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Ο υπεύθυνος του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης της ξενοδοχειακής 
μονάδας Costa Navarino, Πέτρος Αποστόλου, επιστρέφοντας από την 
τελευταία σύσκεψη της εβδομάδας στο γραφείο του, φανερά κουρασμένος, 
αλλά και σκεπτικός, ανατρέχει σε όλα τα γεγονότα της εβδομάδας, 
προσπαθώντας να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του και να ιεραρχήσει όσα 
ζητήματα έχουν προτεραιότητα στην παρούσα φάση. Περιμένει το 
Σαββατοκύριακο με ανυπομονησία, καθώς θα έχει την ευκαιρία να σκεφτεί 
δημιουργικά για τα καινούρια προγράμματα που τον απασχολούν, χωρίς 
την πίεση των συνεχών συσκέψεων, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να περάσει 
αρκετό χρόνο με την οικογένειά του για να συζητήσει μαζί τους τα 
μελλοντικά του σχέδια. 

Ο Πέτρος Αποστόλου, μετά από πολλά χρόνια εργασίας στην επιχείρηση, 
αισθάνεται υπερήφανος για τη δουλεία του και για τις ιδέες του. Η 
επαγγελματική του οπτική γωνία σε ζητήματα επικοινωνίας στηρίζεται στην 
καινοτομία. Ο ίδιος φροντίζει να απέχει από τις παραδοσιακές προσεγγίζεις 
των περιβαλλοντικών ζητημάτων, που τόσο συχνά υποστηρίζονται στον 
κλάδο του. Την περίοδο αυτή έχει αναλάβει την εκπαίδευση του καινούριου 
υπεύθυνου του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησης, καθώς σε 
λίγο καιρό ο ίδιος συνταξιοδοτείται. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις που 
τον διακατέχουν είναι ανάμεικτα, καθώς από τη μία πλευρά σκέφτεται ότι 
επιτέλους θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του και στον 
εαυτό του, ενώ από την άλλη πλευρά σκέφτεται ότι θα του λείψει η επαφή 
με τους συναδέλφους του. Επίσης ήδη έχει αρχίσει να αναπολεί την 
καθημερινή ένταση, η οποία τον κρατούσε σε εγρήγορση ώστε να 
σκέφτεται και να σχεδιάζει αποδοτικά τους καινούριους τρόπους 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης για την επιχείρηση.  

Ο Πέτρος Αποστόλου, αν και βρίσκεται πολύ κοντά στη συνταξιοδότησή 
του και συνακόλουθα στη στιγμή που θα αποχωρήσει από το δυναμικό της 
επιχείρησης που φιλοξένησε τον ίδιο και τις ιδέες του για τα δεκαπέντε 
τελευταία χρόνια, κάθε άλλο παρά κουρασμένος αισθάνεται. Αν και θα 
παραδώσει την σκυτάλη σ’ έναν υπάλληλο κατά αρκετά χρόνια νεώτερό 
του, αισθάνεται υπερήφανος για τα επιτεύγματά του στον τομέα της 
χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης, σε μία περίοδο που ο 
τομέας αυτός στην Ελλάδα ήταν σχεδόν άγνωστος. Την περίοδο που 
εργάστηκε στην εταιρεία κέρδισε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του για 
τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τα ζητήματα περιβαλλοντικής 
επικοινωνίας. Εισέπραττε καθημερινά τον σεβασμό όλων, κυρίως λόγο της 
δημιουργικής του προσέγγισης σε κάθε νέο πρόγραμμα που προέκυπτε 
στον τομέα του.  

Όταν ανέλαβε το τμήμα βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησης το 
προσωπικό ήταν ελάχιστο και τα προγράμματα που εφαρμόζονταν πενιχρά, 
περιορισμένα και μη αποδοτικά ούτε για το περιβάλλον ούτε και για την ίδια 
την επιχείρηση. Παρ’ όλες τις αρχικές δυσκολίες, ωστόσο, μπόρεσε να 
σχεδιάσει καινοτόμα και παραγωγικά προγράμματα περιβαλλοντικής 



 

επικοινωνίας, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις προσδοκίες της επιχείρησης 
σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο, και να συνδεθεί με τις διεθνείς εξελίξεις. 
Κατέστησε το τμήμα βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας εκτός από σύγχρονο 
και προσοδοφόρο, ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας της 
επιχείρησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον συνέβαλε καθοριστικά 
στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής παιδείας ενός σημαντικού μέρους της 
κοινωνίας. 

 Ο Πέτρος ακολουθούσε πάντα το ένστικτό του, τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, αλλά και την ακλόνητη πεποίθησή του ότι το μέλλον των 
επιχειρήσεων και του βιομηχανικού κλάδου πρέπει να βασιστεί στην 
πράσινη ανάπτυξη. Αισθανόταν ιδιαίτερα περήφανος που κατάφερε να 
συνεισφέρει από τη δική του πλευρά στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην ανάπτυξη της βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στη πράξη όσο και στη 
συνείδηση των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις αναγκάστηκε να 
αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στην προώθηση των ιδεών του και στην 
υλοποίηση των σχεδίων του, ειδικά στα πρώτα χρόνια τοποθέτησής του 
στη θέση του υπεύθυνου βιώσιμης ανάπτυξης. Το ακόλουθο παράδειγμα 
είναι ενδεικτικό για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τομέα της 
επικοινωνίας στην πράσινη ανάπτυξη και ειδικότερα στην προώθηση 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθησίας. 

Το πρόβλημα 

Πριν από λίγα χρόνια, μετοχές της επιχείρησης αγοράστηκαν από 
πολυεθνική εταιρεία και οι νέοι μέτοχοι θέλησαν να δώσουν ένα διεθνές 
προφίλ στην επιχείρηση, σύγχρονο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις και τις 
εξελίξεις της διεθνούς αγοράς. Παράλληλα, το νέο διοικητικό συμβούλιο 
προσέλαβε καινούριο προσωπικό, επιπρόσθετο στο ήδη υπάρχον, και κατά 
τη διάρκεια λίγων μόλις μηνών είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Είχε γίνει 
έντονα αντιληπτό ότι, οι μηχανισμοί λειτουργίας της επιχείρησης θα έπρεπε 
να προσανατολιστούν προς διαφορετική κατεύθυνση, να βελτιωθούν και να 
εκσυγχρονιστούν. Την περίοδο εκείνη ο Πέτρος Αποστόλου εργαζόταν ως 
στέλεχος του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης και σταδιακά γινόταν σαφές ότι 
οι επερχόμενες αλλαγές θα επηρέαζαν και το δικό του τμήμα.  

Ο τότε υπεύθυνος του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης, ήταν ο κύριος 
Λάμπρος Γεωργίου, προϊστάμενός του κυρίου Αποστόλου. Ο κ. Γεωργίου 
συνταξιοδοτήθηκε, την ίδια περίοδο που άρχιζαν οι αλλαγές στην 
επιχείρηση, και τη θέση του ανέλαβε ο ίδιος ο Πέτρος, καθώς συγκέντρωνε 
τα απαραίτητα προσόντα που ζητούνταν από το νέο διοικητικό συμβούλιο. 
Οι ιδέες του για την περιβαλλοντική πολιτική ήταν περισσότερο 
συνυφασμένες με το καινούριο μοντέλο διοίκησης της εταιρείας, ενώ το 
γεγονός ότι γνώριζε ήδη καλά τους ως τότε συναδέλφους του, θεωρητικά 
θα τον καθιστούσε δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των παλαιότερων 
περιβαλλοντικών πολιτικών και των νέων καινοτόμων προγραμμάτων. Ο 
Πέτρος αισθανόταν προετοιμασμένος για τις επερχόμενες αλλαγές, καθώς 
εξ αρχής μέσα στις επιδιώξεις του ήταν και ο στόχος να φέρει ένα πνεύμα 
ανανέωσης στην εταιρεία που θα μπορούσε να συντελέσει καθοριστικά 



 

στην πράσινη ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε και το 
ισχυρό καθεστώς συνεργασίας που είχε αναπτυχθεί με την τοπική κοινωνία, 
για το οποίο είχε δουλέψει ο ίδιος εντατικά τα τελευταία χρόνια.  

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη 
διεξαγωγή ενός προγράμματος εκπαίδευσης της κοινωνίας επάνω σε 
ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Όταν ζητήθηκε η άποψη του 
Πέτρου, εκείνος απάντησε ότι η μέχρι τότε πολιτική που εφάρμοζαν σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά προγράμματα σχετιζόταν με την εκπαίδευση 
της τοπικής κοινωνίας στη δενδροφύτευση και στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών μέσα από ημερίδες και ενημερωτικά φυλλάδια. Αναφέρθηκε 
εκτενώς, στην μακρόχρονη αυτή παράδοση στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, που συνέδεε την εταιρεία με την τοπική κοινωνία, τονίζοντας 
τα οφέλη που εξάγονταν εκατέρωθεν από τη διατήρηση αυτής της σχέσης. 
Από τη μία πλευρά, οι πολίτες είχαν αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση, 
η οποία ενισχυόταν σημαντικά από τον σταθερό χαρακτήρα αυτών των 
προγραμμάτων που λάμβαναν χώρα σχεδόν κάθε χρόνο. Από την άλλη 
πλευρά, η εταιρεία είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό της 
τοπικής κοινωνίας.  Ο καινούριος διευθυντής επικοινωνίας επιβράβευσε τις 
ιδέες του και τις πρωτοβουλίες του, σχετικά με την εφαρμογή 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τον προέτρεψε να σκεφτεί το θέμα 
δημιουργικά αλλά με γνώμονα το διεθνές πλαίσιο δράσης της επιχείρησης 
χωρίς ωστόσο να αποκλείεται απ’ αυτό και η τοπική κοινωνία. 

Ο Πέτρος αμέσως αντιλήφθηκε ότι, το νέο διοικητικό συμβούλιο απαιτούσε 
ένα πρόγραμμα με διευρυμένη στόχευση, που να δρα δηλαδή τόσο σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Έτσι έσπευσε να 
οργανώσει το τμήμα του για τον σχεδιασμό και την προώθηση του 
καινούριου προγράμματος. Το σχεδιασμό του προγράμματος 
περιβαλλοντικής επικοινωνίας ανέλαβε η Πολυξένη Παπανικολάου και ο 
Γιάννης Ανδραδέλφης, δύο ικανοί συνάδελφοί του με πολυετή πείρα στην 
οργάνωση τέτοιου είδους προγραμμάτων περιβαλλοντικής επικοινωνίας. 
Το πρόβλημα προέκυψε όταν οι δύο υπάλληλοι άρχισαν να υιοθετούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις επάνω στο ζήτημα της προώθησης της 
πράσινης ανάπτυξης στο κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
δύο διαφορετικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αρκετά 
διαφορετικών το ένα από το άλλο. Η κυρία Παπανικολάου υποστήριζε το 
σχεδιασμό ενός προγράμματος που επικεντρωνόταν στην κινητοποίηση και 
την εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας, ενώ ο κύριος Ανδραδέλφης 
υπερασπιζόταν τη δική του ιδέα, που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός 
διαδικτυακού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με διευρυμένη 
συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου. 

Ο Πέτρος έχοντας συνηθίσει να επιλύει όλες τις διχογνωμίες και τις 
διαφορές που προέκυπταν μέσω της συζήτησης αρχικά θεώρησε ότι, παρά 
τις αντίθετες απόψεις των υπαλλήλων τελικά το αποτέλεσμα που θα 
προέκυπτε θα ήταν γόνιμο και αποτελεσματικό για την προώθηση της 
πράσινης ανάπτυξης. Η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων που είχαν οι 
δύο υπάλληλοι, σταδιακά, άρχισε να προσλαμβάνει τη μορφή 



 

αντιπαράθεσης μεταξύ τους. Μάλιστα όσο περνούσε ο καιρός και 
τελειοποιούνταν ο σχεδιασμός των δύο προγραμμάτων οι διαφορές μεταξύ 
των υπαλλήλων έμοιαζαν όλο και πιο έντονες, σχεδόν αγεφύρωτες. Την 
ίδια στιγμή τόσο η κυρία Παπανικολάου όσο και ο κύριος Ανδραδέλφης 
υποστήριζαν με τέτοια θέρμη τις ιδέες τους που άρχισαν να διαπληκτίζονται.  

Ο Πέτρος Αποστόλου παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις αυτές που 
λάμβαναν χώρα στο τμήμα του. Άρχισε να ανησυχεί, πιστεύοντας ότι αν δε 
δρούσε άμεσα, η κατάσταση ίσως έβγαινε σύντομα εκτός ελέγχου. Ο ίδιος, 
αλλά και το τμήμα του ήταν πολύ πιθανό να βρεθούν μπροστά σε μία κρίση 
με αρνητικές συνέπειες για τη διεξαγωγή και την υλοποίηση του 
προγράμματος που είχαν αναλάβει να σχεδιάσουν. 

Σχόλια 

Η εισαγωγή ορίζει το πρόβλημα και παρέχει το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 
κινείται η μελέτη περίπτωσης. Ο Πέτρος Αποστόλου αντιμετωπίζει μια 
κρίση ηγεσίας. Από τη στιγμή που ανέλαβε υπεύθυνος του τμήματος 
βιώσιμης ανάπτυξης και με τη προτροπή του νέου διοικητικού συμβουλίου 
θέλησε να δώσει έναν τόνο εκσυγχρονισμού στην πολιτική περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της εταιρείας. Όταν ανέθεσε την οργάνωση ενός 
επικοινωνιακού περιβαλλοντικού προγράμματος σε δύο από τους 
υπαλλήλους του ήρθαν στο προσκήνιο οι αντιθέσεις των πολιτικών 
βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζονται από το παλαιό και νέο διοικητικό 
συμβούλιο. Ο Πέτρος πρέπει να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία αυτή την 
κατάσταση και κυρίως να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ δύο διαφορετικών 
πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

   Ανάλυση   

 

Ο Πέτρος επιστρέφοντας στο γραφείο του, μετά από τις σύντομες 
συναντήσεις που είχε με τους υπαλλήλους του τμήματός του, ήταν 
σκεπτικός καθώς δεν του άρεσε η τροπή που άρχιζε να λαμβάνει το θέμα. 
Η υλοποίηση του προγράμματος αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους. Ο 
Πέτρος Αποστόλου σκεπτόμενος τη θέση ευθύνης στην οποία βρισκόταν, 
αλλά και την κρισιμότητα της απόφασης που έπρεπε να λάβει, αποφάσισε 
να οργανώσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις με τους δύο υπαλλήλους του 
τμήματός του, ώστε να του παρουσιάσουν διεξοδικά και με ακρίβεια τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που είχαν σχεδιάσει. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 
η πρώτη κίνησή του ήταν να συζητηθούν εκτενώς και οι δύο προτεινόμενες 
ιδέες, εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μίας από 
αυτές, την εναρμόνιση κάθε μίας με τις πολιτικές του νέου διοικητικού 
συμβουλίου, και την αποδοτικότητά τους στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να ληφθεί τελικά η πιο κατάλληλη 
απόφαση. Έτσι, όρισε έναν εκπρόσωπο από κάθε ομάδα προκειμένου να 





 

παρουσιαστούν τα δύο προγράμματα και να προχωρήσει στην αξιολόγηση 
και στην επιλογή του πιο κατάλληλου. 

Η κυρία Παπανικολάου πρότεινε να κατευθύνουν τις προσπάθειες στην 
τοπική κοινωνία μέσα από προγράμματα δενδροφυτεύσεων. Πρόκειται για 
μία παραλλαγή του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που 
εφάρμοζε όλα αυτά τα χρόνια η ξενοδοχειακή μονάδα, με τη διαφορά ότι 
αυτή τη φορά η κυρία Παπανικολάου πρότεινε ένα πρόγραμμα που 
εφαρμόζεται σε τρία επίπεδα, τα οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 
μεταξύ τους. Το πρώτο επίπεδο αφορούσε τις δράσεις της επιχείρησης σε 
σχολεία και μαθητές, μέσα από την υλοποίηση εθελοντικών 
δενροφυτεύσεων στην περιοχή. Το δεύτερο επίπεδο αφορούσε κυρίως 
ενήλικες, οι οποίοι αφού εκπαιδεύονταν στους σωστούς τρόπους φύτευσης 
δενδρυλλίων, θα συνεργάζονταν με τις ομάδες των μαθητών για την 
τελειοποίηση των δενδοφυτεύσεων. Το τρίτο επίπεδο ενέπλεκε στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενοίκους του ξενοδοχείου, δίνοντας 
στο πρόγραμμα ένα υπερ-τοπικό χαρακτήρα. Ο Πέτρος πάντα στήριζε τους 
«ανοιχτούς» δρόμους επικοινωνίας με τα μέλη της τοπικής κοινωνίας. 
Μέχρι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση παρείχε στους κατοίκους της Μεσσηνίας 
περιβαλλοντική παιδεία με αποδοτικούς τρόπους. Την ίδια στιγμή διάνοιγε 
κι έναν δίαυλο επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα, υπολογίζοντας στην 
καλή μελλοντική τους συνεργασία στο πεδίο της εφαρμογής της βιώσιμης 
ανάπτυξης από την εταιρεία. 

Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ανδραδέλφης πρότεινε ένα περιβαλλοντικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας, καθώς ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος στηρίζεται 
στη χρήση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το Costa Navarino Forest 
αποτελεί ένα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι, όπου οι επισκέπτες από 
όλα τα μέρη του πλανήτη, μπορούν να φυτεύουν τα δικά τους εικονικά 
δέντρα. Στη συνέχεια, μπορούν να φυτέψουν ένα δενδρύλλιο και το 
βοηθούν να μεγαλώσει, φροντίζοντας να έχει νερό, χώμα και λίπασμα. 
Ακολούθως, το δενδρύλλιο τοποθετείται προσωρινά στο θερμοκήπιο. Στη 
συνέχεια, δίνοντας τη σωστή απάντηση σε μία ερώτηση για τη χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής, ή για την ιστορία και τις παραδόσεις της, το δέντρο θα 
μεταφυτευθεί στο δάσος. Το Costa Navarino Forest, θα είναι ο τελικός 
προορισμός του κάθε δέντρου, όπου θα αναπτυχθεί και θα ζήσει για 
εκατοντάδες χρόνια. Όσοι συμμετέχουν, μπορούν να βοηθήσουν το δέντρο 
τους να μεγαλώσει περισσότερο, απαντώντας σε ερωτήσεις μέσα από τις 
οποίες θα μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή, προσκαλώντας 
φίλους να λάβουν μέρος στο παιχνίδι, αλλά και να επισκεφθούν το δέντρο 
τους στο εικονικό δάσος. Τα χίλια ψηλότερα δέντρα, θα φέρουν το όνομα 
του ιδιοκτήτη τους, όταν φυτευτούν στις πλαγιές του Ταΰγετου. Τα 
πεντακόσια ψηλότερα εξ’ αυτών, θα μπουν σε μία κλήρωση που θα 
αναδείξει πέντε νικητές.  Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
το δέντρο τους στο πραγματικό δάσος, κερδίζοντας ένα ταξίδι πέντε 
ημερών που περιλαμβάνει πτήσεις από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με την 
Aegean Airlines και διαμονή στο The Westin Resort, Costa Navarino. 



 

Ο Πέτρος Αποστόλου βρισκόταν μπροστά σ’ ένα τεράστιο δίλημμα, καθώς 
τα δύο προγράμματα ήταν αντίθετα μεταξύ τους και είχαν διαφορετική 
στόχευση. Το ζητούμενο της εταιρίας ήταν η διεθνής εμβέλεια του 
προγράμματος, χωρίς να χαθεί η εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας και η 
συμμετοχή της σε δράσεις, όπως αυτή της δενδροφύτευσης. Και ήταν 
σαφές ότι και τα δύο αυτά προγράμματα δεν μπορούσαν να συνδυαστούν 
την ίδια χρονική περίοδο, καθώς το διοικητικό συμβούλιο θα προχωρούσε 
στην υλοποίηση μόνο του ενός από τα δύο. Παράλληλα, προχωρώντας 
στην αντικειμενική αξιολόγηση των δύο προγραμμάτων, άρχισε να 
προβληματίζεται όλο και περισσότερο. Το πρόγραμμα το οποίο συζήτησε 
με την κυρία Παπανικολάου, αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση και την 
εκπαίδευση της τοπικής κυρίως κοινωνίας, επάνω στο ζήτημα της 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ο Πέτρος σκέφτηκε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα δοκιμασμένο με 
αποτελέσματα αποδεδειγμένα θετικά. Κατά το παρελθόν η εφαρμογή του, 
σε ετήσια κλίμακα, είχε ως αποτέλεσμα τη θεμελίωση σταθερών δεσμών με 
την τοπική κοινωνία, αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της για 
την πράσινη ανάπτυξη, τα αποτελέσματά της και τους τρόπους επίτευξής 
της. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ανδραδέλφης πρότεινε ένα 
πραγματικά καινοτόμο σχέδιο το οποίο δεν είχε εφαρμοστεί ούτε σε ξένες 
επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα του κύριου Ανδραδέλφη, λόγω του 
δημιουργικού σχεδιασμού, της ευθυγράμμισης με τις ανάγκες και τα 
εργαλεία επικοινωνίας της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλούσε ενθουσιασμό 
στον Πέτρο. Παράλληλα όμως του δημιουργούσε αβεβαιότητα το γεγονός 
ότι η συγκεκριμένη ιδέα δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη. Ως εκ τούτου τα 
αποτελέσματα, στα οποία θα μπορούσε να οδηγήσει, ίσως να μην ήταν τα 
αναμενόμενα. Το θετικό στοιχείο αυτής της ιδέας ήταν βέβαια η διεθνής της 
απήχηση ακόμα κι αν δε βασιζόταν σε παραδοσιακές μεθόδους, όπως η 
δοκιμασμένη λύση της κυρίας Παπανικολάου.  

Ο Πέτρος, θεωρώντας ότι και τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα θα ήταν 
και αποτελεσματικά όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση της 
κοινωνίας και επικερδή για την επιχείρηση, επιχείρησε να λύσει τη διαφωνία 
που είχε δημιουργηθεί μεταξύ της κυρίας Παπανικολάου και του κύριου 
Ανδραδέλφη. Σκέφτηκε ότι μέσα από μια παραγωγική συζήτηση, οι 
υπάλληλοι θα ήταν σε θέση να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε μία κοινή 
μέση λύση. Άλλωστε, ο ίδιος είχε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του, 
γνωρίζοντας ότι και οι δύο πλευρές δούλευαν εξίσου σκληρά, για το καλό 
της επιχείρησης και με κοινό στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Έτσι, ο Πέτρος οργάνωσε εκ νέου μία συνάντηση, και με τους δύο 
υπαλλήλους αυτή τη φορά, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα εκτενώς και 
σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Στη συνδιάσκεψη αυτή και οι δύο 
υπάλληλοι, τόσο η κυρία Παπανικολάου όσο και ο κύριος Ανδραδέλφης, 
επέμεναν ο καθ’ ένας στο δικό του πρόγραμμα εκπαίδευσης, χωρίς καμία 
διάθεση συμβιβασμού. Ήταν φανερό πλέον ότι, οι ελπίδες του Πέτρου για 
ανώδυνη και γρήγορη λύση της αντιπαράθεσης διαψεύδονταν, ενώ η 
ένταση που επικρατούσε μεταξύ των δύο υπαλλήλων έθετε σε κίνδυνο τον 
ορθό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος που είχαν αναλάβει.  



 

Ο Πέτρος προβληματιζόταν αρκετά, από την άτεγκτη στάση και την επιμονή 
τους, και προσπάθησε να κατανοήσει όλες εκείνες τις παραμέτρους, που 
οδηγούσαν τις μέχρι πρότινος αρμονικές σχέσεις συνεργασίας τους στην 
ένταση και το αδιέξοδο. Ο Πέτρος γνώριζε την κυρία Παπανικολάου αρκετά 
χρόνια, καθώς αποτελούσε στέλεχος της επιχείρησης ήδη, από την εποχή 
που ο ίδιος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στο τμήμα βιώσιμης ανάπτυξης. 
Την εκτιμούσε και τη σεβόταν. Εργαζόταν σκληρά προς την κατεύθυνση της 
πράσινης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα ήταν συζητήσιμη και διαλλακτική σε 
όποιο πρόβλημα κι αν προέκυπτε. Η προσήλωση της στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, που σχεδίασε για την τοπική κοινωνία, δικαιολογούνταν. Η ίδια 
ήταν περισσότερο εξοικειωμένη με τα προγράμματα περιβαλλοντικής 
επικοινωνίας που οργανώνονταν από το προηγούμενο διοικητικό 
συμβούλιο της επιχείρησης.  

Από την άλλη πλευρά, ο Πέτρος γνώριζε τον κύριο Ανδραδέλφη μόλις 
μερικούς μήνες. Αν και ήταν καινούριος συνάδελφος, ο Πέτρος είχε 
εκτιμήσει τις δημιουργικές του ιδέες. Οι καινοτόμες προτάσεις του απέρρεαν, 
μεταξύ των άλλων και, από την πολύχρονη εργασιακή του εμπειρία σε 
εταιρείες του εξωτερικού. Ο κύριος Ανδραδέλφης,  αν και είχε την ίδια 
εργασιακή εμπειρία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης με αυτή που είχε η 
συνάδελφός του, είχε προσληφθεί προσφάτως από την εταιρεία και 
αποτελούσε μέρος του προσωπικού που είχε εγκριθεί από το καινούριο 
διοικητικό συμβούλιο.  

Ο Πέτρος, μέχρι τη στιγμή που προέκυψε η έντονη διαφωνία, είχε 
παρατηρήσει ότι οι δύο συνάδελφοι, αν και είχαν διαφορετικές αντιλήψεις 
σε ορισμένα ζητήματα, φαίνονταν να λειτουργούν καλά μαζί και να 
συνεργάζονται αποδοτικά. Τη  δεδομένη στιγμή όμως αυτό που τον 
προβλημάτιζε, περισσότερο απ’ όλα, είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα της 
κυρίας Παπανικολάου είχε κερδίσει έδαφος ανάμεσα στους συναδέλφους 
που εργάζονταν στην επιχείρηση με το καθεστώς του προηγούμενου 
διοικητικού συμβουλίου, πριν την εμπλοκή της πολυεθνικής στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, το πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει ο κύριος 
Ανδραδέλφης υποστηριζόταν ενθέρμως σχεδόν από την πλειοψηφία των 
νεώτερων συναδέλφων.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η συζήτηση που πρότεινε ο Πέτρος τελικά όχι 
μόνο δε βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος, αλλά επιπλέον έγινε 
αιτία να οξυνθούν περεταίρω τα πνεύματα, με κίνδυνο το τμήμα του να 
τείνει πλέον να διαχωριστεί σε δύο «στρατόπεδα» στους παλιούς και στους 
νεώτερους υπαλλήλους. Ο ίδιος, που ως αυτή τη στιγμή είχε καταφέρει να 
έχει καλή επικοινωνία και με τις δύο ομάδες, κινδύνευε να χάσει την 
εμπιστοσύνη τους. Επιπλέον, σύντομα θα αντιμετώπιζε και  τις πιέσεις των 
ανωτέρων του, αλλά και του διοικητικού συμβουλίου. Όλοι τους 
προσδοκούσαν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, την παρουσίαση του 
νέου προγράμματος περιβαλλοντικής επικοινωνίας, που θα προωθούσε 
ευρέως την πράσινη ανάπτυξη. 

Σχόλια 



 

Η ανάλυση παρέχει λεπτομέρειες για την κατάσταση που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί χωρίς όμως να παρέχει πληροφορίες για την λήψη των 

τελικών αποφάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Πέτρος εμφανίζεται να 

έχει πλήρη συναίσθηση της κατάστασης και των αιτιών των προβλημάτων 

που έχουν προκύψει. Σταδιακά όμως, αποδεικνύεται ότι τα προβλήματα 

έχουν αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις από ότι υπολόγιζε αρχικά. Ενώ 

στην αρχή θεώρησε ότι η αντιπαράθεση που προέκυψε μεταξύ της κυρίας 

Παπανικολάου και του κυρίου Ανδραδέλφη σχετίζονταν με τις προσωπικές 

τους ιδέες, ανακάλυψε ότι στην ουσία επρόκειτο για τη σύγκρουση του 

παλαιού συστήματος περιβαλλοντικής πολιτικής με το καινούργιο. 

 

   Κύριο σενάριο   

  

Η ανάγκη για αλλαγή 

Μέσα από την ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, 
σχετικού με την πράσινη ανάπτυξη, αμέσως άρχισαν να διαφαίνονται οι 
διαφορές των αντιλήψεων των υπαλλήλων του τμήματος του Πέτρου 
Αποστόλου. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία δύο διαφορετικών 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Πολύ σύντομα ο Πέτρος 
κατάλαβε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο διαφορετικών προγραμμάτων, 
που είχαν δημιουργήσει η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Ανδραδέλφης, 
απεικόνιζαν ακριβώς τις διαφορές του παλαιότερου μοντέλου διοίκησης της 
επιχείρησης με το καινούριο. Από την αρχή διαφαινόταν ότι οι υπάλληλοι 
που προϋπήρχαν στην εταιρεία υποστήριζαν σαφέστατα ένα περισσότερο 
τοπικά προσανατολισμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Αντίθετα οι νέοι υπάλληλοι στην πλειοψηφία τους έδιναν βαρύτητα στον 
διεθνή χαρακτήρα του προγράμματος και υποστήριζαν τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών για τη διεξαγωγή του.  

Ο Πέτρος δεν προβληματιζόταν τόσο για τη διαφωνία της κυρίας 
Παπανικολάου με τον κύριο Ανδραδέλφη, καθώς και όλοι το γνώριζαν μέσα 
από την πολυετή εργασιακή τους εμπειρία, ότι τέτοιου είδους διαφωνίες 
προκύπτουν συνεχώς στα απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερα 
αυτό συμβαίνει όταν το προσωπικό πιέζεται να επιτύχει τους στόχους της 
επιχειρήσεις μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες και χρονικά περιθώρια. Το 
ζήτημα που του δημιουργούσε μεγαλύτερη ανησυχία ήταν η ευκολία με την 
οποία δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε μέσα στους κόλπους του τμήματός 
του το κλίμα πόλωσης, που είχε επιφέρει αυτή η διαφωνία μεταξύ της 





 

κυρίας Παπανικολάου και του κύριου Ανδραδέλφη, αναφορικά με το 
σχεδιασμό του προγράμματος περιβαλλοντικής επικοινωνίας.  

Επιπλέον, σταδιακά, άρχισε να καθίσταται σαφές ότι η διατάραξη των 
σχέσεων των υπαλλήλων και ο σχηματικός διαχωρισμός τους σε δύο 
ομάδες, επηρέαζε τη σχέση των υπαλλήλων με τον ίδιο τον Πέτρο. Η 
εμπιστοσύνη τους πλέον προς το πρόσωπό του κλονιζόταν. Ο Πέτρος 
αμέσως αναρωτήθηκε «αν μία συνηθισμένη διαφωνία στο πλαίσιο της 
εργασίας είναι ικανή να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, πώς μπορώ να 
εγγυηθώ την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του τμήματος βιώσιμης 
ανάπτυξης;».  

Για τον Πέτρο ήταν πλέον σαφές, ότι η όξυνση της αντιπαράθεσης και το 
χάσμα που άρχισε να δημιουργείται μεταξύ των παλαιότερων και των 
νεώτερων υπαλλήλων του τμήματος σχετιζόταν άμεσα με τις πρόσφατες 
αλλαγές που είχαν επέλθει στη διοίκηση της επιχείρησης. Με τα 
προβλήματα που εμφανίζονταν αυτή τη στιγμή στο τμήμα του, ο Πέτρος 
έπρεπε να καταφέρει να εναρμονίσει τις δικές του επιλογές και νοοτροπίες 
με τα καινούρια ζητήματα που έθετε το νέο διοικητικό συμβούλιο. Συνάμα, 
ως υπεύθυνος του τμήματός του έπρεπε να συμβιβάσει τις απόψεις των 
υπαλλήλων που προϋπήρχαν στο τμήμα του, πολλοί εκ των οποίων 
ενέκριναν την οπτική του προηγούμενου διευθυντή, με τις απόψεις των 
νέων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν καινούριες ιδέες, οι οποίες αρκετά συχνά 
συγκρούονταν με το παλαιότερο καθεστώς της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό 
ο Πέτρος σκέφτηκε να ορίσει μία συνάντηση με τους υπεύθυνους άλλων 
τμημάτων, με σκοπό να διερευνήσει αν οι αλλαγές στη διοίκηση είχαν 
επηρεάσει τόσο πολύ και τη δική τους αποδοτικότητα και συνεργασία.   

Ο Πέτρος Αποστόλου, μετά από την πολύωρη συνάντησή του με τους 
υπεύθυνους των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι όλοι τους περισσότερο ή λιγότερο έντονα, αντιμετώπιζαν 
καθημερινά τέτοιου είδους προβλήματα. Ο υπεύθυνος του νομικού 
τμήματος μάλιστα τόνισε την ανάγκη εύρεσης μίας άμεσης λύσης για το 
πρόβλημα, που όπως φαίνεται όλοι αντιμετώπιζαν. Το θολό τοπίο που 
επικρατούσε, όσον αφορά το καινούριο προφίλ της επιχείρησης και οι 
αλλαγές που θα έπρεπε να συντελεστούν, ξεχωριστά σε κάθε τμήμα, 
δυσχέραινε την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Έτσι, ομόφωνα, οι 
υπεύθυνοι των τμημάτων αποφάσισαν να θέσουν το θέμα αυτό προς 
συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να δοθεί μία οριστική 
λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αλλαγών που πρόσφατα επήλθαν, 
αναζητώντας τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της κρίσης.  

Ο Πέτρος επιστρέφοντας στο γραφείο του αποφάσισε να αποστείλει σε 
ολόκληρο το προσωπικό του τμήματός του ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Το 
μήνυμα αυτό σε κατευναστικό και φιλικό τόνο, χωρίς την παραμικρή 
αναφορά των προβληματισμών του και των διενέξεων που είχαν πρόσφατα 
προκύψει, θύμιζε τη σημασία της πράσινης ανάπτυξης τόσο για την 
μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης όσο και για το ίδιο το περιβάλλον. Ο 
Πέτρος θέλησε, με έμμεσο τρόπο, να υπενθυμίσει στους εργαζόμενους του 



 

τμήματός του, ότι όλοι τους εργάζονταν για έναν κοινό σκοπό, επομένως θα 
έπρεπε να προσηλωθούν σε αυτόν με πνεύμα συνεργασίας, σύμπνοιας και 
αμοιβαίου σεβασμού. 

Λήψη αποφάσεων 

Μόλις απέστειλε σε όλους τους υπαλλήλους του τμήματός του το 
ηλεκτρονικό μήνυμα, ο Πέτρος άρχισε να ασχολείται, ενδελεχώς, με τον 
προσεκτικό σχεδιασμό των επόμενων κινήσεών του. Προς το παρόν 
αποφάσισε να αφήσει τα πνεύματα να ηρεμίσουν και τον καθ’ ένα να πάρει 
το χρόνο του για να σκεφτεί ψύχραιμα τόσο τον τρόπο με τον οποίο έδρασε 
όσο και αυτά που υποστήριξε. Ο Πέτρος γνώριζε πολύ καλά τα σχόλια που 
οι υπόλοιποι υπάλληλοι έκαναν προς το πρόσωπό του, καθώς ένα 
σημαντικό μέρος τους εξέφραζε την άποψη ότι δεν ήταν αρκετά 
αποφασιστικός, ώστε να επιβάλλει την τάξη και να πάρει ο ίδιος μία 
οριστική απόφαση.  

Ωστόσο ο ίδιος από τη μία πλευρά δεν ήθελε να οξυνθούν περισσότερο οι 
ήδη έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων του. Αυτή την 
πιθανότητα θα την απέφευγε αν επέλεγε ένα από τα δύο προγράμματα 
εκείνη τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά μία τέτοια επιλογή, τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, θα άμβλυνε το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων 
του τμήματος. Το αποτέλεσμα θα ήταν να χαθεί ο πρωταρχικός στόχος 
τους, που ήταν ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός αποδοτικού 
προγράμματος περιβαλλοντικής επικοινωνίας, που θα προωθούσε 
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης στον 
κοινωνικό ιστό. Αναλογιζόμενος όλες τις παραπάνω παραμέτρους, ο 
Πέτρος έκρινε ότι θα ήταν καλύτερα να περιμένει την επόμενη συνάντηση 
του διοικητικού συμβουλίου. Εκεί  το θέμα θα τίθετο συνολικά, εφόσον 
αφορά το σύνολο των τμημάτων της επιχείρησης και όχι αποκλειστικά το 
τμήμα βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι υπάλληλοι θα είχαν τον χρόνο 
να ανακτήσουν την ψυχραιμία τους και ηρεμία, ευελπιστώντας ότι το 
ηλεκτρονικό μήνυμα που τους έστειλε θα δράσει ενωτικά και κατευναστικά. 

Ταυτόχρονα όμως, δεν παύει να αναλογίζεται και τις δικές του ευθύνες που 
οδήγησαν σε αυτό το αδιέξοδο και στον κίνδυνο να μην παραδοθεί 
εγκαίρως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την οργάνωση του οποίου έχει 
αναλάβει. Ο Πέτρος σκέφτεται ότι παρασυρόμενος από το δικό του 
ενθουσιασμό, για τις επερχόμενες αλλαγές, δεν έδωσε αρκετό χρόνο στους 
υπαλλήλους, που ήδη δούλευαν στην εταιρεία με βάση το παλαιότερο 
καθεστώς διοίκησης, να εξοικειωθούν με τα καινούρια δεδομένα. Αν και ο 
ίδιος αισθανόταν προετοιμασμένος για τις αλλαγές αυτές και για την 
δημιουργία ενός πιο σύγχρονου προσώπου της επιχείρησης, δεν 
προετοίμασε κατάλληλα τους υπαλλήλους. Ενώ επιφανειακά οι σχέσεις των 
παλαιότερων με τους νεώτερους εργαζόμενους φαινόταν να εξελίσσονται 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού 
προγράμματος ανέδειξε το ουσιαστικό πρόβλημα, που ήταν η σωστή 
ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού για τους νέους στόχους και τα 
καινούρια ζητούμενα του ομίλου. 



 

Εκείνη τη στιγμή έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την τοπική 
αυτοδιοίκηση της Μεσσηνίας, η οποία ανέφερε ότι και αυτή τη χρονιά η 
τοπική κοινωνία ήταν διατεθειμένη να συμμετέχει στα εθελοντικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Costa Navarino. Μάλιστα το δασαρχείο 
Καλαμάτας προσέφερε και δενδρύλλια για να φυτευτούν στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσσηνίας. Αυτό το μήνυμα συνιστούσε για τον ίδιο ακόμα μία 
πίεση, καθώς σκέφτηκε ότι οι αγαστές σχέσεις την ξενοδοχειακής μονάδας 
με την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση έπρεπε να 
διατηρηθούν ανέπαφες από την καινούρια στόχευση της προώθησης της 
πράσινης ανάπτυξης της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. Ο Πέτρος 
σηκώθηκε αργά από το γραφείο του και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. 
Αποφάσισε να πάει έναν σύντομο περίπατο για να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις 
του, αναμένοντας τη συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο.  

Σχόλια  

Το κυρίως σενάριο παρουσιάζει την  κατάσταση «μέχρι σήμερα» αλλά δεν 
προσφέρει λύση στο πρόβλημα. Με βάση το κυρίως σενάριο οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να σχεδιάσουν επιλογές επίλυσης του παρόντος 
προβλήματος και γενικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή του. 

 

   Δραστηριότητες   

 

Προτείνεται στους εκπαιδευόμενους να ταυτιστούν με το πρόσωπο του 
Πέτρου Αποστόλου. Κατόπιν να προετοιμάσουν μία αναφορά. Στο πλαίσιο 
της αναφοράς θα προβάλλονται τα επιχειρήματά του Πέτρου. Ο σκοπός θα 
είναι να επιλεχθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επικοινωνίας, που να 
συνδυάζει τον διεθνή αντίκτυπο που θέλει να προσδώσει η επιχείρηση στις 
ενέργειες προώθησης της πράσινης ανάπτυξης, με την διατήρηση των 
σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουν θεμελιωθεί με τα μέλη της τοπικής 
κοινωνίας.   

Σχόλια 

Η παραπάνω δραστηριότητα προτείνεται να διεξαχθεί ώστε να βοηθήσει 
τους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν σε βάθος την παρούσα μελέτη 
περίπτωσης και να προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων. 

 





 

 

   Παραρτήματα   

 

Παράρτημα Α: Επιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κυρίας 
Παπανικολάου προς τον Πέτρο Αποστόλου 

Κύριε Αποστόλου, 

Η πολιτική που ακολουθούσε η επιχείρηση ως αυτή τη στιγμή σε ζητήματα 
πράσινης ανάπτυξης, αλλά και εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, ήταν 
προσανατολισμένη στην τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα που έχω 
σχεδιάσει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει αποφέρει θετικότατα 
αποτελέσματα κατά το παρελθόν, βοηθώντας στη δημιουργία σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Costa Navarino και της κοινωνίας της Μεσσηνίας. 
Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιούς λόγους διστάζετε να υιοθετήσετε ένα 
πρόγραμμα που έχει σημειώσει επιτυχία, εφόσον μάλιστα έχω φροντίσει να 
του προσδώσω και μία πιο σύγχρονη διάσταση, εμπλέκοντας τους 
επισκέπτες της ξενοδοχειακής μονάδας.  

Σας παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου για να ορίσουμε μία 
συνάντηση 

Με εκτίμηση,  

Πολυξένη Παπανικολάου 

 

Παράρτημα Β: Επιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κύριου 
Ανδραδέλφη προς τον Πέτρο Αποστόλου 

Κύριε Αποστόλου, 

Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί, η συνεργασία με την συνάδελφο, κυρία 
Παπανικολάου δεν καρποφόρησε σχετικά με την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος. Συνεπώς ο καθ’ ένας μας 
σχεδίασε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Το διαδικτυακό πρόγραμμα που 
σχεδίασα είναι πιο κατάλληλο, καθώς απευθύνεται στη σύγχρονη κοινωνία 
του 21ου αιώνα. Η κυρία Παπανικολάου αρνείται την αποτελεσματικότητα 
του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά κι εγώ διαφωνώ κάθετα με την 
προώθηση ενός εκπαιδευτικού εργαλείου προσαρμοσμένο αποκλειστικά 
και μόνο στις ανάγκες μίας γεωγραφικής περιοχής. Παρακαλώ πολύ να 
ορίσουμε σύντομα μία συνάντηση για να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα, 
καθώς δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η επιχείρηση θα επιλέξει το πρόγραμμα 
εκείνο που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους στόχους της. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας, 





 

Φιλικά 

Γιάννης Ανδραδέλφης  

 

Παράρτημα Γ: Επιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πέτρου 
Αποστόλου προς τους εργαζόμενους του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που 
σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του 
περιβάλλοντος. Γνώμονας της αειφορίας θεωρείται η μέγιστη δυνατή 
απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική 
παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο 
μέλλον. Αναπόσπαστο κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης θεωρείται η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
παγκοσμίως, οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους της οικονομίας, 
υποστηριζόμενες από πολλά και διαφορετικά προγράμματα 
περιβαλλοντικής επικοινωνίας, που λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο, διοργανώνουν σεμινάρια και δραστηριότητες που 
προάγουν την γνώση του κοινωνικού συνόλου σε ζητήματα που αφορούν 
το περιβάλλον και την προστασία του. Η Costa Navarino, με τη δική σας 
έμπρακτη συμμετοχή, έχει σκοπό να κερδίσει και αυτή τη χρονιά το 
στοίχημα της πράσινης ανάπτυξης που θέτει κάθε χρόνο. 

Με εκτίμηση,  

Πέτρος Αποστόλου, Υπεύθυνος Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία   

 

 Άρθρα 

Alves Teixeira Adriano, Chiappetta Jabbour Charbel Jose, Lopes de Sousa 
Jabbour Ana Beatiz. (2012). Relationship between green management and 
environmental training in companies located in Brazil: A theoretical framework and 
case studies, International Journal of Production Economics, 140:318-329 

Afshari Javad, Jaberi Moghadam Ali-Akbar, Tahmasebi Bjojeni Shahzad, Agherian 
Valliollah, (2011), The Effect of three types of environmental training on acquisition 
and retention at open and closed skills, Procedia-Social and Behavioral Science, 
15:2365-2370 
 



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD


 

Flyvbjerg, Β. (2006), Five Misunderstandings About Case Study Research. 
Qualitative Inquiry, 12( 2):219-245.; 
 
Heinrichs H. Michelsen G. Moller A (2007) Communicating on communication for 

sustainable development. Int J of Sustainable Commun 1:1-2 

 Stolk Dirk, Alexandian Daniel, Gros Begonia, Paggio Roberto,(2001), Gaming and 
multimedia applications for environmental crisis management training, Computers 
in Human Behavior, 17(5-6): 627-642 
 
Thomas, G. (2011) A typology for the case study in social science following a 
review of definition, discourse and structure. Qualitative Inquiry, 17(6): 511-521 

 

 Βιβλία 

Εdwards AR (2005) The sustainability revolution: Portrait of a paradigm shift. New 
Society, Gabriola Island, BC 

Esty D., Winston A (2006) Green to gold: How smart companies use environmental 

strategy to innovate, create value, and build competitive advantage. Wiley, New 

York, NY 

Flyvbjerg, B. (2011), Case Study, in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, 
eds., The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th Edition (Thousand Oaks, 
CA: Sage), pp. 301-316 
 

Goleman D (2009) Ecological intelligence: How knowing the hidden impacts of 

what we buy can change everything. Broadway Books, New York, NY 

Hawken P (1994) The ecology of commerce. Harper Collins, New York, NY 

Lane, J.L. (2007). Case Writing Guide. Penn State Press 
 

Shepard, J and Greene, R.W. (2003). Sociology and You. Ohio: Glencoe McGraw-
Hill. pp. A–22. ISBN 0-07-828576-3 
 
Thomas, G. (2011), How to do your Case Study (Thousand Oaks: Sage)  

 
Yin R.K, (2009), Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. 
SAGE Publications. California, ISBN 978-1-4129-6099-1  
 
 

 
 

 Διαδίκτυο 

Δικτυακός τόπος http://www.esdtoolkit.org/ 
 
Ιστοσελίδα  http://www.survey.ntua.gr/environ/keimena/rokos_a.pdf    
 
 Ιστοσελίδα της Costa Navarino: 
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGYQ

http://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Flyvbjerg
http://www.glencoe.com/catalog/index.php/program?c=1675&s=21309&p=4213&parent=4526
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-07-828576-3
http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book232182
http://www.esdtoolkit.org/
http://www.survey.ntua.gr/environ/keimena/rokos_a.pdf
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.aegeanair.com%2Fi-etaireia%2F&ei=oFwBUcDjOsXcswaWi4GoBA&usg=AFQjCNFEBxdr-DyeSCBQHJChLgVX1J3Cgg&sig2=_TvDlMkms0BJ-f6GYx__gQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja


 

FjAB&url=http%3A%2F%2Fel.aegeanair.com%2Fi-
etaireia%2F&ei=oFwBUcDjOsXcswaWi4GoBA&usg=AFQjCNFEBxdr-
DyeSCBQHJChLgVX1J3Cgg&sig2=_TvDlMkms0BJ-
f6GYx__gQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja  
 
Ιστοσελίδα της Aegean Airlines: 
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=
2&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.costanavarino.com%2F&ei=AF0B
UYXqNdKGswb93IE4&usg=AFQjCNFNrQGqAlO8Tkv_4GBhkhd6_4Hy1w&sig2=e
zL0IlloZ6ElFiEujBikiQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms  
 
Ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: 
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0
CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plant-for-the-planet-
paign.org%2F&ei=Rl0BUZ5ricSyBuyjgdAH&usg=AFQjCNGVSpbgPzda3G3JtHbI1
ADTeXo8Aw&sig2=NyXHhSFfkHqlJkjqpMQaLg&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&c
ad=rja 
 
Ιστοσελίδα www.costanavarinoforest.com  
 
http://www.docstoc.com/docs/91939911/Smart-Steps-Greening-Guide-042101 
 
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%
20giang%20day/case%20writing%20manual.pdf 
 
http://www.teachingcitizenship.org.uk/page?p=120 
 
http://www.gttp.org/docs/HowToWriteAGoodCase.pdf 
 
Schreyer Institute for Teaching Excellence: http://www.schreyerinstitute.psu.edu/ 
 
Inside the Case Method”: http://www.youtube.com/watch?v=Y4j25Pj4JyQ 
 
The Case Method at Harvard Business School: 
http://www.hbs.edu/teaching/inside-hbs/ 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.aegeanair.com%2Fi-etaireia%2F&ei=oFwBUcDjOsXcswaWi4GoBA&usg=AFQjCNFEBxdr-DyeSCBQHJChLgVX1J3Cgg&sig2=_TvDlMkms0BJ-f6GYx__gQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.aegeanair.com%2Fi-etaireia%2F&ei=oFwBUcDjOsXcswaWi4GoBA&usg=AFQjCNFEBxdr-DyeSCBQHJChLgVX1J3Cgg&sig2=_TvDlMkms0BJ-f6GYx__gQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.aegeanair.com%2Fi-etaireia%2F&ei=oFwBUcDjOsXcswaWi4GoBA&usg=AFQjCNFEBxdr-DyeSCBQHJChLgVX1J3Cgg&sig2=_TvDlMkms0BJ-f6GYx__gQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.aegeanair.com%2Fi-etaireia%2F&ei=oFwBUcDjOsXcswaWi4GoBA&usg=AFQjCNFEBxdr-DyeSCBQHJChLgVX1J3Cgg&sig2=_TvDlMkms0BJ-f6GYx__gQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.costanavarino.com%2F&ei=AF0BUYXqNdKGswb93IE4&usg=AFQjCNFNrQGqAlO8Tkv_4GBhkhd6_4Hy1w&sig2=ezL0IlloZ6ElFiEujBikiQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.costanavarino.com%2F&ei=AF0BUYXqNdKGswb93IE4&usg=AFQjCNFNrQGqAlO8Tkv_4GBhkhd6_4Hy1w&sig2=ezL0IlloZ6ElFiEujBikiQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.costanavarino.com%2F&ei=AF0BUYXqNdKGswb93IE4&usg=AFQjCNFNrQGqAlO8Tkv_4GBhkhd6_4Hy1w&sig2=ezL0IlloZ6ElFiEujBikiQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.costanavarino.com%2F&ei=AF0BUYXqNdKGswb93IE4&usg=AFQjCNFNrQGqAlO8Tkv_4GBhkhd6_4Hy1w&sig2=ezL0IlloZ6ElFiEujBikiQ&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plant-for-the-planet-paign.org%2F&ei=Rl0BUZ5ricSyBuyjgdAH&usg=AFQjCNGVSpbgPzda3G3JtHbI1ADTeXo8Aw&sig2=NyXHhSFfkHqlJkjqpMQaLg&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plant-for-the-planet-paign.org%2F&ei=Rl0BUZ5ricSyBuyjgdAH&usg=AFQjCNGVSpbgPzda3G3JtHbI1ADTeXo8Aw&sig2=NyXHhSFfkHqlJkjqpMQaLg&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plant-for-the-planet-paign.org%2F&ei=Rl0BUZ5ricSyBuyjgdAH&usg=AFQjCNGVSpbgPzda3G3JtHbI1ADTeXo8Aw&sig2=NyXHhSFfkHqlJkjqpMQaLg&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plant-for-the-planet-paign.org%2F&ei=Rl0BUZ5ricSyBuyjgdAH&usg=AFQjCNGVSpbgPzda3G3JtHbI1ADTeXo8Aw&sig2=NyXHhSFfkHqlJkjqpMQaLg&bvm=bv.41524429,bs.1,d.Yms&cad=rja
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http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/case%20writing%20manual.pdf
http://www.teachingcitizenship.org.uk/page?p=120
http://www.gttp.org/docs/HowToWriteAGoodCase.pdf


 

 

● Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης 

 

 

● Σύνοψη  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αναμένεται να βοηθήσει μελλοντικά 
στελέχη επιχειρήσεων, που απασχολούνται στον κλάδο της βιώσιμης 
ανάπτυξης, να κατανοήσουν το ρόλο της ηγεσίας και της λήψης 
αποφάσεων στο περιβάλλον του συνεχώς εξελισσόμενου και 
μεταβαλλόμενου κόσμου των επιχειρήσεων. Επίσης εστιάζεται στην 
επίδραση που μπορεί να έχει ο τρόπος διοίκησης στην αποδοτικότητα της 
επικοινωνίας στην πράσινη ανάπτυξη. 

Ένα στέλεχος του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης, μίας σύγχρονης 

επιχείρησης, αναλαμβάνει τα ηνία του υπεύθυνου του τμήματός του, όταν η 

επιχείρηση από μικρή και περιορισμένου μεγέθους εταιρεία αποκτά διεθνή 

εμβέλεια. Στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επιχείρησης που εργάζεται, 

αναλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός επικοινωνιακού περιβαλλοντικού 

προγράμματος, το οποίο αναθέτει στο προσωπικό του τμήματός του. Από 

τις διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ των δύο υπαλλήλων, το αρνητικό 

κλίμα εξαπλώνεται σε ολόκληρο το προσωπικό του τμήματος, με 

αποτέλεσμα να διαχωριστούν σε όσους είχαν προσληφθεί με βάση τα 

δεδομένα του παλαιότερου διοικητικού συμβουλίου και στα νεώτερα 

στελέχη. Ο υπεύθυνος του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκεται 

μπροστά σε μία κρίση, που προκύπτει από τα καινούρια δεδομένα που 

έχουν τεθεί από το νέο διοικητικό συμβούλιο. Το  αποτέλεσμα είναι να 

απειλείται τόσο η αποτελεσματικότητα του προγράμματος που έχουν 

αναλάβει να υλοποιήσουν όσο και οι σχέσεις τους με την τοπική κοινωνία. 

 

 

● Εκπαιδευτικοί στόχοι  

 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αποτελεί παράδειγμα προβληματισμού, 
κάθε στελέχους επιχείρησης, που ασχολείται με τον τομέα της βιώσιμης 
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ανάπτυξης σε μία εταιρεία, το προφίλ και οι στόχοι της οποίας υπόκεινται 
σε μία διαδικασία διαρκούς μεταβολής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο τίθεται το θέμα της έλλειψης επικοινωνίας που 
διαπιστώνεται μεταξύ της ηγεσίας και του προσωπικού, όπως και το ζήτημα 
της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των υπαλλήλων που ήταν 
εξοικειωμένοι με τη χρήση πιο παραδοσιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και 
εκείνων που έδιναν προτεραιότητα στην επίτευξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας μέσω των νέων τεχνολογιών.  

Παράλληλα, αναδεικνύεται το θέμα του περάσματος από τη χρήση 

παραδοσιακών και πάγιων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή καινούριων μεθόδων, που 

προσαρμόζονται ευκολότερα στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. 

Σχετικά με αυτό το ζήτημα, τίθεται το θέμα των τρόπων με τους οποίους, 

ένα στέλεχος βιώσιμης ανάπτυξης διαχειρίζεται αυτού του είδους την 

αλλαγή στο πλαίσιο του τμήματός του. Τέλος, η εν λόγω μελέτη 

περίπτωσης προβληματίζει σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές 

επικοινωνιακών προγραμμάτων, που εφαρμόζονται για προάγουν την 

πράσινη ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Η επικοινωνιακή πολιτική εξαρτάται 

κάθε φορά από το προφίλ και τους στόχους του εκάστοτε οργανισμού. 

 

 

● Θεματολογία συζήτησης  

 

1. Ποιο είναι το κεντρικό πρόβλημα που διαπραγματεύεται η εν λόγω 
μελέτη περίπτωσης; 

2. Με ποιούς τρόπους ο Πέτρος Αποστόλου θα μπορούσε να έχει αποφύγει 
την αντιπαράθεση των υπαλλήλων του; Σε ποιές ενέργειες θα μπορούσε να 
έχει προβεί για να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν ευκολότερα στα νέα 
δεδομένα; 

3. Ποιο από τα δύο προτεινόμενα επικοινωνιακά προγράμματα για την 
πράσινη ανάπτυξη συντονίζεται περισσότερο με τους στόχους που έχει 
θέσει το νέο διοικητικό συμβούλιο; Θα μπορούσε να επιτευχθεί μία τομή 
μεταξύ των δύο προγραμμάτων και αν ναι με ποιον τρόπο; 

 
Επισημάνσεις 
 

Οι εταιρείες  έχουν συχνά χαρακτηρισθεί ως ίσως ο μεγαλύτερος 

χορηγός στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν 



 

παρατηρηθεί αλλαγές, λόγω της περιβαλλοντικής ενδυνάμωσης των 

πολιτών. Κοινότητες και επιχειρήσεις λειτουργούν μαζί για να 

εδραιωθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Η Πράσινη Επιχείρηση λειτουργεί με 

οικολογική παιδεία, αν και πολλές φορές εφαρμόζεται ελλιπώς. Οι 

επιχειρήσεις  τείνουν να δρουν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο 

όταν είναι καλό για την ανταγωνιστικότητα τους ή όταν εμπλέκεται η 

πιθανότητα της δημοσιότητας. Μια περιβαλλοντική πρακτική  δεν θα 

έχει τύχη στο να εφαρμοστεί, αν η επένδυση στην εκπαίδευση και 

επικοινωνία είναι χαλαρή. Ο κόσμος της διαφήμισης μας κάνει να 

αγοράζουμε προϊόντα που δεν χρειαζόμαστε, αυτό και μόνο μας 

δείχνει την δυναμική της επικοινωνίας. Όμως η ομορφιά του 

ανθρώπου είναι ότι μπορεί να επανεξετάζει καταστάσεις και να ασκεί 

πίεση όταν προσλαμβάνει τυχόν κοινωνικές ασχήμιες και αδικίες. 

 

Προβληματισμοί:  

1. Περιβάλλον 

Καθώς βαδίζουμε στο 2013, το πρόβλημα της υποβάθμισης αλλά και  

καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να μας βασανίζει. 

Ολόκληρη η Γή ρυπαίνεται με τέτοιο ρυθμό, όπου η επιστημονική κοινότητα, 

και όχι μόνο, πολλές φορές αμφιβάλλει αν θα μπορέσει να διατηρηθεί η 

ζωή πάνω στην Γή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι μας συμβάλλουμε 

καθημερινά στην ρύπανση του περιβάλλοντος και στην εξάντληση των 

φυσικών πόρων που μας παρέχει η ίδια η φύση.  Για πολλά χρόνια, τα  

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος παραμένουν περιπτωσιακές 

εφαρμογές, εξαιτίας της ανάπτυξης, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι καθοδηγούμενη από οικονομικούς ενδοιασμούς, όπου  το 

περιβαλλοντικό κόστος ωχριά εμπρός στο κέρδος.  Οι βιομηχανίες,  οι 

οποίες σκοπεύουν στην επίτευξη ποσοτικά μεγαλύτερων στόχων για την 

αύξηση των πωλήσεων προς κάλυψη της συνεχιζόμενης ζήτησης 

(καταναλωτικά πρότυπα), αδυνατούν να σκεφθούν ότι το  πρόβλημα της 

ρύπανσης επιβαρύνει όχι µόνο την ποιότητα του περιβάλλοντος αλλά 

μακροπρόθεσμα και αυτούς τους ίδιους τους στόχους της επιχείρησης 

(μείωση τη ζήτησης, μείωση των κερδών). Εκτός όμως από τα οικονομικά 



 

συμφέροντα των ισχυρών,  ούτε η υπόλοιπη κοινωνία δείχνει δυναμικά την 

ευαισθητοποίηση της προς αυτή την κατεύθυνση1. 

 

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν προσφέρει αρκετά δεδομένα που δείχνουν 

την αυξανόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι 

τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ανησυχία, 

σχετικά με θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, 

τόσο στην αγορά όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πλέον οι περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ και θα μπορέσουν να αποτελέσουν 

μοχλό ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, σε 

ελληνικό και διεθνές επίπεδο, αν βέβαια η ευκαιρία αυτή δεν αγνοηθεί.  Η 

περιβαλλοντική νομοθεσία έχει ήδη θεσπίζει σαφείς και αυστηρούς 

κανονισμούς (Ν. 3422/2005 άρθρο 24, ο  νόμος 1650/1986, και  η 

Οδηγία 2004/35/ΕΚ )2,3 επιβάλλοντας όλο και μεγαλύτερες ποινές για 

όσους φορείς δεν φροντίζουν να μειώσουν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που προκαλούν.  

 

Η πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το «ανθρώπινο περιβάλλον»,  

το 1972  στη Στοκχόλμη, υπήρξε η αφετηρία μιας σειράς δραστηριοτήτων 

με στόχο την προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Εκεί συζητήθηκε 

η υποβάθμισή του καθώς και η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο. Ακολουθεί η διάσκεψη του Ο.Η.Ε το 1992 στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο, γνωστή ως Διάσκεψη για τη Γη, όπου τα κράτη που 

συμμετείχαν συμφώνησαν πως η ανάπτυξή τους θα πρέπει να βασίζεται 

στα πλαίσια της Αειφορίας, υπογράφοντας την Agenda 214 (οδηγίες για τη 

βιωσιμότητα στον 21ο αιώνα).   Εκεί καθορίστηκαν οι στόχοι  και 

προτεραιότητες της αναγκαίας περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής 

σε διεθνές επίπεδο. Τέλος η διάσκεψη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, δέκα 

χρόνια μετά το Ρίο,  αποτίμησε τα αποτελέσματα που έχουν ή δεν έχουν 

επιτευχθεί. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές πολιτικές των διαφόρων χωρών  

παραμένουν πολύ διαφορετικές και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης. Η 

http://politics.wwf.gr/images/stories/political/nomothesia/n1650-1986.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:EL:NOT


 

Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη,  προέβαλε την 

αειφορία (sustainability), ως μία σύγχρονη απάντηση στο πρόβλημα της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος (Νόμος 2742/1999 - ΦΕΚ Α 207 / 

07.10.1999).  Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) 

έχει στόχο την σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, με τρόπο ώστε να 

καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύεται 

η κάλυψη των αναγκών του μέλλοντος. Η ορθολογική χρήση αποτελεί 

θεμέλιο της αειφόρου ανάπτυξης5.  

Η υιοθέτηση του περιβαλλοντικού δικαίου είχε σαν αποτέλεσμα τον 

εμπλουτισμό του με νέους θεσμούς, όπως το δικαίωμα συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, το δικαίωμα στην 

περιβαλλοντική πληροφόρηση καθώς και τη δικαστική προστασία των 

παραπάνω δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβίασής τους (Σύμβαση 

Άαρχους 1998)6. Όσον αφορά την ελληνική καθώς και την  κοινοτική 

νομοθεσία, με το Νόμο 1650/86 καθορίζονται οι σχέσεις περιβάλλοντος και 

επιχειρήσεων. Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1836/937 καθορίζονται 

πλήρως οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, εξίσου σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος είναι η οδηγία 2004/35/ΕΚ 

της 21 Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά 

την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας8. Στην Ελλάδα  

θεσπίστηκε η νομοθεσία για εναρμόνιση της παραπάνω οδηγίας με το Π.Δ. 

148/2009 (Φ.Ε.Κ. 190/29-9-2009)9, βασισμένο στην αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει».  

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις  λαμβάνουν υπ όψιν τα 

ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και η προσφορά στην κοινωνία 

που δραστηριοποιούνται10. 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=S%2fiw8LI060s%3d&tabid=323&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=S%2fiw8LI060s%3d&tabid=323&language=el-GR


 

2. Τι είναι η Πράσινη Ανάπτυξη 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υιοθετήσουμε ένα νέο 

πρότυπο ανάπτυξης για την κάθε,  χώρα συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας. Ένα πρότυπο ανάπτυξης που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις 

πραγματικές του ανάγκες. Η Πράσινη Ανάπτυξη, αυτή που σέβεται το 

περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα, είναι η μόνη 

εφικτή και βιώσιμη λύση για τον κάθε τόπο. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις -

επισιτιστική, ενεργειακή, χρηματοπιστωτική- εντείνονται, ενώ παράλληλα 

εξελίσσεται και η περιβαλλοντική κρίση. H αντιμετώπισή της 

περιβαλλοντικής επικινδυνότητας μπορεί να αποτελέσει διέξοδο και από 

την κοινωνικοοικονομική κρίση. Η Πράσινη Ανάπτυξη αποτελεί μια νέα 

στρατηγική για την έξοδο από αυτήν την κρίση, επιδιώκοντας την 

ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη 

περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά 

δεν μπορεί να γίνουν χωρίς επένδυση στην παιδεία, τη γνώση, την 

καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Η ανάδειξη αυτού του νέου αναπτυξιακού 

προτύπου ανοίγει νέες δυνατότητες από τον αγροτικό μέχρι τον τουριστικό 

τομέα, δημιουργώντας νέες προοπτικές στον κλάδο της μεταποίησης, στον 

κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας. 

Προτεραιότητες αποτελούν το κλίμα και η ενέργεια, η αναδιάρθρωση στους 

παραγωγικούς τομείς και η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. 

Αναγνωρίζοντας την σημασία της Πράσινης Ανάπτυξης, αυτές είναι και οι 

προτεραιότητες, που καλείται να υποστηρίξει και το νεοσύστατο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα11. 

 

3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ο όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (ΕΚΕ)  εκφράζει ένα σύνολο 

δράσεων, που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εντάσσεται στην φιλοσοφία 

της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με το 



 

κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η έννοια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, προσεγγίζεται από διάφορες οπτικές γωνίες, στις 

οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορετικούς προσανατολισμούς, που 

κινούνται όμως γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελοντικό χαρακτήρα 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ανάπτυξη σε κοινωνικό, 

περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο12. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν 

πλέον να λειτουργούν αγνοώντας  την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι 

στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζεται μέσα από την Ατομική Κοινωνική 

Ευθύνη καθενός από μας, και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δέσμευσης 

μας για αειφόρο ανάπτυξη. Οι βασικοί  στόχοι της ΕΚΕ είναι να 

υποστηριχτεί η σχέση κοινωνία, περιβάλλον, αγορά, καταναλωτές, 

εργαζόμενοι13. 

Ορισμένες «πράσινες» ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια του κοινωνικού 

έργου μιας επιχείρησης, είναι ιδιαίτερα αποδοτικές για τη λειτουργία της. 

Παράδειγμα, η αγορά νέων μηχανημάτων που ελέγχουν την ρύπανση, γιατί 

συνήθως μπορεί είναι πιο αποδοτικά και πιο οικονομικά. Βελτιώνεται 

σημαντικά η δημόσια εικόνα της επιχείρησης σε μια εποχή έντονου 

ανταγωνισμού. Πολλές επιχειρήσεις διαφημίζονται προβάλλοντας την 

κοινωνική τους δράση ή την απόκτηση προτύπων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 14001).  Οι κοινωνικές δραστηριότητες είναι συνήθως 

και προς όφελος και των μετόχων, επειδή έχουν την έγκριση της κοινής 

γνώμης και έμμεσα συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής των μετοχών γιατί 

τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καταλήγουν να είναι πιο επιθυμιτά14. 

Οι επιχειρήσεις σταδιακά άρχισαν να συνδυάζουν τον πρωταρχικό τους 

στόχο, που είναι το κέρδος, τόσο με την κοινωνική προφορά όσο και με την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και 

η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, έδωσαν το έναυσμα 

για τη διάδοση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, έπειτα από μια σειρά δυσφημιστικών εκστρατειών, επλήγη η 

εικόνα πολλών πολυεθνικών (πχ ναυάγιο του τάνκερ Exxon Valdez και 



 

οικολογική καταστροφή στην Αλάσκα) με αποτέλεσμα η διαχείριση της 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης να λάβει μεγάλες διαστάσεις από 

τις επιχειρήσεις και τελικά να εδραιωθεί ως μια πολύ ουσιαστική 

επιχειρησιακή δράση. 

 

4. Βιώσιμη κατανάλωση 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στη Διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992, 

για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, η πρόκληση που παρουσιάστηκε 

ήταν η βιώσιμη κατανάλωση. Σύμφωνα με την Agenda 21, η αιτία της 

συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι η μη βιώσιμη κατανάλωση 

και παραγωγή στις βιομηχανικές χώρες, ζήτημα το οποίο επιδεινώνει τη 

φτώχεια και την υποβάθμιση. Η αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη καθώς 

και η εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιούργησαν νέες ανέσεις στην καθημερινή 

μας ζωή με αποτέλεσμα τη συνεχή ζήτηση προϊόντων καθώς και φυσικών 

πόρων15. Για την επίτευξη της βιώσιμης κατανάλωσης υπάρχουν 3 

στρατηγικές: η αποδοτικότητα, η υποκατάσταση και η μείωση, οι οποίες 

συνοψίζονται με τις λέξεις:  reduce, reuse,recycle. Επομένως,  τόσο ο 

τρόπος που παράγουμε όσο και ο τρόπος που καταναλώνουμε 

επηρεάζουν το περιβάλλον. 

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη ή διαφορετικά η πράσινη 

ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας θεωρείται η μέγιστη δυνατή απολαβή 

αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική 

παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο 

μέλλον16. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών 

δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία 

ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά 

προβλήματα. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9


 

εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, 

διαφορετικά λαμβάνει χώρα η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Αναπόσπαστο κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης θεωρείται η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών και της κοινωνίας τόσο σε ατομικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παγκοσμίως, οι 

βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

ποικίλους κλάδους της οικονομίας, διοργανώνουν σεμινάρια και 

δραστηριότητες που προάγουν την γνώση του κοινωνικού συνόλου σε 

ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του. 

 

5. Βιώσιμη Επιχείρηση 

 Μια βιώσιμη επιχείρηση, είναι οποιαδήποτε εταιρεία, συμμετέχει σε 

δραστηριότητες περιβαλλοντικά φιλικές ή «πράσινες» για να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι διεργασίες, προϊόντα και μονάδες παραγωγής θα 

αντιμετωπίζουν επαρκώς τρέχουσες περιβαλλοντικές ανησυχίες και 

παράλληλα είναι κερδοφόρες. Με άλλα λόγια, είναι μια επιχείρηση που 

«ικανοποιεί τις ανάγκες του σημερινής εποχής χωρίς να διακυβεύεται η 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους»17.     

Βιώσιμη επιχείρηση ή  «Πράσινη Επιχείρηση», είναι μια επιχείρηση που 

δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο ή τοπικό περιβάλλον, την 

κοινότητα, την  κοινωνία, ή  την οικονομία — μια επιχείρηση που πασχίζει 

να διασφαλίσει την ισορροπία του τρίπτυχου  άνθρωποι, πλανήτης, 

κέρδος18.  Σε γενικές γραμμές, μια επιχείρηση  περιγράφεται ως πράσινη αν 

συμφωνεί με τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια17: 

 Ενσωματώνει αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε μία από τις 

επιχειρηματικές αποφάσεις. 

 Προμηθεύει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ή υπηρεσίες που 

αντικαθιστούν τη ζήτηση για μη φιλικά προς το περιβάλλον 

προϊόντα και υπηρεσίες. 



 

 Είναι πιο «πράσινη» από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό.  

 Έχει μια διαρκή δέσμευση στις περιβαλλοντικές αρχές σε όλη την 

λειτουργία της. 

Συμπερασματικά μια βιώσιμη επιχείρηση πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πελατών, ενώ την ίδια στιγμή, να φέρεται άψογα στο 

περιβάλλον19. 
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