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CISCO: Ο Αντώνης Τσιµπούκης οµιλητής  
σε Συνέδριο για την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα 

Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη 
Το Συνέδριο διοργάνωσε το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο 

 
Μαρούσι, 1 Απριλίου 2008. Ο Αντώνης Τσιµπούκης, Regional Manager, Enterprise & 
Public Sector, Greece-Cyprus-Malta της Cisco, ήταν οµιλητής στο Συνέδριο που 
διοργάνωσε το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο µε θέµα: «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: 
Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις». 
Στόχος της εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου στην Αθήνα, ήταν να εξεταστούν 
οι οικονοµικές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στις ελληνικές επιχειρήσεις και η 
εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη. 
 
Η Cisco είναι από τις πρώτες εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας που υιοθέτησαν και 
εφαρµόζουν Πρόγραµµα Κοινωνικής Ευθύνης για το Περιβάλλον. Η εταιρεία έχει εντάξει 
στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της τρεις βασικές κατευθύνσεις: 

• Σχεδιάζει κάθε προϊόν µε αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές για την προστασία 
του περιβάλλοντος 

• Επενδύει στην έρευνα και την αναζήτηση τρόπων µε τους οποίους οι πελάτες της 
θα µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, µε αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των 
τεχνολογιών δικτύου 

• Έχει ενσωµατώσει, στις δικές της επιχειρησιακές λειτουργίες, πρωτοβουλίες που 
συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως η µείωση των ταξιδιών, η 
ανακύκλωση, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού, η µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στους εργασιακούς χώρους, κ.α. 

Η Cisco έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πλάνο για τη µείωση των εκποµπών άνθρακα, 
µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων και των τοπικών ΙΤ σε όλον τον κόσµο, που θα 
ενδυναµώσει τη γενική θέση της εταιρείας για το περιβάλλον και θα αυξήσει το 
ενδιαφέρον και το βαθµό συµµετοχής των ανθρώπων της.  
 
«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το σηµαντικότερο, ίσως, συστατικό της εταιρικής 
φιλοσοφίας της Cisco», δήλωσε σχετικά ο Αντώνης Τσιµπούκης, Regional Manager, 
Enterprise & Public Sector, Greece-Cyprus-Malta, Cisco. «Στην προσπάθεια της εταιρείας 
να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµµετέχουν και οι εργαζόµενοι, είτε αυτόνοµα ή µέσα 
από το εταιρικό πρόγραµµα “Πολίτες Cisco – Κάνουµε την πραγµατική ∆ιαφορά”. Στη 
Cisco έχουµε επιλέξει να κάνουµε τη διαφορά». 
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αντώνης Τσιµπούκης συµµετείχε σε Πάνελ 
Συζήτησης µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: Προκλήσεις και Πρακτικές». 
Η Cisco υποστήριξε χορηγικά την εκδήλωση. 
 
 
Σχετικά µε τη Cisco 
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο 
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη 
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.  


