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International Award for DROMEAS 

International Acknowledgement for the Greek Industry 
 

On the evening of November 25, 2010, in a splendid ceremony held at the premises 

of the Comic Strip Centre in Brussels, Janez Potocnik, the EU Environment 

Commissioner presented the European companies which were awarded the National 

Awards EMAS 2010 for the General Committee of Environment of European 

Commission. 

 

Μεταξύ αυτών, η ΔΡΟΜΕΑΣ βραβεύθηκε στην κατηγορία των μεσαίων 

επιχειρήσεων, γεγονός που αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης προσπάθειας 

της ΔΡΟΜΕΑΣ  

- στην χρήση ανανεώσιμων ή ανακυκλώσιμων υλικών,  

- στην τροποποίηση των παραγωγικών διεργασιών μέσω επενδύσεων σε 

καθαρές τεχνολογίες,  

- στην αξιοποίηση στερεών αποβλήτων ξύλου για παραγωγή θερμικής 

ενέργειας,  

- στην εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων  καθώς και  

- άλλες περιβαλλοντικές δράσεις.  

 

Among these companies, DROMEAS was awarded in the category of medium-sized 

enterprises, which recognizes the long-term effort made by DROMEAS 

- The use of renewable or recyclable materials 

- The modification of production processes through investment in clean technologies, 

- The use of wood waste for thermal power production, 

- The implementation of treatment methods and 

- Other environmental actions. 

 

Άλλωστε το σύνολο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρίας πιστοποιείται μέσα 

από τη διεθνώς αναγνωρισμένη  εφαρμογή των εξής Περιβαλλοντικών Προτύπων:  

• ISO 14001:2009 

• Σύστημα PEFC, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 45011 

• EMAS σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονισμό  761/2001 

 



Besides the Environmental Policy of the company is certified through the application 

of internationally recognized environmental standards as follows: 

• ISO 14001:2009 

• System for PEFC, according to European Standard EN 45011 

• EMAS in accordance with European Regulation 761/2001 

 

Το πρωί της ίδιας ημέρας  ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Ανεξάρτητο μη-Εκτελεστικό 

Μέλος του Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ, κλήθηκε να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου  για το 

EMAS, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Βελγική 

Προεδρεία,  στους ίδιους χώρους. 

 

On the morning of the same day Gregory Zarotiadis, Independent Non-Executive 

Member of DROMEAS, was invited to present the main points of the company's 

Environmental Policy at the International Conference on EMAS, which was organized 

by the European Commission and the Belgian Presidency, in the same places 

 

Η νέα αυτή διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την επιτυχημένη 

και συνεχώς ανοδική πορεία της εταιρείας Δρομέας και αποτελεί εφαλτήριο για ένα 

ακόμα πιο δημιουργικό μέλλον στην εσωτερική, αλλά και τις διεθνείς αγορές. 

 

This new award from the European Commission confirms the successful and ever-

rising course of DROMEAS and is a springboard for a more creative future in the 

domestic but also international markets. 

 

         
 

 

 

 


