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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Βραβείο Περιβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθ για τουσ GREEN ANGELS ςτα Ελλθνικά
Βραβεία Περιβάλλοντοσ 2016
Με το 2ο Βραβείο Περιβαλλοντικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ, διακρίκθκε θ Πρότυπθ Ελλθνικι
Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN ANGELS ςτα Ελλθνικά
Βραβεία Περιβάλλοντοσ 2016, που διοργάνωςε ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ
Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (ΠΑΣΕΠΠΕ).
Πρόκειται για τθ δεφτερθ βράβευςθ τθσ Κοινότθτασ μζςα ςτον ίδιο μινα, γεγονόσ που
επιςφραγίηει με τον καλφτερο τρόπο τθ διετι προςπάκεια τθσ επιχειρθματικισ αυτισ
πρωτοβουλίασ να προςφζρει λφςεισ ςτον επιχειρθματικό κόςμο με καινοτόμεσ
υπθρεςίεσ υπό το πρίςμα πολλαπλαςιαςτικών ωφελειών τόςο για τα λειτουργικά τουσ
κόςτθ όςο και για το αποτφπωμά τουσ ςτο Περιβάλλον.
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ κοινότθτα GREEN ANGELS παρζχει Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και
προςφζρει
πράςινεσ λφςεισ ςτα Μζλθ, με εςτίαςθ ςε κζματα ςτρατθγικισ,
διαδικαςιών, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ ςχετιηόμενων με τθν
Κυκλικι Οικονομία και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ.
Τα βραβεία, τα οποία υπάγονται ςτο ευρφτερο πλαίςιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων
Επιχειριςεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment –
EBAE), ςυνδιοργάνωςε ο ΠΑΣΕΠΠΕ με τθ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ (DG Environment) και τελοφν υπό τθν αιγίδα των Υπουργείων
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Εςωτερικών & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτφων.
Η φετινι Τελετι Βράβευςθσ πραγματοποιικθκε παρουςία του Υπουργοφ Εςωτερικών
και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,
Παναγιώτθ Κουρουμπλι, του Αναπλθρωτι
Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Γιάννθ Τςιρώνθ, πλικουσ βουλευτών και
εκπροςώπων Θεςμικών και Επιχειρθματικών Φορζων αλλά και μελών τθσ
Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ. Ανάμεςα ςτουσ βραβευκζντεσ ςυγκαταλζγονται φορείσ,
οργανιςμοί, επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, Μθ κυβερνθτικζσ οργανώςεισ, Μζςα
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και επιχειριςεισ Διμων και
Περιφερειών.
Οι General Community Managers τθσ Κοινότθτασ GREEN ANGELS, Θεοφάνθσ Ξουλεισ
και Ανδρζασ Τυράκθσ διλωςαν: «Είμαςτε ιδιαίτερα περιφανοι για τθ βράβευςι μασ
ςτα Ελλθνικά Βραβεία Περιβάλλοντοσ και ειδικότερα ςτθν κατθγορία περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ κακώσ αυτόσ είναι και ο ςτόχοσ τθσ ςυνολικισ μασ προςπάκειασ: να
αφυπνίςουμε περιβαλλοντικά το ςφνολο του επιχειρθματικοφ κόςμου και να
αναδείξουμε οφζλθ και πλεονεκτιματα που δφνανται να προζλκουν από τθν υιοκζτθςθ
ορκών περιβαλλοντικών πρακτικών. Το βραβείο ανικει ςε όλα τα μζλθ τθσ Κοινότθτασ
που με τθν ςυμμετοχι τουσ μασ εμπνζουν να υλοποιιςουμε το κοινό μασ όραμα προσ
τθν ανάπτυξθ μακρόπνοων ςτρατθγικών περιβαλλοντικισ πολιτικισ και δράςθσ
κζτοντασ τθ χώρα μασ ςε ςφγχρονθ τροχιά βιώςιμθσ ανάπτυξθσ. Είναι ςαφζσ πωσ οι
επιχειριςεισ που βάηουν ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ τουσ το περιβάλλον κα ζχουν
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, κακώσ οι πολίτεσ ολοζνα και περιςςότερο κζλουν
επιχειριςεισ με κοινωνικι υπευκυνότθτα που κζτουν τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθσ φφςθσ ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ τουσ, τόςο με τα προϊόντα
και τισ υπθρεςίεσ που παράγουν όςο και με τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφν.»

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 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 & Κλιματικισ Αλλαγισ όςο και του Ομίλου
Χρθματιςτθρίων Ακθνών ενώ ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ
Οργανώςεισ & Φορείσ ΕΚΕ, πανελλαδικά.

Φωτογραφία Βράβευςθσ
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/SocialMedia/vraveush-paseppe.jpg
Λογότυπο Πανελλθνίου Συνδζςμου Επιχειριςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ
(ΠΑΣΕΠΠΕ)
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/SocialMedia/LOGO_PASEPPE.jpg
Λογότυπο Ελλθνικών Βραβείων Περιβάλλοντοσ
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/SocialMedia/ellinika-Vraveia.jpg
Λογότυπο GREEN ANGELS
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg
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