO AEBE | Εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών στα πλαίσια της βελτιστοποίησης λειτουργίας και μείωσης της 

καταναλισκόμενης ενέργειας εγκαταστάσεων της METRO

BRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Όμιλο ΟΦΕΤ

Energy Engagement

GOLD MYTILINEOS S.A. | Protergia’s shaping of users’ energy efficient behaviour

SILVER METRO AEBE | Βιώσιμες «συνήθειες» μέσω δράσεων της METRO

Energy Innovation

GOLD Ολυμπία Οδός | Προσαρμοζόμενος φωτισμός στην Ολυμπία Οδό

SILVER METRO AEBE | Πρωτοπόρες δράσεις της METRO- Δυναμικός συνδυασμός καινοτομίας και ενεργειακού οφέλους

BRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | Βιωσιμότητα, κυκλική οικονομία & καινοτομία 
στον Όμιλο ΟΦΕΤ

Energy Transition Leadership

GOLD METRO ΑΕΒΕ | Το καινοτόμο ενεργειακό οικοσύστημα της METRO

SILVER MYTILINEOS S.A. | Protergia’s shaping of energy communities

BRONZE
ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | Έμπρακτη Ανταπόκριση ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ και Επίσημου Δικτύου στην Περιβαλλοντική 

Πρόκληση ΤΟΥΟΤΑ 2050

Energy Revolution - Efforts to Mitigating Climate Change

GOLD ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | Αποτελεσματική Υλοποίηση Περιβαλλοντικής Πρόκλησης ΤΟΥΟΤΑ 2050

GOLD
METRO AEBE | Πρακτικές Αξιοποίησης Καθαρής Ενέργειας και Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος από τη 

METRO

SILVER KLEEMANN HELLAS S.A. | Energy Revolution – Efforts to mitigating climate change

BRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε | Βιωσιμότητα, κυκλική οικονομία & καινοτομία 
στον Όμιλο ΟΦΕΤ

Energy Efficiency Program

GOLD
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | Oλοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη UNI-PHARMA S.A.

www.energyawards.gr
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