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Ξεκίνησε το «Φεστιβάλ Αειφορίας»
 Μαρία Τσικαλά

 5 ηµέρες ago

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και η Εθελοντική Ανθρωπιστική
∆ράση ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου
Αθηναίων (ΟΠΑΝ∆Α), διοργανώνουν πενθήµερο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, από τις 14-18 Οκτωβρίου 2015 στο
πλαίσιο του Έργου «Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα και Αειφορία – Ευ Αειφορείν».
Την έναρξη του «Φεστιβάλ Αειφορίας», πραγµατοποίησε χθες, ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού

Επιµελητηρίου Αθήνας, κος ∆ηµήτριος Τσάτσος, επισηµαίνοντας στην εναρκτήρια Ηµερίδα «Πλανήτης –

Περιβάλλον – Εµείς: Act Now!», ότι περισσότερες από 30.000 µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες, µέλη του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, έχουν ανταποκριθεί στο

πραγµατικό νόηµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε την προσφορά τους στο συµπολίτη, στον άνεργο
της περιοχής τους, στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, αλλά και την επίδειξη ευαισθησίας, µε ενέργειες για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Το µέλος του ∆.Σ. του ΟΠΑΝ∆Α, κος Φιλήµων Βαφειάδης, ανέφερε ότι η εταιρική υπευθυνότητα απέναντι
στο περιβάλλον, είναι επιτακτική ανάγκη και ότι ο Οργανισµός θα συνεχίσει να συµβάλει στην τόνωση της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εκ µέρους της οµάδας υλοποίησης του Έργου «Ευ Αειφορείν», από το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, η αναπληρώτριακαθηγήτρια κα Ειρήνη Βουδούρη, ανέφερε ότι το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, επιδιώκει να καθιερώσει την Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, ως
κουλτούρα επιχειρηµατικής δράσης, όχι µόνο µέσω της ενσωµάτωσης της στα προγράµµατα σπουδών και
στις πρακτικές του Πανεπιστηµίου, αλλά και µέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας του πανεπιστηµίου µε
άλλους σχετικούς φορείς.
Στην πρώτη παρουσίαση της ηµερίδας, ο ∆ρ. Αντώνιος Σκουλούδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε
θέµατα Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας Επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στον τρόπο που οι

επιχειρήσεις µπορούν να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα µέσω της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και να εξασφαλίσουν δυνητικά οφέλη, εστιάζοντας σε: µη επικίνδυνα απόβλητα, ανακύκλωση,
επαναχρησιµοποίηση & ανάκτηση, διαλογή στην πηγή, κοµποστοποίηση, βιοµάζα, βιοντίζελ, εξοικονόµηση
ενέργειας – µείωση εκποµπών CO2, εξοικονόµηση νερού, πράσινες προµήθειες στην παραγωγική διαδικασία
αλλά και εθελοντικές δράσεις ανάπλασης χώρων πρασίνου και ενεργειακά ήπιων µορφών µετακίνησης.
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Από την πλευρά του ο κος Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Προγράµµατος «Καλύτερη Ζωή», WWF
Ελλάς, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη µείωσης του οικολογικού µας αποτυπώµατος µέσω της
ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, διότι όπως τόνισε, οι επιπτώσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας στον πλανήτη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές. Επισήµανε ότι η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω
στον τοµέα αυτό και οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τεχνική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα, προκειµένου να
προωθηθεί η προστασία του περιβάλλοντος µέσω του επιχειρείν. Απαραίτητες προϋποθέσεις σύµφωνα µε
τον κ. Πληθάρα, είναι η δηµιουργία σχεδίου δράσης από την κυβέρνηση και η παροχή τεχνικής και
οικονοµικής βοήθειας στις επιχειρήσεις.
Καλές πρακτικές πράσινης κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
παρουσίασε η εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Η ΕΚΑΤΗ» κα Ματίνα Κανάκη, παρουσιάζοντας δράσεις που

έχουν υλοποιηθεί, όπως η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υλικών, η δηµιουργία θεραπευτικών
κήπων, η δηµιουργία αστικών δηµοτικών λαχανόκηπων, η συλλογή φυσικών υπολειµµάτων και η
κοµποστοποίησή τους κ.α.

Η κα Σταυρούλα Κατσογιάννη, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελµατιών Γεωτεχνικών

& Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ),τόνισε ότι η ανάπτυξη του πρασίνου και η προστασία του

περιβάλλοντος είναι µια διέξοδος από την κρίση και την ανεργία. Στην Ελλάδα, οι χώροι πρασίνου είναι πολύ
λίγοι και κακής ποιότητας, παρά το γεγονός ότι, οι εταιρείες και οι Έλληνες τεχνίτες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο αυτό, είναι κατηρτισµένοι και γνώστες του αντικειµένου. Σύµφωνα µε την κα Κατσογιάννη είναι
απαραίτητη η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης πρασίνου, µε τη δηµιουργία πράσινων
διαδροµών, την αύξηση των πεζοδροµήσεων, των πάρκων και την παροχή κινήτρων στους ιδιώτες να
συµµετέχουν στον πολλαπλασιασµό πρασίνου στις γειτονιές τους.
Την επιτακτική ανάγκη για συνέργειες ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα για τη στήριξη του περιβάλλοντος και την
προώθηση του ελληνικού κήπου, επισήµανε ο κος Νίκος Θυµάκης Γεωπόνος, Επιτ. Πρόεδρος ΕΣΕΦΥ,
Project Manager Ελληνικών Συµµετοχών στις TAIPEI FLORA EXPO 2010, FLORIADE 2012-βραβευµένος
δηµιουργός Θεµατικών Κήπων Θεολογικής Σχολής της Χάλκης-Οικουµενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως.
Τελευταίος οµιλητής, ήταν ο ∆ρ. Αντώνης Μπαλντούκας, Καθηγητής του ΤΕΙ Χαλκίδας, ο οποίος µίλησε
για το έργο «Τεχνο-ανακύκλωση», το οποίο έχει σαν στόχο να προβάλει την επιστηµονική έρευνα και την
καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης για όλες τις ηλικίες. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων κατασκευάζονται
πειραµατικές συσκευές από ανακυκλώσιµα υλικά, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση
πειραµάτων!
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