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ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ 

 

 

Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη με περισσότερη Βιομηχανία, 
Καινοτομία και Υποδομές θέλουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις από τους 17 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, στην επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των 193 
κρατών μελών του, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμφώνησαν στη Νέα Υόρκη στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι SDGs αποτελούν σήμερα μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα 
δράσης και επικοινωνίας που στοχεύει, μέσω επίτευξης 169 υποστόχων (targets), στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του πλανήτη και στην οικονομική ευημερία.  
Εφόσον υλοποιηθούν, αποτελούν απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής, της 
ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, της  απώλειας βιοποικιλότητας ή της αδυναμίας 
πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, υγιεινής και μόρφωσης. Σε 
εθνικό επίπεδο συνδέονται με την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας να μεταβεί σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με 
έμφαση στην παραγωγή, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. 
Η παρούσα παρέμβαση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η οικονομία 
ανακάμπτει και βρίσκεται σε αναζήτηση προσανατολισμού ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να μεταφραστεί σε περισσότερη 
ευημερία για τους πολλούς, καλύτερους θεσμούς με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας στον διεθνή ανταγωνισμό. 
Σε αυτό ακριβώς το αίτημα απαντούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης 
ανάπτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  καθώς  προηγείται μόνο της Βουλγαρίας 
και της Κύπρου. Η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και το βαθμό στον οποίο θα 
πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους SDGs και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για 
την επίτευξή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, με βάση τη 
μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο στην  ΕΥ, θέτουν ως υψηλότερης προτεραιότητας τους SDG 8  «Αξιοπρεπής Εργασία & 
Οικονομική Ανάπτυξη» και SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές 
επιδόσεις, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Πλέον, επόμενος σταθμός είναι ο Ιούνιος του 2018 όπου θα παρουσιαστεί η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης (Voluntary National 
Review) που αφορά στην υιοθέτηση των SDGs. Σύμφωνα και με τον ΟΗΕ, η επιτυχής επίτευξη των SDGs προϋποθέτει τη στενή 
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων (stakeholders). Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα συμμετέχει με 
τεκμηριωμένες απόψεις, σε κάθε πρόσκληση για ειλικρινή και δομημένο διάλογο από πλευράς της Πολιτείας, ώστε να 
διαμορφωθεί ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.  
Παρότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις, έχουν υιοθετήσει τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση 
επιλεγμένων, σύμφωνα με την δραστηριότητά τους, SDGs στην στρατηγική τους ενισχύει την επιχειρηματική τους αξία, βελτιώνει 
την διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν, η 
μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην ΕΥ, στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στο παρόν 
special report, αναδεικνύει ότι η μετάβαση δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη. Συγκεκριμένα, η επόμενη τριετία είναι κρίσιμη για 
την συνολική επιτυχία του εγχειρήματος, που δεν είναι άλλη από την έξοδο από την ύφεση με βιώσιμο τρόπο. 
Η έκθεση συντάχθηκε από το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής,  
αξιοποιώντας στοιχεία από την μελέτη που ανατέθηκε στην ΕΥ Ελλάδος με τίτλο : Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, η επιχειρηματική οπτική. 
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Επιτακτική και άμεση η ανάγκη για τις ευρύτερες δυνατές συνέργειες, ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση ώστε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία των SDGs για έξοδο από 

την κρίση με βιώσιμο τρόπο. 
 

 

Η «Ατζέντα 2030» απευθύνεται και αφορά τόσο σε αναπτυγμένα όσο και σε 

αναπτυσσόμενα κράτη, επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα και μεγέθους καθώς και τους 

πολίτες στο σύνολό τους.  

Οι κυβερνήσεις έχουν την καθοριστικής σημασίας αρμοδιότητα να ορίσουν το πλαίσιο 

προτεραιοτήτων τους σε σχέση με τους SDGs, με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες 

κάθε χώρας, να θεσμοθετήσουν τους μηχανισμούς και τους δείκτες παρακολούθησης 

και αποτύπωσης της προόδου και να ηγηθούν πρωτοβουλιών ενημέρωσης και 

εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

  

Η επιτυχής αντιμετώπιση της παγκόσμιας 

πρόκλησης των SDGs προϋποθέτει την 

ευρύτατη συναίνεση και συνεργασία μεταξύ 

κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας 

των πολιτών. Η «Ατζέντα 2030» απευθύνεται 

και αφορά τόσο σε αναπτυγμένα όσο και σε 

αναπτυσσόμενα κράτη, επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως τομέα και μεγέθους καθώς και 

τους πολίτες στο σύνολό τους. Ωστόσο, ο 

ρόλος καθενός είναι διακριτός αλλά επηρεάζει 

την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων (Δ1). 

 Δ1. Ρόλος εμπλεκομένων στην «Ατζέντα 2030»  

Οι κυβερνήσεις έχουν την καθοριστικής σημασίας αρμοδιότητα να ορίσουν το πλαίσιο προτεραιοτήτων τους, με 

βάση τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε χώρας, να θεσμοθετήσουν τους μηχανισμούς και τους δείκτες 

παρακολούθησης και αποτύπωσης της προόδου και να ηγηθούν πρωτοβουλιών ενημέρωσης και εμπλοκής της 

κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη μελέτη του Bertelsmann Stiftung και του Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN) με τίτλο SDG Index and Dashboards Report, η Ελλάδα κατατάσσεται 37η από τις 157 χώρες 

που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως. Από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, η χώρα μας  προηγείται 

μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου και 8 χώρες της Ε.Ε. βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.  

http://sdgindex.org/overview/


 

                                                                 

 

   

 

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ 

TEYXΟΣ 21 | 25 Ιανουαρίου 2018 | σελ. 3 

 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη υπάρχει απόσταση που πρέπει να καλυφθεί στην χώρα μας για την επίτευξη των 

SDGs η οποία αποτυπώνεται με αυξανόμενη βαρύτητα χρωματικά με κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο αντίστοιχα 

(Δ2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ2. Προοπτική για επίτευξη SDGs στην χώρα μας (SDGs Index and Dashboards Report) 

 

Η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2017 ένα γενικό πλαίσιο εθνικών προτεραιοτήτων, που 

καλύπτει και τους 17 SDGs, και για τις οποίες προβλέπεται να αναπτυχθούν οι κατάλληλες πολιτικές δράσεις 

και νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεσμεύτηκε δε, να παρουσιάσει την πρώτη εθνική Έκθεση Αξιολόγησης (Voluntary 

National Review), στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ (High Level Political Forum), τον Ιούλιο 

2018, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες συγκρότησης δομημένου διαλόγου, στα 

πρότυπα άλλων χωρών. Tο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζοντας την προώθηση της 

βιώσιμης επιχειρηματικότητας μέσω των SDGs, ανέθεσε στην EY να εκπονήσει μελέτη (Δ3) ώστε να 

διαπιστωθούν, δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή τους από την παγκόσμια κοινότητα, οι προτεραιότητες, η 

ετοιμότητα και η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να τους εντάξουν στην στρατηγική και τα πλάνα δράσης 

τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ3. Ταυτότητα μελέτης. (Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 

http://sdgindex.org/overview/
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Η μελέτη υλοποιήθηκε με την συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, στο οποίο απάντησαν 91 

επιχειρήσεις και στην συνέχεια με τη διενέργεια συνεντεύξεων με 29 από τους 91 συμμετέχοντες της πρώτης 

φάσης. Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν 

δημοσιευθεί από ελληνικές εταιρείες μέχρι και τον Μάιο του 2017 (στοιχεία 2015, 2016). 

 

Οι προτεραιότητες των ελληνικών επιχειρήσεων 
 

 

SDG 8 “Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη”, SDG 9 “Βιομηχανία Καινοτομία 

και Υποδομές”, SDG 7 “Προσιτή και καθαρή Ενέργεια”, SDG 4 “Ποιοτική Εκπαίδευση”, 

SDG 5“Ισότητα των Φύλων” και SDG 13 “Δράση για το Κλίμα” είναι οι Στόχοι 

υψηλότερης προτεραιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εθνική 

αξιολόγηση της SDGs Index and Dashboard study, όλοι οι παραπάνω SDGs 

κατατάσσονται χαμηλά ως προς την δυνατότητα επίτευξής τους από την χώρα, με την 

χαμηλότερη αξιολόγηση να δίνεται στους SDG 8 και SDG 9.  

  

 

Οι Στόχοι που αναδεικνύονται ως προτεραιότητα από 

την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική 

έρευνα, ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας ή κλάδου, 

είναι ο SDG 8 «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική 

Ανάπτυξη» και ο SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και 

Υποδομές».  

Ακολουθούν ο SDG 7 «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια», 

ο SDG 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση», ο SDG 17 

«Συνεργασία για τους Στόχους», ο SDG 5 «Ισότητα των 

Φύλων» και ο SDG 13 «Δράση για το Κλίμα» (Δ4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ4. SDGs υψηλής προτεραιότητας για τις 

επιχειρήσεις (Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εθνική αξιολόγηση της 

SDGs Index and Dashboard study, όλοι οι παραπάνω SDGs 

κατατάσσονται χαμηλά ως προς την δυνατότητα επίτευξής τους 

από την χώρα, με την χαμηλότερη αξιολόγηση να δίνεται στους 

SDG 8 και SDG 9 (Δ5). 

Οι παραπάνω SDGs που προκρίνονται ως σημαντικότεροι από 

τις επιχειρήσεις, αφορούν και στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης 

ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον) και συνδέονται 

πολλαπλά και με το υφιστάμενο γενικό πλαίσιο εθνικών 

προτεραιοτήτων, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί από την Γενική 

Γραμματεία της Κυβέρνησης. Διαμορφώνεται λοιπόν, ένα κοινό 

πεδίο αναγκών και προτεραιοτήτων υψηλού ενδιαφέροντος με 

την πολιτεία που πρέπει να αξιοποιηθεί.  

 

                                                                                                          Δ5. Αξιολόγηση εθνικής επίδοσης  

(SDGs Index and Performance study) 

 

Η επιχειρηματική οπτική στους SDGs 
 

 

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την 

ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους, ενώ πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες 

επιχειρήσεις εμφανίζονται ώριμες να υιοθετήσουν τους SDGs. Από τις μεσαίες και 

μικρές επιχειρήσεις, περίπου μία στις δύο εμφανίζεται έτοιμη προς την κατεύθυνση 

αυτή. 

  

Πιο έτοιμες παρουσιάζονται κυρίως οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, καθώς μία στις δύο μικρές και μεσαίες, είτε 

δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση των SDGs, είτε 

βρίσκονται σε βασικό επίπεδο, σε αντίθεση με το 61% των 

μεγάλων, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα 

ενσωμάτωσης (Δ6). 

 

 
 

 

 

 

Δ6. Υφιστάμενη ετοιμότητα επιχειρήσεων 
(Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στην Ελλάδα, ΕΥ) 
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Ωστόσο, η επιχειρηματική αξία και δυναμική των SDGs αναγνωρίζεται από την συντριπτική πλειοψηφία (90%) 

των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη μελέτη, ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει το 92% των μεγάλων, το 94% 

των μεσαίων και το 80% των μικρών, οι οποίες θεωρούν από αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την 

ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους. Ιδιαίτερης αξίας είναι η άποψη των επιχειρήσεων που δεν έχουν 

μέχρι σήμερα ξεκινήσει την ενσωμάτωση, όπου το 76% αυτών την θεωρούν από αρκετά έως εξαιρετικά 

σημαντική (Δ7). 

 

 

Δ7. Υφιστάμενη δυναμική επιχειρήσεων 

(Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 

 

 

 

 

 

 

Όμως, φαίνεται ότι η εφαρμογή δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων. Με 

ισχυρότερη δέσμευση να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης μέχρι το 2020 εμφανίζεται το 44% 

των επιχειρήσεων, όπου κυριαρχούν και πάλι οι μεγάλες με ποσοστό 56%. Στον αντίποδα δεν υπάρχει κάποια 

δέσμευση για το 40% από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν (Δ8α & Δ8β).  

Το ποσοστό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση, 

παραμένει σχεδόν αμετάβλητο την επόμενη τριετία, γεγονός που υποδηλώνει την απροθυμία των επιχειρήσεων 

αυτού του μεγέθους να προχωρήσουν άμεσα. 

Δ8α.Χρονικός ορίζοντας δέσμευσης επιχειρήσεων (Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, 

ΕΥ) 
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Δ8β.Δέσμευση ανάλογα με υφιστάμενο επίπεδο ενσωμάτωσης. (Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στην Ελλάδα, ΕΥ) 

Συνολικά, μέχρι το 2020, η αύξηση του αριθμού επιχειρήσεων που θα έχουν μεταβεί από χαμηλό στο υψηλό 

επίπεδο ενσωμάτωσης  - όπου υπάρχει και η ουσιαστικότερη εμπλοκή με τους Στόχους - αναμένεται μόνο 5% 

(Δ9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Δ9. Μεταβολή επιπέδου ετοιμότητας επιχειρήσεων μέχρι το 2020. (Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 
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Αμετάβλητη παραμένει η ποιοτική ανάλυση με ορίζοντα και το 2030. Αυξάνεται μεν το ποσοστό όσων δηλώνουν 

πρόθυμοι να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο ενσωμάτωσης των SDGs από 44% σε 60%, αλλά παραμένει 

κυρίαρχη η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 74% των μεγάλων δήλωσαν ότι θα 

προχωρήσουν, ενώ για τις μεσαίες και τις μικρές το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 53% και 45% αντίστοιχα 

(Δ10). 

Δ10. Πρόθεση υιοθέτησης 

των SDGs μέχρι το 2030. 

(Μελέτη για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην 

Ελλάδα, ΕΥ) 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, με οδηγό τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι SDGs έχουν ήδη ξεκινήσει να βρίσκουν στήριξη από την 

επιχειρηματική κοινότητα. Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή παραμένει δυσανάλογη της προθυμίας ανάληψης 

δράσεων από το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αφού για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, 

προκύπτει ότι οι πιο ώριμες εταιρείες είναι και οι πιο πρόθυμες να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο. Το 

γεγονός αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη παρεμβάσεων ώστε η τάση να ενισχυθεί για να επιτευχθεί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα η μαζικότητα και συνεργατικότητα που απαιτεί η επίτευξη των SDGs. 

 

Με οδηγό τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι SDGs έχουν ξεκινήσει να βρίσκουν στήριξη από 

την επιχειρηματική κοινότητα σήμερα. Όμως, μέχρι το 2020 κυρίως οι μικρότερες 

επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση δεν είναι πρόθυμες να 

προχωρήσουν. H αύξηση του αριθμού επιχειρήσεων που θα έχουν μεταβεί τo 2020 από 

χαμηλό σε υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης - όπου υπάρχει και η ουσιαστικότερη εμπλοκή 

με τους Στόχους - αναμένεται μόνο 5%. 

Οι πιο ώριμες επιχειρήσεις είναι και οι πιο πρόθυμες να προχωρήσουν στην 

ενσωμάτωση των SDGs, γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη παρεμβάσεων 

ώστε η τάση να ενισχυθεί για να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η μαζικότητα 

και συνεργατικότητα που απαιτεί η επίτευξη των SDGs. 
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Η εξοικείωση των στελεχών επιχειρήσεων με τους SDGs 
 

 

Τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, έχουν υψηλό 

επίπεδο γνώσης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με τους SDGs. Η 

εμπλοκή και η ενημέρωση των μεσαίων στελεχών στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και 

τους SDGs είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία εφαρμογής τους. 

  

 

Τα ευρήματα είναι πρωτίστως θετικά, ως προς την επίγνωση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και την αξία 

αυτών στην ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική από τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη. Το 68% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα των Διοικητικών 

Συμβουλίων και να είναι τουλάχιστον γνωστά στα ανώτερα και ανώτατα στελέχη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι το υψηλό επίπεδο επίγνωσης 

σχετίζεται με την αντίληψη που τα στελέχη αυτά έχουν γενικά για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που τους 

αφορούν, παρά για το επίπεδο επίγνωσής τους για αυτή καθ’ αυτήν την πρωτοβουλία του ΟΗΕ και τους SDGs.  

Το παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, σύμφωνα με την άποψη των ανωτέρων και ανώτατων 

στελεχών, το επίπεδο επίγνωσης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με τους Στόχους από τα 

μεσαία στελέχη αποτυπώνεται στο 35%, αναδεικνύει ένα κενό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από μεριάς 

των επιχειρήσεων και την ανάγκη περαιτέρω εμπλοκής των στελεχών τους μέσω ένταξης των SDGs στα 

επιχειρηματικά πλάνα και την ευρύτερη στρατηγική (Δ11). 

 

Δ11. Ενημέρωση στελεχών για 

SDGs. (Μελέτη για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην 

Ελλάδα, ΕΥ) 
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Τα κυριότερα εμπόδια ενσωμάτωσης των SDGs 
 

 

Η περιορισμένη εφαρμογή και σε κάποιες περιπτώσεις έλλειψη κανονιστικού πλαισίου 

και κινήτρων αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την υιοθέτηση των SDGs σε μία 

στις δυο επιχειρήσεις. 

Η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών διαδικασιών και η 

συνεπαγόμενη γραφειοκρατία δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις 

μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάζονται, προκειμένου να λειτουργούν σύμφωνα 

με το νόμο, να δεσμεύουν πολύτιμους πόρους από αναπτυξιακές δράσεις, όπως η 

υιοθέτηση των SDGs στην στρατηγική τους. 

  

 

Η περιορισμένη εφαρμογή και σε κάποιες περιπτώσεις έλλειψη κανονιστικού πλαισίου και κινήτρων 

αναδεικνύεται ως το βασικότερο εμπόδιο να προχωρήσουν στην υιοθέτηση των SDGs μία στις δύο 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρότερου μεγέθους και χαμηλού επιπέδου ενσωμάτωσης (Δ12). 

 

Δ12. Εμπόδια ενσωμάτωσης ανά μέγεθος 

(Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραμένοντα οριζόντια εμπόδια που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως για παράδειγμα, η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η φορολογική δικαιοσύνη, το κόστος ενέργειας, η εξωστρέφεια, η εποπτεία και οι 

κανόνες λειτουργίας της αγοράς, η αγορά εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν προφανώς άμεση 

επίδραση και στην υιοθέτηση των SDGs. Το ίδιο αποτέλεσμα επιφέρουν οι μακροχρόνιες αγκυλώσεις σε θέματα 

αδειοδότησης ή χωροταξίας, αλλά και το έλλειμμα δυναμικής στις σύγχρονες προκλήσεις της κυκλικής 

οικονομίας, των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία και της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. 

Η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών διαδικασιών και η συνεπαγόμενη γραφειοκρατία 

δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάζονται, 
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προκειμένου να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο, να δεσμεύουν πολύτιμους πόρους από αναπτυξιακές 

δράσεις, όπως η υιοθέτηση των SDGs στη στρατηγική τους. 

Η μέχρι σήμερα εξαιρετικά περιορισμένης έκτασης ενημέρωση για την αξία των SDGs, ως ένα μέσο δημιουργίας 

οικονομικής αξίας και παράλληλα αντιμετώπισης των μεγάλων, ήδη διαφαινόμενων, περιβαλλοντικών 

προκλήσεων με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, έχει αντίκτυπο και στο μειωμένο ενδιαφέρον των μικρότερων 

επιχειρήσεων για τους SDGs, αλλά και καταγράφεται ήδη ως σημαντικό πρόβλημα από τις μεγάλες και πιο 

προχωρημένες επιχειρήσεις (Δ13). 

 

 

Δ13. Εμπόδια υιοθέτησης των 

SDGs ανά επίπεδο ετοιμότητας 

(Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να διαμορφώσει 

άμεσα το συνεργατικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα 

εκπονήσει και θα υλοποιήσει ένα Εθνικό Σχέδιο 

εφαρμογής στην χώρα, το οποίο θα αφορά όλους και θα 

μπορούν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες επιχειρήσεις. Σημαντικό κριτήριο 

επιτυχίας του εγχειρήματος παραμένει η 

ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση, όπου Πολιτεία, 

επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα και φορείς 

επιχειρηματικότητας οφείλουν να συνεργαστούν για την 

μεγιστοποίηση του αποτελέσματος (Δ14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ14. Ανάγκες των επιχειρήσεων για την 

υιοθέτηση των SDGs. (Μελέτη για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 
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Βασικά συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Ενθαρρυντική η προθυμία πολλών επιχειρήσεων να εντάξουν τους SDGs στην 

στρατηγική τους. Απαιτείται όμως ευαισθητοποίηση και εντατικοποίηση της συνεργασίας 

μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), προκειμένου να επιταχυνθεί η 

μετάβαση σε συγκεκριμένα σχέδια και δράσεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

 
 

Οι SDGs αποτελούν σήμερα μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης, επικοινωνίας και 

επενδυτικών ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθεί στη χώρα μας ώστε η έξοδος από την κρίση να επιτευχθεί 

στηριζόμενη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως εγγυάται η επίτευξη των SDGs. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την παρούσα μελέτη αποτυπώνει την ετοιμότητα και την προθυμία της επιχειρηματικής 

κοινότητας στο να συμβάλει σε αυτή την απαραίτητη μετάβαση και αναδεικνύει προβλήματα που πρέπει να 

ξεπεραστούν.  

Σημαντικό ζήτημα παραμένει η διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου που θα υποστηρίζει τις εθνικές 

προτεραιότητες στοχευμένα και μετρήσιμα και θα έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα δομημένου, εποικοδομητικού 

και αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και όσων θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτόν. 

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών, αλλά και η ένταξη των SDGs στις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους, δεδομένου του μεγέθους του εγχειρήματος και 

πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα ώστε στην συνεργασία να προστεθεί και η δυναμική της ευρύτερης κοινωνίας των 

πολιτών.  
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Το Εθνικό Σχέδιο πρέπει επίσης να 

αντιμετωπίζει τα παραμένοντα οριζόντια 

εμπόδια για την επιχειρηματικότητα σε 

τομείς όπως για παράδειγμα η πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, η φορολογική 

δικαιοσύνη, το κόστος ενέργειας, η 

εξωστρέφεια, η εποπτεία και οι κανόνες 

λειτουργίας της αγοράς, η αγορά εργασίας 

και το ανθρώπινο δυναμικό, που έχουν 

προφανώς άμεση επίδραση και στην 

υιοθέτηση των SDGs από τις επιχειρήσεις. 

Οι θέσεις ΣΕΒ για την οικονομία, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, την εργασία, το κράτος και τους 

θεσμούς - Σεπτέμβριος 2017 καταγράφουν 

τις προτάσεις για την άρση των εμποδίων 

αυτών. Μόνο για τους SDGs υψηλότερης 

προτεραιότητας σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη, υπάρχουν ήδη 124 σχετικές 

προτάσεις (Δ15).  

 

 

 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί, αναζητώντας και επενδύοντας στις 

ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από την επίτευξη σχετικών με την δραστηριότητά τους SDGs, να 

δραστηριοποιηθούν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών τους καθώς και στις 

ευρύτερες δυνατές συνεργασίες στην αλυσίδα αξίας τους. 

 

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων προς 

αυτή την κατεύθυνση, η παγκόσμια κοινότητα 

έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εκδόσεις CEO 

Guide_to_the_SDGs και Better Business 

Better World (Δ16), για ενημέρωση στην 

επιχειρηματική αξία των SDGs, τον κίνδυνο να 

παραμείνουν αδρανείς (Risk of inaction), τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες (Capturing 

opportunities), τα θέματα διαφάνειας και καλής 

διακυβέρνησης (Governance and 

transparency) αλλά και την ανάγκη για 

συνεργασίες (The need of collaboration). 

 

Δ15. Ενδεικτικός πίνακας διασύνδεσης προτάσεων ΣΕΒ 

(ανά ενότητα) με SDGs. (Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΕΥ) 

Δ16. CEO Guide_to_the_SDGs και Better Business Better 

World. 

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50484/theseis_SEV_F.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50484/theseis_SEV_F.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50484/theseis_SEV_F.pdf
http://sdghub.com/ceo-guide/
http://sdghub.com/ceo-guide/
http://report.businesscommission.org/report
http://report.businesscommission.org/report
http://sdghub.com/ceo-guide/
http://report.businesscommission.org/report
http://report.businesscommission.org/report
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Η ενσωμάτωση των επιλεγμένων SDGs στην επιχειρηματική στρατηγική 

αποτελεί μια βήμα-βήμα και εποικοδομητική διαδικασία αναγνώρισης -επί της 

αρχής- των αδυναμιών και των δυνατοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης, 

διασύνδεσης αυτών με τους SDGs που την αφορούν και εκπόνηση και 

παρακολούθηση των κατάλληλων πλάνων δράσης, με παράλληλη 

καταγραφή της προόδου στην επίτευξη τους. Το SDG Compass (Δ17) 

αποτελεί έναν πλήρως εφαρμόσιμο οδηγό για επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται να εντάξουν τους SDGs στην στρατηγική και τα πλάνα δράσης 

τους.  

 

 

 

                                                                                                                                     Δ17. SDG Compass.  

 

 

 

Δήλωση Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβούλιου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: 

Η χώρα μας βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η βιώσιμη 

ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή τη κατεύθυνση. Η επίτευξη των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης απαντά στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο που 

δημιουργεί αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο ΣΕΒ 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προωθεί την ενσωμάτωση των Στόχων από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις στον 

δημόσιο διάλογο για την υλοποίησή τους. Βρισκόμαστε, εδώ και δύο χρόνια, σε μια νέα 

εποχή με ορίζοντα το 2030. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και διαμόρφωσης 

συνεργατικών σχημάτων ικανών ώστε να επιτύχουν την υιοθέτηση των SDGs σε 

επίπεδο Εθνικού Σχεδίου, επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και ατομικών επιλογών. 

  

 

 

  

https://sdgcompass.org/
https://sdgcompass.org/
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Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα επικεντρώσει πλέον την στρατηγική του για την προώθηση της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην χώρα σε τέσσερις άξονες : 

Στην ενημέρωση των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις διεθνείς προσβάσεις του για τις διαμορφούμενες τάσεις 

και σε state of the art μεθόδους υιοθέτησης των SDGs  

Στην αναζήτηση συνεργασιών ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για 

την αξία των SDGs 

Στην αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις ευκαιριών, με σημαντική επίδραση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως η 

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την Κυκλική Οικονομία. 

Στην αναζήτηση, αλλά κυρίως συμμετοχή με τεκμηριωμένες απόψεις, σε κάθε πρόσκληση για ειλικρινή και 

δομημένο διάλογο από πλευράς της Πολιτείας ώστε να διαμορφωθεί ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που θα 

μπορεί να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. 

 

Το πλήρες κείμενο της μελέτης «Μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. στην 

Ελλάδα: Η επιχειρηματική οπτική» είναι διαθέσιμο εδώ  

 

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2008 από μέλη του ΣΕΒ, με σκοπό να αποτελέσει τον 

ισχυρό και δυναμικό σύνδεσμο μεταξύ των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο 

στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. 

Οι Στόχοι του Συμβουλίου είναι: 

 η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 η ολοκληρωμένη προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης εντός του επιχειρηματικού κόσμου,  

 η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών, 

 η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας προς την κατεύθυνση της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 
Οι Επιχειρήσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ως Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη πιστεύουμε ότι οι 

επιχειρήσεις αποτελούν τα πιο δημιουργικά κύτταρα των σύγχρονων κοινωνιών και μπορούν να έχουν 

καθοριστικό ρόλο για τη μετάβαση σε κοινωνικά μοντέλα, βασισμένα στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, για την χώρα μας καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος που θα παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα 

την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία. 

 

 

 

 

http://www.sevbcsd.org.gr/article/312/melete-gia-tous-stokhous-biosimes-anaptuxes-sten-ellada
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Διεθνείς Συνεργασίες: 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο του World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), που είναι ο συνομιλητής από πλευράς των επιχειρήσεων για θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. 

Οι πρωτοβουλίες του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

«Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υποστηρίζει τον ανοικτό διάλογο και την συνεργασία μεταξύ όλων 

των φορέων για την επίτευξη των SDGs. Παράλληλα, προτρέπει κάθε επιχείρηση να αναζητήσει την 

επιχειρηματική αξία και τις επενδυτικές ευκαιρίες που της προσφέρουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και να 

ενσωματώσει στην στρατηγική της τους Στόχους αυτούς. 

Με βάση τις εθνικές προτεραιότητες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν ανακοινωθεί, το 

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι έτοιμο να συμβάλλει στην ευρεία διαβούλευση που απαιτείται, 

αναδεικνύοντας την ανάγκη και τα πραγματικά περιθώρια ουσιαστικής συμβολής του ιδιωτικού τομέα, υπό τις 

υφιστάμενες συνθήκες για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, στην υλοποίηση ενός Εθνικού 

Σχεδίου. 

Κυκλική Οικονομία 

Η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας βασίζεται στην αρχή μετάβασης από το γραμμικό μοντέλο παραγωγής και 

κατανάλωσης «παίρνω, παράγω, καταναλώνω, απορρίπτω» σε ένα κυκλικό, στην λογική «επαναχρησιμοποιώ, 

επισκευάζω, ανακυκλώνω», που μεγιστοποιεί την αξία και ελαχιστοποιεί την ανάγκη κατανάλωσης φυσικών 

πόρων και παραγωγής αποβλήτων. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργήθηκε και εξελίσσεται ένα πλαίσιο νομοθετικών παρεμβάσεων, αλλά και 

χρηματοδότησης, για την υλοποίησηαυτής της μετάβασης. Tο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

αναγνωρίζοντας έγκαιρα την δυναμική και την αξία της Κυκλικής Οικονομίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, εκπόνησε 

την πρώτη σχετική μελέτη στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας θέσεις και προτάσεις για την προώθηση των αρχών 

της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας, συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και 

συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. 

Κλιματική Αλλαγή 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι, η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα(COP21) κατέληξε στην ιστορική πλέον 

συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, την οποία η χώρα μας έχει ήδη επικυρώσει. 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη χαιρέτησε από την πρώτη στιγμή την επιτυχία αυτή, 

επισημαίνοντας παράλληλα την απουσία ενός παγκόσμιου συστήματος αποτελεσματικής διακυβέρνησης για 

την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της 

γειτνίασης με χώρες χωρίς περιορισμούς εκπομπών αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή 

με πολύ χαμηλούς στόχους περιορισμού τους, προκύπτουν σημαντικές προκλήσεις με άμεση επίπτωση στην 

ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων κλάδων. 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρακολουθεί συστηματικά το ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής, 

συμμετέχοντας με τεκμηριωμένες προτάσεις στην διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η 

τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας μας σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών, χωρίς να πληγεί 

ανεπανόρθωτα η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Oι σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον, προϋποθέτουν ένα ευέλικτο και 

αποτελεσματικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

συμμετέχει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στην βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση να υλοποιείται εντός των καθορισμένων από την νομοθεσία χρονικών ορίων, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την επάρκεια προβλέψεων των απαραίτητων περιβαλλοντικών όρων για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στις άμεσες προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι: 

• η μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

• η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας 

• η βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού ελέγχου μέσω των επιθεωρήσεων 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : 

www.sevbcsd.org.gr  

 

  

http://www.sevbcsd.org.gr/
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*      ποσοστό επί του συνόλου ICAP 
**     κέρδη κερδοφόρων ως ποσοστό επί του συνόλου κερδών κερδοφόρων ICAP 
***   ποσοστό επί του συνόλου τακτικών αποδοχών/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  ποσοστό επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων  

 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, 
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και 
τις ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 
γνώση, τη συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος 
δικαίου.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  

Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ  

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

