Ακινα, 14 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι GREEN ANGELS καλωςορίηουν τθ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ςτα Μζλθ τουσ
Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, ςτα πλαίςια των πρακτικϊν τθσ για τθν Εταιρικι Κοινωνικι
Ευκφνθ και τθ διαρκι τθσ δζςμευςθ για ςυμβολι ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ με
ταυτόχρονθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τόςο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ όςο και
τθσ κοινωνίασ γενικότερα, αγκαλιάηει το Εκνικό Εγχείρθμα των GREEN ANGELS,
ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθ ςυντονιςμζνθ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ
αποτυπϊματοσ τθσ Ελλάδασ και δθλϊνοντασ το ενδιαφζρον τθσ όχι μόνο για τθν
ανάπτυξι τθσ αλλά και για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό τθσ.
Η κοινότθτα GREEN ANGELS ςυνενϊνει ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςτθν αειφόρο
ανάπτυξθ επιχειριςεισ, οι οποίεσ μζςω των περιβαλλοντικϊν τουσ δεςμεφςεων
γίνονται αρωγοί ςτον κοινό ςτόχο τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ. Οι GREEN ANGELS υλοποιοφν οικονομοτεχνικά Ζργα και αναλαμβάνουν
Δράςεισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω εξειδικευμζνων ομάδων εργαςίασ, που
εςτιάηουν ςε κζματα ςτρατθγικισ, διαδικαςιϊν, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ
ςυμμόρφωςθσ αλλά και εκπαίδευςθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.
Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ είναι θ μεγαλφτερθ εταιρεία ςυςτθματικισ εςτίαςθσ που
δραςτθριοποιείται ςε κλειςτζσ αγορζσ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ μεγαλφτερεσ τθσ
Νοτιοανατολικισ Ευρώπθσ. Προετοιμάηεται για να ςιτίηει κακθμερινά 60.000 άτομα
ςτθν Ακινα και 30.000 άτομα ςτθν Κριτθ. Καλφπτει επιςιτιςτικζσ ανάγκεσ
βιομθχανικϊν εταιρειϊν, εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν, νοςοκομειακϊν μονάδων,
ςτρατιωτικϊν εγκαταςτάςεων και εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν, καταςκθνϊςεων κλπ.
Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, οι GREEN ANGELS και θ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, κα
υλοποιιςουν από κοινοφ, πράςινεσ δράςεισ αλλά και κα προβοφν ςε πρωτοβουλίεσ για
τθν ενθμζρωςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, περί τθσ Κλιματικισ αλλαγισ και
των πρακτικϊν που μποροφμε όλοι να υιοκετιςουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Σχετικά
με τθν κοινι αυτι πρωτοβουλία, θ Marketing Manager τθσ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ κα. Δαςφρα
Χρφςα, ζκανε τθν παρακάτω διλωςθ: «Η περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων, θ λιψθ μζτρων με ςτόχο τθν αποτελεςματικι
διαχείριςθ των ρφπων και θ αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ είναι οι 3
βαςικοί πυλϊνεσ που πρζπει να ακολουκιςουμε και να διαδϊςουμε ϊςτε να
διατθριςουμε τθ βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ και να βοθκιςουμε ςτθν προςταςία
του. Ο ςυντονιςμόσ «πράςινων» ενεργειϊν κα ςϊςει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και
τθν ποιότθτα ηωισ μασ, που καταςτρζφεται κακθμερινά.»
Oι Δρ. Ανδρζασ Τυράκθσ και κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ, General Community
Managers των GREEN ANGELS, ςθμειϊνoυν ςε δθλϊςεισ τουσ: «Με μεγάλθ μασ χαρά,
καλωςορίηουμε τθ ΓΕΥΣΗΝΟΣ 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
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ το αποδεικνφει αυτό καθθμερινά 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 μία 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 Ακθνών ενϊ ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ
Οργανϊςεισ & Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά.
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