
  

Ακινα, 25 Οκτωβρίου 2016 
 

                                       ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Η περιβαλλοντικι κοινότθτα GREEN ANGELS καλωςορίηει τθν ΕΡΓΟΕ, ςτα Μζλθ τθσ 
 

Η ΕΡΓΟΕ, ςτα πλαίςια τθσ πολφπλευρθσ ςτρατθγικισ Εταιρικισ τθσ 
Υπευκυνότθτασ «ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ» θ οποία βρίςκεται ςτο επίκεντρο του ςχεδιαςμοφ τθσ 
επιχειρθματικισ τθσ ςτρατθγικισ, αγκαλιάηει το Εκνικό Εγχείρθμα των GREEN ANGELS, 
ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθ ςυντονιςμζνθ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ 
αποτυπώματοσ τθσ Ελλάδασ. 

Η κοινότθτα GREEN ANGELS ςυνενώνει ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςτθν αειφόρο 
ανάπτυξθ επιχειριςεισ, και  υλοποιεί οικονομοτεχνικά  Ζργα και αναλαμβάνει Δράςεισ 
περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω εξειδικευμζνων ομάδων εργαςίασ, που εςτιάηουν ςε 
κζματα ςτρατθγικισ, διαδικαςιών, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ 
αλλά και εκπαίδευςθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτών. 

Η ΕΡΓΟΕ είναι υπεφκυνθ για τθν καταςκευι και εκςυγχρονιςμό του 
ςιδθροδρομικοφ δικτφου ςτθν Ελλάδα. Η εταιρία ζχει προβλθματιςτεί ζντονα από τθν 
καταςτροφι του φυτικοφ κεφαλαίου που απαλλοτριώνεται μαηί με τισ εδαφικζσ 
εκτάςεισ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του δικτφου. Για πρώτθ φορά ωσ εταιρεία 
του Δθμοςίου ανζπτυξε από το 2013 μια καινοτόμα περιβαλλοντικι δράςθ, που ζχει να 
κάνει με τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ του φυτικοφ κεφαλαίου ςτο τμιμα από το 
Κιάτο ζωσ το Ρίο (περίπου 100 χλμ) ςε εκτάςεισ που δεν είχαν ακόμθ καταλθφκεί για τισ 
ανάγκεσ του ζργου. υγκεκριμζνα δθμιοφργθςε ζνα μθχανιςμό, που είχε ωσ αντικείμενο 
τθ διάςωςθ και τθ  μεταφφτευςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων κυρίωσ ελαιόδεντρων, 
με ςκοπό  να αποδοκοφν δωρεάν ςε Διμουσ ι άλλουσ Δθμόςιουσ φορείσ, μζςω 
χορθγιών, προκειμζνου να αναπλαςτοφν κοινόχρθςτοι χώροι τθσ επιλογισ τουσ ι να 
διατεκοφν ςε πώλθςθ προσ ιδιώτεσ.  

το πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, οι GREEN ANGELS και θ ΕΡΓΟΕ, κα 
υλοποιιςουν από κοινοφ,  πράςινεσ δράςεισ αλλά και κα προβοφν ςε πρωτοβουλίεσ για 
τθν ενθμζρωςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ των πολιτών, περί τθσ Κλιματικισ αλλαγισ και 
των πρακτικών που μποροφμε όλοι να υιοκετιςουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ. 

 
χετικά με τθν κοινι αυτι πρωτοβουλία ο Δ/νων φμβουλοσ τθσ ΕΡΓΟΕ κ. 

Ακανάςιοσ Βοφρδασ, ζκανε τθν παρακάτω διλωςθ: «Είναι πολφ ςθμαντικό να 
μποροφμε να αξιοποιοφμε το φυτικό κεφάλαιο που προκφπτει από τισ κατά τόπουσ 
απαλλοτριώςεισ για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου. Η ζνταξθ τθσ 
ΕΡΓΟΣΕ ςτθν Κοινότθτα των GREEN ANGELS αποτελεί μια πράξθ ευκφνθσ από πλευράσ 
μασ, ζτςι ώςτε, μζςω τθσ δράςθσ τθσ κοινότθτασ, να μποροφμε να βάλουμε και το δικό 
μασ λικαράκι για ζνα περιβάλλον ουδζτερου αποτυπώματοσ άνκρακα, για μια κοινωνία 
πιο «πράςινθ» και πιο φιλικι για τουσ πολίτεσ και τισ μελλοντικζσ γενιζσ. Η ΕΡΓΟΣΕ και 
το προςωπικό τθσ πιςτεφουν και εργάηονται ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ και ςιμερα 
ενδυναμώνουμε αυτι τθν προςπάκεια ενταςςόμενοι ςε μια κοινότθτα με ςθμαντικι 
περιβαλλοντικι δράςθ και επιςτθμονικό υπόβακρο.» 

Oι κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ και Δρ. Ανδρζασ Συράκθσ, General Community 
Managers των GREEN ANGELS, ςθμειώνoυν ςε δθλώςεισ τουσ: «Με μεγάλθ μασ χαρά, 
καλωςορίηουμε τθν ΕΡΓΟΣΕ ςτθ μεγάλθ οικογζνεια των GREEN ANGELS. Μζςα από τα 
μάτια μασ το εγχείρθμα των GREEN ANGELS αποςκοπεί ςτο να ενώςουμε τον 
επιχειρθματικό κόςμο για ζναν κοινό περιβαλλοντικό ςκοπό, βελτιώνοντασ ςτθν πράξθ 
τισ περιβαλλοντικζσ μασ επιδόςεισ και ενιςχφοντασ τθν κοινωνία των πολιτών. Η ΕΡΓΟΣΕ 
το αποδεικνφει αυτό κακθμερινά μζςα από το ζργο, τισ λειτουργίεσ και τισ υπθρεςίεσ 
τθσ. Ενώνουμε τισ δυνάμεισ μασ και είμαςτε ζτοιμοι να κάνουμε τθν Ελλάδα να 
ξεχωρίςει».  



 

 
 

H Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN 
ANGELS, αποτελεί μία 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 Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ όςο και του Ομίλου 
Χρθματιςτθρίων Ακθνών ενώ ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ 
Οργανώςεισ & Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά. 

Λογότυπο GREEN ANGELS 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg 
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  T: 210 7200495, pr@greenangels.gr , www.greenangels.gr  

Ακολουκιςτε μασ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ: 
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