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                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κορυφαία Βράβευςθ των GREEN ANGELS  
για τθν ςυνεργαςία τουσ με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 

Η Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN 

ANGELS, απζςπαςε για δεφτερθ χρονιά το BRONZE βραβείο ςτθν κατθγορία 

«Συνεργαςία Επιχείρθςθσ – Ακαδθμαϊκών Φορζων» ςτα Hellenic Responsible 

Business Awards 2018 που διοργάνωςε θ Boussias Communications.  Πρόκειται για μία 

ακόμθ ςθμαντικι διάκριςθ που ςθματοδοτεί τθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ τριετοφσ 

προςπάκειασ τθσ Κοινότθτασ να παραδϊςει ςτον επιχειρθματικό ιςτό τθσ χϊρασ μια 

πρότυπθ μεκοδολογία μζτρθςθσ του Περιβαλλοντικοφ Αποτυπϊματοσ και ςυνεπϊσ, να 

ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ανταγωνιςτικότθτα των 

ελλθνικών επιχειριςεων ςε κάκε κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ.  

Στρατθγικι Κατεφκυνςθ τθσ Κοινότθτασ άλλωςτε, είναι θ δθμιουργία 

πολλαπλαςιαςτικών πράςινων ωφελειών  προσ τισ επιχειριςεισ - Μζλθ τθσ, μζςα από 

τθν διάκεςθ τεχνικϊν και οικονομοτεχνικϊν υπθρεςιϊν για τθ μείωςθ του λειτουργικοφ 

κόςτουσ, τθ ςυγκζντρωςθ χρθματοδοτιςεων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν. 

Η Τελετι Απονομισ των Hellenic Responsible Business Awards 2018, θ οποία ζλαβε 

χϊρα τθν Πζμπτθ 15 Φεβρουαρίου ςτο Ελλθνικό Μουςείο Αυτοκινιτου, αποτελεί τθν 

κορφφωςθ ενόσ ςθμαντικοφ κεςμοφ για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Υπευκυνότθτα που 

απαντά ςτθν ανάγκθ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ να αναδείξει πρότυπα μοντζλα 

ςυνεργαςίασ τα οποία ςιμερα περιςςότερο από ποτζ ζχει ανάγκθ θ χϊρα μασ. Η 

εκδιλωςθ ςυγκζντρωςε και φζτοσ πλθκϊρα Θεςμικϊν Εκπροςϊπων κακϊσ και 

υψθλόβακμων ςτελεχϊν από κορυφαίεσ εγχϊριεσ επιχειριςεισ και Μθ Κυβερνθτικζσ 

Οργανϊςεισ. Τον κεςμό χαιρζτιςε ο Λόθσ Λαμπριανίδθσ, Γενικόσ Γραμματζασ 

Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Κακθγθτισ ςτο Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ο 

οποίοσ διλωςε πωσ «θ αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ τθσ αξίασ τθσ εταιρικισ 

υπευκυνότθτασ είναι αδιαμφιςβιτθτθ για τθν αφξθςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου τθσ 

χϊρασ μασ, δθλαδι για τθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ μασ». 

Ο General Community Manager τθσ Κοινότθτασ GREEN ANGELS, Θεοφάνθσ Ξουλεισ, 

διλωςε:  «Η ςθμερινι βράβευςθ για εμάσ ζρχεται να επιςφραγίςει με τον καλφτερο 

τρόπο τθν πολφ επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία που ζχει θ κοινότθτα των Green Angels τα 

τελευταία 2,5 χρόνια με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο. Ειδικά ςτθν Ελλάδα τθσ 

κρίςθσ φιλοδοξοφμε να γίνουμε παράδειγμα προσ μίμθςθ ενκαρρφνοντασ ζτςι τζτοιου 

είδουσ ςυνεργαςίεσ τθσ Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ με τον ιδιωτικό τομζα. Είμαςτε 

απολφτωσ ςίγουροι ότι μζςα από τθν ανταλλαγι ιδεϊν και απόψεων και τθ μετάβαςθ 

από τθ κεωρία ςτθν πράξθ, κα προκφψουν νζεσ καινοτομίεσ και τεχνολογίεσ οι οποίεσ 

κα βοθκιςουν να δθμιουργθκεί ζνασ μοχλόσ ανάπτυξθσ για τθν Ελλθνικι Οικονομία». 

Η βράβευςθ ζρχεται ςε ςυνζχεια δφο αςθμζνιων βραβείων, το 2016 ςτα “Hellenic 

Responsible Business Awards” τθσ Boussias  Communications και ςτα «Ελλθνικά 

Βραβεία για το Περιβάλλον» ςτθν κατθγορία «Περιβαλλοντικι Ευαιςκθτοποίθςθ» που 

διοργάνωςε ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ 

(ΠΑΣΕΠΠΕ), κακϊσ και τθσ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ του πολφτιμου ζργου τθσ Κοινότθτασ 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
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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 & Κλιματικισ Αλλαγισ όςο και του Ομίλου 

Χρθματιςτθρίων Ακθνϊν ενϊ ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ 

Οργανϊςεισ & Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά. 

 
Φωτογραφία Βράβευςθσ 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  
http://dir.icap.gr/mailimages/GreenAngels/Responsible_Business_Awards_aponomi.jpg 
Από αριςτερά προσ τα δεξιά: Άννα Ξουλει, Υπεφκυνθ Marketing & Δθμοςίων Σχζςεων 
GREEN ANGELS, Θεοφάνθσ Ξουλεισ, General Community Manager GREEN ANGELS, 
Μιχάλθσ Χαμθλοκϊρθσ, Business Development Manager GREEN ANGELS, Ξενοφϊν 
Πετρόπουλοσ, Διευκυντισ Επικοινωνίασ Ομίλου Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) 
 
Λογότυπο Βράβευςθσ GREEN ANGELS -Hellenic Responsible Business Awards 2018 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  
http://dir.icap.gr/mailimages/GreenAngels/BRONZE_Responsible_Business_Awards.png 
 
Λογότυπο GREEN ANGELS 
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg 

 

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: 
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