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Εκδήλωση του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη µε θέµα: "Προοπτικές Μείωσης 
Αερίων Θερµοκηπίου στην Ελλάδα: Με τι Κόστος;", 15 ∆εκεµβρίου 2011, Ίδρυµα Ευγενίδου 
 

 

Οι επιλογές που διαθέτει η Ελλάδα για να αντιµετωπίσει   
την πρόκληση της µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου  
µε όφελος για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία  

στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε  
το «Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» 

 
Παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήµατα της µελέτης της  

McKinsey & Company  
«Ανάπτυξη Καµπύλης Κόστους Τεχνικών ∆υνατοτήτων 

 Μείωσης Αερίων του Θερµοκηπίου στην Ελλάδα» 

Με συνέπεια στους καταστατικούς του στόχους για την προώθηση ενός 
ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου,  πάνω στα κρίσιµα ζητήµατα της βιώσιµης 
ανάπτυξης, που θα βασίζεται σε εµπεριστατωµένα στοιχεία και τεκµηριωµένες 
προτάσεις, το «Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» διοργάνωσε την 
Πέµπτη 15 ∆εκεµβρίου, στο Ίδρυµα Ευγενίδου, εκδήλωση µε θέµα: 
«Προοπτικές Μείωσης Αερίων του Θερµοκηπίου στην Ελλάδα: Με τι 
κόστος». Ειδικότερα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 
δηµόσια τα βασικά ευρήµατα της Μελέτης «Ανάπτυξη Καµπύλης Κόστους 

Τεχνικών ∆υνατοτήτων Μείωσης Αερίων του Θερµοκηπίου στην Ελλάδα» (Greenhouse  Gas Abatement Cost 
Curve for Greece), που εκπόνησε η διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρεία συµβούλων McKinsey & Company, για 
λογαριασµό του Συµβουλίου και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής. Η συγκεκριµένη µελέτη βασίστηκε στην ειδική µεθοδολογία της ΜcKinsey, η οποία έχει δοκιµαστεί και 
εφαρµοστεί σε 26 χώρες διεθνώς. 

Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του «Συµβουλίου ΣΕΒ για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη», κ. Ευθύµιος Βιδάλης, σηµείωσε ότι αυτή η πρωτοβουλία 
συµπληρώνει µια προσπάθεια της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας, η 
οποία εξελίσσεται εδώ και τρία χρόνια, για την ανταπόκριση στην πρόκληση της 
Κλιµατικής Αλλαγής, «µίας πρόκλησης στην οποία οφείλει να ανταποκριθεί η γενιά µας 
µε µέριµνα και για τις επόµενες γενιές». Παράλληλα,  επισήµανε, ότι σήµερα 
«δεδοµένης της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, χρειαζόµαστε εναλλακτικές λύσεις 
και νέες προσεγγίσεις που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και θα προωθούν τη 
βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας µας». Αναφερόµενος στις 
πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις για το θέµα, ο κ. Βιδάλης υπογράµµισε ότι η Ευρώπη θα 
συνεχίσει και θα πρέπει, να συνεχίσει να πρωτοπορεί ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. 
«Όµως έχει ένα πολύ δύσβατο δρόµο να ακολουθήσει, ιδιαίτερα κάτω από τη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία που διανύει, καθώς οφείλει να συνδυάσει την προσπάθεια για 

µείωση των αερίων του θερµοκηπίου µε την αδήριτη ανάγκη για  διαφύλαξη και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και των επιχειρήσεων».   

Εστιάζοντας στη χώρα µας, ο κ. Βιδάλης, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να συµµετέχει  ενεργά στο διάλογο που 
διεξάγεται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. «∆εν έχουµε όµως να κερδίσουµε απολύτως τίποτα από το να 
είµαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, αναλαµβάνοντας δεσµεύσεις και πέραν των υποχρεωτικών  και 
παραµένοντας προσκολληµένοι σε σχήµατα πολιτικής που έχουν σχεδιασθεί κάτω από πολύ διαφορετικές 
συνθήκες». Την πρόκληση της µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου και µπορούµε και οφείλουµε να την 
αντιµετωπίσουµε -πρόσθεσε ο κ. Βιδάλης- αλλά µε τρόπους που µπορούν να επιτύχουν «το επιδιωκόµενο 
περιβαλλοντικό όφελος, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη µέγιστη δυνατή προστιθέµενη αξία για τη χώρα µας, µε 
ενίσχυση  παραγωγικής βάσης και αύξηση των θέσεων εργασίας». 

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
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Την εκδήλωση χαιρέτισε µε γραπτό µήνυµά του ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, 
ενώ βιντεοσκοπηµένο µήνυµα απέστειλε ο Πρόεδρος του World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) κ. Björn Stigson . Ο κ. 
Stigson σηµείωσε ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της  µελέτης 
ΜcKinsey «η Ελλάδα διαθέτει σήµερα µια win-win πρόταση για την 
επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας, µιας επιλογής που κερδίζει έδαφος 
σε παγκόσµιο επίπεδο». 

  
Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Stigson, βλέπουµε έναν κόσµο, όπου η εστίαση στην αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής θα είναι πολύ στενά συνδεδεµένη µε τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης, µε µία προσέγγιση «από 
τη βάση προς τα πάνω», όπου οι ίδιες οι χώρες επανεξετάζουν τις δυνατότητές τους για µείωση εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου, έτσι ώστε να θέσουν τους δικούς τους στόχους και εν συνεχεία να τους υποβάλλουν 
στη Γραµµατεία για την Κλιµατική Αλλαγή των Ηνωµένων Εθνών. «Πιστεύω ότι η Μελέτη McKinsey και ο 
διάλογος που θα ακολουθήσει, αποτελούν µία πολύ καλή πλατφόρµα για τη δηµιουργία ενός εθνικού σχεδίου 
δράσης στην Ελλάδα, το οποίο φαίνεται ότι µπορεί να εξασφαλίσει και την τήρηση των δεσµεύσεων της χώρας, 

ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τη µείωση εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου». 

Ακολούθησε η παρουσίαση της µελέτης µε τίτλο: «Ανάπτυξη Καµπύλης Κόστους Τεχνικών 
∆υνατοτήτων Μείωσης Αερίων του Θερµοκηπίου στην Ελλάδα» από την κα Θεανώ 
Λιακοπούλου, Partner της McKinsey & Company, ενώ πολύ ενδιαφέρουσες παρεµβάσεις 
έγιναν στο πλαίσιο του Πάνελ Συζήτησης µε θέµα: «Κλιµατική Αλλαγή και Ανάπτυξη: 
Ενισχύοντας την Ανταγωνιστικότητα σε Περιβάλλον Κρίσης». Στους οµιλητές και 
συζητητές του Πάνελ περιλαµβάνονταν διακεκριµένοι ειδικοί, όπως οι κ.κ.: Ιωάννης 
Ζιώµας, Καθηγητής ΕΜΠ, Υπεύθυνος για τις Απογραφές της Ελλάδας για τη Σύµβαση για 

την Κλιµατική Αλλαγή και το Κιότο, Αναστάσιος 
Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος, Ελληνικός 
Σύνδεσµος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΑΗ), Κωνσταντίνος Κουκλέλης, 
Πρόεδρος, Ένωση Βιοµηχανικών Καταναλωτών 
Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ∆ηµήτρης Λάλας, 
Καθηγητής, Εκπρόσωπος για την Κλιµατική 
Αλλαγή, Πρόεδρος της Επιτροπής 20-20-20, 
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών 
Πολιτικής, WWF Ελλάς. Το Πάνελ συντόνισε ο κ.  
Ευθύµιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος του 
Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

Σηµειώνεται ότι Χορηγοί της Εκδήλωσης είναι οι παρακάτω εταιρείες-µέλη του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΙΤΑΝ ΑΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ. 
 
 
 
 

 

∆ιαβάστε εδώ το Ενηµερωτικό Τεχνικό Σηµείωµα µε τα βασικότερα σηµεία της µελέτης 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.sevbcsd.org.gr  
 

 

http://www.sevbcsd.org.gr/
http://www.sevbcsd.org.gr/
http://www.sevbcsd.org.gr/article/137/deltio-tupou-kai-enemerotiko-tekhniko-semeioma-gia-ten-ekdelose-pou-diorganose-%C2%ABsumbouli


  

 
 
ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών                                                Email:  newsletter@sev.org.gr                                                
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                    
Τηλ. 211 5006 000 - Fax 210 3222 929 

 
Newsletter Νο.27 

∆εκέµβριος 2011 
  

«Χρειάζεται ∆ιάλογος» άρθρο του δηµοσιογράφου Παναγιώτη Μαυρίδη στην εφηµερίδα 
«Εξπρές», 18 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 
 
«Οµολογείται συχνά στην Ελλάδα ότι η συζήτηση για σοβαρά (και όχι µόνο...) 
ζητήµατα προσλαµβάνει διαστάσεις «διαλόγου κωφών». Κάπως έτσι προκύπτουν τα 
λογής αδιέξοδα. Για παράδειγµα, αναγνωρίζουν πλέον όλοι ότι η Ελλάδα κατέχει ένα 
πανευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ. Είναι η πρώτη χώρα της ευρωζώνης που βρίσκεται 
πέντε χρόνια σε ύφεση και ουδείς είναι σε θέση να διαβεβαιώσει αν το ρεκόρ θα 
µείνει σε αυτά τα επίπεδα... 
 
Αναρωτιέται λοιπόν κανείς τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και η κατάσταση αντί να 
βελτιώνεται χειροτερεύει. Απλά δεν γίνεται τίποτα. Ή µάλλον γίνεται ένας «διάλογος 
κωφών». Ο καθένας λέει το µακρύ και το κοντό του, χωρίς να ακούει το... µακρύ και 
το κοντό του άλλου. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος; 
 
Κάποια σηµάδια µεταβολής αχνοφαίνονται στον ορίζοντα. Την περασµένη Πέµπτη 
για παράδειγµα ο ΣΕΒ διοργάνωσε έναν ανοιχτό δηµόσιο διάλογο µε θέµα τις 
επιλογές που διαθέτει η Ελλάδα για να αντιµετωπίσει την πρόκληση της µείωσης των 
αερίων του θερµοκηπίου µε όφελος για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία. 
Μεγάλο θέµα αναµφισβήτητα, καθώς συµπεριλαµβάνει οικονοµικές, πολιτικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Όπως και πολλά άλλα θέµατα εξάλλου... 
 
Η διαφοροποίηση όµως των εµπνευστών της εκδήλωσης (και άλλων που θα 
ακολουθήσουν στη λογική του επικοινωνιακού µηνύµατος «συµµετέχουµε, δρούµε») 
ήταν ο τρόπος που δοµήθηκε ο διάλογος. 
 
Καταρχήν υπήρξε µια βάση συζήτησης. ∆ηλαδή, τα συµπεράσµατα επιστηµονικής 
µελέτης που ανατέθηκε σε µια διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρία συµβούλων για 
λογαριασµό του Συµβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, τη McKinsey & Company. Τα συµπεράσµατα 
της µελέτης µοιράστηκαν στους άµεσα εµπλεκοµένους µε το θέµα, οι οποίοι µε τη 

σειρά τους τοποθετήθηκαν. Κάπως έτσι βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι του παραγωγικού κεφαλαίου 
(από πρωτοπόρες εταιρίες αιχµής στον κλάδο της ενέργειας), περιβαλλοντικών και καταναλωτικών 
οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κεντρικής διοίκησης και διακεκριµένοι ειδικοί από την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα. 
 
Επιλέχθηκαν δηλαδή κατά το πλείστον (και δυνατόν) οι καταλληλότεροι για να τοποθετηθούν επί του θέµατος 
και µάλιστα επί µιας συγκεκριµένης και κοστολογηµένης πρότασης. Oσοι έτυχε να παρακολουθήσουν την 
εκδήλωση αντιλήφθηκαν ότι ο διάλογος ήταν υποδειγµατικός, υψηλού επιπέδου και, το κυριότερο, εντός 
ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου και ευρωπαϊκής αντίληψης, αναγνωρίζοντας και την ευαισθησία, αλλά και την 
πρωτοπορία της Ευρώπης στη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων κατά τρόπο που θα προάγει και 
δεν θα αναστέλλει την επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 
 
Πρόθεση των διοργανωτών ήταν να προκληθεί διάλογος. Ελπίδα όλων είναι επιτέλους στην Ελλάδα να γίνει 
διάλογος...» 
 

 
Πηγή: http://www.express.gr/news/positions/545429oz_20111219545429.php3 

 

http://www.express.gr/news/positions/545429oz_20111219545429.php3
mailto:newsletter@sev.org.gr
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Report ∆ηµοσιότητας για την εκδήλωση του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη, 15 ∆εκεµβρίου 2011, Ίδρυµα Ευγενίδου 

 
 
 
 
 

√ Περίοδος Αναφοράς: 7 ∆εκεµβρίου 2011 – 19/12/2011 
√ Έντυπες Αναφορές: 12 
√ Ηλεκτρονικές Αναφορές: 32 
√ Σύνολο Αναφορών: 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη σας εύχεται Καλές Γιορτές! 
 


