Νίκος Αυλώνας: Η παγκόσµια διάκριση για το
Sustainability Academy και ο µεγάλος στόχος
µέχρι το 2020

Ο επικεφαλής του Sustainability Academy φιλοδοξεί να
εκπαιδεύσει 100.000 επαγγελµατίες σε θέµατα ΕΚΕ µέχρι το 2020!
Μια σηµαντική διάκριση απέσπασε η χώρα µας σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς
το Sustainability Academy, η καινοτόµα διαδικτυακή πλατφόρµα εκπαίδευσης
του Κέντρου Αειφορίας (CSE), βραβεύθηκε από το Silicon Valley Community
Foundation, το µεγαλύτερο Ίδρυµα παγκοσµίως, σε ειδική εκδήλωση που έγινε
στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσία δεκάδων στελεχών της Silicon Valley.
Η εν λόγω βράβευση αποδίδεται κάθε χρόνο σε ένα άτοµο και µια εταιρεία που
εκφράζει τις βέλτιστες πρακτικές στην Εταιρική Υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας
τη θετική συµβολή και αφοσίωσή τους στις κοινότητες. «Η διάκριση αυτή
έρχεται ως επιβράβευση µιας προσπάθειας 2 ετών για την πρωτοβουλία µας

να δηµιουργήσουµε µια online εκπαιδευτική πλατφόρµα, καινοτόµα ως προς
το ψηφιακό κοµµάτι, που θα προσφέρει εξειδικευµένη γνώση υψηλής
ποιότητας σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο» αναφέρει στο fortunegreece.com
ο επικεφαλής του Sustainability Academy, Νίκος Αυλώνας.
Ο ίδιος προσθέτει πως το γεγονός ότι το Κέντρο Αειφορίας βραβεύθηκε µαζί
µε την Google, τον κάνει να νιώθει υπερήφανος διότι, παρά τη διεθνή
δραστηριότητα, πρόκειται για µια εταιρεία που ξεκίνησε από την Ελλάδα. «Όταν
το µεγαλύτερο Ίδρυµα στον πλανήτη, που διαχειρίζεται πάνω από 40 δις
δολάρια, σε επιβραβεύει για την πρωτοπορία σου, µάλλον κάτι καλό θα έχουµε
κάνει! Προσωπικά πιστεύω ότι διακριθήκαµε επειδή απαντάµε σε σύγχρονες
παγκόσµιες ανάγκες για εκπαίδευση επιχειρήσεων, επιχειρηµατιών και άλλων
οργανισµών, για τους οποίους οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται στα θέµατα
βιώσιµης ανάπτυξης, προσφέροντας µοναδικό περιεχόµενο που δεν µπορεί
κάποιος να βρει αλλού».

Για όσους δεν γνωρίζουν η εν λόγω πλατφόρµα προσφέρει πιστοποιηµένα
εκπαιδευτικά προγράµµατα σε θέµατα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας και
Βιώσιµης Ανάπτυξης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από έµπειρα και εξειδικευµένα
στελέχη του Κέντρου Αειφορίας, ενώ είναι διαπιστευµένα από παγκόσµιους
εκπαιδευτικούς οργανισµούς όπως το Green America και το SMA. Τα
προγράµµατα απευθύνονται τόσο σε startups, όσο και σε στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισµών, κοινωνικούς επιχειρηµατίες και απόφοιτους που
θέλουν να εκπαιδεύσουν τις οµάδες τους, δεδοµένου ότι πλέον γίνεται
υποχρεωτική η εκπαίδευση σε τέτοια θέµατα σε ώριµες επιχειρήσεις και

οργανισµούς.
Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Εταιρικής
Υπευθυνότητάς τους, να ενισχύσουν τη νεανική και κοινωνική
επιχειρηµατικότητα, προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράµµατα σε φοιτητές.
Μέχρι σήµερα, περισσότεροι από 5.500 επαγγελµατίες από 45 χώρες έχουν
παρακολουθήσει τα προγράµµατά, εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα του
FORTUNΕ 500 και κορυφαίοι οργανισµοί, µεταξύ των οποίων η Timberland, η
Coca Cola, η Workday, η Παγκόσµια Τράπεζα και τα Ηνωµένα Έθνη.

«Σε σχέση µε την Ευρώπη, σίγουρα έχουµε µείνει πίσω ως χώρα στα θέµατα
περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα σε κοινωνικά θέµατα τα τελευταία χρόνια, και
λόγω της κρίσης, υπάρχει σηµαντική πρόοδος» λέει ο κ. Αυλώνας και εξηγεί
πως πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσια της Εταιρικής
Υπευθυνότητας για να ανακουφίσουν και να υποστηρίξουν ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες.
Από την άλλη µεριά, βλέπουµε σηµαντική αύξηση στις εταιρείες που υιοθετούν
υπεύθυνες πρακτικές µε συστηµατικό και στρατηγικό τρόπο και επενδύουν στα
θέµατα αυτά. «Περισσότερες από 80 εταιρείες εξέδωσαν Εκθέσεις Εταιρικής
Υπευθυνότητας το 2017, αυξηµένες κατά 37% σε σχέση µε το 2012. Το
υπεύθυνο επιχειρείν µπορεί να συνεισφέρει έµµεσα σε καλύτερα οικονοµικά
αποτελέσµατα» προσθέτει.
Γιατί κάποιος να συµµετάσχει στην online Ακαδηµία; Η απάντηση που δίνει ο

Νίκος Αυλώνας είναι πως οι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε θέµατα
Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιµότητας αντιµετωπίζουν αυξηµένες
απαιτήσεις στη δουλειά τους και πρέπει να ανανεώνουν συχνά τις γνώσεις
τους για να µπορούν να παραµείνουν ανταγωνιστικοί και να προσφέρουν
αξία στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται.
«Το όφελος φαίνεται µέσα από τις δηλώσεις όσων τα έχουν παρακολουθήσει,
καθώς το 40% αναφέρει ότι τα προγράµµατα τους βοήθησαν να πάρουν µια
καλύτερη θέση, προαγωγή ή καλύτερη επαγγελµατική ευκαιρία. Μπορούν να
αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις και να έχουν πρόσβαση
σε εξειδικευµένα, ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα για όλο το φάσµα της
Βιώσιµης Ανάπτυξης, όπως για παράδειγµα για Sustainability Reporting,
Carbon Reduction Strategy, ESG Performance, SROI and Social
Entrepreneurship» επισηµαίνει.
Να σηµειωθεί πως στα προγράµµατα παρουσιάζονται παραδείγµατα και case
studies από την παγκόσµια αγορά. Πολύ σηµαντικό είναι, επίσης, το ευέλικτο
µοντέλο παρακολούθησης, ενώ δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες µέσα από
οµαδικά προγράµµατα, στο πλαίσιο της Εταιρικής τους Υπευθυνότητας, να
επιµορφώσουν και να κάνουν engage τους προµηθευτές τους, κοινωνικές
οµάδες – όπως είναι οι νέοι επιχειρηµατίες & Start Ups – ή τους συνεργάτες
τους.
Ο στόχος που έχει τεθεί από τον Νίκο Αυλώνα αφορά στην εκπαίδευση
100.000 επαγγελµατιών, κοινωνικών επιχειρηµατιών και αποφοίτων µέχρι το
2020!
«Πρόκειται για έναν αρκετά φιλόδοξο στόχο! Αλλά πιστεύουµε ότι µπορούµε να
τον επιτύχουµε, καθώς είµαστε αφοσιωµένοι στο να βελτιώνουµε συνεχώς την
ποιότητα των προγραµµάτων µας και έχουµε όλο και µεγαλύτερη
ανταπόκριση. Συνεχώς σχεδιάζονται καινούρια πιστοποιηµένα προγράµµατα
για να ανταποκριθούν σε ανάγκες που προκύπτουν και σύµφωνα µε τις
παγκόσµιες τάσεις και εξελίξεις, νοµοθεσίες και πρότυπα. Τα προγράµµατα
επίσης εµπλουτίζονται συνεχώς µε νέο εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό».
Προσθέτει πως η µεγαλύτερη πρόκληση, που αποτελεί και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα του Sustainability Academy, είναι ότι απευθύνονται στο
παγκόσµιο κοινό σε Βόρεια Αµερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. «Η
πρόκληση είναι να µας εµπιστευτούν και να διαπιστώσουν πώς µπορούν να
ωφεληθούν από τα προγράµµατα του Academy, κάτι που πιστεύουµε ότι
έχουµε επιτύχει σε µεγάλο βαθµό».
Δυστυχώς στην Ελλάδα το θέµα της επιµόρφωσης των εργαζοµένων σε
θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης έχει ακόµα πολύ δρόµο. Αν προσθέσουµε και την
Online εκπαίδευση, ο κ. Αυλώνας εκτιµά ότι στα επόµενα 5 ή περισσότερα
χρόνια, ίσως σηµειωθεί κάποια πρόοδος. Πρωτοπόρες σε θέµατα εταιρικής
υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης παραµένουν οι βορειοευρωπαϊκές
χώρες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ελβετία, µαζί µε την Σιγκαπούρη και την
Ιαπωνία.
Link: http://www.fortunegreece.com/article/nikos-avlonas-i-pagkosmiadiakrisi-gia-to-sustainability-academy-ke-o-megalos-stochos-mechri-to-2020/

