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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
 

Ο ΣΕΒ, από την ίδρυσή του το 1907, συμβάλει σταθερά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα. Αποτελεί την ανεξάρτητη φωνή της επιχειρηματικότητας, εκπροσωπεί ένα 

ευρύ φάσμα της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ  
 

Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως παράγοντα 

κοινωνικής συνοχής.  

Θέλουμε μια Ελλάδα δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με στέρεους θεσμούς, 

ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 

γνώση, τη συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ  
 

Φορέας αλλαγής 

Ο ΣΕΒ αποτελεί ισχυρό φορέα αλλαγής και διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια 

μετασχηματισμού της Ελλάδας σε μια πιο παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική 

οικονομία.  

Κοινωνικός εταίρος – Ισχυρός εκπρόσωπος 

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος εργάζεται για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

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

Συμμετέχει στον εθνικό, αλλά και στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο ως μέλος της 

BusinessEurope, 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. Διατυπώνει τεκμηριωμένες θέσεις, χαράσσει προτάσεις πολιτικής και 

παρέχει αναλύσεις σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. 

Φορέας 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. 
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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. 

ΠΟΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕ  
 

Τα μέλη του ΣΕΒ είναι οι μεγάλες και μεσαίες οργανωμένες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Μαζί 

εκπροσωπούν το 50% περίπου της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, 46% του 

συνολικού κύκλου εργασιών, 41% των εταιρικών εσόδων, 10% των εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) και 27% των εταιρικών φόρων. 

Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους, όπως ενέργεια, 

μεταφορές, μεταποίηση, φάρμακο, μέταλλα, τρόφιμα, τράπεζες, τεχνολογία, χημική 

βιομηχανία, υπηρεσίες, χονδρεμπόριο, κ.ά.  

Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί εκατοντάδες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, 50 κλαδικούς και 

περιφερειακούς συνδέσμους και χιλιάδες άμεσα και έμμεσα μέλη. 

Ακόμη και μέσα στην κρίση, παρά τις απώλειές τους, οι επιχειρήσεις-μέλη μας συνέχισαν 

να παρέχουν καλούς μισθούς, να διατηρούν την απασχόλησή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

να παρέχουν συνθήκες και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και επιμόρφωσης στους 

εργαζομένους τους, και να επενδύουν σε έρευνα, κατάρτιση, ή νέες αγορές. Η παραγωγική 

μεγέθυνση σε ένα υγιές και λειτουργικό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον 

αποτελεί καίρια παράμετρο για να μπει η χώρα σε μια ραγδαία τροχιά βιώσιμης 

ανάπτυξης. 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 

Ο ΣΕΒ αναπροσαρμόζει τακτικά τη δομή του, ώστε να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική. 

Σήμερα, η λειτουργία του ΣΕΒ στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τη Γενική Συνέλευση, την 

Εκτελεστική Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο, και την Υπηρεσία. 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ. Εκπροσωπούνται σε αυτήν όλα 

τα μέλη, οι εταιρείες και οι σύνδεσμοι με δικαίωμα ψήφου. Εκλέγει το 20μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που είναι διετούς θητείας.  

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, με την έγκριση του ΔΣ, ορίζει την ολιγοµελή Εκτελεστική Επιτροπή, 

µε τη βοήθεια της οποίας παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τις εργασίες του ΣΕΒ. 

Το Γενικό Συµβούλιο, είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο. Συνεδριάζει τουλάχιστον 6 

φορές το χρόνο και εκφράζει γνώµες και απόψεις για θέµατα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις. Απαρτίζεται από 90 µέλη με διετή θητεία, τη Γενική Συνέλευση. Εκτός των 

εκλεγμένων μελών, ex ufficio συμμετέχουν αυτοδικαίως και οι Πρόεδροι όλων των 

κλαδικών και περιφερειακών οργανώσεων μελών του ΣΕΒ, οι πρώην Πρόεδροι του ΣEB, και 

τα Μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. 

H Yπηρεσία, της οποίας προΐστανται ο Γενικός Διευθυντής του ΣEB και ο Αναπληρωτής 

Γενικός Διευθυντής, αποτελείται από το µόνιµο προσωπικό του ΣΕΒ, δηλαδή τους 

Διευθυντές, Συντονιστές, Στελέχη, Γραµµατείς και Προσωπικό Υποστήριξης. 

Οι Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΣΕΒ, είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση 

στρατηγικών και τη διατύπωση προτάσεων. Συμμετέχουν τα στελέχη της Υπηρεσίας του 



 

Communication on Engagement 

REFERENCE PERIOD: 2018 – 2019 

 

 

4 

 

ΣΕΒ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανώτερα στελέχη από τις 

επιχειρήσεις-μέλη. Οι μόνιμες και ad hoc επιτροπές που είναι κυρίως θεματικές και 

ασχολούνται με ζητήματα, όπως η φορολογία, η βιομηχανία και η μεταποίηση, η ενέργεια, 

οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η ψηφιακή οικονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η 

χωροταξία, τα logistics, η απασχόληση, το εργασιακό περιβάλλον, κα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δημιουργήθηκε το 2008. Αποτελεί ισχυρό και 

δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο 

μεταξύ των μελών του ΣΕΒ στην πορεία της Ελλάδος προς τη Βιωσιμότητα. Επικεντρώνεται 

στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στη 

δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των 

κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και κοινωνίας. 

Το ΙΒΕΠΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1980 από μία 

ομάδα μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΕΒ. Αποτελεί τον 

εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, 

ενισχύοντας έτσι στο χώρο αυτό το ρόλο του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου. Σκοπός του είναι 

η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων. Από το 2012 ο ΣΕΒ 

έχει αναλάβει τη θεσμική εποπτεία του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.  

To Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ιδρύθηκε το 2012, ως σύμπραξη 

της ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΕΧΑΕ) και του ΣΕΒ. Σκοπός του ΕΣΕΔ είναι η 

παρακολούθηση της εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Γενικότερα,  λειτουργεί ως εξειδικευμένος φορέας για τη διάδοση 

των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και την αύξηση της αξιοπιστίας της ελληνικής 

αγοράς στη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα. Το ΕΣΕΔ είναι μέλος του European 

Corporate Governance Codes Network και expert contributor της Παγκόσμιας Τράπεζας για 

την έκθεση Doing Business.  

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε 

θέματα πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στήριξης των επιχειρήσεων με 

πρωτοβουλίες και εργαλεία βελτίωσης της οργάνωσης εργασίας και της παραγωγικότητας. 

Αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση 

καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.  

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ είναι ένα συνεργατικό 

εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικών με στόχο τον εντοπισμό και την προώθηση των 

απαραίτητων αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η 

λειτουργία του στηρίζεται στην αμφίδρομη και στενή συνεργασία τριών βασικών πυλώνων, 

http://www.sevbcsd.org.gr/
http://www.ivepe.gr/
http://www.helex.gr/el/web/guest/esed/
http://www.sevstegi.org.gr/
http://www.observatory.org.gr/en-gb/observatory.aspx
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της επιχειρηματικής κοινότητας, της δημόσιας διοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας 

και των τεχνοκρατών. 

Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού δημιουργήθηκε το 2019 ως ένας μόνιμος 

μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού 

οικονομίας και επιχειρήσεων. Το παρατηρητήριο έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό 

τεκμηρίωσης και παρακολούθησης της τεχνολογικής ετοιμότητας και πολιτικών στην 

Ελλάδα και λειτουργεί με την υποστήριξη της Deloitte. 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ (SDG 17)  
 

Ο ΣΕΒ έχει εκπροσώπους σε πολυάριθμες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, Επιτροπές και 

Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Διεθνώς, 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.  

Είναι μόνιμο μέλος, 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.  

Συμμετέχει, επίσης, μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (International Organisation 

of Employers - IOE) στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor 

Organisation - ILO). 

O ΣΕΒ, ήδη από το 1967, διατηρεί μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες διασφαλίζοντας 

την ενεργό παρουσία του Οργανισμού στα ευρωπαϊκά όργανα και το συλλογικό φορέα των 

επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη BUSINESSEUROPE. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος 

συμμετέχει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου, ενώ εκπροσωπεί τον ΣΕΒ και 

στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EOKE), ένα ευρωπαϊκό θεσμικό 

όργανο με θεσμοθετημένη από τη Συνθήκη γνωμοδοτική λειτουργία. 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (SDG 8)  
 

Ο Τομέας Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ, διασφαλίζει τον ηγετικό ρόλο του 

Συνδέσμου σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, προάγοντας εξειδικευμένη γνώση και 

μεταφέροντας εμπειρίες και καλές πρακτικές.  

https://www.businesseurope.eu/
http://biac.org/
http://biac.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.ioe-emp.org/
http://www.ioe-emp.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ένα από τους βασικούς τομείς δράσης του ΣΕΒ. Το πεδίο 

δράσης του Τομέα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής 

πολιτικής, της κοινωνικής ασφάλισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 

χώρας. Παράλληλα, στηρίζει το θεσμικό ρόλο του ΣΕΒ ως φορέα δικτύωσης και 

εκπροσώπησης της οργανωμένης επιχειρηματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο.  

Καίρια ευθύνη του Τομέα είναι η συμμετοχή του Συνδέσμου στον κοινωνικό διάλογο, 

πραγματώνοντας το ρόλο του ως κορυφαίου θεσμικού κοινωνικού εταίρου στο διάλογο για 

τις προτεραιότητες και προσαρμογές στο νέο οικονομικό περιβάλλον και τις σύγχρονες 

ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων.  

Ο ΣΕΒ συμμετέχει στις σχετικές διαβουλεύσεις με θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις στη 

διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με θέματα που άπτονται της εργασίας, των εργασιακών 

σχέσεων, της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής ασφάλισης και της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ο ΣΕΒ πραγματοποίησε την έρευνα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ». Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των θεμάτων ανθρώπινου 

δυναμικού στις επιχειρήσεις. Συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις με απασχόληση μεγαλύτερη 

των 30 ατόμων και αφορούσε συνολικά περίπου 150 χιλιάδες εργαζόμενοι. Επιλέχθηκαν 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έξι κλαδικά οικοσυστήματα της ελληνικής 

οικονομίας: α) Αγροδιατροφή, β) Βιοοικονομία, Υγεία και Φάρμακο, γ) Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δ) Δομικά Υλικά και Μέταλλο, ε) Ενέργεια και στ) Logistics 

και Μεταφορές. Η παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της είναι διαθέσιμη 

εδώ. 

 

Το Σεπτέμβριο του 2019 ο ΣΕΒ ξεκίνησε την εκστρατεία ενημέρωσης «Η Ελλάδα παράγει: 

Επαγγέλματα με μέλλον», μέσω της οποίας παρουσιάζεται η καθημερινότητα σε 

επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις προκλήσεις των επιχειρήσεων σήμερα. 

Επίκεντρο είναι οι εργαζόμενοι και οι βιωματικές εμπειρίες τους σε πραγματικές συνθήκες 

εργασίας. Με 11 μικρού μήκους ταινίες, infographics και Special Reports, παρουσιάστηκαν 

οι ανάγκες των επιχειρήσεων, επαγγέλματα με μέλλον, οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες, οι δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα, αλλά και η κρισιμότητα αντίστοιχων 

επαγγελμάτων για τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.  

Οι στόχοι της εκστρατείας είναι: 

 Η ανάδειξη των προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

στην εύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες 

 Η προβολή επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που θα είναι σε ζήτηση στη χώρα την 

επόμενη δεκαετία 

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52350/ST%20Presentation_%CE%A7%CE%99_final_v6.pdf
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 Η ανάδειξη της ανάγκης για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας προκειμένου να εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό με 

σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, 

 Η ευαισθητοποίηση Πολιτείας και εκπαιδευτικών φορέων 

 Η βελτίωση της ελκυστικότητας επιλεγμένων τεχνικών επαγγελμάτων με 

προοπτική, 

 Η ενημέρωση των νέων εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών και των 

ανέργων για τις διαδρομές σε επαγγέλματα με προοπτική. 

Μπορείτε να δείτε τις μικρού μήκους ταινίες εδώ. 

Επιπλέον, τα έτη 2018 - 2019 ο ΣΕΒ συνέχισε τη σειρά δημόσιων παρεμβάσεων του γύρω 

από τα μείζονα ζητήματα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, με τίτλο «Το Μέλλον της 

Εργασίας». Με αφετηρία το Συνέδριο του ΣΕΒ με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας μετά το 

Μνημόνιο», τον Οκτώβριο 2017, ακολούθησαν πολλές ειδικότερες μελέτες και προτάσεις 

για τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τις κρίσιμες 

δεξιότητες στην αγορά εργασίας και τα συστήματα βελτίωσης της επιχειρησιακής 

απόδοσης. Συνολικά, το διάστημα 2018-2019 ο ΣΕΒ εξέδωσε 10 τέτοιες μελέτες και 

προτάσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Παράλληλα, το «Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας», και το «Εβδομαδιαίο Δελτίο 
για την Ελληνική Οικονομία» παρακολουθεί, αξιολογεί και ενημερώνει για τις 
οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις και τάσεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SDG 4)  
 

Στον ΣΕΒ πιστεύουμε ότι οι κοινωνίες που θέλουν να προχωρούν μπροστά, οφείλουν να 

διαμορφώνουν μια παιδεία που δημιουργεί ενεργούς πολίτες, με γνώση, σύγχρονες 

δεξιότητες, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης. Κλειδί σε αυτή την κατεύθυνση είναι η 

διαρκής συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής / ερευνητικής κοινότητας και των 

επιχειρήσεων.  

Σημαντική διάσταση αποτελεί η κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ 

ΓΝΩΣΗ» που περιλαμβάνει μια δέσμη δράσεων τριετούς διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και από όλο το φάσμα 

των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Οι δράσεις απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ και χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: α) συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba ανώτερων στελεχών του 

https://www.youtube.com/watch?v=X-gl7bO-AjU&list=PLsCjxFkT1Ex1UwgUsCnesm304YszevD-h
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report-to-mellon-tis-ergasias/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/miniaio-deltio-oikonomikis-sygkirias/
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ΣΕΒ και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων-μελών του, ως ομιλητές, με στόχο τη μεταφορά 

πρακτικής γνώσης και επιχειρηματικών εμπειριών στους σπουδαστές, β) προγράμματα 

υποτροφιών για φοίτηση σε μεταπτυχιακά του Alba, γ) ανάπτυξη στελεχών μέσω 

εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνολικής διάρκειας έως 

300 ωρών το χρόνο, δ) διάδοση και ενδυνάμωση της δημιουργικής ηγεσίας μέσω 

λειτουργίας Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ (SEV Center of Excellence in Creative Leadership).  

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 

To Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative 

Leadership) ιδρύθηκε με δωρεά του ΣΕΒ, τον Ιούλιο του 2018 στο Alba Graduate Business 

School. Σκοπός του Κέντρου είναι να προωθήσει την παραγωγή και τη διάδοση 

πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας στο πρώτο μισό του 

21ου αιώνα. Φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τη συμβολή του ΣΕΒ και του Alba στην 

επιχειρηματική κοινότητα, αναπτύσσοντας ηγέτες με όραμα και τις ικανότητες να 

διευθύνουν σύγχρονες, εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και εδώ.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SDG 13, SDG 14, SDG 15)  
 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη πρωτοπορεί, εισάγοντας έγκαιρα στο δημόσιο 

διάλογο της χώρας θέματα όπως, η Κλιματική Αλλαγή, η Περιβαλλοντική Νομοθεσία, η 

Κυκλική Οικονομία, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., καθώς και ενημερώνοντας 

υπεύθυνα τις επιχειρήσεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. 

Λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.  

Το Συμβούλιο προωθεί δράσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών 

του και της κοινωνίας γενικότερα, δράσεις συνεργασίας και ενέργειες προβολής της 

έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρόοδος των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία 

χρόνια έχει υπάρξει σημαντική. Συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου, στη δημιουργία υποδομών για την Κυκλική Οικονομία, στην ανακύκλωση και 

ανάκτηση πρώτων υλών, οι επιχειρήσεις λειτουργούν έμπρακτα ως μοχλός Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η βιωσιμότητα αποτελεί παράμετρο αξιολόγησης 

επενδυτικής προοπτικής, δημιουργώντας νέα δυναμική αλλά και προσδοκία για την 

επίτευξη των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο δίκτυο του 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), αξιοποιώντας την πρόσβαση 

στην τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις καλές πρακτικές και τα εργαλεία που προσφέρει το 

WBCSD.  

Κύριοι στόχοι του Συμβουλίου είναι: 

http://www.alba.acg.edu/executive-development/for-individual-learners/sev-learning-series/
http://www.alba.acg.edu/faculty-research/sev-center-of-excellence/the-lead-creatively-discussion-series/
https://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/ergasia-anthropino-kefalaio/koini-ekpaideftiki-protovoulia-sev-kai-alba-2/kentro-aristeias-sev-sti-dimiourgiki-igesia/
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 η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας 

σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 η ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, η 

ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών από τη διεθνή 

εμπειρία 

 η ανάδειξη του θετικού ρόλου που μπορεί να αναλάβει ο επιχειρηματικός κόσμος 

προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Για την τρέχουσα περίοδο οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι:  

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση  

 Κυκλική Οικονομία 

 Κλιματική αλλαγή 

 Βιοποικιλότητα – Φορείς διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

 Agenda 2030 - Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 

 Χρηματοδότηση με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Finance) 

Κυκλική Οικονομία (SDG 12) 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συστηματικά προωθεί την Κυκλική Οικονομία 

ως ένα σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, το οποίο υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί 

να συμβάλλει στην κάλυψη της επενδυτικής ανάγκης της χώρας με όρους βιώσιμης 

ανάπτυξης. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο 

και την διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση της Κυκλικής 

Οικονομίας στην χώρα. 

Η εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας συνεπάγεται την εξοικονόμηση πόρων, τη 

μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αποτελεί μονόδρομο στην κάλυψη της 

απόστασης που χωρίζει σήμερα την Ελλάδα από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς μέσους 

όρους στη διαχείριση αποβλήτων. Για τη μετάβαση απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλου 

πλαισίου για τη δημιουργία αγοράς στην οποία οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε 

«κυκλικές» επενδύσεις και όπου η ταφή αποβλήτων δε θα αποτελεί την πλέον 

συμφέρουσα επιλογή.  

 

Κυριότερες Δράσεις 

 Εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη δυναμική της Κυκλικής Οικονομίας.  
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 Ειδική συνεδρία στο πλαίσιο διήμερου συνεδρίου του ΣΕΒ με θέμα «Η Ελλάδα πέρα 

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

 Εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας σε όλα τα στάδια διαβούλευσης του 

Εθνικού Σχεδίου για την Κυκλική Οικονομία. 

 Ειδική συνεδρία για την κυκλική οικονομία  στο επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ 

«Σχεδιάζουμε το Μέλλον - Κερδίζουμε στον Διεθνή Ανταγωνισμό με Πρακτικές 

Λύσεις».  

 Παρουσίαση θέσεων στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.  

Κυριότερες Θέσεις 

1. Εκπόνηση ενιαίου Σχεδίου Δράσης και παρακολούθηση προόδου για την 

υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και των Εθνικών 

Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και Επικίνδυνων Αποβλήτων ( 

2. Υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων όπως προβλέπονται στα 

Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρησης Αποβλήτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου – 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και πρόβλεψη αξιοποίησης αποβλήτων γειτονικών 

Περιφερειών.  

3. Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με βάση τις 

πρόσφατες Οδηγίες και στόχους της ΕΕ. 

4. Επαναφορά στη νομοθεσία και εφαρμογή ειδικού τέλους ταφής ως αντικίνητρο 

απόρριψης ρευμάτων αποβλήτων που δεν έχουν πλήρως αξιοποιηθεί. 

5. Σύνδεση της καταβαλλόμενης εισφοράς από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων με τον πραγματικό βαθμό απόδοσης των Μονάδων Επεξεργασίας 

Αποβλήτων που είναι στην ευθύνη λειτουργίας τους. .  

6. Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων ως βάση δεδομένων για 

πιθανή αξιοποίηση αποβλήτων στην κυκλική οικονομία, και σύνδεση του με το 

TAXIS. 

7. Θέσπιση και εφαρμογή κριτηρίων χρηματοδότησης «κυκλικών» επενδύσεων  

8. Διαμόρφωση προδιαγραφών δευτερογενών υλών και καυσίμων σε συνεργασία με 

την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης για την 

εφαρμογή των διεθνών προτύπων, και την έκδοση αντίστοιχων ελληνικών. 

9. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. 

10. Χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων  
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Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

Η επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των σχετικών διαδικασιών αποτελεί 

βασική προτεραιότητα για την ενεργοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και το 

ξεκλείδωμα της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. 

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προωθεί συστηματικά τη διαμόρφωση ενός 

συνεκτικού, απλού, ευέλικτου αλλά και αποτελεσματικού πλαισίου περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, σύμφωνο με τις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις.  

Κυριότερες Δράσεις 

 Εκπόνηση ειδικής μελέτης με τίτλο «Προτάσεις για την επιτάχυνση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μέσω της επαναξιολόγησης της κατάταξης έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον» και έκδοση Special Report.  

Κυριότερες θέσεις 

1. Ενεργοποίηση και λειτουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών. 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών 

αντίστοιχα. 

2. Αύξηση της συχνότητας συνεδριάσεων του Κεντρικού και των περιφερειακών 

Συμβουλίων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

(«πράξεων»). 

3. Ανάπτυξη προτύπων διαδικασιών αξιολόγησης Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και σύνταξης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και τα διεθνή 

περιβαλλοντικά πρότυπα.  

4. Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο για βελτίωση της διαθεσιμότητας και της 

πρόσβασης των αδειοδοτικών αρχών και ελεγκτών σε περιβαλλοντικά δεδομένα 

και χάρτες (π.χ. ισοβαθών, αρχαιολογικών περιοχών, ενάλιων αρχαιολογικών 

χώρων, τεχνικών δικτύων και υποδομών κ.ά.). Χρήση των αρχαιολογικών χαρτών 

από τις αδειοδοτούσες Υπηρεσίες, θα είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή των 

καθυστερήσεων έκδοσης των γνωμοδοτήσεων εκ μέρους των αρχαιολογικών 

Υπηρεσιών.  

5. Ενίσχυση στελεχιακού δυναμικού των διευθύνσεων αδειοδότησης της Κεντρικής 

και Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Αντιμετώπιση και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη συντονισμού της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειών στα 
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θέματα προσαρμογής και ενίσχυσης των υποδομών, και παραμένει κρίσιμο το ζήτημα 

προστασίας της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που εκτίθενται στον κίνδυνο «διαρροής 

άνθρακα».  

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς 

εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας στη 

διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.   

Κυριότερες Δράσεις 

 Τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  

 Συμμετοχή στη διαμόρφωση Εθνικών θέσεων για εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας και Κανονισμών για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών  

 Παρουσίαση θέσεων στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.  

 Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ενημέρωση των επιχειρήσεων σε σχετικές 

εκδηλώσεις.  

Κυριότερες Θέσεις : 

Αντιμετώπιση : 

1. Διεκδίκηση, μέσω της ΕΕ, της εφαρμογής μηχανισμού τιμολόγησης εκπομπών 

άνθρακα, αντίστοιχου του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών από 

αγορές χωρίς αντίστοιχα κόστη. (συμφωνία επί της εφαρμογής του άρθρου 6 του 

Paris Agreement’s Rulebook στην COP 25/26). 

2. Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/31/EU “nearly-zero energy buildings».  

3. Υλοποίηση Εθνικού σχεδιασμού «Ενέργεια και Κλίμα» και στόχων για κτίρια – 

Εξοικονομώ κατ’ οίκον. 

Προσαρμογή : 

1. Τακτική σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή. 

2. Ολοκλήρωση Περιφερειακών σχεδίων, επιτελική – διαπεριφερειακή προσέγγιση σε 

κρίσιμα ζητήματα όπως διαχείριση υδατικών αποθεμάτων, ποταμών, αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών 

Το 2018 εκδόθηκε η πρώτη ειδική μελέτη του Συμβουλίου «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η 

επιχειρηματική οπτική». Αποτυπώνει την επιχειρηματική οπτική για τους SDGs, την 

ετοιμότητα και την προθυμία των ελληνικών επιχειρήσεων να εντάξουν τους 17 SDGs στη 

στρατηγική, και τα πλάνα δράσης τους. Αναδεικνύονται οι SDGs με το μεγαλύτερο 
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ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, τα σημαντικότερα εμπόδια αλλά και προτάσεις για την 

υιοθέτησή τους από ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις.  

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το αναλυτικό special report του ΣΕΒ εδώ. 

Βιοποικιλότητα – Φορείς διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Η Ελλάδα διαθέτει το 1/3 περίπου της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα 

καλύπτεται σε ποσοστό 30% από περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η άρση του 

υφιστάμενου καθεστώτος ασάφειας λόγω έλλειψης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

και Σχεδίων Διαχείρισης είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο 

και για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Κυριότερες θέσεις : 

1. Υλοποίηση, χωρίς επιπλέον καθυστέρηση, των 23 Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών (ΕΠΜ) για επιμέρους ομάδες των 446 περιοχών Natura της χώρας 

2. Ισορροπημένη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων στα ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών  

3. Ανάπτυξη σχετικής εθνικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων με δυνατότητα 

συνεχούς επικαιροποίησης - Συνεισφορά των επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες 

μελέτες που έχουν ήδη εκπονήσει. 

10 Χρόνια Δράσης 

Για τα 10 Χρόνια Δράσης του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη οργανώθηκε 

επετειακή εκδήλωση στις 11 Ιουνίου 2019 με κεντρικό ομιλητή το Διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδας. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατέγραψε τις σημαντικότερες 

στιγμές στην πορεία του, και ανέδειξε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ (SDG 9)  
 

Ο Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ, 

διασφαλίζει τον ηγετικό ρόλο του Συνδέσμου στη διαμόρφωση, προώθηση και 

διαβούλευση θέσεων και προτάσεων σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, οικονομίας, 

επενδύσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Το πεδίο δράσης του Τομέα περιλαμβάνει 

ολόκληρο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (πχ βιομηχανία, μεταποίηση, 

ΤΠΕ, υπηρεσίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εμπόριο, ενέργεια, κατασκευές, κτλ), των 

αναπτυξιακών πολιτικών (πχ βιομηχανική πολιτική, κλαδικές πολιτικές, κτλ) αλλά και των 

εργαλείων δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για την χώρα σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50761/SPECIAL_REPORT_VIAN_25_1_2018.pdf
http://www.sevbcsd.org.gr/article/327/epeteiake-ekdelose-gia-ta-10-khronia-drases-tou-sumbouliou-seb-gia-te-biosime-anaptuxe
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Στόχος του Τομέα είναι να προάγει την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, την 

εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την τεχνολογική 

ανάπτυξη, την ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία, τη κυκλική οικονομία, τη 

χρηματοδότηση, αλλά και τις απαραίτητες αναπτυξιακές υποδομές και δίκτυα (πχ 

μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Ο Τομέας, στηρίζοντας το θεσμικό ρόλο του ΣΕΒ ως φορέα δικτύωσης και εκπροσώπησης 

της οργανωμένης επιχειρηματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

συνεργάζεται με τα αρμόδια θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση (πχ Υπουργεία, 

BUSINESSEUROPE, άλλους συνδέσμους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κτλ). Ταυτόχρονα, παρέχει 

απευθείας υπηρεσίες προς τα μέλη του Συνδέσμου όπως επιχειρηματική πληροφόρηση, 

δικτύωση εντός και εκτός Ελλάδας, προώθηση επενδυτικών ευκαιριών, πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, ανάδειξη θεμάτων στη δημόσια διοίκηση. 

Το διήμερο 23 & 24 Απριλίου 2018 ο ΣΕΒ διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Σχεδιάζουμε το 

μέλλον με επενδύσεις. Κερδίζουμε στον διεθνή ανταγωνισμό με πρακτικές λύσεις» 

θέλοντας να φέρει στο δημόσιο διάλογο τα συστατικά ενός προγράμματος επενδυτικών 

μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ανάδειξη των μηχανισμών, διαδικασιών και δομών που 

πρέπει να έχει η Ελλάδα ως προϋπόθεση για την κάλυψη του επενδυτικού κενού των 100 

δισ. ευρώ, σωρευτικά της περιόδου 2009-2017. Βάση της επενδυτικής μεταρρύθμισης 

αποτελεί η εργαλειοθήκη για τις παραγωγικές επενδύσεις και η εργαλειοθήκη για τη 

νεοφυή επιχειρηματικότητα που έχει ετοιμάσει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με εξωτερικούς 

συνεργάτες Οι επενδυτικές εργαλειοθήκες περιέχουν 230 καλές πρακτικές από 35 χώρες 

που μπορούν να επιταχύνουν 10 κατηγορίες επενδύσεων. 

Ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητο ένα επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία 

δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, το οποίο επιταχύνει τη 

σύγκλιση με τις πρακτικές της Ε.Ε και βελτιώνει τη συνολική επενδυτική απόδοση 

παράλληλα με τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων  

Η μελέτη του ΣΕΒ για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα ο Θαλάσσιος 

Χωροταξικός Σχεδιασμός, εντοπίζει αδυναμίες του και στοχευμένες παρεμβάσεις, για την 

ομαλή μετάβαση σε έναν ολοκληρωμένο θαλάσσιο σχεδιασμό για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων.  

Υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου, εθνικής κλίμακας, που θα εξισορροπεί 

την αναπτυξιακή διάσταση του θαλάσσιου χώρου και την προστασία των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων, θα αποφεύγει επικαλύψεις και αντιφάσεις με υφιστάμενα σχέδια του 

θαλάσσιου και παράκτιου χώρου και θα λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα τις τρεις διαστάσεις 

του θαλάσσιου χώρου, δηλαδή το βυθό, τη στήλη ύδατος και την επιφάνεια. 

Δείτε εδώ τη μελέτη. 

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52131/MELETI_final.pdf


 

Communication on Engagement 

REFERENCE PERIOD: 2018 – 2019 

 

 

15 

 

Το Industry 4.0 NOW Crowdhackathon, ο 1ος  Μαραθώνιος Καινοτομίας για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της βιομηχανίας, από 29 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου 2019  είναι 

μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας του ΣΕΒ. Στόχος της είναι να φέρει το οικοσύστημα 

καινοτομίας και startups πιο κοντά στην ελληνική βιομηχανία, να διερευνήσει δυνατότητες 

και σενάρια ψηφιακού μετασχηματισμού και να προωθήσει την καινοτομική ανάπτυξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Αντικείμενο του Μαραθωνίου είναι η εξεύρεση λύσεων, εφαρμογών, συστημάτων και 

επιχειρησιακών μοντέλων επί πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

επιχειρήσεις της βιομηχανίας και των συναφών προς αυτή, υπηρεσιών στους τομείς.  

Στο Industry 4.0 NOW Crowdhackathon απευθύνεται σε μηχανικούς παραγωγής, ερευνητές, 

προγραμματιστές, αναλυτές, designers, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη, 

φοιτητές, startups, καθώς και οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη 

υπηρεσιών και εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την 

ψηφιακή αναβάθμιση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το Μαραθώνιο μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Το Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ, «Bιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί», το 

διήμερο 18-19 Δεκεμβρίου 2019 αποτελεί το πρώτο σημείο κορύφωσης της πρωτοβουλίας 

διαρκείας του ΣΕΒ για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.  

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : 

 Συμπράξεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για το 

Industry 4.0. Ο ΣΕΒ έχει ήδη καλέσει την Πολιτεία σε συνεργασία, ώστε από κοινού 

με την παραγωγική βάση να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί ένα εθνικό 

πρόγραμμα για το Industry 4.0. Επίσης, έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση 

στρατηγικής που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.  

 Θεματικές εξειδικεύσεις. Ο ΣΕΒ εξειδικεύει την εθνική στρατηγική σε θέματα όπως 

το Έξυπνο Εργοστάσιο, το διασυνδεδεμένο δίκτυο εφοδιασμού, το ψηφιοποιημένο 

οικοσύστημα υγείας, τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, την ψηφιακή εμπειρία του 

πελάτη, τα δίκτυα 5G, το μέλλον της εργασίας στην ψηφιακή εποχή, τις ανάγκες σε 

ψηφιακές δεξιότητες, τον ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης, 

κλπ.  

 Συνεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει τη συστηματική τεχνική 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις προκλήσεις της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης. Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Περιφερειακών και 

Τοπικών Οργανώσεων που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, αυτή η ενημέρωση, 

μεταφέρεται και στην περιφέρεια. 

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ (SDG 16)  

https://www.crowdhackathon.com/4now/
https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/viomichaniko-synedrio-sev-18-19-dekemvriou-2019-hilton-athina-4i-viomichaniki-epanastasi-mia-efkairia-gia-ti-viomichania-pou-den-prepei-na-chathei/
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Για τον ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις που σέβονται κατά τρόπο ουσιαστικό, και όχι προσχηματικά, τη 

νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τις πρακτικές συμμόρφωσης, είναι οι μόνες που 

μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό, να προσελκύσουν επενδυτές και να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων. Η κανονιστική 

συμμόρφωση εκφράζει ένα ισχυρό μήνυμα της ηγεσίας μιας επιχείρησης και για το πού 

βρίσκεται σήμερα, αλλά κυρίως για το πού θέλει να πάει αύριο. Δεν αποτελεί τυπική μόνο 

υποχρέωση γι’ αυτό και πρέπει να εργαστούμε από κοινού ώστε να την κάνουμε 

“ελκυστική” και συνώνυμο της καλής φήμης κάθε επιχείρησης. 

Το 1ο Συνέδριο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος 

(ΣΕΚΑΣΕ), που έγινε το Σεπτέμβριο 2018 υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, ανέδειξε την κανονιστική 

συμμόρφωση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. 180 

σύνεδροι μεταξύ των οποίων Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στελέχη ανώτατης 

διοίκησης από τους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, της 

βιομηχανίας, του εμπορίου κ.ά. συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου 

χρήματος, τα ζητήματα της φοροαποφυγής και το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα 

επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Ιδιαίτερη συζήτηση αναπτύχθηκε σχετικά με το 

ρόλο του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για την εμπέδωση κουλτούρας 

συμμόρφωσης στην εταιρεία, αλλά και την, πλέον, αυξημένη προσωπική ευθύνη που έχει. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των Ευρωεκλογών 2019 ο ΣΕΒ οργάνωσε την 

καμπάνια #SEV4Europe με τίτλο: «Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα σε μια 

Ευρώπη που αλλάζει» και εξέδωσε ειδική έκδοση "Ευρωεκλογές 2019: Για μια ισχυρή 

Ελλάδα σε μια Ευρώπη με ευκαιρίες για όλους - 12 προτεραιότητες της επιχειρηματικής 

κοινότητας για την περίοδο 2019-2024". Η συμμετοχή στις εκλογές είναι κρίσιμη γιατί όσο 

πιο ικανή είναι η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο πιο 

δυναμικά θα υποστηριχθούν οι καίριες προτεραιότητες της παραγωγικής βάσης της χώρας 

και κατά προέκταση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και όλων των πολιτών.  

 

Ο ΣΕΒ με ευθύνη επιλέγει να δώσει ώθηση στον πολιτικό διάλογο με έμφαση σε 

πραγματικές και άμεσες προκλήσεις. Ειδικά σήμερα, που η Ελλάδα μετά από χρόνια 

επιδιώκει να σταθεροποιηθεί στις αγορές και να επανακτήσει την προοπτική ανάπτυξης, 

μπορούμε να συμβάλουμε και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, για το μέλλον μας. Για αυτό και κατ’ αρχήν προτρέπω τους Έλληνες πολίτες να 

συμμετάσχουν στην κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία. Και να συμμετάσχουν με 

αίσθημα ευθύνης, αναζητώντας τις βέλτιστες προτάσεις για την καλύτερη Ελληνική 

εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά όργανα. 

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/1o-synedrio-gia-tin-kanonistiki-symmorfosi-ypo-tin-aigida-tou-sev-2-10-2018/
https://twitter.com/hashtag/SEV4Europe?src=hash&lang=en
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Κατεβάστε εδώ την ειδική έκδοση του ΣΕΒ "Ευρωεκλογές 2019: Για μια ισχυρή Ελλάδα σε 

μια Ευρώπη με ευκαιρίες για όλους - 12 προτεραιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας 

για την περίοδο 2019-2024". 

Δείτε εδώ τα βίντεο της καμπάνιας. 

 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

Στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει θέσει ο ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030, ο 

Στόχος 16 περιλαμβάνει συγκεκριμένους υποστόχους για τη μείωση της διαφθοράς και της 

δωροδοκίας, την αύξηση της διαφάνειας κα της λογοδοσίας, τον περιορισμό των 

παράνομων χρηματικών ροών και την βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία. Για το 

ΣΕΒ, η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καίρια συνθήκη για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική 

ανάπτυξη, με κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία.  

 

Ειδικότερα οι θέσεις ΣΕΒ για την καταπολέμηση της διαφθοράς που επικαιροποιήθηκαν τη 

διετία 2018-2019 είναι: 

 Επέκταση της ηλεκτρονικοποίησης των διοικητικών διαδικασιών για την 

ελαχιστοποίηση της επαφής δημοσίων υπαλλήλων-πολιτών/επιχειρήσεων. 

 Εφαρμογή στην πράξη του ν. 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 

χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα. 

 Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου για ουσιαστική προστασία 

μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), τόσο στο δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα. 

 Εφαρμογή στην πράξη του θεσμικού πλαισίου για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 

στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση με βάση τα διεθνή πρότυπα και 

πρακτικές στον ιδιωτικό τομέα. 

 Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) για την υλοποίηση των 

προβλέψεων του υφιστάμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021 και συμμετοχή ΣΕΒ στη διαδικασία 

αναθεώρησής του. 

 Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα και πρόβλεψη για 

σταδιακή εκπαίδευση των στελεχών τους με διεθνώς αναγνωρισμένες 

πιστοποιήσεις (CIA κ.ά.). 

 Αξιοποίηση παραχθέντος υλικού από το έργο της τεχνικής βοήθειας του ΟΟΣΑ για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για τους δημοσίους λειτουργούς 

για τις πολιτικές και διαδικασίες και τον εντοπισμό πρακτικών διαφθοράς. 

 Υιοθέτηση όλων των συστάσεων της αξιολόγησης από της GRECO και της UNCAC. 

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52102/Euroekloges_format_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mdvIzVrq0xE&list=PLsCjxFkT1Ex2ggesclPpL7mtzZy7P4hds


 

Communication on Engagement 

REFERENCE PERIOD: 2018 – 2019 

 

 

18 

 

Οι δράσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν τόσο στοχευμένες παρεμβάσεις προς τη δημόσια 

διοίκηση, όσο και ενέργειες για την στήριξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και τη 

διάδοση καλών πρακτικών μέσω του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

όπου συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος. Ενδεικτικά, δείτε εδώ σχετικό Special Report για τον 

οδηγό καταπολέμησης της διαφθοράς σε κράτος και επιχειρήσεις, εδώ σχετική τοποθέτηση 

στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση της διαφθοράς και εδώ σχετική τοποθέτηση για το lobbying με διαφάνεια.  

 

Ρυθμιστικό Περιβάλλον 

O Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ συνέχισε την 

έκδοση και δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου του «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & 

Επιχειρήσεις». 

Σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να 

παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες 

ρυθμιστικές εξελίξεις στα πεδία της εργασιακής νομοθεσίας, της φορολογικής πολιτικής και 

των ευρύτερων θεμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος (πχ. λειτουργία αγοράς, 

διασφάλιση ποιότητας, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία, κ.ά.), εστιάζοντας 

αποκλειστικά στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε εδώ. 

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, από το 2017, πραγματοποιεί 

την ετήσια έρευνα γνώμης, με τίτλο «Ο σφυγμός του επιχειρείν», για την αξιολόγηση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. Οι κυριότεροι στόχοι της έρευνας είναι: 

α) η παρακολούθηση των εμποδίων στο επιχειρείν,  

β) η αποτύπωση της επίδρασης των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων και  

γ) η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τη 

δημόσια διοίκηση.  

Δηλαδή, η έρευνα καταγράφει με μετρήσιμο τρόπο την άποψη των επιχειρηματιών για τις 

βασικές παραμέτρους που καθορίζουν το βαθμό ελκυστικότητας του ελληνικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη προτάσεων για 

το πώς θα διευκολυνθεί στην πράξη η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και τι 

απαιτείται για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. 

Επιδίωξη του ΣΕΒ είναι αυτή η ετήσια έρευνα να αποτελέσει ένα αξιόπιστο και επιδραστικό 

εργαλείο για τη δημόσια διοίκηση, αλλά και την ίδια την επιχειρηματικότητα, στην 

https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esed
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/odigos-katapolemisis-tis-diafthoras-se-kratos-kai-epicheiriseis-25-iouliou-2017/
https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-melon-sev-kai-allon-foreon/etisio-synedrio-tou-ellinikou-institoutou-kata-tis-apatis-me-thema-leading-the-fight-against-fraud-04-05-2018/
https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-melon-sev-kai-allon-foreon/ekdilosi-syzitisi-tis-diethnous-diafaneias-ellados-kai-tou-ellinikou-syllogou-apofoiton-tou-london-school-of-economics-political-science-me-thema-lobbying-me-diafaneia-23-11-2018/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/miniaio-deltio-gia-to-rythmistiko-perivallon/
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αξιολόγηση της προόδου, ή της οπισθοχώρησης, που επιτυγχάνεται σε κρίσιμες 

παραμέτρους του επιχειρείν. 

Ειδικά στην έρευνα του 2018, η διεξαγωγή της οποίας συνέπεσε χρονικά με την 

ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 

2018 και την είσοδο στη μεταμνημονιακή εποχή, ζητήθηκε στους ερωτώμενους να 

υποδείξουν τις αναγκαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα και τις 

δράσεις που έπρεπε να αναληφθούν για την ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας. 

Χάρη στην ενεργό συμμετοχή περισσότερων από 650 επιχειρήσεων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, η επιχειρηματικότητα έδωσε τις δικές της εξηγήσεις για το βαθμό 

ελκυστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προτείνε 39 + 2 συγκεκριμένες 

προτάσεις άμεσης εφαρμογής που απαιτούνται για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στη 

δυναμική της οικονομίας και να ξεκλειδώσουν οι επενδύσεις. 

Μπορείτε να δείτε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και να 

κατεβάσετε εδώ το excel αρχείο με τα γραφήματα. 

Επιπλέον δείτε εδώ το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική οικονομία - Οικονομία & 

Επιχειρήσεις: Έρευνα του ΣΕΒ «Ο σφυγμός του επιχειρείν 2018»: «Η δουλειά των 

μεταρρυθμίσεων δεν τέλειωσε ακόμη». 

Τέλος η αντίστοιχή έρευνα του 2019 έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της 

αναμένεται να ανακοινωθούν συντόμως.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (SDG 17)  
 

Ο ΣΕΒ ανέλαβε την πρωτοβουλία να βοηθήσει έμπρακτα τους Έλληνες επιχειρηματίες να 

ενισχύσουν τις εξαγωγές τους. 

Σύστησε το ExportReady, ένα πλέγμα στοχευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών που 

βασίζονται σε αντίστοιχες καλές πρακτικές του εξωτερικού και σε επιτυχημένα 

παραδείγματα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων μελών του.  

Ο πρώτος πυλώνας, το ExportReady Master, έχει ως στόχο την ενημέρωση των 

επιχειρήσεων από επιτυχημένα στελέχη της αγοράς για θέματα  εσωτερικής οργάνωσης, 

εξαγωγικής στρατηγικής και επιτυχημένων πρακτικών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα εξειδικευμένων γνώσεων που παρέχονται από επιτυχημένα στελέχη της 

αγοράς για θέματα  εσωτερικής οργάνωσης, εξαγωγικής στρατηγικής και επιτυχημένων 

πρακτικών. 

Στο δεύτερο πυλώνα, το ExportReady Discover, παρέχεται εις βάθος πληροφόρηση, μέσω 

γενικών και κλαδικών μελετών, για τις  αγορές-στόχους των  Ελλήνων εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, για τις παγκόσμιες τάσεις ανά κλάδο καθώς και για σημαντικά έργα 

υποδομών στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν ελληνικές εταιρίες ανά την υφήλιο. 

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51058/5_Business_Pulse_results_press_conference_clean.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51058/1Business_pulse_graphs_press.xlsx
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/erevna-tou-sev-o-sfygmos-tou-epicheirein-2018-i-douleia-ton-metarrythmiseon-den-teleiose-akomi-4-oktovriou-2018/
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Ο τρίτος πυλώνας, το ExportReady Connect, επικεντρώνεται στις υπηρεσίες δικτύωσης και 

στις επιχειρηματικές συνεργασίες. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών 

διοργανώνονται επιχειρηματικές αποστολές με στόχο την προώθηση των εξαγωγών. Ο 

κοινός προγραμματισμός των επισκέψεων, ο συντονισμός και η ουσιαστική συνδρομή της 

πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου έχουν φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται αφορούν σε: 

 Ενημερωτικές συναντήσεις για τις προοπτικές, τις εξαγωγικές διαδικασίες και τις 

εμπορικές πρακτικές σε χώρες – στόχους. 

 Επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και εξωτερικό, με βάση τις ανάγκες των 

μελών των ΣΕΒ.  

 Ανίχνευση εξαγωγικών ευκαιριών σε επιλεγμένες χώρες – στόχους μέσω του 

διεθνούς δικτύου του ΣΕΒ και ενημέρωση των μελών για απευθείας (Β2Β) 

διερεύνηση.  

 Ευκαιρίες χρηματοδότησης: εξαγωγών που προσφέρουν ελληνικά και διεθνή 

τραπεζικά ιδρύματα.  

 Πρόγραμμα Μεντόρων: Σύνδεση ανερχόμενων εξαγωγέων με κορυφαίους 

επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΒ με σκοπό 

τη διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών σε εταιρίες που έχουν 

πρόσφατα ξεκινήσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα. 

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Οι επιχειρήσεις καλύπτουν 

το κόστος μετάβασης και διοργάνωσης. 

Ειδικότερα, το διάστημα 2018-2019 οι Υπηρεσίες Εξωστρέφειας διοργάνωσαν 6 

εργαστήρια τα οποία παρακολούθησαν 366 στελέχη, ενώ εκπόνησαν 29 Μελέτες 

Διεθνών Αγορών και 59 Κλαδικές Μελέτες. 

Επιπλέον μέσω του ExportReady Connect, πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές 

αποστολές σε 13 χώρες στις οποίες έλαβαν μέρος 156 συμμετέχοντες. Στο σύνολο 

οργανώθηκαν 1270 B2B συναντήσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το ½ των 

επιχειρήσεων επέστρεψαν με διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Τομέα Εξωστρέφειας του ΣΕΒ μπορείτε να βρείτε εδώ. 

https://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/10a/

