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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 
 
Τι είναι το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη; 
 
Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι ένας φορέας που δηµιουργείται για 
να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναµικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν 
και µπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο µεταξύ των µελών του ΣΕΒ: 
 

• 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  
 

Επιπλέον, ο φορέας αυτός θα συµµετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του World 
Business Council for Sustainable Development, φιλοδοξώντας να αξιοποιήσει τις 
γνώσεις, την εµπειρία και τα εργαλεία, που θα του προσφέρει αυτή η συνεργασία. Ο 
φορέας θα λειτουργεί ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρία υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. 
 
 
 
Ποια είναι τα µέλη του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη; 
 
Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ιδρύεται από 31 ελληνικές επιχειρήσεις 
- µέλη του ΣΕΒ που εκπροσωπούν κυρίως τη µεταποίηση. Ο νέος φορέας στοχεύει 
στην περαιτέρω διεύρυνση του αριθµού των µελών του. Οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στο Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη αναλαµβάνουν την υποχρέωση 
ενεργούς συµµετοχής στο φορέα και την προσυπογραφή ενός κοινού Κώδικα Αρχών 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, που θα πρέπει να εφαρµόζουν µέσα από συνεχή βελτίωση και 
προσαρµογή. 
 
 
 
Ποια είναι η δοµή και η λειτουργία του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη; 
 
Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι µια αστική µη κερδοσκοπική 
εταιρία, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ορίζεται από τον ΣΕΒ.   
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Ποιοι είναι οι στόχοι του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη; 
 

• Προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης στον επιχειρηµατικό κόσµο και στην 
κοινωνία γενικότερα 

• Ανάπτυξη/καλλιέργεια πλαισίου δηµόσιου διαλόγου και διαβούλευσης σε 
κλίµα διαφάνειας και µε τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή 

• Έγκυρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου για 
θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης 

• Ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών και καλών πρακτικών 
• Προώθηση εποικοδοµητικών προτάσεων και θέσεων του επιχειρηµατικού 

κόσµου 
• Ανάδειξη του θετικού ρόλου, που µπορεί να αναλάβει ο επιχειρηµατικός 

κόσµος προς την κατεύθυνση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 
• Προβολή της βούλησης των επιχειρήσεων για διάλογο και συνεργασία µε την 

κοινωνία  
 
 

Ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη; 
 
Στόχος του νέου φορέα είναι να προωθήσει συγκεκριµένες ενέργειες, όπως: 
 

• ∆ράσεις επικοινωνίας, ενηµέρωσης & επιµόρφωσης των µελών και της 
κοινωνίας γενικότερα 

– Κύκλους οµιλιών µε Έλληνες και ξένους ειδικούς 
– Οργάνωση συναντήσεων εργασίας για ανταλλαγή γνώσεων, 

εµπειριών και εργαλείων 
– Newsletter των εξελίξεων σχετικά µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

 
• ∆ράσεις συνεργασίας  

– Προώθηση συνεργασίας µε ΜΚΟ, µε φορείς κ.λπ. 
– ∆ιαµόρφωση εποικοδοµητικών προτάσεων και θέσεων και προώθηση 

µέσω διαλόγου µε όλους τους εταίρους 
 

• ∆ράσεις προβολής της έννοιας της Βιώσιµης Ανάπτυξης 
– Επικοινωνιακή καµπάνια  
– Θεσµοθέτηση διακρίσεων (υποτροφίες, βραβεία)  
– Χορηγική υποστήριξη δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς του 

φορέα 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τον ΣΕΒ: 
 
Μιχάλης Βασιλόπουλος, Συντονιστής Μονάδας Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΣΕΒ 
(τηλ.: 211 5006 185, fax: 210 3222 929, e-mail: vassilopoulos@sev.org.gr)  
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