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                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι GREEN ANGELS διακρίνονται ςτα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντοσ  
 
Ο Πανελλήνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (ΠΑΣΕΠΠΕ) 

ανακοίνωςε πρόςφατα, τθ διάκριςθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ GREEN ANGELS 

ςτο πλαίςιο των Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντοσ (2016), ςυγκεκριμζνα ςτθν 

κατθγορία «Βραβείο Περιβαλλοντικήσ Ευαιςθητοποίηςησ».  

Η διάκριςθ αυτι, πιςτοποιεί τθν Στρατηγική Κατεφθυνςη τησ Κοινότητασ προσ τθν 

δθμιουργία πολλαπλαςιαςτικών ωφελειών για τισ επιχειριςεισ και το περιβάλλον με 

γνώμονα τθν παροχι υπθρεςιών για τθ μείωςθ κόςτουσ αλλά και τθν ςυγκζντρωςθ 

χρθματοδοτιςεων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα προσ τα Μζλθ τθσ, αλλά και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ Κοινωνίασ των Πολιτών (Φορείσ, Εκελοντζσ, 

Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα). 

Σθμειώνεται ότι τα Ελλθνικά Βραβεία Περιβάλλοντοσ, διοργανώνει ο ΠΑΣΕΠΠΕ ςτο 

πλαίςιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειριςεων για το Περιβάλλον (European 

Business Awards for the Environment – EBAE) που ςυνδιοργανώνει με τθ Διεφθυνςη 

Περιβάλλοντοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ (DG Environment).  

Στα πλαίςια των Βραβείων, ο κ. Θεοφάνησ Ξουλεήσ, Community Manager τθσ 

κοινότθτασ, αναφζρει ''Είναι ιδιαίτερθ χαρά και τιμι μασ που διακρικικαμε ςτα 

Ελλθνικά Βραβεία Περιβάλλοντοσ του ΠΑΣΕΠΠΕ και ειδικότερα ςτθν κατθγορία τθσ 

Περιβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ. Ο λόγοσ είναι διότι όλθ μασ θ προςπάκεια 

επικεντρώνεται ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του επιχειρθματικοφ κόςμου και τθν 

ανάπτυξθ ςτρατθγικών περιβαλλοντικισ δράςθσ για τθ ςυντονιςμζνθ βελτίωςθ του 

Περιβαλλοντικοφ Αποτυπώματοσ τθσ πατρίδασ μασ. Το βραβείο ανικει ςε όλα τα 

μζλθ GREEN ANGELS που ςυμμετζχουν ςτθν Κοινότθτα και που αποτελοφν τουσ 

πρωταγωνιςτζσ του μεγάλου μασ εγχειριματοσ.''  

 

Μζλθ τθσ Κοινότθτασ των GREEN ANGELS  

Λογότυπο GREEN ANGELS 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg 
 
Λογότυπο Ελληνικών Βραβείων Περιβάλλοντοσ  
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
http://dir.icap.gr/mailimages/Ελλθνικά Βραβεία.png 
 
Λογότυπο ΠΑΣΕΠΠΕ 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
http://dir.icap.gr/mailimages/ΠΑΣΕΠΠΕ.jpg 

Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ:  
Φρατηζςκα Σιδερι  
Head of Press and Communication  
T: 210 7200495, pr@greenangels.gr , www.greenangels.gr  
 
Ακολουκιςτε μασ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ κοινότθτασ: 
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