Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων
Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)
«Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του
εστιάζουν τις προσπάθειές τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξή, έως το έτος 2020. Οι
εννέα τομείς προτεραιότητάς του, βασισμένοι στα καλύτερα διαθέσιμα
επιστημονικά στοιχεία, παρουσιάζουν πού απαιτείται περισσότερο η δράση των
επιχειρήσεων και πού οι λύσεις, από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου,
μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτύπωμα. Έχουμε θέσει επιτακτικούς
κοινωνικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθούν έως το έτος
2020, αν θέλουμε να μετασχηματιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο σε αληθινά
βιώσιμες κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι το Action2020 προσφέρει στην πρωτοβουλία
Sustainable Greece 2020 ένα σημαντικό πλαίσιο που μπορεί να συνεισφέρει και
στις δύο πλατφόρμες, προκειμένου να δημιουργήσουν μεγάλης έκτασης
αποτύπωμα, έναντι των βασικών προκλήσεων της Βιωσιμότητας. Το Action2020
θα βοηθήσει τη Sustainable Greece 2020 να εστιάσει τις προσπάθειές της στη
δράση, βασισμένη στο έργο της, προκειμένου να δημιουργήσει τις σωστές
μεθοδολογίες και τα κατάλληλα εργαλεία, για να διασφαλίσει ότι αυτά
υποστηρίζουν την ανάπτυξη των πολιτικών και των λύσεων από την πλευρά των
επιχειρήσεων, με σημαντικό αποτύπωμα έναντι των κύριων προκλήσεων στους 9
τομείς προτεραιότητας. Οι προτεραιότητες της πρωτοβουλίας Sustainable Greece
2020 ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές και της ευρωπαϊκές πολιτικές. Το WBCSD
ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Sustainable Greece 2020 για την ανάπτυξη των
νέων επιχειρηματικών λύσεων, με εφαρμογή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες καθιστούν τις πιο βιώσιμες επιχειρήσεις πιο
επιτυχημένες, προωθούν τη μεγαλύτερη κοινωνική ευημερία και προστατεύουν
την ομορφιά και τη λειτουργικότητα της βιόσφαιρας, από την οποία εξαρτόμαστε
απόλυτα».

Δήλωση Dr. Guenther Bachmann, Γενικού Γραμματέα, German Council for
Sustainable Development (RNE)
«Σαν επαγγελματίας στο χώρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τη Γερμανία, είμαι
πολύ εντυπωσιασμένος από την αφοσίωση των ελληνικών Πρωτοβουλιών, οι
οποίες προωθούν την Εταιρική Υπευθυνότητα στο πεδίο της Βιωσιμότητας. Το
German Council for Sustainable Development, ένα φορέα που απαρτίζεται από
πολλούς κοινωνικούς εταίρους και ο οποίος εξουσιοδοτείται από την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, στηρίζει αυτή τη σημαντική πολιτική και κοινωνική
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καινοτομία. Ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής και τραπεζικής κρίσης - με τα
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κτλ. προβλήματα - η ελληνική
Πρωτοβουλία τόσο έξοχα υπογραμμίζει ότι η Βιωσιμότητα δεν αποτελεί
πολυτέλεια, αλλά ένα τρόπο να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί των πόρων και οι
οικονομικοί περιορισμοί. Είμαι πεπεισμένος ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για ένα
Βιώσιμο Μέλλον προσφέρουν νέες ευκαιρίες για ακμάζουσες πράσινες οικονομίες,
αξιοπρεπή εργασία και ευημερία. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς
παρατηρούμε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας που πρώτα εισήγαμε στη Γερμανία,
υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε εδώ στην Ελλάδα. Μαζί θα προσπαθήσουμε για τη
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Βιωσιμότητας.
Το QualityNet Foundation και η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ τήρησαν μια οραματική
θέση, υιοθετώντας σημαντικές σχετικές αποφάσεις της ΕΕ. Εμείς, στη Γερμανία,
παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν ως Sustainable Greece
2020 και την εισαγωγή του Δείκτη Βιωσιμότητας, προχωρήσαμε περαιτέρω στην
εξειδίκευση του Κώδικα Βιωσιμότητας, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ανταλλάξουμε τις
εμπειρίες μας και να συνεργαστούμε για να δώσουμε το καλό παράδειγμα
ευρωπαϊκής συνεργασίας και να αναδείξουμε τις καινοτόμους μεθόδους μας για
την ενδυνάμωση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και του συστηματικού
διαλόγου, αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Δηλώσεις Φορέων
Δήλωση Αντιπρoέδρου ΣΕΒ & Προέδρου ΣΕΒ Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ.
Ευθύμιου Βιδάλη
«Ο ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στηρίζουν έμπρακτα την
πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, που έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να
αναζωογονήσει το όραμα για μια Βιώσιμη Οικονομία, που θα εγγυάται μια Βιώσιμη
Κοινωνία με προοπτική και μέλλον. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο μοχλό για τη διάχυση των αρχών της Bιώσιμης
Ανάπτυξης και της κοινωνικής λογοδοσίας σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής
κοινότητας. Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα στο
μέτωπο της αδειοδότησης (περιβαλλοντικής, εγκατάστασης και λειτουργίας
επιχειρήσεων), αναγνωρίζουν την ωριμότητα και ικανότητα αλλά και μεταφέρουν
στον επιχειρηματικό κόσμο την πρωταρχική ευθύνη να ανταποκριθεί οργανωτικά
και διαχειριστικά στις σύγχρονες διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας. Στο
πλαίσιο αυτό, και εκπροσωπώντας τις σύγχρονες οργανωμένες επιχειρήσεις,
δεσμευόμαστε να συμβάλουμε ενεργά, μέσα από την πρωτοβουλία Sustainable
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Greece 2020, για την ανάπτυξη εκείνων των εργαλείων και των κατάλληλων
μεθοδολογιών, ώστε και οι μικρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας να ενισχυθούν
αποτελεσματικά για να ανταποκριθούν στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
αυξημένης λογοδοσίας και κοινωνικής ευθύνης».

Δήλωση Προέδρου ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνου Φρουζή
«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ανοίγεται μια νέα προοπτική για την χώρα μας
και το επιχειρείν, και ως εκ τούτου σύσσωμος ο κλάδος Υγείας οφείλει να
δηλώσει το παρόν και να αποτελέσει ενεργό συνδιαμορφωτή των εξελίξεων σε
έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Ευρώπης, τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Ο ΣΦΕΕ δεσμεύεται να συνεργαστεί ενεργά με όλους τους εταίρους
προκειμένου οι τελικές προτάσεις να είναι προς όφελος της κοινωνίας, των
πολιτών και του επειχειρείν».

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου
«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως έννοια, αλλά και ως ακολουθούμενη πρακτική στο
επιχειρηματικό γίγνεσθαι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άσκηση υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας και πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή της κάθε
επιχείρησης.
Είναι ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, να καλλιεργήσουμε μια επιχειρηματική
κουλτούρα που θα συνδέει το ειδικό με το γενικό, το μερικό με το όλον, το
οικονομικό κέρδος με το κοινωνικό όφελος. Μια φιλόδοξη και δημιουργική
επιχειρηματική κουλτούρα που θα καινοτομεί, θα παράγει πλούτο και θα
δημιουργεί θέσεις εργασίας. Μια επιχειρηματική κουλτούρα με συνείδηση της
κοινωνικής της ευθύνης που θα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα
και στην τεχνολογία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της
ευημερίας των επόμενων γενεών.
Εναπόκειται, στις ίδιες τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν έγκαιρα στις αλλαγές
του οικονομικού περιβάλλοντος, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία,
ενεργώντας με υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία. Εναπόκειται, σ’ όλους
εμάς τους θεσμικούς παράγοντες να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε αυτές τις
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, χαράσσοντας μια νέα δημιουργική πορεία που θα
απελευθερώσει το τεράστιο παραγωγικό δυναμικό της χώρας μας, θα
προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα καταστήσει την οικονομία μας περισσότερο
δυναμική και ανταγωνιστική».
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