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Ακινα, Σρίτθ 5 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι GREEN ANGELS, εγκαινιάηουν τον
Εκνικό Χάρτθ Πράςινων Πρωτοβουλιών και Δράςεων
Οι GREEN ANGELS, θ Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων
Επιχειριςεων, πραγματοποίθςαν τθν 1θ τουσ Κοινι Περιβαλλοντικι Δράςθ, το
Σάββατο 2 Απριλίου. Περιςςότεροι από 200 εργαηόμενοι των Εταιρειών Μελών
ςυγκεντρώκθκαν, μαηί με μζλθ των οικογενειών τουσ, ςτον Εκνικό Δρυμό τθσ
Πάρνθκασ για να ολοκλθρώςουν τθ φφτευςθ και το πότιςμα, 1.000 ελάτων
εγκαινιάηοντασ με αυτό τον τρόπο τον Εκνικό Χάρτθ πράςινων Δράςεων και
Πρωτοβουλιών.
Η μεγάλθ αυτι Πρωτοβουλία που εντάςςεται ςτον γενικότερο ςχεδιαςμό τθσ
κοινότθτασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ζδωςε ανάςα ηωισ ςτθ δαςικι
περιοχι τθσ Πλατάνασ, που το 2007, επλιγθ από καταςτροφικι πυρκαγιά. Με τθν
«υιοκζτθςθ» τθσ εν λόγω περιοχισ, θ κοινότθτα πλζον ςτοχεφει ςτθν προςταςία τθσ
για δφο χρόνια προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ φροντίδα των δενδρυλλίων και θ
ανάπτυξι τουσ ςε ζναν ώριμο πνεφμονα ηωισ για όλθ τθν Αττικι. Παράλλθλα τθσ
Δράςθσ, υλοποιικθκαν εκπαιδευτικζσ ενθμερώςεισ των ςυμμετεχόντων από
Δαςονόμουσ του Εκνικοφ Δρυμοφ, κακώσ επίςθσ παρουςιάςτθκε το πολυςχιδζσ
Ζργο που ζχει επιτελζςει θ Κοινότθτα από τθν ςφςταςι τθσ αλλά και τα νζα
εγχειριματα των καινοτόμων πρωτοβουλιών που ζχει αναλάβει με το Εκνικό
Μετςόβιο Πολυτεχνείο, αποςκοπώντασ ςτθν δθμιουργία πολλαπλαςιαςτικών
ωφελειών για τισ επιχειριςεισ και το περιβάλλον.
τα πλαίςια τθσ Δράςθσ, οι Community Managers τθσ κοινότθτασ, κ.κ. Θεοφάνθσ
Ξουλεισ και Ανδρζασ Τυράκθσ απθφκυναν ανοιχτι πρόςκλθςθ ςε όλεσ τισ εταιρείεσ
- Mζλθ να κατακζςουν τισ δίκεσ τουσ προτάςεισ μζχρι τα μζςα Μαΐου, ζτςι ώςτε
ςυντονιςμζνα να ολοκλθρωκεί, ο ςχεδιαςμόσ του Εκνικοφ Χάρτθ Πράςινων
Πρωτοβουλιών και Δράςεων τθσ κοινότθτασ για τα ζτθ 2016-2017, ο οποίοσ και κα
παρουςιαςτεί τον Μάιο ςε ειδικι εκδιλωςθ για τον πρώτο χρόνο λειτουργίασ των
GREEN ANGELS. υγκεκριμζνα μζςα από μια διαδικαςία αυςτθρισ αξιολόγθςθσ των
προτάςεων, θ κοινότθτα ςκοπεφει να κζςει ςε εφαρμογι για πρώτθ φορά ςτθν
Ελλάδα, ζνα οργανωμζνο ςχζδιο δράςθσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Σθν Δράςθ πλαιςίωςαν με τθ ςυμμετοχι τουσ πολλά Μζλθ τθσ Κοινότθτασ που
ακολουκοφν τισ εξορμιςεισ τθσ από τθν ζναρξθ τθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
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Η Δράςθ αξιολογικθκε ωσ πολφ ςθμαντικι πρωτοβουλία από το ςφνολο των
ςυμμετεχόντων και όλοι ανζφεραν πωσ κα ιταν καλό να κεςμοκετθκεί και να
επαναλθφκεί και ςτο μζλλον.
Τποςτθρικτζσ τθσ Δράςθσ ιταν θ Ακθναϊκι Ηυκοποιία και τα Εκπαιδευτιρια Νζα
Γενιά Ηθρίδθ που διζκεςαν τα απαραίτθτα ποφλμαν για τθν μετακίνθςθ των
ςυμμετεχόντων. Επίςθσ τθ ςτιριξι τουσ προςζφεραν οι εκελοντζσ τθσ Ομάδασ
Πολιτικισ Προςταςίασ Ολυμπιακοφ Χωριοφ-Αχαρνών.

ε δθλώςεισ του ο Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, Διευκφνων φμβουλοσ του Ομίλου ICAP
ανζφερε: «H GREEN ANGELS είναι θ πρώτθ ςτθν Ελλάδα περιβαλλοντικι κοινότθτα
που ςυνενώνει αλλά και πρακτικά ενεργοποιεί τον επιχειρθματικό κόςμο, προσ τθν
αειφόρο ανάπτυξθ και τθ περιβαλλοντικι ευαιςκθςία. Με τθ ςθμερινι μασ Δράςθ,
εγκαινιάηουμε τον Εκνικό Χάρτθ πράςινων Πρωτοβουλιών και παράλλθλα
ανοίγουμε γζφυρεσ ςυνεργαςίασ και διαλόγου μεταξφ επιχειριςεων κοινωνικών
φορζων και εκελοντών για τθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπώματοσ τθσ
Ελλάδασ. Η ςθμερινι μασ πρωτοβουλία γεννά ζναν ενδιαφζροντα κεςμό που με τθν
ςυμβολι επιχειριςεων και πολιτών, μπορεί να δώςει ςθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ και
αποτελζςματα προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ των πολιτών».
O Θεοφάνθσ Ξουλεισ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ GREEENiT ENViRONMENTAL, διλωςε
«Είμαςτε πολφ χαροφμενοι που τόςοσ κόςμοσ αγκάλιαςε αυτι τθν προςπάκεια
ςυμμετζχοντασ ςτθν πρώτθ μασ δράςθ. Mε τον τρόπο αυτό ολοκλθρώςαμε το πρώτο
ζργο αναδάςωςθσ 1.000 δζντρων που ςυμβολίηουν τα 1.000 πρώτα μζλθ των Green
Team. Δεςμευόμαςτε να ςυνεχίςουμε να οργανώνουμε δράςεισ για τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και να ενκαρρφνουμε ενζργειεσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ
πράςινθσ κουλτοφρασ ςε όλο τον επιχειρθματικό κόςμο και ςε κάκε ενδιαφερόμενο
πολίτθ».

H Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Τπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN
ANGELS, αποτελεί μια πρωτοβουλία τθσ ICAP Group και τθσ GREENiT
ENVIRONMENTAL που ςτοχεφει ςε μια κοινωνία Oυδζτερου Aνκρακικοφ
Aποτυπώματοσ. Η κοινότθτα υλοποιεί ενζργειεσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω
εξειδικευμζνων ομάδων εργαςίασ, που εςτιάηουν ςε κζματα ςτρατθγικισ,
διαδικαςιών, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ και τελεί υπό τθν
Αιγίδα τόςο του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ
όςο και του Ομίλου Χρθματιςτθρίων Ακθνών ενώ ςυνεργάηεται με τουσ
ςθμαντικότερεουσ Περιβαλλοντικζσ Οργανώςεισ & Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά.
Μζλθ τθσ Κοινότθτασ των GREEN ANGELS

Φωτογραφίεσ από τθν Εκδιλωςθ από τθν εκδιλωςθ μπορείτε να δείτε ςτθ ςελίδα
των GREEN ANGELS ςτο Facebook.
Λογότυπο GREEN ANGELS
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg
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