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Το πλαίσιο 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα 
πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της 
επιτρέψει όχι µόνο να βγει από τη κρίση αλλά κυρίως να δηµιουργήσει τις βάσεις µιας 
Βιώσιµης Οικονοµίας, η οποία θα µπορεί να διασφαλίσει τη Κοινωνική Συνοχή µέσω της 
ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονοµία-Κοινωνία- Περιβάλλον.  Η τρέχουσα 
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι η βιωσιµότητα αποτελεί βασικό 
παράγοντα για τα χρηµατοπιστωτικά µας συστήµατα και την οικονοµία ως σύνολο. Συνεπώς 
χρειαζόµαστε ένα µοντέλο Βιώσιµης Ανάπτυξης µε άξονες τη καινοτοµία, την 
ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, για µια κοινωνία ευηµερίας χωρίς αποκλεισµούς. 
Θεωρούµε πως είναι απαραίτητη η συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων και η 
συνεργασία της ιδιωτικής και της δηµόσιας πρωτοβουλίας  προκειµένου να καταλήξουµε 
στη σύνθεση και  ανάπτυξη συγκεκριµένων προτάσεων και δράσεων που συµβάλλουν σε µία  
Βιώσιµη Κοινωνία. 

Όραµα  και Στόχοι  

Αναλαµβάνουµε µια εµβληµατική πρωτοβουλία µε τίτλο «Sustainable Greece 2020», η 
οποία αποσκοπεί να προωθήσει τη βιώσιµη ανάπτυξη σύµφωνα µε τις βασικές 
κατευθύνσεις και προτεραιότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η 
οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος 
αναπτύσσονται ισόρροπα.  Προσβλέπουµε στην ανάπτυξη ενός συστηµατοποιηµένου 
∆ιαλόγου µε τους κύριους εκπροσώπους των επιχειρηµατικών φορέων και των 
κοινωνικών εταίρων, ο οποίος θα συµβάλλει στη δηµιουργία µεθοδολογιών και 
εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας µας προς την Βιώσιµη Ανάπτυξη 
τόσο σε µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο.  

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  

Ο διάλογος θα εστιάσει στη δηµιουργία ενός policy paper, το οποίο θα προωθηθεί στα 
αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα προκειµένου να αξιοποιηθεί στη διαµόρφωση της 
νοµοθετικής διαδικασίας. Στόχος είναι οι απόψεις και οι δεσµεύσεις των ενδιαφερόµενων 
µερών που συµµετείχαν στη διαδικασία διαλόγου να συνδράµουν στη χάραξη µιας εθνικής 
στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα.  

Στα κύρια αποτελέσµατα του διαλόγου περιλαµβάνονται επίσης το Παρατηρητήριο 
Βιωσιµότητας, ο ∆είκτης Βιωσιµότητας και ο Μηχανισµός Καταγραφής Κοινωνικών 
Αναγκών, που θα αποτελέσουν τα εργαλεία τα οποία θα υποστηρίξουν τους Οργανισµούς 
και τις επιχειρήσεις να ενσωµατώσουν πολιτικές Βιωσιµότητας & Υπεύθυνης 
Επιχειρηµατικότητας, στηρίζοντας στην πράξη τη  Κοινωνική Συνοχή. 
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Στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» συµµετέχουµε όλοι εµείς, επιχειρηµατικοί 
και επαγγελµατικοί φορείς, Ακαδηµαϊκή Κοινότητα και Κοινωνία  Πολιτών µε σκοπό:  

� την ανάδειξη και αξιοποίηση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας,  

� την καταγραφή των εµποδίων ανάπτυξης και των µέτρων που στηρίζουν την 
πραγµατική οικονοµία, µειώνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης και 
είναι συµβατά µε µακροχρόνιους στόχους βιωσιµότητας. 

� τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας των αποφάσεων πολιτικής. 

� την περαιτέρω προώθηση καινοτόµων ιδεών και πρωτοβουλιών σε ζητήµατα 
διακυβέρνησης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής τεχνολογίας, τόσο 
στον ιδιωτικό, όσο και στον δηµόσιο τοµέα. 

∆εσµευόµαστε να συµβάλλουµε: 

� στην επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας. 

� στην ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας για βιώσιµη ανάπτυξη, µε έµφαση στον 
διάλογο µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων. 

� στη βελτίωση των δηµόσιων πολιτικών και δράσεων, ώστε να δηµιουργούν καλύτερες 
συνθήκες διακυβέρνησης και ανάπτυξης. 

� στην εκπόνηση και υποστήριξη Οδικού Χάρτη (Roadmap), λαµβάνοντας υπόψη της τρείς 
συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης, την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

� στη σταδιακή µετάβαση σε µια οικονοµία «αληθινής αξίας», η οποία θα ενσωµατώνει τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη/οφέλη στα οικονοµικά της αποτελέσµατα. 

� στην ανάπτυξη της συνεργασίας σε πρωτοβουλίες που συµβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης, προσβλέποντας στην επιστηµονική και τεχνολογική 
συνεργασία, µε έµφαση στον περιορισµό των περιβαλλοντικών κινδύνων και στην 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

� στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης αναπτύσσοντας περισσότερες 
πρωτοβουλίες και στρατηγικές προσεγγίσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και τις ορθές 
πρακτικές. 

 

 

 

 

 


