Ακινα, Πζμπτθ 4 Μαΐου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε το 1ο Εκνικό Debate
Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ – ENVIMAD 2017

Οι GREEN ANGELS, θ Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων
Επιχειριςεων, πραγματοποίθςαν, τθν Τρίτθ 25 Απριλίου 2017, το 1ο Εκνικό Debate
Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Διοικιςεωσ
Παραγωγισ Προϊόντων και Τπθρεςιών (ΕΙΔΙΠ) τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοικιςεων
Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ).
Στόχοσ του Debate, το οποίο ζλαβε χϊρα ςτο Συνεδριακό Κζντρο τθσ ΕΕΔΕ, ιταν θ
οικοδόμθςθ ενόσ πλαιςίου ενθμζρωςθσ, προβλθματιςμοφ και εποικοδομθτικοφ
διαλόγου ανάμεςα ςε Κορυφαίεσ Εταιρείεσ, Επιχειρθματικοφσ Φορείσ, Δθμόςιουσ
Λειτουργοφσ και τελζχθ κακώσ και θ ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικών μεταξφ των
ςυμμετεχόντων ςε κζματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.Τθν εκδιλωςθ τθν οποία
τίμθςαν με τθ ςυμμετοχι τουσ πλικοσ εταιρειϊν απ’ όλουσ τουσ επιχειρθματικοφσ
κλάδουσ και τθ βιομθχανία, μζλθ τθσ Κοινότθτασ των GREEN ANGELS κακϊσ και μζλθ
τθσ ΕΕΔΕ, προλόγιςε ο Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Αραβώςθσ, Πρόεδροσ τθσ
Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΕΙΔΙΠ ο οποίοσ μίλθςε για τθν πράςινθ οικονομία και τα
πολλαπλά οφζλθ τθσ ςτθν επιχειρθματικότθτα και τθν απαςχόλθςθ. Αναφζρκθκε
ςτθν άμεςθ ανάγκθ προςαρμογισ των επιχειριςεων, ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο, τισ
νζεσ τάςεισ, και ςτθν αξία τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για τθν κοινωνία.
Τζλοσ, τόνιςε ότι: “Η ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα δεν μπορεί και δεν πρζπει να
μείνει μακριά από το περιβάλλον”.
Χαιρετιςμό απθφκυνε ςτθ ςυνζχεια ο κ. Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, Πρόεδροσ και
Διευκφνων Σφμβουλοσ τoυ Ομίλου Εταιρειϊν ΙCAP - ςυνιδρφτριασ εταιρείασ τθσ
κοινότθτασ GREEN ANGELS - που τόνιςε τθ ςθμαςία φπαρξθσ πρόςβαςθσ των
επενδυτϊν ςε αξιόπιςτεσ ζρευνεσ.
Ο κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ και ο Δρ. Ανδρζασ Συράκθσ, General Community Managers
τθσ Κοινότθτασ GREEN ANGELS από τθν GREENiT ENVIRONMENTAL και τθν ICAP
αντίςτοιχα, αναφζρκθκαν τόςο ςτα πεπραγμζνα τθσ Κοινότθτασ και το πολυςχιδζσ
τθσ ζργο όςο και ςτθν καινοτόμο μεκοδολογία περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ των
επιχειριςεων τθσ χϊρασ HAPI-E, τθν οποία ζχει αναπτφξει για τθν Κοινότθτα, το
Eκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ.
Τθν πρώτθ ενότθτα τθσ εκδιλωςθσ θ οποία ιταν αφιερωμζνθ ςτθν ανάλυςθ
περιπτϊςεων ορκϊν πρακτικϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, άνοιξε ο κ. Βαςίλθσ
Μαυρομμάτθσ, Sales Manager τθσ XEROX HELLAS, ο οποίοσ παρουςίαςε λφςεισ για
ζνα πράςινο γραφείο.
Τθ ςκυτάλθ ζλαβε ο κ. Ηλίασ Κατςοφλθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ DAIKIN HELLAS,
ο οποίοσ ζδωςε ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία μιασ τζλειασ ατμόςφαιρασ εξαςφαλίηοντασ
υψθλι ενεργειακι απόδοςθ.
Εν ςυνεχεία, ακολοφκθςε παρουςίαςθ από τθν κα Αλεξάνδρα Μαραγκογιάννθ,
Environmental Engineer τθσ PRIME TANKER/GAS, θ οποία αναφζρκθκε ςτουσ
τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ Ναυτιλίασ.
Ακολοφκωσ, ο κ. Μιχάλθσ Αναςταςάκθσ, Προϊςτάμενοσ Τμιματοσ Μελετϊν
Σιδθροδρομικϊν Ζργων τθσ ΕΡΓΟΕ, ανζλυςε τισ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ κατά τθν υλοποίθςθ μεγάλων ςιδθροδρομικϊν ζργων και τισ
πρωτοβουλίεσ τουσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Εν κατακλείδι, ο κ. Διονφςθσ Μπουντουβάσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ COMBATT,
αναφζρκθκε ςτθν περιβαλλοντικά ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςςωρευτών.

Στθ δεφτερθ ενότθτα τθσ εκδιλωςθσ πζντε κορυφαίεσ εταιρείεσ του
βιομθχανικοφ κλάδου, ιρκαν αντιμζτωπεσ με τισ ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ
προκλιςεισ, απαντϊντασ ςε ερωτιματα που απαςχολοφν τουσ πολίτεσ και τθν
κοινωνία γενικότερα, ςε ςυηιτθςθ Στρογγυλισ Τραπζηθσ με κζμα:
“Περιβαλλοντικζσ Προκλιςεισ και Σρόποι Αντιμετώπιςθσ”.
Αναλυτικότερα, για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ θ κα Πθνελόπθ Παγώνθ,
Διευκφντρια Υγιεινισ, Αςφάλειασ, Περιβαλλοντοσ & Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, τόνιςε
πωσ όταν ακολουκείσ μια ςωςτι πολιτικι γφρω από το περιβάλλον, οι κόποι ςου
ςε βάκοσ χρόνου αμείβονται διότι ο κόςμοσ ςιμερα είναι κοινωνόσ αυτισ τθσ
προςπάκειασ και κρίνει τθν αξιοπιςτία ςου. Από τον Όμιλο ΣΙΣΑΝ ο κ. Αλζξανδροσ
Κατςιάμπουλασ, Διευκυντισ Περιβάλλοντοσ, Ποιότθτασ & Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ,
επιςιμανε πωσ μια ςωςτι περιβαλλοντικι πολιτικι πρζπει να απαντάει ςε
ουςιαςτικά κζματα, απαιτεί κοινωνικι ςυνοχι και παγκόςμια ευκυγράμμιςθ, και
πρζπει να ςτθρίηεται ςε ςυνεργειακζσ δράςεισ. Από τον Όμιλο τθσ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ο κ.
Παναγιώτθσ Δανάμοσ, Διευκυντισ Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ τόνιςε πωσ μια ορκι
περιβαλλοντικι διαχείριςθ απαιτεί γνϊςθ, μεκοδολογία, επιμονι, υπομονι και
αλλαγι νοοτροπίασ τόςο από τισ επιχειριςεισ όςο και από τουσ καταναλωτζσ.
Επιπλζον, από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ο κ. Δθμιτρθσ Μπάλλασ, Υπεφκυνοσ
Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Παρακολοφκθςθσ, μίλθςε για τθν αναγκαιότθτα
διάκεςθσ των αποτελεςμάτων Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ αλλά και των
περιβαλλοντικϊν μετριςεων προσ το ευρφτερο κοινό προκειμζνου ο κόςμοσ να
ζχει πραγματικι εικόνα για το περιβαλλοντικό προφίλ των επιχειριςεων και για
όλεσ τισ περιβαλλοντικζσ παραμζνουσ που τουσ ενδιαφζρουν. Τζλοσ, από τθν
ΕΤΔΑΠ θ κα Μαργαρίτα Ξανκάκθ, Διευκφντρια Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ Ζργων
Τομζα Αποχζτευςθσ, τόνιςε πωσ οι επιχειριςεισ οφείλουν να αλλάξουν νοοτροπία
και ςτρατθγικι απζναντι ςτο περιβάλλον καιπωσ θ κυκλικι οικονομία ζχει να
προςφζρει πολλά τόςο από πλευράσ κζρδουσ όςο και προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ. Το πάνελ ςυντόνιςε ο κ. Δθμιτρθσ Σςουκαλάσ, Αρχιςυντάκτθσ
τθσ Direction Business Network.
Η 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:

Φωτογραφίεσ από τθν Εκδιλωςθ
Μπορείτε να λάβετε φωτογραφίεσ από τθν εκδιλωςθ 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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