ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ»
Την έναρξη του πενθήμερου «Φεστιβάλ Αειφορίας», πραγματοποίησε
χθες, ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας ,
Δημήτριος Τσάτσος, επισημαίνοντας 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 προβολή
της στον συμπολίτη, στον άνεργο της περιοχής τους, στις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, αλλά και την επίδειξη ευαισθησίας, με ενέργειες για
την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία- Ευ Αειφορείν».
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθελοντική Ανθρωπιστική
Δράση ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
και η μερίδα που υλοποιήθηκε χθες έφερε τον τίτλο «ΠΛΑΝΗΤΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΜΕΙΣ: ACT NOW!».
Το μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΝΔΑ Φιλήμων Βαφειάδης, ανέφερε ότι
είναι ανάγκη η εταιρική υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και ότι η
Ομοσπονδία θα συνεχίσει να συμβάλει στην τόνωση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, ενώ από την πλευρά της η αναπληρώτρια
καθηγήτρια του ΟΠΑ Ειρήνη Βουδούρη, ανέφερε ότι το πανεπιστήμιο
ενισχύει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συμβάλει στην ανάγκη
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της ημερίδας ο Δρ. 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 ΕΚΕ 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.
Από την πλευρά του ο κ. 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, καθώς οι
επιπτώσεις 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 υπευθυνότητας μέσω της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρουσίασε η εκπρόσωπος της
ΚΟΙΝΣΕΠ «Η ΕΚΑΤΗ» 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,
παρόλο που 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
την στήριξη του περιβάλλοντος και την προώθηση του ελληνικού κήπου
επισήμανε ο κ. Νίκος Θυμάκης Γεωπόνος, Επιτ. Πρόεδρος ΕΣΕΦΥ,
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