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Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ιδρύθηκε το 2008, από μέλη του ΣΕΒ, με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό
σύνδεσμο μεταξύ των επιχειρήσεων που θέλουν και μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό
ρόλο στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
Στόχοι του Συμβουλίου είναι:
• Η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο, ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας,
σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης,
• Η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας προς την
κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
• Η ολοκληρωμένη προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης εντός του επιχειρηματικού
κόσμου, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών.
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο του World
Business Council for Sustainable Development που είναι συνομιλητής από μεριάς των
επιχειρήσεων για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.
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2015 - 2016 : Νέο πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης
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Σήμερα :

• Περίπου 1.6 δις άνθρωποι εξαρτώνται για την διαβίωσή τους από τα
δάση.
• Τα δάση είναι το φυσικό περιβάλλον για το 80% των ειδών της γης.
• Από το 2015, 23.000 είδη φυτών, μυκήτων και ζώων απειλούνται με
εξαφάνιση.

Μέχρι το 2030 :

Να διασφαλιστεί η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση
των οικοσυστημάτων και των δασών, να καταπολεμηθεί η
Να
προωθηθεί σημαντικά
η ανάπτυξη
των υποδομών,
ερημοποίηση
και να αναστραφεί
η υποβάθμιση
του η
εκβιομηχάνιση
η καινοτομία.
εδάφους
και τηςκαι
βιοποικιλότητας.
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Ανασκόπηση προόδου το 2018

2017 : Η κατάσταση σήμερα

Source: Spaceship Earth report / DNV GL
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Η απώλεια βιοποικιλότητας ως επιχειρηματικό
ρίσκο
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Φυσικό κεφάλαιο και επιχειρήσεις
Το φυσικό κεφάλαιο
παρέχει τους
απαραίτητους πόρους
για τον πλανήτη, την
κοινωνία και τις
επιχειρήσεις
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Οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από το φυσικό κεφάλαιο.
Ενώ η μέτρηση των επιπτώσεων στο φυσικό κεφάλαιο αποτελεί κοινή
πρακτική, δεν έχει επαρκώς αναδειχθεί το ρίσκο από την υποβάθμιση
του φυσικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις (π.χ. απαιτήσεις σε νερό για
διαδικασίες παραγωγής)

WBCSD : Natural Capital Protocol
Το Πρωτόκολλο παρέχει την μεθοδολογία για τον
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των άμεσων και
έμμεσων επιπτώσεων και εξαρτήσεων των
επιχειρήσεων από το φυσικό κεφάλαιο

Natural Capital Hub
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The Natural Capital Protocol Framework
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Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
Τον Μάιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα στρατηγική που
καθορίζει το πλαίσιο δράσης της για την επόμενη δεκαετία.
 Γενικός στόχος : Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης
των οικοσυστημάτων στην ΕΕ μέχρι το 2020 και αποκατάστασή τους στον
βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην
αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.

ΦΕΚ 2383Β/14 : Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και
Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας (2014−2019).
 Δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
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Συμβολή Επιχειρήσεων - Καλές πρακτικές
Εκπόνηση μελετών Βιοποικιλότητας για αναγνώριση και λήψη απαραίτητων
μέτρων προστασίας για δραστηριότητες εντός ή πλησίον προστατευόμενων
περιοχών, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς/ιδρύματα.
 Καταγραφή βασικότερων ειδών χλωρίδας και πανίδας
 Καθορισμός βασικότερων απειλών, στόχων και εφαρμογή μέτρων προστασίας
 Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας (βάσεις δεδομένων, δείκτες, καλές πρακτικές)
 Καινοτόμες δράσεις προστιθέμενης αξίας
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Life – Στυμφαλία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας που δημιουργούν αξία για την τοπική
οικονομία και κοινωνία.
Συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών (Δημόσιου και Ιδιωτικού
χαρακτήρα)
• Εκμετάλλευση της βιομάζας (ξερά καλάμια της λίμνης, υπολείμματα
καλλιεργειών, κλπ.),
• Εκμετάλλευση ανανεώσιμων φυσικών πόρων
• Χαμηλής έντασης επιχειρηματικές δραστηριότητες
• Επιστροφή μέρους των εσόδων για τη διαχείριση
της λίμνης
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Θέσεις Συμβουλίου για την Εθνική στρατηγική
Ανάγκη για Μελέτες βάσης: Δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την
εκπόνηση μελετών βάσης. Ανάπτυξη σχετικής εθνικής βάσης γεωχωρικών
δεδομένων με δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης. Συνεισφορά των
επιχειρήσεων μέσω των αντίστοιχων μελετών που έχουν ήδη εκπονήσει.
Αξιοποίηση καλών πρακτικών : συλλογή και αξιοποίηση ως case studies,
παραδειγμάτων εταιρειών που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές
Θέσπιση κινήτρων για την διευρυμένη εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης
Βιοποικιλότητας από τις επιχειρήσεις.
Ενσωμάτωση διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων για τη διατήρηση και
προστασία της βιοποικιλότητας (όπως του World Business Council for Sustainable
Development) στο απαραίτητο υποστηρικτικό πλαίσιο εφαρμογής (π.χ. σε
κατευθυντήριες οδηγίες)
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Συμπεράσματα
• Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα και
αναγνωρίζεται στους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην
«Ατζέντα 2030 ».
• Παρά το γεγονός ότι η αξία της προστασίας του φυσικού κεφαλαίου
γίνεται όλο και πιο εμφανής στις επιχειρήσεις, η Εθνική Στρατηγική και
το Σχέδιο Δράσης δεν έχει στην πράξη προχωρήσει
• Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη διαθέτει μέσω των Εταιριών
– Μελών του, τεχνογνωσία για την υποστήριξη εφαρμογής στην πράξη
της Εθνικής Στρατηγικής
• Η εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου θα λειτουργήσει καταλυτικά για
δράσεις, όπως η σημερινή, με χαρακτηριστικά :
 αξιοποίησης του χρηματοδοτικού πλαισίου, προς όφελος του περιβάλλοντος,
της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας
 μεταστροφής του κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνης και μη εποικοδομητικού
διαλόγου, σε κοινές δράσεις με ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκομένων
μερών
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
http://www.sevbcsd.org.gr/

