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                                       ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Η περιβαλλοντικι κοινότθτα GREEN ANGELS καλωςορίηει τθ WIND Ελλάσ, ςτα Μζλθ τθσ.  

Η WIND Ελλάσ, μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ τθλεπικοινωνιών ςτθν Ευρώπθ, 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. 

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. Κάκε φορζασ που ςυμμετζχει ςτθν 
κοινότθτα των GREEN ANGELS είναι ζνασ «Πράςινοσ Άγγελοσ» που μεταδίδει και εφαρμόηει ςτθν 
πράξθ το πράςινο επιχειρείν. Ζνασ «αγγελιοφόροσ» που μεταφζρει το μινυμα τθσ 
περιβαλλοντικισ υπευκυνότθτασ ςυμμετζχοντασ ςτθν πρώτθ ςυντονιςμζνθ επιχειρθματικι 
προςπάκεια για τθν αντιμετώπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Η κοινότθτα υλοποιεί ενζργειεσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω εξειδικευμζνων ομάδων  
εργαςίασ, που εςτιάηουν ςε κζματα εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθσ πολιτών, ςτρατθγικισ, 
διαδικαςιών, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ και τελεί υπό τθν Αιγίδα του 
Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και του Ομίλου 
Χρθματιςτθρίου Ακθνών, ενώ ςυνεργάηεται με κορυφαίεσ Περιβαλλοντικζσ Οργανώςεισ & 
Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά. 

Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, θ WIND Ελλάσ και οι GREEN ANGELS, 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. 

O Διευκυντισ Εταιρικισ Επικοινωνίασ τθσ WIND, κ. Γιώργοσ Σςαπροφνθσ ςθμειώνει ςε δθλώςεισ 
του: «Σο περιβάλλον και θ προςταςία του, αποτελεί μια από τισ βαςικζσ δεςμεφςεισ του 
προγράμματοσ Εταιρικισ Τπευκυνότθτασ τθσ WIND. Η ςυμμετοχι μασ ςτουσ GREEN ANGELS 
επιβεβαιώνει τθ δζςμευςι και ενιςχφει τισ προςπάκειζσ μασ για μια καλφτερθ κοινωνία και ζνα 
κακαρότερο περιβάλλον. ε μία εποχι όπου οι διακζςιμοι πόροι περιορίηονται, ενώ παράλλθλα 
οι ανάγκεσ των ςυνανκρώπων μασ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ ςτθν οποία 
δραςτθριοποιοφμαςτε αυξάνονται, θ πρόκλθςθ να εξακολουκιςει ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ να 
ςτοχεφει ςε βιώςιμθ ανάπτυξθ είναι μονόδρομοσ. Και αυτιν τθν πεποίκθςθ τθν κάνουμε ΠΡΑΞΗ 
κακθμερινά». 

Oι κ. Θεοφάνθσ  Ξουλεισ και Δρ. Ανδρζασ Συράκθσ, General Community Managers των GREEN 
ANGELS  ςθμειώνoυν ςε δθλώςεισ τουσ: «Με με μεγάλθ μασ χαρά, καλωςορίηουμε τθ WIND 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 WIND 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 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 Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ όςο και του 
Ομίλου Χρθματιςτθρίων Ακθνών ενώ ςυνεργάηεται με τουσ ςθμαντικότερεουσ Περιβαλλοντικζσ 
Οργανώςεισ & Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά. 
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