Ο ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
στους Ιδρυτικούς Φορείς της Πρωτοβουλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:
Ο ρόλος του συμβουλίου στην αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) έχει διακρατική δικτύωση, προσφέρει ελληνική
τεχνογνωσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση, έχει καθιερωθεί και μετέχει ως expert σε επιτροπές και ομάδες
εργασίας Υπουργείων και θεσμικών φορέων. Το έργο του συμβάλλει στη διαφάνεια και βοηθά στις επενδύσεις
καθώς οι επενδυτές ενεργούν πλέον υπό καθεστώς μεγαλύτερης ασφάλειας για τις εισηγμένες εταιρείες.

SUSTAINABLE GREECE 2020
Με στόχο να αναπτυχθεί ένας συστηματοποιημένος διάλογος και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
μεθοδολογίες και τα αναγκαία εργαλεία που θα υποστηρίξουν την πορεία της χώρας μας προς τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η επίσημη πρώτη της Πρωτοβουλίας «SUSTAINABLE GREECE
2020», στους ιδρυτικούς φορείς της οποίας περιλαμβάνονται ο ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Η Πρωτοβουλία που υλοποιεί το QualityNet Foundation και το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών
και Ενεργών Πολιτών, αναπτύσσεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του World Business
Council for Sustainable Development και του German Sustainability Council και τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία ΥΠΑΝ, EΣΕΔ και ΕΧΑΕ ανέβασε την Ελλάδα στην 80η θέση από την 157η,
στο δείκτη Protecting Investors της έκθεσης DOING BUSINESS 2014 της World Bank.
Ο διεθνής proxy advisor ISS (Morgan Stanley Group), αναπροσάρμοσε την πολιτική του για την Ελλάδα
σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ο Κώδικας, που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής
του από το ΕΣΕΔ και δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2013. Το κείμενο του Κώδικα, που τέθηκε σε ανοικτή
διαβούλευση, εκπονήθηκε από ειδική ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, με σημαντική
εκπροσώπηση από το χώρο των επιχειρήσεων, της κεφαλαιαγοράς και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού
τομέα.
Το ΕΣΕΔ συγκρότησε ειδική επιτροπή και εκπονεί μοντέλο αξιολόγησης και παρακολούθησης του Κώδικα.
Με πρωτοβουλία του, το ΕΣΕΔ διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και με την
υποστήριξη του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, το διήμερο 14th European Corporate Governance Conference and Experts Roundtable το Μάρτιο, ως είθισται στις χώρες που αναλαμβάνουν την Προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο συνέδριο, που τέθηκε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας, συμμετείχαν,
ενδεικτικά, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της World Bank, του ΟΟΣΑ, του IFC, της
BUSINESSEUROPE, καθώς και των ομόλογων του ΕΣΕΔ θεσμικών φορέων εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτικών
αρχών, υπουργείων κρατών-μελών της ΕΕ και ξένων επενδυτικών funds.

Δράσεις & Πρωτοβουλίες
για την Εταιρική Διακυβέρνηση
και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στην εναρκτήρια εκδήλωση για την Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
29 Απριλίου 2014, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσιάστηκαν ειδικότερα η δομή, οι στόχοι και τα
παραδοτέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.
O ΣΕΒ και το Συμβούλιο στηρίζουν έμπρακτα την πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020», που έρχεται την
κατάλληλη στιγμή για να αναζωογονήσει το όραμα για μια Βιώσιμη Οικονομία, που θα εγγυάται μια Βιώσιμη
Κοινωνία με προοπτική και μέλλον.
Σημειώνεται ότι η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» στηρίζεται ενεργά από 20+4 επιχειρηματικούς
φορείς που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ενώ 26 επιχειρήσεις με βαθύ
αποτύπωμα βιωσιμότητας αποτελούν τους πρώτους Πρεσβευτές Βιωσιμότητας της πρωτοβουλίας. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της «Χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα» από τους Ιδρυτικούς Φορείς της
Πρωτοβουλίας, τους Συνεργαζόμενους Φορείς και από τις Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως «Πρεσβευτές
Βιωσιμότητας».

