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Συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου
Ανάπτυξης Τουρισμού και Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης με την
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
(EUROPEAN SUSTAINABILITY ACADEMY).
του Δρ. Μάριου Σωτηριάδη

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αειφορίας /
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESA) αποτελεί μια
διεθνή επιχείρηση διοικητικής εκπαίδευσης, η οποία ιδρύθηκε από τη Sharon
Jackson, Αγγλίδα ακαδημαϊκό και επιχειρηματία. Η κ. S. Jackson διδάσκει στη
Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του
Cranfield, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και σε επιχειρήσεις.
Το κτίριο που θα στεγάσει την ESA,
αποτελεί ένα πρότυπο οικολογικό κτίριο,
θα χτιστεί σε ιδιόκτητη έκταση στο Δράπανο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέσα στο 2011. Η υλοποίησή του γίνεται

σε συνεργασία με μέλη μιας ομάδας νέων
ανθρώπων (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κ.ά.) με την ονομασία: “ΠηλΟίκο”,
που αναζητεί τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, χρησιμοποιώντας βιοκλιματικές αρχές στο σχεδιασμό και φυσικά
υλικά στην κατασκευή.
Το 1ο Workshop Σεμινάριο Επιχειρηματικής Αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESA), πραγματοποιήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2010 στην
Κρήτη και συγκεκριμένα στο Libertas Villas,
στο Παλαιλώνι του Δήμου Βάμου, με τη
συμμετοχή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αθήνα,
το Ηράκλειο και τα Χανιά. Το σεμινάριο
διοργάνωσαν και συντόνισαν η διευθύνουσα σύμβουλος της ESA κ. Sharon Jackson και ο συνάδελφός της από την Αθήνα,
Δρ Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος. Τα
θέματα που αναπτύχθηκαν στο workshop
ήταν:
(1) Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη
βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ανακοίνωσαν και τα
αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη το
Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σε δείγμα
120 εταιρειών από την Αθήνα και την
Κρήτη, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα επιθυμούν περισσότερη
εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη
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Το υπό σύσταση Ερευνητικό Εργαστήριο Ανάπτυξης Τουρισμού και Τουριστικών
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ξεκίνησε τις
δραστηριότητες του σε ένα κρίσιμο πεδίο
διασύνδεσής του με την οικονομία και την
κοινωνία της Περιφέρειας Κρήτης. Το εργαστήριο μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη
υποστήριξης της αξιόλογης πρωτοβουλίας
που ξεκίνησε στην Κρήτη, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αειφορίας
(EUROPEAN SUSTAINABILITY ACADEMY).
(www.EuroSustainability.org), με έδρα το
Δράπανο Δήμου Βάμου στα Χανιά. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ESA) υποστηρίζεται από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και την WWF
Ελλάς.
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βιώσιμη και παράλληλα κερδοφόρα
διαχείριση των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη καλής ποιότητας
πληροφόρησης σχετικά με την Αειφόρο
Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπως και έλλειψη γνώσης για τη σωστή εφαρμογή της
αειφορίας στις επιχειρήσεις.
(2) Πράσινη επιχείρηση και ‘Greenwash’
(3) Hellenic Network for Corporate Social
Responsibility (www.csrhellas.gr )
(4) Οικολογικό Κτίριο και Ομάδα «ΠηλΟίκο»
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Ζέτα Χρυσαφάκη, οι οποίες ανήκουν
στην ομάδα ΠηλΟίκο στα Χανιά,
ο κ. Γεώργιος Ασαλάκης, λογιστής και
σύμβουλος επιχειρήσεων από τα Χανιά,
ο κ. Γεώργιος Δημητριάδης, διευθύνων
σύμβουλος και ιδρυτής της ΒΙΟΛΕΑ,
ο κ. Αναστάσιος Γούργουρας, συνιδιοκτήτης του παραδοσιακού οικισμού της
Μηλιάς,
οι ιδιοκτήτριες της επιχείρησης παραγωγής οικολογικού χειροποίητου σαπουνιού FiSika με έδρα τον Ταυρωνίτη.
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(Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 1987).

(5) Παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου
στην περιοχή του Άστρικα (www.biolea.gr), ένα επιτυχημένο παράδειγμα
επιχείρησης παραγωγής και εξαγωγής
εξαιρετικής ποιότητας λαδιού, όπου οι
αρχές της βιωσιμότητας αποτελούν τον
πυρήνα της στρατηγικής της.
Στο σεμινάριο επίσης συμμετείχαν:
• ο Δρ Μάριος Σωτηριάδης, Καθηγητής
από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
• οι αρχιτέκτονες Αντωνία Διαμαντάκη και

Όλοι οι συμμετέχοντες αυτού του πρώτου σεμιναρίου, αποτελούν και τα ιδρυτικά
μέλη του Δικτύου Αειφόρων Επιχειρήσεων
της ESA. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με τη
συμφωνία ενός σχεδίου δράσης με στόχο τη
διατήρηση της συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αθήνας και της Κρήτης, ώστε να
αλληλοϋποστηριχθούν στην πράξη για την
ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων.
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