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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αιςιοδοξία και πολλζσ κετικζσ προςδοκίεσ πραγματοποιικθκε θ τρίτθ Συνάντθςθ Εργαςίασ
Μελών GREEN ANGELS
Με αιςιοδοξία και πολλζσ κετικζσ προςδοκίεσ, πραγματοποιικθκε θ 3θ ςυνάντθςθ εργαςίασ
των εταιρειών-μελών GREEN ANGELS με κεντρικό κζμα το ςχεδιαςμό, τθ ςφνταξθ και τθν
παρουςίαςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, εςτιάηοντασ
ςτα ςυςτιματα διαχείριςθσ και τισ διαδικαςίεσ που μπορεί να ακολουκιςει θ κάκε
ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ για να βελτιώςει τισ επιδόςεισ τθσ.
Η ςυνάντθςθ εργαςίασ πραγματοποιικθκε ςτο ηεςτό και φιλόξενο χώρο των γραφείων τθσ Grant
Thornton, μζλοσ τθσ Κοινότθτασ των GREEN ANGELS, ενώ το παρόν ζδωςαν εκπρόςωποι από
κορυφαίεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά.
Σο εναρκτιριο λάκτιςμα δόκθκε από τουσ Θεοφάνθ Ξουλει και Ανδρζα Τυράκθ - General
Community Managers των GREEN ANGELS, οι οποίοι αναφζρκθκαν ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
τθσ πρωτοβουλίασ, ςτουσ τζςςερισ πυλώνεσ υπθρεςιών προσ τα μζλθ και ςτισ επόμενεσ
προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ τθσ Κοινότθτασ. Ανακοίνωςαν επίςθσ τθν είδθςθ για τθ ςπουδαία
διάκριςθ των GREEN ANGELS ςτα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος του Πανελλινιου υλλόγου
Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (ΠΑΕΠΠΕ), ςτθν κατθγορία τθσ Περιβαλλοντικισ
Ευαιςκθτοποίθςθσ, προςκαλώντασ τα μζλθ να παραςτοφν ςτθν τελετι απονομισ που κα
πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 19 Οκτωβρίου ςτισ 19.30 ςτο Ευγενίδειο Ίδρυμα.
Σα μζλθ ενθμερώκθκαν επίςθσ για τθν εξειδίκευςθ τθσ μεκοδολογίασ ΗΑΡΙ-Ε, του Εκνικοφ
Μετςόβιου Πολυτεχνείου αποκλειςτικά για τουσ GREEN ANGELS ςε κλάδουσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ. Επίςθσ, για τθν πρωτοβουλία ςφςταςθσ Ερευνθτικοφ Τμιματοσ Εκνικών &
Ευρωπαϊκών Χρθματοδοτικών Εργαλείων και Μζςων (ΤΕΕΧΕΜ) από τουσ GREEN ANGELS
προκειμζνου να προςφζρουν ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ, όλο το φάςμα τθσ υποςτιριξθσ που
απαιτείται προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τθν πρόςβαςι τουσ ςε Εκνικζσ & Ευρωπαϊκζσ
Χρθματοδοτιςεισ για Καινοτόμεσ ιδζεσ που ζχουν και που μποροφν να μετουςιωκοφν ςε
επιτυχθμζνα Ερευνθτικά & Εφαρμοςμζνα Projects.
Η Kατερίνα Κατςοφλθ, CSR & Sustainability Director τθσ Grant Thornton, αναφζρκθκε ςτισ νζεσ
τάςεισ ςχετικά με τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και ςτο πώσ μπορεί μια εταιρεία να αναπτφξει
προγράμματα ΕΚΕ βάςει διεκνών προτφπων. υηθτικθκαν επίςθσ οι πρακτικζσ και τα οφζλθ
ςφνταξθσ απολογιςμών βιωςιμότθτασ, θ ςπουδαιότθτα των KPIs και θ νομοκεςία που κα
επθρεάςει άμεςα ι ζμμεςα τισ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα.
Από τθν Eταιρεία Ελζγχων και Πιςτοποιιςεων Eurocert, ο Κωνςταντίνοσ Καρβουνάκθσ,
Τποδιευκυντισ Πιςτοποίθςθσ, μίλθςε περί των διακζςιμων προτφπων πιςτοποίθςθσ ςχετικά με
το περιβάλλον, τθ βιώςιμθ ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι υπευκυνότθτα, εςτιάηοντασ ςτα οφζλθ,
ςτισ νζεσ εκδόςεισ, ςτο νομοκετικό πλαίςιο και ςτισ τελευταίεσ τάςεισ τθσ αγοράσ ςχετικά με τισ
πιςτοποιιςεισ.
Ο General Community Manager τθσ κοινότθτασ GREEN ANGELS, Θεοφάνθσ Ξουλεισ διλωςε:
''Νιώθουμε υπερήφανοι που μζςα από τισ πρωτοβουλίεσ τησ επιχειρηματικήσ κοινότητασ GREEN
ANGELS, με διεθνώσ αναγνωρίςιμεσ Εταιρείεσ, κορυφαίεσ ςε εξειδίκευςη και τεχνογνωςία,
ενημερώνουμε και κινητοποιοφμε τον επιχειρηματικό κόςμο, τόςο για τα οφζλη εφαρμογήσ
πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξησ όςο και για τα πιςτοποιημζνα εργαλεία και υπηρεςίεσ που
δφνανται να αξιοποιήςουν, ώςτε να μειώςουν τα κόςτη τουσ και το περιβαλλοντικό τουσ
αποτφπωμα, αλλά και να εναρμονιςτοφν ζγκαιρα με τισ υποχρεώςεισ που απορρζουν από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ και τον Νόμο 4403/2016 του Ελληνικοφ Κράτουσ, ςχετικά με την
υποχρζωςή τουσ, περί δημοςιοποίηςησ των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από το 2017.”

H Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Τπεφκυνων 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 Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ όςο και του Ομίλου
Χρθματιςτθρίων Ακθνών ενώ ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ Οργανώςεισ
& Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά.
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