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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
 

Ο ΣΕΒ συμβάλλει σταθερά, από το 1907, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη χώρα μας. 

Αποτελεί την ανεξάρτητη φωνή της επιχειρηματικότητας και εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα 

της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και 

των υπηρεσιών. 

Φορέας αλλαγής 

Ο ΣΕΒ, ως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό δίκτυο, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 

μετασχηματισμό της χώρας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία. Η 

ευρεία βάση των μελών μας, που περιλαμβάνει 400 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην 

Ελλάδα, παρέχει τη δυνατότητα για έγκυρη και ευρεία πληροφόρηση για τις εξελίξεις, 

άμεση και αποτελεσματική δράση σε θέματα του ελληνικού επιχειρείν. 

Βασικός εταίρος στον κοινωνικό διάλογο 

Ως κοινωνικός εταίρος, ο ΣΕΒ εργάζεται για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

πρόοδο με άξονες την καλή διακυβέρνηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Συμμετέχει στον εθνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, εκπροσωπώντας την 

οργανωμένη επιχειρηματικότητα. Ο ΣΕΒ συνεργάζεται με την Πολιτεία, τους Κοινωνικούς 

Εταίρους, πολιτικά κόμματα και φορείς, για τη διαμόρφωση προϋποθέσεων που προάγουν 

την επιχειρηματικότητα και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ισχυρός εκπρόσωπος των ελληνικών επιχειρήσεων 

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός 

φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο, διατυπώνει 

τεκμηριωμένες θέσεις, χαράσσει προτάσεις πολιτικής και παρέχει αναλύσεις σε οικονομικά 

και επιχειρηματικά θέματα. 

Δυναμικός παράγοντας δικτύωσης 

Ο ΣΕΒ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να δικτυώνονται μεταξύ τους και να έρχονται σε 

επαφή με εκπροσώπους από την πολιτική ηγεσία, φορείς, τράπεζες, ιδρύματα, δυνητικούς 

συνεργάτες και επενδυτές, τόσο σε τοπικό όσο σε διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις και οι 

υπηρεσίες δικτύωσης του ΣΕΒ διευκολύνουν την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εμπειριών 

και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και παρέχουν στις επιχειρήσεις-μέλη την αναγκαία 

πλατφόρμα για να επιτύχουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. 

Οργανισμός γνώσης 

Ο ΣΕΒ παρέχει στα μέλη του προνομιακή πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις 

της αγοράς - συμπεριλαμβανομένων ειδικών αναλύσεων σε οικονομικά και νομοθετικά 

θέματα – και οργανώνει τακτικά ημερίδες και συνέδρια τομεακού ενδιαφέροντος. Τα μέλη 

μας έχουν έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις 

προοπτικές της επιχείρησής τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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Διεθνής πρεσβευτής του Ελληνικού επιχειρείν 

Ο ΣΕΒ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πολιτικών 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της συμμετοχής του στη BusinessΕurope, την 

κορυφαία ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 40 κύριες βιομηχανικές και εργοδοτικές 

ομοσπονδίες και ενώσεις από 34 χώρες. Ο ΣΕΒ συμμετέχει, επίσης, σε μόνιμη βάση στο 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (Business and Industry Advisory 

Council - BIAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς 

και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business 

Council for Sustainable Development - WBCSD), την παγκόσμια οργάνωση εταιρειών, που 

υποστηρίζουν τη συνεργασία επιχειρηματικότητας και κυβερνήσεων με στόχο την 

εξισορρόπηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο ΣΕΒ συμμετέχει, επίσης, 

μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (International Organisation of Employers - IOE) 

στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Office - ILO). 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ (ΑΔΥ), καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιακών 
σχέσεων, της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής ασφάλισης και της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στηρίζοντας το θεσμικό ρόλο του ΣΕΒ ως φορέα 
δικτύωσης και εκπροσώπησης της οργανωμένης επιχειρηματικότητας σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.   

Στόχος του ΣΕΒ είναι να συμβάλει σε μία σύγχρονη προσέγγιση του εργατικού δικαίου, 
καθώς και η αποτελεσματική, δίκαιη και πλήρως εφαρμογή του τόσο από εργοδότες όσο 
και από εργαζόμενους. Προτεραιότητες αποτελούν η κωδικοποίηση της εργατικής 
νομοθεσίας, η εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων στην αγορά εργασίας καθώς και οι 
μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και 
αποτελεσματικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων. Πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι οι συνθήκες 
και οι όροι εργασίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχημένη πορεία μιας 
επιχείρησης, επειδή,  με την προσαρμογή του κόστους (μισθολογικού και μη) στα 
πραγματικά οικονομικά της δεδομένα, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η 
παραγωγικότητά της. 

Οι  διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας οφείλουν να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους να επιδιώκουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την προσαρμογή στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αλλαγών που 
έχουν σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό και αφορούν σε : 

 Αποδοχές 

 Άδειες  

 Μορφές απασχόλησης (μερική, εκ περιτροπής, προσωρινή, τηλεργασία, σύμβαση 

ορισμένου χρόνου) 

 Οργάνωση χρόνου εργασίας – διευθέτηση   
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 Διαθεσιμότητα  

 Προσαρμογή του αριθμού των απασχολούμενων στις ανάγκες της επιχείρησης  

 Αποζημιώσεις  

 
Ο ΣΕΒ έχει εκφράσει την ισχυρή βούληση του, για την καταπολέμηση της αδήλωτης και 
ανασφάλιστης εργασίας, και γενικότερα της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς 
μειώνει τα φορολογικά έσοδα, πλήττει τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και σε 
επίπεδο επιχειρήσεων, δημιουργεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Συμμετέχει σε όλες τις 
σχετικές επιτροπές και δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Συμβούλιο 
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ, Πρόγραμμα για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας –ΙLO, Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία, κ.ά.), 
συμβάλλοντας ενεργά με θέσεις και προτάσεις για τα θέματα καταπολέμησης της 
παραβατικότητας στην εργασία. 
 
Η προώθηση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένων στο 
αποτέλεσμα και την επίδοση αποτελεί βασική επιδίωξη του ΣΕΒ. Οι διαδικασίες της 
μάθησης πρέπει να λειτουργούν ως εφαλτήρια που ανανεώνουν τα κίνητρα για μάθηση και 
οδηγούν σε μία σειρά νέων επιλογών. Για το σκοπό αυτό, είναι κρίσιμη και απαραίτητη η 
συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τον κόσμο των 
επιχειρήσεων, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αναγκαία σύζευξη των αναγκών 
της αγοράς εργασίας με τις παρεχόμενες γνώσεις.  
 
Ο ΣΕΒ στηρίζει έμπρακτα και συμβάλλει στην ανάπτυξη δράσεων που προάγουν το 
ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το 
δημιουργικό πνεύμα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στον εντοπισμό και ανάπτυξη των 
κατάλληλων προσόντων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σύγχρονη αγορά εργασία. 
 
Με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της διασφάλισης ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών για λόγους δίκαιης και οικονομικής 
αποδοτικότητας. Στόχος του ΣΕΒ, είναι η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων που θα 
ενεργοποιήσουν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις για ζητήματα «ισότητας των φύλων 
στην απασχόληση», προκειμένου αφενός να ενισχύονται οι γυναίκες σε όλη τη διάρκεια και 
τις ιεραρχικές βαθμίδες του επαγγελματικού τους βίου και αφετέρου  να διασφαλίζεται η 
προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην αγορά 
εργασίας. 
 
Η εργασία χωρίς αποκλεισμούς προάγεται από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως, 
ενδεικτικά, το κατάλληλο οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον, η οργάνωση της εργασίας 
με τρόπο που να ενισχύεται η παραγωγικότητα, η συμβολή στην ενδυνάμωση των 
εργαζομένων με δεξιότητες κατάλληλες για την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
σεβασμό στην κοινωνική συνοχή και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, έχει ως στόχο 
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κάθε εργαζόμενος να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, στο πλαίσιο μιας 
εταιρικής κουλτούρας που προάγει την εργασία χωρίς αποκλεισμούς. 
 
Λεπτομέρειες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις του ΣΕΒ είναι διαθέσιμες στον ειδικό 
ιστότοπο του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
Ο ΣΕΒ αποτελεί το κύριο, εκ των ιδρυτικών μελών του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, κύριος στόχος του οποίου είναι η προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην 
ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. 
 
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.   

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 

Ειδικότερα για θέματα Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει 

θέσει τις παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες : 

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 υλοποίηση αυτής της μετάβασης. Tο 

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο με τους 

αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. 

Για την ανάδειξη και ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας το Συμβούλιο , εκπόνησε 

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

http://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/ergasia-anthropino-kefalaio/
http://www.sevbcsd.org.gr/sites/default/files/miscfiles/EY_Study_on_the_Circular_Economy_BRIEF%20EDITION_0.pdf
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προώθηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας. 

Η μελέτη παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρία στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου «Η 

Ελλάδα πέρα από την κρίση: ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», 

που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΣΕΒ, στις 23-24 Μαΐου 2016.  

 Αντιμετώπιση – Προσαρμογή στην 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. Με βάση τον N. 4414/2016, το Συμβούλιο συμμετέχει στο 

Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο αποτελεί το 

κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. 

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. Στόχοι 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 
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Το σύνολο των δράσεων του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα : www.sevbcsd.org.gr 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Πάγια θέση του ΣΕΒ αποτελεί ότι η διαφθορά, αποστερεί πολύτιμους πόρους από την 
εθνική οικονομία, πλήττοντας σοβαρά και εξίσου όχι μόνο το κράτος και τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, αλλά και την απασχόληση, το βιοτικό επίπεδο, την ποιότητα των δημόσιων 
αγαθών και εν τέλει την κοινωνική ευημερία. Αποτελεί ένα σημαντικότατο αντικίνητρο για 
τις επενδύσεις που έχει ανάγκη να προσελκύσει η χώρα μας για να ξεφύγει από την κρίση 
και πλήττει το κύρος και τη φήμη της επιχειρηματικότητας. 
 
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια μέσω των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων διακρίνονται δυστυχώς 
από αποσπασματικότητα και περιορισμένη βούληση της πολιτείας να θεραπεύσει στη ρίζα 
τους, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής, τις πρακτικές που γεννούν, αναπαράγουν 
και διογκώνουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Αντίστοιχα και οι Θεσμοί αντιμετωπίζουν εν 
πολλοίς διεκπεραιωτικά την άσκηση αυτή, όπως μαρτυρά η απουσία ουσιαστικής 
αξιολόγησης των επαναλαμβανόμενων δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς στα κατά 
σειρά μνημόνια. Έτσι, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να παραμένουν φτωχά και η πίστη 
των πολιτών και των επιχειρήσεων στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς και την ικανότητα της 
αγοράς να αυτορρυθμίζεται, εξακολουθεί να πλήττεται.  
 
Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2016 στην 69η θέση σε σύνολο 176 χωρών στο Δείκτη 
Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας και το 40% των επιχειρήσεων στη χώρα 
θεωρεί ότι η διαφθορά και το έλλειμμα διαφάνειας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη 
λειτουργία τους (Έρευνα Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ «Ο 
σφυγμός του επιχειρείν», Ιούλιος 2017). 
 
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν έχει μια μονοσήμαντη λύση, αλλά 
απαιτεί ολοκληρωμένες και συντονισμένες δράσεις, τόσο σε επίπεδο αμιγώς δημοσίου 
τομέα, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η στόχευση πρέπει να εστιάζεται στην υιοθέτηση 
προληπτικών μέτρων και σε δράσεις ενίσχυσης της διαφάνειας. Για το λόγο αυτό, η 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών, η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και 
της δημόσιας λογοδοσίας, η βελτίωση της σαφήνειας της νομοθεσίας, η απλοποίηση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο περιορισμός της επαφής με τον ανθρώπινο παράγοντα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών, αλλά και η εντατικοποίηση των 
ελέγχων, μπορούν να επιφέρουν ορατά και άμεσα αποτελέσματα. 
 
Οι θέσεις του ΣΕΒ για το θέμα καταγράφονται σε ειδική έκδοση με  τίτλο : Οδηγός 
καταπολέμησης της διαφθοράς σε κράτος και επιχειρήσεις  

ΓΕΝΙΚΑ  

 

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50462/Special_Report_25_7_2017.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50462/Special_Report_25_7_2017.pdf
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Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, ακολουθούμενη από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), 
που  υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον 
οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το CSR 
HELLAS διοργάνωσαν συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 
παγκόσμιοι Στόχοι για ένα κοινό καλύτερο μέλλον». Βασικοί στόχοι του συνεδρίου ήταν :  

 Η έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων 

μερών σχετικά με τους SDGs, 

 Η παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες 

εταιρείες ή ενδιαφερόμενα μέρη τους κατά την υιοθέτηση των SDGs στις 

επιχειρηματικές στρατηγικές τους, 

 Η ανάδειξη αφενός μεν της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την επίτευξη των SDGs, 

αφετέρου δε του κομβικού ρόλου των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών 

φορέων τους στην προσπάθεια αυτή. 

 
Πληροφορίες και το υλικό του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : www.sdgs-
event.gr  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Προκειμένου να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις επιδιώξεις του, ο ΣΕΒ αναπροσαρμόζει 
συνεχώς 
τη δοµή του, ώστε να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική. Σήµερα, η λειτουργία του ΣΕΒ 
στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 
 
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα 
τα 
μέλη, εταιρείες και σύνδεσμοι. Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Εκλέγει 
20µελές Διοικητικό Συμβούλιο διετούς θητείας, το οποίο διοικεί τον ΣΕΒ και χαράσσει τη 
στρατηγική του. 
Από τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος επιλέγει ολιγομελή Εκτελεστική 
Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει και µε τη βοήθεια της οποίας παρακολουθεί και 
κατευθύνει τις εργασίες του ΣΕΒ. 
 
Το Γενικό Συµβούλιο (90 μέλη) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι ανώτατο 
γνωµοδοτικό όργανο της διοίκησης. Συνεδριάζει τακτικά, παρακολουθεί τις εξελίξεις 
ενδιαφέροντος για τον ΣΕΒ και τα μέλη του συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για 
θέµατα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα. 
 

http://www.sdgs-event.gr/
http://www.sdgs-event.gr/
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Τα στελέχη της Υπηρεσίας του ΣΕΒ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανώτερα 
στελέχη από τις επιχειρήσεις-μέλη του οργανισμού συμμετέχουν στις μόνιμες και ad hoc 
επιτροπές που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση στρατηγικών και τη 
διατύπωση προτάσεων. Οι μόνιμες επιτροπές του ΣΕΒ ασχολούνται με ζητήματα, όπως η 
φορολογία, η βιομηχανία και η μεταποίηση, η ενέργεια, η ψηφιακή οικονομία, η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η χωροταξία, τα logistics, η απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον, κα. 
Ο ΣΕΒ έχει εκπροσώπους σε πολυάριθμες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, Επιτροπές και 
Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, διαθέτει γραφείο εκπροσώπησης στις 
Βρυξέλλες από το 1962. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ο ΣΕΒ αποτελεί το μεγαλύτερο επιχειρηματικό δίκτυο μελών, με σημαντική συνεισφορά 

στην Εθνική οικονομία.  

 


