Ακινα, 6 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι GREEN ANGELS καλωςορίηουν τθν COMBATT ςτα Μζλθ τουσ
Η COMBATT A.E. «Ολοκλθρωμζνθ Συλλογικι Εναλλακτικι Διαχείριςθ
Συςςωρευτών Πανελλαδικισ Εμβζλειασ», ζχοντασ ωσ γνώμονα τθν εναλλακτικι
διαχείριςθ αποβλιτων ςυςςωρευτών οχθμάτων και βιομθχανίασ ςε εναρμόνιςθ με
τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ ζτςι όπωσ αυτοί κακορίηονται από τθν Ευρωπαϊκι και Ελλθνικι
Νομοκεςία, αγκαλιάηει το Εκνικό Εγχείρθμα των GREEN ANGELS, ςυμμετζχοντασ
ενεργά ςτθ ςυντονιςμζνθ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπώματοσ τθσ Ελλάδασ
και δθλώνοντασ το ενδιαφζρον τθσ όχι μόνο για τθν ανάπτυξι τθσ αλλά και για τον
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό τθσ.
Η κοινότθτα GREEN ANGELS ςυνενώνει ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςτθν αειφόρο
ανάπτυξθ επιχειριςεισ, οι οποίεσ μζςω των περιβαλλοντικών τουσ δεςμεφςεων
γίνονται αρωγοί ςτον κοινό ςτόχο τθσ αποτελεςματικισ αντιμετώπιςθσ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ. Οι GREEN ANGELS υλοποιοφν οικονομοτεχνικά Ζργα και αναλαμβάνουν
Δράςεισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω εξειδικευμζνων ομάδων εργαςίασ, που
εςτιάηουν ςε κζματα ςτρατθγικισ, διαδικαςιών, βελτίωςθσ κόςτουσ και κανονιςτικισ
ςυμμόρφωςθσ αλλά και εκπαίδευςθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτών.
Η COMBATT είναι εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ και αποτελεί Συλλογικό
Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςςωρευτών μολφβδου – οξζωσ και νικελίου –
καδμίου για όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια. Σκοπόσ τθσ COMBATT είναι θ εναλλακτικι
διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςςωρευτών οχθμάτων και βιομθχανίασ κακώσ και θ
επίτευξθ των εκνικών ςτόχων ζτςι όπωσ αυτοί κακορίηονται από τθν Ευρωπαϊκι και
Ελλθνικι Νομοκεςία.
Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, οι GREEN ANGELS και θ COMBATT, κα
υλοποιιςουν από κοινοφ, πράςινεσ δράςεισ αλλά και κα προβοφν ςε πρωτοβουλίεσ για
τθν ενθμζρωςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ των πολιτών, περί τθσ Κλιματικισ αλλαγισ και
των πρακτικών που μποροφμε όλοι να υιοκετιςουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Σχετικά
με τθν κοινι αυτι πρωτοβουλία, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ COMBATT κ. Διονφςθσ
Μπουντουβάσ, ζκανε τθν παρακάτω διλωςθ: «Προτεραιότθτα τθσ COMBATT είναι θ
προώκθςθ τθσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων για
τθ ςφννομθ και περιβαλλοντικά ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςςωρευτών
οχθμάτων και βιομθχανίασ. Η ςυμμετοχι μασ ςτθν Πρότυπθ Κοινότθτα των GREEN
ANGELS μασ δίνει τθ δυνατότθτα να πολλαπλαςιάςουμε τθ δφναμθ του μθνφματόσ μασ
και να ςυνεργαςτοφμε αποτελεςματικά με περιβαλλοντικά υπεφκυνεσ επιχειριςεισ.»
Oι Δρ. Ανδρζασ Τυράκθσ και κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ, General Community
Managers τθσ κοινότθτασ GREEN ANGELS, ςθμειώνoυν ςε κοινι διλωςι τουσ:
«Με μεγάλθ μασ χαρά, καλωςορίηουμε τθν COMBATT 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 COMBATT το αποδεικνφει αυτό κακθμερινά 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 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.
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