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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κορυφαία Βράβευςθ για τουσ GREEN ANGELS
για τθν ςυνεργαςία τουσ με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο
Η Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN
ANGELS, απζςπαςε πρόςφατα το SILVER βραβείο ςτθν κατθγορία «Συνεργαςία
Επιχείρθςθσ – Ακαδθμαϊκών Φορζων» ςτα Hellenic Responsible Business Awards 2016
που διοργάνωςε θ Boussias Communications. Πρόκειται για μία ςθμαντικι διάκριςθ
που ςθματοδοτεί τθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ διετοφσ προςπάκειάσ 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 (Εργαηομζνων, Φορζων,
Εκελοντϊν κ.α.).
Η Τελετι Απονομισ των Hellenic Responsible Business Awards 2016, θ οποία ζλαβε
χϊρα τθν Τρίτθ 18 Οκτωβρίου ςτο ξενοδοχείο Μεγάλθ Βρετανία, αποτελεί τθν
κορφφωςθ ενόσ ςθμαντικοφ κεςμοφ για τθν εταιρικι κοινωνικι υπευκυνότθτα που
ςυγκεντρϊνει δεκάδεσ ανϊτατα και ανϊτερα ςτελζχθ των κορυφαίων επιχειριςεων τθσ
χϊρασ υπό το πρίςμα τθσ κοινισ δζςμευςθσ για αειφορία, υπεφκυνθ και βιώςιμθ
ανάπτυξθ. Σθμειϊνεται, πωσ τισ φετινζσ υποψθφιότθτεσ αξιολόγθςε ανεξάρτθτθ
Κριτικι Επιτροπι αποτελοφμενθ από 22 μζλθ, με Πρόεδρο τον κ. Παναγιϊτθ
Πικραμμζνο, πρϊθν Πρωκυπουργό, Επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ
και Πρόεδρο του Οργανιςμοφ Προϊκθςθσ Εναλλακτικϊν Μεκόδων Επίλυςθσ Διαφορϊν
(ΟΠΕΜΕΔ).
Οι General Community Managers τθσ Κοινότθτασ GREEN ANGELS, Ανδρζασ Τυράκθσ και
Θεοφάνθσ Ξουλεισ, δθλϊνουν:
«Για να παρζχουμε χριςιμα εργαλεία μζτρθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ, αλλά και
καινοτόμεσ υπθρεςίεσ ςτα Μζλθ μασ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ ουςιαςτικι μασ
ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και τθσ καινοτόμου μεθοδολογίασ
περιβαλλοντικήσ αξιολόγηςησ των επιχειριςεων τθσ χϊρασ, HAPI-E, τθν οποία ζχουμε
από κοινοφ ςχεδιάςει και εφαρμόςεισ ςε πλικοσ εταιρειϊν. Η ςυνεργαςία αυτι κα
εντακεί το επόμενο διάςτθμα, με ςτόχο να προκφψουν νζα ολοκλθρωμζνα Μετρθτικά
και Διαχειριςτικά Εργαλεία, εφαρμόςιμα ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε Κλάδου τθσ
οικονομίασ, ϊςτε οι επιχειριςεισ να εφαρμόηουν βάςει ενόσ αναγνωριςμζνου,
φερζγγυου όςο και αντικειμενικοφ Εργαλείου, τισ πρακτικζσ τουσ, επί των Αρχϊν τθσ
Κυκλικισ Οικονομίασ».

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 όςο και του Ομίλου Χρθματιςτθρίων Ακθνϊν ενϊ
ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ & Φορείσ ΕΚΕ,
πανελλαδικά.
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