Ακινα, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρώτθ Κοινι Συνάντθςθ Εργαςίασ GREEN ANGELS

Οι GREEN ANGELS, θ Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων
Επιχειριςεων, πραγματοποίθςαν, τθν Πζμπτθ 10 Δεκεμβρίου 2015, τθν πρϊτθ τουσ
κοινι Συνάντθςθ Εργαςίασ ςτο Εκνικό Μετςοβιο Πολυτεχνείο (Πολυτεχνειοφπολθ
Ηωγράφου). Στόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ ενθμζρωςθ, τόςο για το πολυςχιδζσ
Ζργο που ζχει επιτελζςει θ Κοινότθτα από τθν ςφςταςι τθσ όςο και επί των νζων
εγχειρθμάτων και καινοτόμων πρωτοβουλιϊν που ζχει αναλάβει με το Εκνικό
Μετςόβιο Πολυτεχνείο, αποςκοπϊντασ ςτθν δθμιουργία πολλαπλαςιαςτικϊν
ωφελειϊν για το περιβάλλον και τισ επιχειριςεισ με πράςινο προςανατολιςμό.
Τθν Εκδιλωςθ τθν οποία τίμθςαν με τθ ςυμμετοχι τουσ Μζλθ τθσ Κοινότθτασ
κακϊσ και θγετικζσ Εταιρείεσ τθσ αγοράσ, προλόγιςαν οι κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ και
Δρ. Ανδρζασ Τυράκθσ, General Community Managers τθσ κοινότθτασ GREEN
ANGELS, οι οποίοι παρουςίαςαν τον Απολογιςμό Πεπραγμζνων για το 2015 κακϊσ
και τον Σχεδιαςμό των Δράςεων τθσ Κοινότθτασ για το 2016.
Τθ ςκυτάλθ ζλαβε ο Δρ. Κωνςταντίνοσ Αραβώςθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ του
Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου και Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ των GREEN
ANGELS, παρουςιάηοντασ το Πρόγραμμα Εκτίμθςθσ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ
HAPI-E (Holistic Assessment Performance in Environment) που αποτελεί τθ βαςικι
μεκοδολογία διεξαγωγισ περιβαλλοντικϊν αποτιμιςεων για τουσ GREEN ANGELS.
Εν ςυνεχεία, ακολοφκθςε παρουςίαςθ από τον κ. Λεωνίδα Σωμάκο, Senior Project
Manager, αναφορικά με τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ κοινότθτασ για τθν υποβολι
καινοτόμων προτάςεων ςε προγράμματα όπωσ το Horizon 2020 και το ΕΣΠΑ 20142020, που αποτελοφν ςθμαντικά εργαλεία χρθματοδότθςθσ.
Τα οφζλθ αλλθλεπίδραςθσ, Μελϊν και Φορζων, με τθν πλοφςια διαδικτυακι
δραςτθριοποίθςθ των GREEN ANGELS ςτα Social Media και τα λοιπά ψθφιακά
εργαλεία επικοινωνίασ παρουςίαςε θ κα Φρατηζςκα Σιδερι, Communications &
Press Office Manager.
Ακολοφκωσ, θ κα Άννα Ξουλει, Υπεφκυνθ Marketing και Δθμοςίων Σχζςεων και ο κ.
Νίκοσ Κιοφςθσ, Operations Manager, παρουςίαςαν τισ Πράςινεσ Δράςεισ τισ οποίεσ
ζχει πραγματοποιιςει επιτυχϊσ θ κοινότθτα των GREEN ANGELS ςτα πλαίςια του
οράματόσ τθσ να πρωτοςτατιςει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τισ
μελλοντικζσ Δράςεισ που προγραμματίηονται για τθν καινοφρια χρονιά ςε
ςυνεργαςία με ςχολεία, διμουσ, φορείσ και εκελοντικζσ οργανϊςεισ.
Εν κατακλείδι, ο Δρ. Ανδρζασ Τυράκθσ παρουςίαςε τθν νζα πρωτοποριακι
Διαδικτυακι Πλατφόρμα Επικοινωνίασ μεταξφ GREEN ANGELS Μελϊν και Πολιτϊν
μζςω τθσ mobile εφαρμογισ των GREEN ANGELS που κα είναι ςφντομα διακζςιμθ ςε
ςυνεργαςία με τθν UPCOM.

Θ Συνάντθςθ Εργαςίασ των GREEN ANGELS ολοκλθρϊκθκε με τοποκετιςεισ
εταιρειϊν-μελϊν και με ενθμζρωςθ για τθν κακιζρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
διαδικαςίασ από τουσ κ. Θεοφάνθ Ξουλει και Δρ. Ανδρζα Τυράκθ οι οποίοι
διλωςαν: «Η ςυγκεκριμζνη ςυνάντηςη εργαςίασ αποτελεί την πρϊτη από μια
ςειρά ςυναντήςεων που πρόκειται ςτο εξήσ να πραγματοποιοφνται ςε τετράμηνη
βάςη και ςκοπο θα εχουν την ενιςχυςη τησ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εταιρειϊνμελϊν, την ανταλλαγή απόψεων και βεβαιωσ την ενεργο ςυμμετοχή όλων των
εταιρειϊν ςτα δρωμενα τησ κοινότητασ. Στοχοσ μασ είναι να μοιραςτοφμε την
τεχνογνωςια, τα εργαλεια, τισ τεχνολογιεσ και τα επικοινωνιακα μζςα των GREEN
ANGELS, παραμζνοντασ προςηλωμζνοι ςτο μεγάλο όραμα τησ κοινότητασ για την
βελτίωςη του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ τησ Ελλάδασ».
Θ δραςτθριοποίθςθ των GREEN ANGELS ςυνεχίηεται δυναμικά ςτο πλαίςιο
ενεργοποίθςθσ των εταιρειϊν-μελϊν, διεφρυνςθσ τθσ κοινότθτασ, ενθμζρωςθσ
των πολιτϊν 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 τθν Εκδιλωςθ
Φωτογραφίεσ από τθν εκδιλωςθ μπορείτε να δείτε ςτθ ςελίδα των GREEN
ANGELS ςτο Facebook.
Λογότυπο GREEN ANGELS
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg
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