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Υπεύθυνες επιχειρήσεις υγιείς κοινωνίες

Η
νέα χιλιετία βρήκε την ανθρωπότηια
ανημέιωπη με πολλά και εκρηκιικά περιβαλλοντικά

προβλήμαια που θέτουν
σε κίνδυνο tnv ύπαρξη της Τα

προβλήματα

αυιά είναι αποτέλεσμα της

μεγάλης ανάπτυξης που παρουσιάστηκε

σε πολλούς τομείς της οικονομίας

όπως η βιομηχανία ο τουρισμός
η ενέργεια οι μεταφορές κ.ά

Πολιτικοί ηγέτες μεταξύ των οποίων

και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνωρίζουν

ότι το φαινόμενο της κλιμαη
κής αλλαγής συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας και αναφέρονται

στην αναγκαιότητα της πράσινης οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη
των χωρών Σε εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί

μία από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες
Η πράσινη οικονομία αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία ανάιπυξης πις Ελλάδας

μέσω επενδύσεων σε καινούργια πεδία όπως ΑΠΕ αυτοκίνητα με μειωμένες εκπομπές

ρύπων οργανική γεωργία κ.α
Με τον όρο πράσινη επιχειρηματικότητα ορίζουμε αυτή τη μορφή οικονομικής

δραστηριότητας που θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεν

ιρο της στρατηγικής της και συνίσταται στην υπευθυνότηιά της απένανη στην

περιβαλλοντική προστασία τόσο με τα προϊόντα της και πς διαδικασίες παραγωγής

της όσο και με τη γενικότερη κουλτούρα της Στο πλαίσιο αυτό η λει

ιουργία μιας επιχείρησης πραγματοποιείται κατά κανόνα μέσα από φιλικές
προς το περιβάλλον πρακτικές που εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο

της καινοτομίας Εκτιμάται όπ τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μία αυξητική τάση

στην πράσινη επιχειρηματικότητα και αυτό λόγω της αυστηρής πλέον νομοθεσίας

της ύπαρξης νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την έρευνα

τη βεβαιωμένη αντίληψη που επικρατεί πλέον στον επιχειρηματικό κόσμο
όπ η υιοθέτηση ορθών περιβαλλονπκά πρακτικών συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση

κόστους και άρα με το κέρδος Ειδικότερα στα οφέλη που προκύπτουν
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από πς επιχειρήσεις από την υιοθέτηση περιβαλλοντικής κουλτούρας

κυριότερα είναι η εξωστρέφεια η απόκτηση ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος η πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα

η μείωση κόστους λόγω εντοπισμού δυνατοτήτων

εξοικονόμησης και εξορθολογισμου πόρων και ενέργειας και η

είσοδος σε νέες αγορές
Είναι γεγονός πλέον πως οι πολίιες στρέφονται ολοένα και

περισσότερο σε υπεύθυνες επιχειρήσεις ξεχνώντας έτσι την προ

τίμησή τους
Σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις κρατήσεις ξενοδοχειακών

καταλυμάτων για την περίοδο του καλοκαιριού
του 2014 έδειξε πως οι τουρίστες προτίμησαν πράσινα ξενοδοχεία

ακόμη και αν το κόστος αυτών ήταν υψηλότερο έναντι των

άλλων που δεν τηρούσαν φιλοπεριβαλλοντική πολιτική Οι καταναλωτές

πλέον δηλώνουν ξεκάθαρα την προτίμηση τους σε υπεύθυνες

επυίειρήσεις
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μία έννοια η οποία

στα μάπα των πολιτών είναι συνυφασμένη με την έννοια της

ευημερίας της ανάπτυξης και της υπευθυνότητας
Για αυτόν τον λόγο οι επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κάθε

οικονομίας οφείλουν να ακούσουν τα μηνύματα της εποχής να αναλαμβάνουν

πρωτοβουλίες και να υιοθετούν πρακτικές και κουλτούρες που αναδεικνύουν

την περιβαλλοντική τους συνείδηση
Εχουν την υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται

να κάνουν πράξη την προστασία του αποδεικνϋοντάς το με κάθε τρόπο είτε

βελπώνονιας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις είτε εμπνέοντος τους εργαζομένους

για καθημερινές πράσινες πρακτικές
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον αντιλαμβάνονται όπ η

βελτίωση

των δεικτών τους μέσω της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτυπώνεται

στην επιτυχία της επιχειρηματικής τους δράστηριότηιας και στην αύξηση

της ανταγωντσπκότητάς τους
Σε κάθε περίπτωση κάθε επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει έναν μηχανι¬

σμό διάδοσης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας συμβάλλοντας

έτσι και αυτή με τον τρόπο της στη δημιουργία νέων
υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων γενεών

Με αυτές πς αρχές και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φιλοσοφίας

η Πρότυπη Κοινότητα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων

Επιχειρήσεων GREEN ANGELS αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει

δυναμικά όλον τον επιχειρηματικό κόσμο σε μία συντονισμένη

προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

της χώρας μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης
το οποίο αποσκοπεί αφενός μεν στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής

επίδοσης των επιχειρήσεων αφετέρου στην προσφορά

στο κοινωνικό σύνολο η οποία μεταφράζεται με δράσεις
προστασίας της φύσης και των ελληνικών πνευμόνων πρασίνου

Στο πλαίσιο αυτό η κοινότητα των GREEN ANGELS θα μπορούσαμε

να πούμε όπ αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα και

μια πολύ καλή πρακτική σύνδεσης του επιχειρηματικού του

οικονομικού του τεχνικού και του κοινωνικού ελληνικού περιβάλλοντος

με τη συγκρότηση Επιτροπής ΠεριβαλλοντικήςΥποστήριξης αποτελούμενη

από καταξιωμένους και επιτυχημένους επαγγελματίες και επιστήμονες
Επιπλέον Ερευνητική Ομάδα του ΕΜΠ που εστιάζει σε εφαρμογές περιβαλλοντικών

αξιολογήσεων έχει αναπτύξει για ιον σκοπό αυτό μια πρότυπη

μεθοδολογία που αποτυπώνει και υπολογίζει την περιβαλλοντική επίδοση των

επιχειρήσεων με στόχο να μπορεί να μετριέται και να αποτυπώνεται ποσοτικά
κάθε βελτίωση που αυτές επιτυγχάνουν υιοθετώντας περιβαλλοντικές πολιπκές

Με την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών καλλιεργείται μια φρέσκια κουλ

ιούρα στην ελληνική κοινωνία Αυτό αποτελεί τη βάση και την προϋπόθεση νια

mv αλλαγή νοοτροπίας απέναντι οτο περιβάλλον Μέσα από τέτοιου είδους οργανωμένες

προσπάθειες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από μέγεθοςή κλάδο
δραστηριότητας

μπορούν να πρωτοστατήσουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου

του άνθρακα χωρίς να θυσιάζουν την ανταγωντσπκότητά τους Το αποδεικνύουν

άλλωστε και στην πράξη ßiD:95)6878]l
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