
    

 

Ακινα, Τρίτθ  15 Σεπτεμβρίου 2015 

 

                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι GREEN ANGELS παρζδωςαν το 1ο Καθαρό Δάςοσ τησ Αττικήσ  
ςυνολικήσ ζκταςησ 120 ςτρεμμάτων. 

 
 
Οι GREEN ANGELS, θ Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων 
Επιχειριςεων παρζδωςαν, τθν Τετάρτθ 9 Σεπτεμβρίου 2015,  ςτο Δήμο 
Ελληνικοφ-Αργυροφπολησ, το 1ο Καθαρό Δάςοσ τησ Αττικήσ ςυνολικισ 
ζκταςθσ 120 ςτρεμμάτων που αντιπροςωπεφουν τον αρικμό των επιχειριςεων 
που με τθν παρουςία τουσ ςτθν επίςθμθ τελετι ανακοίνωςθσ τθσ πρωτοβουλίασ 
ςτθν Αίγλθ Ζαππείου, διλωςαν το ενδιαφζρον και τθν υποςτιριξι τουσ ςτο 
εγχείρθμα τθσ κοινότθτασ των GREEN ANGELS. 

Η τελετι παράδοςθσ των 120 ςτρεμμάτων, ζλαβε χϊρα ςτο Δθμαρχείο  Ελλθνικοφ 
– Αργυροφπολθσ, παρουςία του Δημάρχου, κ. Γιάννθ Κωνςταντάτου, και των 
ςυνεργατϊν του, του Προζδρου τησ Πανελλήνιασ Ζνωςησ Εθελοντών 
Πυροςβεςτικοφ Σώματοσ κ. Σεραφείμ  Tςιουγκρι, του Προζδρου τησ Εθελοντικήσ 
Ομάδασ Δαςοπροςταςίασ – Πυρόςβεςησ Ελληνικοφ-Αργυροφπολησ κ. Μιχάλθ 
Τςικαλάκθ, κακϊσ και των κ. Θεοφάνθ Ξουλει και  Δρ. Ανδρζα Τυράκθ, General 
Community Managers τθσ κοινότθτασ GREEN ANGELS. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ κοινότθτα των  GREEN ANGELS απζδωςε Βεβαιώςεισ 
Παράδοςησ του 1ου Κακαροφ Δάςουσ και οι εκπρόςωποί τθσ παρουςίαςαν τον 
προγραμματικό άξονα και το ζργο τθσ Εκνικισ αυτισ πρωτοβουλίασ. Στθ ςυνζχεια 
πραγματοποιικθκε αυτοψία ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ τθσ Αργυροφπολθσ από μικτό 
κλιμάκιο των παρευριςκομζνων. 

Η κοινότθτα των GREEN ANGELS πιςτι ςτο όραμα τθσ να πρωτοςτατιςει ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μειϊνοντασ το Περιβαλλοντικό Αποτφπωμα τθσ 
χϊρασ, με ειδικό ςυνεργείο υλοποίθςε τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ωσ βαςικι 
ενζργεια για τθν προςταςία του οικοςυςτιματοσ του Υμθττοφ μετά τθ μεγάλθ 
πυρκαγιά του καλοκαιριοφ. Ο κακαριςμόσ του δάςουσ πραγματοποιικθκε ςε 
ςυνεργαςία με την υπηρεςία καθαριότητασ του Δήμου υπό τον ςυντονιςμό του 
Αντιδημάρχου  Περιβάλλοντοσ και Πολιτικήσ Προςταςίασ κ. Βαςίλη Κρητικοφ 
και με τθν υποςτιριξθ του Περιβαλλοντικοφ Συλλόγου ‘’Ώρα για Δράςθ’’. 

O κ. Γιάννθσ Κωνςταντάτοσ, Διμαρχοσ Ελληνικοφ – Αργυροφπολησ δήλωςε: 
“Είναι πολφ ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιιςουμε όλοι μασ τθν ευκφνθ που ζχουμε 
ωσ κοινωνία ςτο να προςτατζψουμε το περιβάλλον και να προςπακιςουμε με 
όλεσ μασ τισ δυνάμεισ να διαφυλάξουμε το περιαςτικό δάςοσ που ζχουμε ςτον 
διμο μασ. Αγκαλιάηουμε με κζρμθ τισ προςπάκειεσ των GREEN ANGELS και 
ςυνδράμουμε ζμπρακτα  ωσ διμοσ τθν πρωτοβουλία ςασ να ζχουμε κακαρό το 
δάςοσ μασ ςτθν Αργυροφπολθ”. 

Οι κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ, και Δρ. Ανδρζασ Τυράκθσ General Community Managers 
τθσ κοινότθτασ GREEN ANGELS διλωςαν: “H κοινότθτα των GREEN ANGELS,  είναι 
υπεριφανοσ αρωγόσ τθσ αειφορίασ ςτθν Ελλάδα. Με τθν παράδοςθ του πρϊτου 
κακαροφ δάςουσ ςυνολικισ ζκταςθσ 120 ςτρεμμάτων, ςτζλνουμε θχθρό μινυμα 
και απτό δείγμα δράςθσ ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ, ςτισ επιχειριςεισ 
και τουσ πολίτεσ τθσ Ελλάδασ, για τθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ 
τθσ πατρίδασ μασ. Τϊρα ξεκινάμε και είναι ςίγουρο ότι όλοι μαηί κα καταφζρουμε 
πολλa”. 

 



 

 

Η δραςτθριοποίθςθ τθσ κοινότθτασ ςυνεχίηεται δυναμικά ςτο πλαίςιο 
ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ των πολιτϊν, ςφνδεςθσ  εκελοντϊν, ενεργοποίθςθσ 
των εταιρειϊν-μελϊν μασ και διαμόρφωςθσ πρωτοβουλιϊν που κα ενϊςουν τουσ 
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ μζςα από τον προγραμματικό άξονα τθσ κοινότθτασ. 

Για περιςςότερθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ, μείνετε ςυντονιςμζνοι διαμζςου του  
www.greenangels.gr αλλά και των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ κοινότθτασ : 

  

 

  

   

Εταιρείεσ Μζλθ τθσ Κοινότθτασ των GREEN ANGELS 

 

  

 

Φωτογραφίεσ από την Εκδήλωςη 

Μπορείτε να λάβετε από τα αρχεία ςτισ ακόλουκεσ διευκφνςεισ: 

http://goo.gl/LoL4Ju 

 (από αριςτερά: Ανδρζασ Τυράκθσ, Γιάννθσ Κωνςταντάτοσ, Φάνθσ Ξουλεισ) 

http://goo.gl/qJtysd  

(από αριςτερά: Μιχάλθσ Τςικαλάκθσ, Σεραφείμ Τςιουγκρισ, Γιάννθσ 
Κωνςταντάτοσ) 

http://goo.gl/CfcgRM 

Λογότυπο GREEN ANGELS 

Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 

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

 

Περιςςότερεσ φωτογραφίεσ από τθν εκδιλωςθ μπορείτε να δείτε ςτθ ςελίδα των 
GREEN ANGELS ςτο Facebook.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ : 

 

  
 

  

  

Φραηζέζκα Σιδερή 

Head of Press and Communication 

  

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