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                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
GREEN ANGELS & WHEELING2HELP: Κυριακι 25 Σεπτεμβρίου,  

ςτθν Τεχνόπολθ, ςυγκεντρϊνουμε Πλαςτικά Καπάκια για καλό ςκοπό! 
 
Η Κοινότθτα των GREEN ANGELS, ςτθρίηει τθν εξαιρετικι  πρωτοβουλία  

Wheeling2help, ςυμμετζχοντασ ενεργά τθν Κυριακι 25 Σεπτεμβρίου 2016 

ςτθν Τεχνόπολθ του Διμου Ακθναίων, ςτθ Mεγάλθ αυτι, γιορτι του Εκελοντιςμοφ. 

Η εκδιλωςθ γίνεται με αφορμι το Wheeling2help Vol.2 όπου μία ομάδα ποδθλατϊν 

διανφει 1.700 χιλιόμετρα από τθν Κωνςταντινοφπολθ μζχρι το Ηράκλειο Κριτθσ με 

ζνα ςκόπο: Να ςυγκεντρωκοφν χριματα για να αγοραςτοφν 100 αναπθρικά 

αμαξίδια! 

Η εν λόγω πρωτοβουλία, εγκαινιάηει το νζο κφκλο τθσ Πανελλαδικισ Συλλογισ 

πλαςτικϊν καπακίων για καλό ςκοπό από τουσ GREEN ANGELS. 

Συγκεκριμζνα, ςτα πλαίςια τθσ εκδιλωςθσ, οι GREEN ANGELS μαηί με τον 

Πανελλινιο Σφλλογο Πρόλθψθσ Τροχαίων Ατυχθμάτων Ανθλίκων «Αγάπθ για 

Ζωι» και με τθ ςυνεργαςία τθσ ethelon, τθσ ομάδασ εκελοντϊν Let’s do it Greece, 

και τθσ βιωματικισ δράςθσ ευαιςκθτοποιθμζνθσ ανακφκλωςθσ του Συλλόγου 

εκελοντϊν «Προαςπίηω», κα βρίςκονται ςτθν Τεχνόπολθ, από τισ 11.00 μζχρι τισ 

15.00, κζτοντασ ςε εφαρμογι τθν Πανελλαδικι πρωτοβουλία ςυλλογισ Πλαςτικϊν 

Καπακιϊν, τα οποία προορίηονται για ανακφκλωςθ, προκειμζνου να δοκοφν 

αναπθρικά αμαξίδια ςε ςυνανκρϊπουσ μασ που τα ζχουν ανάγκθ.  

Σθμειϊνεται πωσ θ πρωτοβουλία ςυλλογισ των πλαςτικϊν καπακιϊν προζκυψε ωσ 

ιδζα από τα ίδια τα Μζλθ τθσ Κοινότθτασ, ταυτίηοντασ ζτςι τον ςθμαντικό 

περιβαλλοντικό ςτόχο τθσ ανακφκλωςθσ με μια ςπουδαία κοινωνικι πράξθ. 

Η εκδιλωςθ κα πλαιςιωκεί από πλθκϊρα δραςτθριοτιτων για τον εκελοντιςμό, 

τθν υγεία, τθν αναπθρία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, ςυμμετζχοντεσ 

όλων των θλικιϊν κα ζχουν τθν ευκαιρία να λάβουν μζροσ ςε διαδραςτικζσ, 

ψυχαγωγικζσ και βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και ταυτόχρονα να γίνουν αρωγοί ςτθ 

ςθμαντικι αυτι πρωτοβουλία. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν παράδοςθ των πλαςτικϊν καπακίων, ςτθν 

Πράςινθ τθλεφωνικι γραμμι 2107200150 ι ςτο e-mail: info@greenangels.gr 
  
 

Ενθμερωκείτε για τα 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 
 
Αφίςα εκδιλωςθσ 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
http://dir.icap.gr/mailimages/SocialMedia/collectioncapsGA.jpg 
 

http://greenangels.gr/prasinoi_aggeloi/
http://greenangels.gr/prasinoi_aggeloi/
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg


 

 

H Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN 
ANGELS, αποτελεί μια πρωτοβουλία τθσ ICAP Group και τθσ GREENiT 
ENVIRONMENTAL που ςτοχεφει ςε μια κοινωνία Oυδζτερου Aνκρακικοφ 
Aποτυπϊματοσ. Η κοινότθτα υλοποιεί ενζργειεσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω 
εξειδικευμζνων ομάδων  εργαςίασ, που εςτιάηουν ςε κζματα ςτρατθγικισ, 
διαδικαςιϊν, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ και τελεί υπό τθν 
Αιγίδα τόςο του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ όςο και του Ομίλου 
Χρθματιςτθρίων Ακθνϊν ενϊ ςυνεργάηεται με  Περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ & 
Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά. 

 

Περιςςότερεσ Πλθροφορίεσ:  

Φρατηζςκα Σιδερι  
Head of Press and Communication  

  T: 210 7200495, pr@greenangels.gr , www.greenangels.gr  

Ακολουκιςτε μασ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ κοινότθτασ: 

       

mailto:pr@greenangels.gr
http://www.greenangels.gr/
https://www.facebook.com/pages/Green-Angels/1540252959559461?sk=info&tab=page_info
https://www.facebook.com/pages/Green-Angels/1540252959559461?sk=info&tab=page_info
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D397409040%26trk%3Dhp-identity-name
https://mobile.twitter.com/GREEN_ANGELS_
https://www.youtube.com/channel/UCid4DjUNAV5lo92UE2gmQPA

