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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέος διαδικτυακός τόπος για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
www.sevbcsd.org.gr

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη παρουσιάστηκε επίσηµα, στο πλαίσιο της πρώτης ενηµερωτικής συνάντησης των Μελών
του, ο νέος διαδικτυακός του τόπος που βρίσκεται στη διεύθυνση www.sevbcsd.org.gr µε σκοπό να
αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο ενηµέρωσης και πληροφόρησης σχετικά µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Ειδικότερα στο δικτυακό τόπο του Συµβουλίου φιλοξενούνται στοιχεία για τη δοµή, τους στόχους, τις
δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συµβουλίου, αλλά και χρήσιµη πληροφόρηση σχετικά µε τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Επίσης φιλοξενούνται ενδιαφέροντα στοιχεία και πηγές για εργαλεία και
πρότυπα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό να βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να
αξιολογούν τη στρατηγική τους και τις αντίστοιχες δράσεις τους στα θέµατα της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Αναφερόµενος στη νέα αυτή πρωτοβουλία ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
κ. Ευθύµιος Ο. Βιδάλης τόνισε ότι: “και αυτή η πρωτοβουλία σηµατοδοτεί τη βούλησή µας να
συµµετέχουµε και να δρούµε, µε γνώµονα τη συνεισφορά στην αντιµετώπιση των κρίσιµων ζητηµάτων
της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Πιστοποιεί συγχρόνως την έµπρακτη βούληση της επιχειρηµατικής
κοινότητας της χώρας µας για συµβολή στον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο που απαιτείται για την
αναζήτηση λύσεων προσαρµοσµένων στην ελληνική πραγµατικότητα –µε βασικούς µοχλούς την
τεκµηριωµένη πληροφόρηση και υπεύθυνη ενηµέρωση”.

Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το
2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις - µέλη του ΣΕΒ που εκπροσωπούν κυρίως τη µεταποίηση. Στόχος του είναι
να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναµικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και µπορούν να παίξουν
ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα και στη
δηµιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθµιση των κρίσιµων θεµάτων της
Βιώσιµης Ανάπτυξης µεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και, γενικότερα, της κοινωνίας. Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη προωθεί δράσεις επικοινωνίας, ενηµέρωσης & επιµόρφωσης των µελών και της κοινωνίας
γενικότερα, δράσεις συνεργασίας και ενέργειες προβολής της έννοιας της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Το Συµβούλιο
συµµετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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