
 

Έρχεται το 1ο ATHENS ESG FORUM στις 5 Ιουλίου 

Ανοίγει η συζήτηση για την εφαρμογή κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

 

Το 1o Athens ESG Forum, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, 

ανοίγει τη συζήτηση για τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή των κριτηρίων 

ESG στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

Οι αλλαγές που έπονται της εφαρμογής των κριτηρίων ESG αρχικά θα επηρεάσουν κυρίως 

τις εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά σε συνδυασμό με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία, 

σταδιακά αναμένεται να επιδράσουν ακόμα και στον τρόπο λειτουργίας και 

χρηματοδότησης των μη εισηγμένων εταιρειών, αλλά και των οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Βασικό ζητούμενο των ESG είναι η εναρμόνιση της επιχειρηματικότητας στους 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, καθώς και στους δείκτες εταιρικής 

διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο τη επίτευξη της βιωσιμότητας ήτοι, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την απόδοση προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία στο πλαίσιο της 

διάφανης και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Μάλιστα κατά τη χρονιά που μας πέρασε, 

η οποία χαρακτηρίστηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, εντάθηκε 

δραματικά η απαίτηση για βιώσιμη χρηματοδότηση, αφού πλέον ολοένα και περισσότερα 

επενδυτικά σχήματα επιλέγουν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια 

ESG.  

Οι διοικητικές ομάδες και τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων είναι εκείνοι, οι οποίοι θα 

κληθούν να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στη νέα εποχή των ESG και το συνέδριο της 5ης 

Ιουλίου είναι μια καλή αφορμή για να ενημερωθούν για το πώς θα προετοιμαστούν 

κατάλληλα.  

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία του CSR Hellas και τελεί 

υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ένωσης Θεσμικών 

Επενδυτών (ΕΘΕ) και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), με την τιμητική υποστήριξη του 

Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Sciences. 

Διοργανώτρια του συνεδρίου είναι η εταιρεία BOUSSIAS. Χρυσός Χορηγός είναι η EY. 

Χορηγοί οι εταιρείες ΔΕΠΑ και Priority. Υποστηρικτής η Dell Technologies. Χορηγός 

επικοινωνίας η Global Sustain. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.Athens-

ESG-Forum.gr 

http://www.athens-esg-forum.gr/
http://www.athens-esg-forum.gr/

