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Συνοπτική Εισαγωγή 

Κύριοι σκοποί του ΣΕΒ, που αποτέλεσαν κατευθυντήριες γραµµές για τη 

δραστηριότητα της ∆ιοίκησης είναι: Πρώτον, να συµβάλει στη δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεύτερον, 

να παρέχει συγκεκριµένες υπηρεσίες προς τα µέλη του. Για να προωθήσει τους 

στόχους αυτούς αναπτύσσει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων µε τις ακόλουθες 

κατηγορίες αποδεκτών: 

Τα µέλη 

Το κράτος 

Οι κοινωνικοί εταίροι 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και το ∆ιεθνές Περιβάλλον 

Οι άλλες βιοµηχανικές και επαγγελµατικές οργανώσεις 

Η κοινή γνώµη και τα ΜΜΕ 

Στην παρούσα ΄Εκθεση περιγράφονται οι δράσεις του ΣΕΒ κατά το διάστηµα Μάιος 

2002- Μάιος 2003.  

 

Στον τοµέα αυτό επιδιώχθηκε:  

Πρώτον να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των µελών στη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων και δεύτερον, να αναβαθµισθούν και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που 

παρέχει ο ΣΕΒ προς τα µέλη του. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο επισηµαίνονται 

ιδιαίτερα:  

 

 Η ανανέωση της λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ και η ευκαιρία 

που δόθηκε στο Γενικό Συµβούλιο να ακούσει και να συζητήσει,  µε αρµόδιους 

κυβερνητικούς παράγοντες και ανώτατα στελέχη της ∆ηµόσιας ζωής, κρίσιµα 

ζητήµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις. Σε Γενικά Συµβούλια του ΣΕΒ συµµετείχαν 

οι εξής: Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών Ν. Χριστοδουλάκης, Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ∆. Ρέππας, ΥΠΕΧΩ∆Ε Β. Παπανδρέου, ο 

Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γενικός Γραµµατέας ΥΠΟΟ 

Γεώργιος Κανελλόπουλος και ο ∆/νων Σύµβουλος του «ΑΘΗΝΑ 2004» Γιάννης 

Σπανουδάκης.  

 

ΜΕΛΗ 
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 • Η σύσταση και η λειτουργία οµάδων εργασίας στις οποίες συµµετέχουν πολλά 

µέλη του ΣΕΒ, τα οποία µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους συνέβαλαν στην 

παραγωγή αποτελεσµατικού έργου. Ενδεικτικά τα θέµατα που απασχόλησαν τις 

οµάδες εργασίας ήταν τα φορολογικά, η ενέργεια, τα αναπτυξιακά κ.λ.π.   

Παράλληλα συνεχίσθηκε η προσπάθεια στους ακόλουθους τοµείς: 

 

 • Αναπτύχθηκε πλήρως η ηλεκτρονική επικοινωνία µε τα µέλη. 

 • Συνεχίσθηκε ο εµπλουτισµός της ιστοσελίδας του ΣΕΒ, η οποία περιλαµβάνει ένα 

πλήθος πληροφοριών τόσο για τον ΣΕΒ όσο και για γενικότερα ζητήµατα που 

αφορούν την ελληνική οικονοµία και τις επιχειρήσεις.  Η ηλεκτρονική σελίδα του 

ΣΕΒ ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση. 

 

 • ∆ιοργανώθηκε πλήθος Ηµερίδων και Εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή µεγάλου 

αριθµού επιχειρήσεων στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων αλλά και στο 

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.  

 

 • Στην ίδια κατεύθυνση συνεχίσθηκε η λειτουργία του δικτύου Πράξη, το οποίο 

προώθησε σηµαντικές συµφωνίες τεχνολογικής συνεργασίας ελληνικών και ξένων 

επιχειρήσεων.  

 

 • Τέλος ενισχύθηκε και δραστηριοποιήθηκε δυναµικά η ΄Ενωση Εισηγµένων 

Εταιριών Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΕΕΧΑΑ). 

 

Μια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες του ΣΕΒ είναι οι συνεχείς παρεµβάσεις 

του για τη διαµόρφωση πολιτικών, οι οποίες συµβάλλουν στη δηµιουργία 

περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι παρεµβάσεις 

αυτές πραγµατοποιούνται τόσο σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή των γενικών 

κατευθύνσεων της οικονοµικής πολιτικής και των αναγκαίων µέτρων που πρέπει να 

ληφθούν όσο και σε επίπεδο συγκεκριµένων ρυθµίσεων. Η ∆ιοίκηση τοποθετήθηκε 

δηµόσια σε όλα τα µείζονα ζητήµατα της οικονοµικής πολιτικής. Υποστήριξε 

συγκεκριµένες θέσεις και προώθησε λύσεις.  Για να το επιτύχει πραγµατοποίησε 

πλήθος συναντήσεων της ∆ιοίκησης µε τους αρµόδιους κυβερνητικούς παράγοντες 

όπου ετέθησαν τα ζητήµατα που αφορούν την οικονοµική πολιτική. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι συναντήσεις µε τον Πρωθυπουργό, µε τους Υπουργούς Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, Εργασίας, Ανάπτυξης. Οι θέσεις του ΣΕΒ προωθούνται εξάλλου 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
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σε όλα τα επίπεδα µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του σε πλήθος ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων και Επιτροπών του ∆ηµόσιου Τοµέα. Τα κύρια ζητήµατα που 

αναδείχθηκαν και αντιµετωπίσθηκαν ήταν: 

 

 • Αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος. Πάγια θέση του ΣΕΒ, την οποία 

συνέχισε να υποστηρίζει, είναι η ανάγκη αναµόρφωσης του φορολογικού 
συστήµατος µε κύριες κατευθύνσεις την απλοποίηση, τη σταθερότητα του 

συστήµατος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την πάταξη της φοροδιαφυγής, 

τον περιορισµό του κόστους των φορολογικών υπηρεσιών και τον περιορισµό της 

φορολογικής επιβάρυνσης µε µείωση των συντελεστών. Η Κυβέρνηση 

ανταποκρίθηκε εν µέρει στην ανάγκη βελτίωσης του φορολογικού περιβάλλοντος 

και προχώρησε στην πρώτη φάση της φορολογικής µεταρρύθµισης. Ο ΣΕΒ είχε  

τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η φορολογική µεταρρύθµιση πρέπει να 

προχωρήσει άµεσα γιατί το φορολογικό σύστηµα αποτελεί βάρος στην οικονοµία 

και τροχοπέδη στην επιχειρηµατικότητα.  Είναι δε αναποτελεσµατικό στην 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.  Οι προβλέψεις των δύο νέων φορολογικών 

νόµων έχουν σωστή στόχευση.  Ο ΣΕΒ  συµµετείχε ενεργά στον κοινωνικό διάλογο 

για τη φορολογική µεταρρύθµιση και παρουσίασε πειστικά τις θέσεις και προτάσεις 

του τόσο στις ειδικές επιτροπές όσο και στην κεντρική επιτροπή κοινωνικού 

διαλόγου. 

    

 • Απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Εκτιµώντας ότι οι σχέσεις 

των επιχειρήσεων µε την δηµόσια διοίκηση και ότι τα µεγάλα προβλήµατα που 

δηµιουργεί η γραφειοκρατία αποτελούν τη στιγµή αυτή ένα από τα σηµαντικότερα 

αντικίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ο ΣΕΒ επέµεινε ιδιαίτερα στο 

ζήτηµα αυτό. Η ∆ιοίκηση του ΣΕΒ και στελέχη της Υπηρεσίας του σε προσωπικές 

επαφές µε τους Υπουργούς και αρµόδια στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µε 

γραπτές παρεµβάσεις επεδίωξαν την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών του κράτους, 

που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και δηµιουργούν 

γραφειοκρατικά εµπόδια, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 

 
 • Απελευθέρωση αγορών. Η απελευθέρωση των αγορών είναι µια από τις 

σηµαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία. 

Σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει για την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών.  

Όµως το άνοιγµα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 

µεταφορών καθυστερεί.   
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 √ Τηλεπικοινωνίες 

 Προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον τοµέα, ο ΣΕΒ υποστήριξε ότι θα 

πρέπει να µειωθεί η πάγια αµοιβή που καταβάλλουν στον ΟΤΕ οι νέες εταιρίες  

τηλεπικοινωνιών, που παρέχουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. 

 

 √ Λειτουργία απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

 Η ελληνική νοµοθεσία έχει εναρµονισθεί µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ε.Ε. 96/92 που θέτει τις βασικές αρχές για την απελευθέρωση των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη µέλη. 

 

 Ο σχετικός νόµος (2773/99) στηρίζεται στη διαδικασία αδειοδοτήσεων, δηλαδή 

στην κάλυψη της ζήτησης ενέργειας και ισχύος από µονάδες παραγωγής, οι οποίες 

θα αναδειχθούν µεταξύ αυτών που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ), και θα επιδιώξουν να καλύπτουν τις ανάγκες των µεν 

επιλεγόντων πελατών µέσω διµερών συµβάσεων, των δε µη επιλεγόντων µέσω της 

ηµερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανταποκρινόµενες στη ζήτηση και τις 

δυνάµεις της αγοράς. 

 

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών µέσω της Οµάδας Εργασίας «Ενέργεια», 

στην οποία µετέχουν βιοµηχανικοί καταναλωτές αλλά και υποψήφιοι 

ηλεκτροπαραγωγοί παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της 

απελευθερωµένης αγοράς, είναι δε σε διαρκή επαφή τόσο µε την Γενική 

Γραµµατεία Ενέργειας του ΥΠΑΝ όσο και µε την ΡΑΕ παρεµβαίνοντας µε 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των εξελίξεων. 

 

 • Κεφαλαιαγορά.  Στην Ελλάδα ο ΣΕΒ, µέσω της ΕΕΕΧΑΑ που λειτουργεί στους 

κόλπους του έγινε ο κυριότερος συνοµιλητής της Κυβέρνησης και της Εποπτικής 

Αρχής για τα θέµατα των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο . Είναι µέλος του ∆.Σ. του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προβλέπεται να είναι 

µέλος στο ∆.Σ. της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). 

 

 Με τη διαρκή επικοινωνία µε την Πολιτεία και τις Εποπτικές Αρχές, ο ΣΕΒ µέσω της 

ΕΕΕΧΑΑ πέτυχε την αποδοχή του τελικού θεσµικού πλαισίου για την Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση που δεν απέχει πολύ από τις Εκούσιες Αρχές Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης που είχε εκπονήσει ο ΣΕΒ το 2001. 
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 Γόνιµη υπήρξε η συνεργασία µε την Πολιτεία για τη νοµοθεσία των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, δύο χρόνια πριν από τους λοιπούς ευρωπαίους εταίρους 

µας. Προχωρήσαµε επίσης συναινετικά στη δηµιουργία της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχου.  Ακόµη αποφασίσθηκε στην ΕΕΕΧΑΑ να υπάρξει 

δυναµική αντίδραση στην απόφαση 64 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών «περί 

επιτήρησης εταιριών» που είναι από τα πιο φλέγοντα θέµατα των τελευταίων 

ηµερών. 

 

 Ήδη στην ΕΕΕΧΑΑ και στον ΣΕΒ έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό ότι το θεσµικό πλαίσιο 

για την Κεφαλαιαγορά είναι αρκετά εκτεταµένο και πολύπλοκο και ότι χρειάζεται 

χρόνος για τις επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές και να 

υπάρξει η απαιτούµενη αφοµοίωση και περισυλλογή. 

 

 Κάθε προσπάθεια επιβολής πρόσθετων µέτρων, είτε από την Πολιτεία, είτε από τις 

Εποπτικές Αρχές, θα προσκρούσει στον αδήριτο κανόνα της µη αναλόγου 

αποδόσεως. 

 

 • Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ΚΠΣ) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα. ∆ιανύουµε ήδη το δεύτερο χρόνο από την ουσιαστική έναρξη 

υλοποίησης των δράσεων του Γ’ ΚΠΣ, ενώ ο ερχόµενος ∆εκέµβριος σηµατοδοτεί 

την έναρξη της διαδικασίας ενδιάµεσης αναθεώρησης των επιµέρους Τοµεακών και 

Περιφερειακών Προγραµµάτων, καθώς και της διάθεσης κονδυλίων από το 

αποθεµατικό καλής επίδοσης σε όσα από τα παραπάνω εξελίσσονται µε 

ικανοποιητικούς ρυθµούς. 

 

 Παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραµµές οι µέχρι στιγµής επιδόσεις επιβεβαιώνουν 

την αρχική πρόβλεψη περί µη απώλειας διαρθρωτικών κοινοτικών πόρων µέχρι τα 

µέσα του επόµενου έτους, εντούτοις Τοµεακά Προγράµµατα, τα οποία αφορούν 

άµεσα τις επιχειρήσεις, αρχίζουν να εµφανίζουν προβλήµατα ως προς την 

υλοποίησή τους. 

 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», ενώ είχε ξεκινήσει µε ιδιαίτερα 

ευοίωνες προοπτικές ως ανταποκρινόµενο στις ανάγκες των Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων προς τις οποίες απευθύνεται και το µεγαλύτερο τµήµα του 

προϋπολογισµού του, επιδεικνύει τους τελευταίους µήνες ανησυχητική στασιµότητα 

η οποία µε τη σειρά της το έχει οδηγήσει να κατατάσσεται µεταξύ των τελευταίων 

από πλευράς ποσοστού απορρόφησης επί της συνολικής Κοινοτικής συνδροµής. 
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 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει αρχίσει τους 

τελευταίους µήνες να εµφανίζει κάποια κινητικότητα δεδοµένου ότι ορισµένα από τα 

µεγάλα έργα από τα οποία συντίθεται έχουν προκηρυχθεί και ήδη βρίσκονται σε 

φάση αξιολόγησης. ∆ε συµβαίνει όµως το ίδιο για τις δράσεις του συγκεκριµένου 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

όπου εµφανίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές καθυστερήσεις. 

  

 • Ανταγωνιστικότητα. Συµµετέχοντας στην ευρωζώνη, η Ελλάδα πρέπει να 

επιδιώκει γνήσια και βιώσιµη ανταγωνιστικότητα για τα εθνικά προϊόντα και τις 

υπηρεσίες.  Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται να προσδίδουµε πλέον µεγαλύτερη 

έµφαση στην ποιότητα, καινοτοµία, συνέπεια, συνολική εξυπηρέτηση των πελατών, 

πριν, κατά και µετά την πώληση.  Χρειάζεται να διαµορφώνουµε συνεχώς 

ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής µε τον κατάλληλο συνδυασµό αύξησης 

παραγωγικότητας και εργασιακού κόστους.  Χρειάζεται να επενδύουµε στην 

εισαγωγή νέων αποτελεσµατικότερων τεχνολογιών και µεθόδων οργάνωσης και 

στη συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και αναβάθµιση των γνώσεων και ικανοτήτων 

του ανθρώπινου δυναµικού.  Χρειάζεται, τέλος, να καταστήσουµε τη λειτουργία του 

κράτους και της δηµόσιας διοίκησης περισσότερο φιλική για την επιχείρηση σε όλα 

τα στάδια της ζωής της για να αποφεύγεται άσκοπο κόστος που επιβαρύνει την 

ανταγωνιστικότητα. 

 

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σηµασία της ανταγωνιστικότητας, ο ΣΕΒ ανέπτυξε 

µία σειρά νέων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την 

ανταγωνιστικότητα σε κύρια προτεραιότητα της οικονοµικής πολιτικής.  

 

√ Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η 

περιοδική παραγωγή οικονοµικών εκθέσεων – µελετών που θα περιλαµβάνουν 

προτάσεις πολιτικής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

 

√ Παρατηρητήριο Λισαβόνας.  Οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται να 

υλοποιηθούν στην ελληνική οικονοµία ταυτίζονται εν πολλοίς µε την υλοποίηση της 

στρατηγικής της Λισαβόνας, για την οποία η χώρα έχει αναλάβει επίσηµες 

δεσµεύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.  Ο ΣΕΒ έκρινε ότι η 

υλοποίηση των αλλαγών που σχετίζονται µε τη στρατηγική της Λισαβόνας µπορούν 

να προωθηθούν αποτελεσµατικότερα.  Γι’ αυτό  οργάνωσε Παρατηρητήριο 
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Λισαβόνας µε κύριο στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων που απορρέουν από 

την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας και τη σύνταξη σχεδίων πολιτικής 

που επισηµαίνουν προτεραιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. 

 

Με τη συνεργασία όλων των µονάδων του ΣΕΒ συντάχθηκε Έκθεση που 

περιγράφει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί κατά τα έτη 2000-2002 από τις 

Ελληνικές Αρχές για την εφαρµογή των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και 

τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν µέσα στο 2003 για την επίτευξη των 

στόχων της. 

  

 • Περιβάλλον. Σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα αυτό ήταν η αντικατάσταση του Π.∆. 

84/1984 από τον Νόµο "Περιβαντολλογική Αναβάθµιση  και Εκσυγχρονισµός 

∆ραστηριοτήτων στο Νοµό Αττικής". ΄Ετσι έπαψε να ισχύει ένα περιοριστικό 

καθεστώς, το οποίο είχε οδηγήσει σε δυσµενή θέση από πλευράς 

ανταγωνιστικότητας ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ έπαιξε ενεργό ρόλο 

στην προσπάθεια για άρση του προαναφερθέντος καθεστώτος, εκτιµώντας δε ότι ο 

νέος νόµος -εφόσον συνοδευτεί από µια κατάλληλα σχεδιασµένη πολιτική 

κινήτρων- µπορεί να οδηγήσει στην εγκατάσταση πλαισίου βιωσιµότητας για τις 

επιχειρήσεις της Αττικής µέσω της παροχής δυνατοτήτων για λελογισµένη 

επέκταση, εκσυγχρονισµό, καθετοποίηση και αλλαγής δραστηριότητας µε την 

προϋπόθεση της περιβαλλοντικής συµβατότητας. 

 

 • Αναπτυξιακός νόµος. Ο ΣΕΒ έχει προτείνει σειρά τροποποιήσεων σε ό,τι αφορά 

την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και παρακολούθησης 

των επενδυτικών προτάσεων.  Έχει επίσης επιδιώξει ουσιαστικές αλλαγές, οι 

κυριότερες των οποίων είναι: 

 

   √ Αύξηση της οροφής της χορηγούµενης επιχορήγησης ανά δηµιουργούµενη 

νέα θέση εργασίας (διπλασιασµός τουλάχιστον του σηµερινού ποσού των 

44.000 ευρώ ανά θέση). 

   
  √ Άρση των διακρίσεων µεταξύ παλαιών και νέων επενδυτών σε ό,τι αφορά τη 

δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης επιχορηγήσεων ή φορολογικών κινήτρων. 

 
  √ Εξαίρεση των επενδύσεων τεχνολογικού εκσυγχρονισµού από την 

υποχρέωση δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 
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√ Ενίσχυση των επενδύσεων που αναλαµβάνονται από τις βιοµηχανίες της 

Αττικής στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν. 

2965/2001 (Βιώσιµη ανάπτυξη της Αττικής και άλλες διατάξεις). 

 
√ Παράταση ισχύος των διατάξεων περί ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού 

(ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο θέµα του Ν. 2601). 

 

 Σε συνάντησή του µε το Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ στις 19.02.2003 ο Υπουργός 

Οικονοµίας-Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι οι παρεµβάσεις στον αναπτυξιακό 

νόµο θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2003, ενώ από τη συζήτηση 

διαφαίνεται πρόθεση να υιοθετηθούν οι περισσότερες ρυθµίσεις που ζητάει ο 

ΣΕΒ.  

 

• Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΑ).  Η ιδέα για τη δηµιουργία του 

ΕΣΑ προτάθηκε από τον ΣΕΒ, το 2000 κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου 

Βιοµηχανικού Συνεδρίου. Το ΕΣΑ προβλήθηκε ως αναγκαίο όργανο για την 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 

 

 Μέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί µόνον τρεις συνεδριάσεις του ΕΣΑ όπου 

ο ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά µε ουσιαστικές παρατηρήσεις για το αντικείµενο, τη 

σύνθεση και τη δοµή του. Συγκεκριµένα ο ΣΕΒ πρότεινε: 

 

√ Έργο του ΕΣΑ να είναι η χάραξη γενικής στρατηγικής για την 

Ανταγωνιστικότητα, αναδεικνύοντάς την σε κύρια προτεραιότητα της 

Ελληνικής Οικονοµίας. Ταυτόχρονα θα παρακολουθεί εάν η στρατηγική 

υλοποιείται µε συνέπεια και έγκαιρα στην πράξη καθώς και τα 

αποτελέσµατά της. 

√ Να συµµετέχουν στο ΕΣΑ οι κοινωνικοί εταίροι και τα αρµόδια Υπουργεία. 

√ Οι κοινωνικοί εταίροι και η κυβέρνηση να εκπροσωπούνται στο ΕΣΑ σε 

ανώτατο επίπεδο, δηλαδή µε τους Προέδρους τους και τους αρµόδιους 

Υπουργούς ή και τον Πρωθυπουργό. 

√ Να δηµιουργηθεί Επιτελική Επιτροπή που θα υποστηρίζει το ΕΣΑ στην 

οποία θα συµµετέχουν εµπειρογνώµονες οριζόµενοι από τα αρµόδια 

Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. 

 



 12

 ∆υστυχώς όµως η έως σήµερα πρακτική του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχέση 

µε το ΕΣΑ δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχε ο ΣΕΒ για 

αυτό, δεδοµένου ότι οι ρυθµοί δεν συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις της αγοράς. 

 

• Ξένες επενδύσεις.  Oι ξένες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαµηλές.  Η Ελλάδα δυστυχώς κατατάσσεται χαµηλά 

στις προτιµήσεις των ξένων επενδυτών σε σχέση όχι µόνο µε τις χώρες της Ε.Ε 

αλλά και όλες τις υπό ένταξη χώρες ενδιάµεσου αναπτυξιακού επιπέδου.   Ο 

ΣΕΒ πιστεύει ότι η ελκυστικότητα της χώρας για τους ξένους επενδυτές θα 

αποτελέσει έναν από τους κρίσιµους παράγοντες για την ταχεία άνοδο των 

επενδύσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και τη 

βιώσιµη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας µετά το 2005.  Αποδίδει λοιπόν 

ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση συνθηκών που θα προσελκύουν ολοένα 

περισσότερες ξένες επενδύσεις.   

 

 Παρά το γεγονός ότι τα επενδυτικά κίνητρα ακόµα και µετά την εφαρµογή των 

διατάξεων του Ν. 2601/98 εξακολουθούν -συνδυαζόµενα µε τη βελτίωση των 

µακροοικονοµικών µεγεθών- να είναι ελκυστικά, δεν κατέστη δυνατή η 

προσέλκυση σηµαντικών άµεσων νέων επενδύσεων από το εξωτερικό.  

Μεµονωµένες επενδυτικές πρωτοβουλίες προσέκρουσαν σε διαδικαστικά 

εµπόδια άσχετα µε τον Αναπτυξιακό και τελικά είτε καθυστέρησαν υπερβολικά 

είτε δεν υλοποιήθηκαν. 

 

 Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν ότι πέραν του σταθερού µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος και της όποιας πολιτικής οικονοµικών κινήτρων, απαιτείται 

βελτίωση και άλλων παραγόντων. Πιο συγκεκριµένα: 

 

 Μεγάλο µέρος της νοµοθεσίας που σχετίζεται µε το Επιχειρείν παραµένει 

δαιδαλώδες, ασαφές και αντικρουόµενο. Είναι επιβεβληµένη η βελτίωση της 

επικρατούσης καταστάσεως στο πλαίσιο µιας γενικότερης προσπάθειας 

εκσυγχρονισµού του Κράτους. 

 

 Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού οδήγησε και τον περασµένο χρόνο σε 

καταστάσεις που απέτρεψαν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από την 

πλευρά της βιοµηχανίας.  Είναι επιτακτική η ανάγκη συµπλήρωσης των µεγάλων 
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κενών που υπάρχουν στον χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας, τα οποία οδηγούν 

σε ασάφειες, αυθαίρετες συµπεριφορές και παρεµπόδιση της ανάπτυξης. 

 

 Ο ΣΕΒ προτείνει και προωθεί την άρση αυτών των αδυναµιών πιστεύοντας ότι 

κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκπληρωθούν βασικές προϋποθέσεις για ανάδειξη της 

Ελλάδας ως χώρας φιλικής προς τους επενδυτές. 

 

• Εταιρική ∆ιακυβέρνηση.  Ο ΣΕΒ µαζί µε την ΕΕΕΧΑΑ ασχολήθηκε και κατά το 

παρελθόν έτος µε την όλη υπόθεση της εταιρικής διακυβέρνησης. Αρχικά µε τον 

ν. 3016/2002 θεσπίσθηκαν οι περισσότερες διατάξεις για την εταιρική 

διακυβέρνηση. Από τον νόµο αυτό προέκυπταν σοβαρά ερωτήµατα για τον 

ορισµό των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. των Α.Ε. καθώς 

επίσης και την προϋπόθεση κατοχής ποσοστού µετοχών για την ιδιότητα 

ανεξαρτήτου µη εκτελεστικού µέλους. Τα θέµατα αυτά λύθηκαν µε το άρθρο 26 

του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος 

και κεφαλαίου κλπ» το οποίο διευκρίνισε περαιτέρω και θέµατα του εσωτερικού 

ελέγχου των Α.Ε. Έτσι η βασική νοµοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση 

µπορούµε να πούµε ότι δεν απέχει από το περιεχόµενο των «εκουσίων αρχών 

εταιρικής διακυβέρνησης» που ο ΣΕΒ εκπόνησε το 2001 και υιοθέτησε η 

ΕΕΕΧΑΑ.  

 

 Ο ΣΕΒ και η ΕΕΕΧΑΑ υπηρετώντας µία ευρεία έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης συµµετείχαν σε ηµερίδες για θέµατα εσωτερικού ελέγχου που 

οργάνωσε το «Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου» καθώς επίσης και σε ευρύτερη 

έρευνα που έκανε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο ανέλαβε να 

διερευνήσει το επίπεδο και την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρµόζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

 Η έρευνα αυτή που χρηµατοδοτήθηκε από το Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε και µε 

τη συµµετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ και έδειξε ότι η ελληνική αγορά στο σύνολό 

της δείχνει σχετικά ικανοποιητικό βαθµό σεβασµού της αρχής εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

 

• Η διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία (Junior Achievement). 
Την τρέχουσα περίοδο συνεχίζεται η δεύτερη πιλοτική φάση του προγράµµατος 
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Junior Achievement που αφορά την διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας στα 

σχολεία.  Για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, στην οποία µετέχουν 101 

Γυµνάσια και Λύκεια από όλη τη χώρα, έγιναν συντονισµένες επικοινωνίες και 

οριστικοποιήθηκε η συµµετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραµµα.  Τα µέλη του ΣΕΒ 

έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία µε τα σχολεία, 

διαθέτοντας υψηλόβαθµα στελέχη τα οποία αφιερώνουν χρόνο για να 

παρουσιάσουν στους µαθητές βασικές αρχές οικονοµίας, εµπορίου, µάρκετινγκ, 

επενδύσεων κλπ,  µε βάση εξειδικευµένα εγχειρίδια που ετοιµάσθηκαν από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Το φιλόδοξο αυτό πρόγραµµα σύνδεσης εταιριών και 

σχολείων απαιτεί συνεχείς επικοινωνίες και συντονισµό µε τα µέλη µε στόχο τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, έτσι ώστε το πρόγραµµα να καθιερωθεί και να 

επεκταθεί ευρύτερα στην Ελλάδα.   

 

Οι   σχέσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους, οι παρεµβάσεις του στα θέµατα των 

εργασιακών σχέσεων και η συµµετοχή στον κοινωνικό διάλογο είναι µια από τις 

σηµαντικές θεσµικές δραστηριότητες του ΣΕΒ. Τα κυριότερα ζητήµατα στον 

τοµέα αυτό ήταν:  

 

• Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Στις 15.4.2002 η ΓΣΕΕ και οι 

αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας, Σύνδεσµος Ελληνικών 

Βιοµηχανιών, Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και Γενική 

Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, κατέληξαν σε 

συµφωνία για τους κατώτατους µισθούς και ηµεροµίσθια των µισθωτών όλης της 

χώρας για τα έτη 2002 και 2003.  

 

Οι διαπραγµατεύσεις διήρκεσαν 2 µήνες περίπου µε την πραγµατοποίηση πέντε 

επίσηµων συναντήσεων των δύο πλευρών και πολλών κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεων 

κάθε πλευράς χωριστά καθώς και συνεδριάσεων των οµάδων τους. Λόγω του 

πλήθους και της ποικιλοµορφίας των αιτηµάτων της ΓΣΕΕ, απαιτήθηκε σε βάθος 

επεξεργασία των θεσµικών και εισοδηµατικών αιτηµάτων για τη διαµόρφωση 

θέσεων, επιχειρηµάτων και προτάσεων που διευκόλυναν τις διαπραγµατεύσεις 

των δύο µέρών.  

 

Η συµφωνία απετέλεσε προϊόν συγκερασµού των διαφορετικών απόψεων των 

δύο πλευρών και πέτυχε το διττό στόχο  της εξασφάλισης του εισοδήµατος των 

ΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΟΙ 
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εργαζοµένων και βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων αφενός, και διασφάλισης 

ή/και ενίσχυσης της εθνικής ανταγωνιστικότητας αφετέρου. Επιπλέον 

αντιµετωπίσθηκαν ζητήµατα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος µε στόχο από 

την πλευρά του ΣΕΒ της έµπρακτης απόδειξης του κοινωνικού του ρόλου.  

 

• Εθνικό Σχέδιο δράσης για την Απασχόληση 2002. Στο πλαίσιο του θεσµικού 

του ρόλου ο ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης µε κύριο στόχο την προώθηση των στόχων της Λισαβόνας σχετικά µε 

την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και την ενίσχυση της δια βίου µάθησης 

και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Κύρια θέµατα που 

υποστηρίχθηκαν σε εθνικό (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Βουλή) και ευρωπαϊκό επίπεδο  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, UNICE) από την πλευρά 

του ΣΕΒ ήταν: 

 

√ Η επίσπευση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕ∆ µε κύριο στόχο την 

ολοκλήρωση της εξατοµικευµένης παρέµβασης των ανέργων. 

 
√ Η θέσπιση Εθνικής Επιτροπής για την Απασχόληση που θα λειτουργεί ως 

Φόρουµ συνεχούς διαλόγου για θέµατα απασχόλησης, αγοράς εργασίας 

και κοινωνικής συνοχής. 

 

√ Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας µε επίσπευση της άρσης των 

διοικητικών / γραφειοκρατικών εµποδίων που αφορούν τη λειτουργία των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 
√ Η µείωση του µη µισθολογικού κόστους κ.α. 

 
• Κοινωνική  Ασφάλιση. Στις αρχές του 2002, η Κυβέρνηση επεχείρησε δεύτερη 

προσπάθεια  µεταρρύθµισης του Ασφαλιστικού Συστήµατος, ύστερα από µια 

πρώτη αποτυχηµένη το 2001. 

 
 Μετά από ένα σύντοµο και περιορισµένης εµβέλειας κοινωνικό διάλογο την 11-7-

2002 δηµοσιεύθηκε ο Νόµος 3029, που περιλαµβάνει τις αρχές και διατάξεις της 

νέας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης οι οποίες συνοψίζονται ως κατωτέρω : 

  
 √ Σύσταση του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΑΜ) και τρόπος 

χρηµατοδότησης αυτού κατά 1% του ΑΕΠ από το Κράτος. 
 
 √ Σύσταση Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 
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 √ Ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου και συγκεκριµένα για τις 

συντάξεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. 
 
 √ Ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

µισθωτών µέχρι 31-12-1992. 
 
 √ Ρυθµίσεις για τους µετά την 1-1-1993 ασφαλισµένους του ΙΚΑ και Ειδικών 

Ταµείων κυρίας ασφάλισης µισθωτών. 
 
 √ Μετονοµασία του ΙΚΑ σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κλάδοι που εντάσσονται σ’ αυτό. 
 
 √ Σύσταση Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 

πόροι και τρόπος λειτουργίας. 
 √ Σκοπός και τρόπος σύστασης των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης. 
 

• Κοινωνικός ∆ιάλογος.  Τα τελευταία χρόνια ενδυναµώνεται η συµµετοχή των 

Κοινωνικών Εταίρων στα ευρωπαϊκά δρώµενα αλλά και οι θεσµικές τους 

υποχρεώσεις. 

 
 

Σ’αυτό το πλαίσιο και µε στόχο την έµπρακτη ανάπτυξη αυτόνοµου διαλόγου 

µεταξύ των κοινωνικών εταίρων καθώς και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη 

των στόχων της Λισαβόνας και την ανάσχεση της νοµοθετικής δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κοινωνικοί εταίροι δεσµεύτηκαν σε ένα πολυετές 

πρόγραµµα δράσης. Το εν λόγω πρόγραµµα είναι τριετούς διάρκειας 2003-2005 

και περιλαµβάνει ποικιλία δράσεων για διάφορα επίκαιρα θέµατα που αφορούν 

την αγορά εργασίας και την ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής. Η παρακολούθηση 

της εξέλιξης της δια βίου µάθησης, η καταπολέµηση του στρες στην εργασία, η 

προαγωγή της ισότητας, η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας αποτελούν 

παραδείγµατα ανάπτυξης κοινής δράσης. 

 
• Ισότητα των φύλων.  Με στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών του στις 

σύγχρονες εξελίξεις, ο ΣΕΒ συµµετείχε στην παρακολούθηση δραστηριοτήτων 

στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κοινοτικής Στρατηγικής για την προώθηση της 

Ισότητας των φύλων στην οικονοµική ζωή. 

 
 

Σ’αυτή την κατεύθυνση συµµετείχε στη διαµόρφωση µελέτης προδιαγραφών για 

το σχεδιασµό και την εφαρµογή Σχεδίων Ισότητας και Θετικών ∆ράσεων υπέρ 

των Γυναικών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το επιχειρησιακό πρόγραµµα Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Κατάρτιση πρόκειται να χρηµατοδοτήσει επιχειρήσεις του 
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ιδιωτικού τοµέα για την ανάπτυξη Σχεδίων Ισότητας και Θετικών ∆ράσεων υπέρ 

των γυναικών. 

 
 

Επιπλέον και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας το θέµα της ισότητας 

της αµοιβής αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την Απασχόληση. Οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι ανέλαβαν δράσεις και 

πρωτοβουλίες ώστε να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους υφίστανται 

ανισότητες στις αποδοχές λόγω φύλου. 

 

 
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Με την ιδιότητα του ιδρυτικού µέλους στο 

Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ο ΣΕΒ ανέλαβε και τον 

προηγούµενο χρόνο δράσεις και πρωτοβουλίες, µε γνώµονα την προαγωγή της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην καθηµερινή επιχειρηµατική πρακτική.  

 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε στο ∆ίκτυο 

αναφορικά µε την αλλαγή της νοµικής του µορφής από Αστική µη Κερδοσκοπική 

σε Σωµατείο, ο ΣΕΒ ανέλαβε τον συντονισµό της οµάδας που ασχολήθηκε µε το 

εν λόγω θέµα. Επιπλέον και µε την ευκαιρία αυτή καθορίστηκαν ευκρινέστερα οι 

σκοποί του ∆ικτύου καθώς και οι προϋποθέσεις συµµετοχής επιχειρήσεων ή 

οργανώσεων ως µελών. 

 

Ο ΣΕΒ παρακολουθεί τα τεκταινόµενα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, προκειµένου να αποφευχθεί η καθιέρωση γενικών κατευθυντηρίων 

αρχών κοινωνικής ευθύνης. 

 
 

• Εκπαίδευση – Κατάρτιση. Η επένδυση σε ένα ανθρώπινο δυναµικό µε 

ευρύτερες βασικές γνώσεις, επιχειρηµατικό πνεύµα και εξοικείωση µε τις νέες 

τεχνολογίες που συνεχώς αναβαθµίζει τις γνώσεις και ικανότητές του, είναι ο 

ευρωπαϊκός στόχος για την πιο ανταγωνιστική οικονοµία και κοινωνία της 

γνώσης µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης.  Με αυτό το στόχο, 

ο ΣΕΒ αναπτύσσει συστηµατική δράση στο χώρο. 

 
 

Ο ΣΕΒ σε ευρωπαϊκό επίπεδο δραστηριοποιήθηκε έντονα στο χώρο της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο διάστηµα 2002-3, µε συµµετοχή των 

εκπροσώπων του σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα στα οποία µετέχει. 
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Ιδιαίτερη δραστηριότητα ανέπτυξε ο ΣΕΒ για το «Κοινό πλαίσιο ενεργειών για τη 

δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων», ένα κοινό κείµενο των 

ευρωπαίων εργοδοτών και εργαζοµένων που προτείνει σειρά από ενέργειες 

προς υλοποίηση στους κοινωνικούς εταίρους.  Συλλέγει και ανταλλάσσει µε 

άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων µέσω της UNICE καλές 

πρακτικές συνεργασίας επιχειρήσεων και εργαζοµένων για την προώθηση της 

δια βίου εκπαίδευσης και  ανάπτυξης γνώσεων και ικανοτήτων. 

 
 

Ο ΣΕΒ  κινητοποιήθηκε δυναµικά στο καινούργιο ευρωπαϊκό θέµα, το οποίο έχει 

ξεκινήσει µε τίτλο «Αειφόρος Επαγγελµατοποίηση», όπου εκπροσώπησε την 

UNICE  σε εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα στις 17/1/2003.  Ο ΣΕΒ, όπως και οι 

άλλες εργοδοτικές οργανώσεις της Ευρώπης, εξέφρασε τον προβληµατισµό του 

για µία πολιτική πιστοποίησης ικανοτήτων χωρίς την πλήρη συνεργασία µε τους 

κοινωνικούς εταίρους σε κάθε κράτος-µέλος.   Εισηγήθηκε και έγινε δεκτή στην 

UNICE µία πανευρωπαϊκή θέση επί του θέµατος που αποδίδει έµφαση στις 

πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και απέτρεψε πανευρωπαϊκές ρυθµίσεις 

γραφειοκρατικού χαρακτήρα. 

   

Στις νέες συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, ο ΣΕΒ εγκαίρως 

επεδίωξε να είναι παρών όχι µόνο στις εθνικές εξελίξεις που διαµορφώνουν το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, αλλά και να µετέχει ενεργά και αποτελεσµατικά σε 

fora διεθνή µε κρίσιµη συµβολή στον καθορισµό συνθηκών επιχειρηµατικής 

δράσης. Στη χρονιά που πέρασε, η διεθνής παρουσία του ΣΕΒ ήταν 

σηµαντικότατη:  

 

 Ο ΣΕΒ επιδίωξε την έγκαιρη διαµόρφωση και προώθηση των θέσεων του προς: 

 
 α.     Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα  

 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ πραγµατοποίησε για πρώτη φορά  µε ευρεία 

σύνθεση, επίσκεψη στις Βρυξέλλες, στις 20 - 21 Iανουαρίου 2003, µε σκοπό την 

προβολή των προτεραιοτήτων του Ελληνικού Επιχειρηµατικού κόσµου στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Ε.Ε ΚΑΙ 
∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ∆.Σ. του ΣΕΒ είχε την ευκαιρία να συναντήσει 

τα µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : 

 

 κα  Άννα ∆ιαµαντοπούλου (Κοινωνική Πολιτική),  
 κ. Michel Barnier (Περιφερειακή Πολιτική, Ευρωπαϊκή Συνέλευση), 
 κ. Erkki Liikanen (Επιχειρήσεις), 
 κα Margöt Wallstrom (Περιβάλλον). 
 

 Το ∆.Σ. του ΣΕΒ  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  συνάντησε:  

 

 τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox. 
 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Elmar Brok 
 την Ευρωβουλευτή κα Eryl McNally, µέλος της Επιτροπής Βιοµηχανίας 
 Έλληνες Ευρωβουλευτές 
 
 
 Ο Πρόεδρος και ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ  συµµετείχαν στην πρώτη 

θεσµοθετηµένη Τριµερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής που πραγµατοποιήθηκε  µε 

τη συµµετοχή των Πρωθυπουργών και Υπουργών Απασχόλησης της Τρόικα, του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της αρµόδιας Επιτρόπου και των 

εκπροσώπων των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της 

Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις απόψεις 

και τους προβληµατισµούς του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου πριν την 

έναρξη του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τονίζοντας ότι η 

ανταγωνιστικότητα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και δίνοντας έµφαση στην ανάγκη 

προσαρµογής της αγοράς εργασίας στα νέα δεδοµένα µε την ουσιαστική 

συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, και συνεχίζοντας, παράλληλα, την 

προσπάθεια αναδιάρθρωσης των ασφαλιστικών συστηµάτων. 

 
 

 Εξ άλλου, ο ΣΕΒ συµµετέχει ανελλιπώς µέσω της Μονίµου Αντιπροσώπου του 

στις Βρυξέλλες στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΕΟΚΕ), ώστε να προωθούνται οι θέσεις της εργοδοσίας  σε µία 

καθοριστική περίοδο για την ΕΟΚΕ, καθώς προσπαθεί να διαµορφώσει και 

αναπτύξει το νέο θεσµικό ρόλο της ως εκπρόσωπος της οργανωµένης κοινωνίας 

των πολιτών, κατά τη νέα τετραετή θητεία της 2002-2006.  
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 β.  Την Ένωση Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων της 
Ευρώπης (UNICE), όπου ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ορίστηκε 
Αντιπρόεδρος 

 

 Αποτέλεσµα των προσπαθειών του ΣΕΒ είναι οι θέσεις του ελληνικού 

επιχειρηµατικού κόσµου να αντικατοπτρίζονται στις θέσεις της UNICE για πολύ 

σηµαντικά θέµατα που συζητούνται, αναθεωρούνται  και διαµορφώνονται στο 

Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 Ο ΣΕΒ είχε ενεργό ρόλο στα θέµατα της ∆ιεύρυνσης της Ε.Ε. καθώς προώθησε 

την υποστήριξη της ένταξης της Κύπρου µε επαφές της UNICE µε τις κυπριακές 

αρχές και συµµετέχει στα προγράµµατα προετοιµασίας των Βιοµηχανικών 

Συνδέσµων και των κοινωνικών εταίρων των µελλοντικών κρατών-µελών.  

 

 Άλλες δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν: 

 

• Οι σχέσεις µε τις υποψήφιες και τις Μεσογειακές χώρες. 
 Συνεχίσθηκε την τελευταία περίοδο η έντονη δραστηριοποίηση του ΣΕΒ σε 

θέµατα διεθνούς συνεργασίας µε στόχο την υποβοήθηση των ενεργειών των 

µελών και γενικότερα των ελληνικών επιχειρήσεων για ενεργό παρουσία και 

αξιοποίηση ευκαιριών στο διεθνές περιβάλλον.  Τέσσερις ήταν οι βασικοί άξονες 

στους οποίους κινήθηκαν οι ενέργειες αυτές:  η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι Βαλκανικές Χώρες, η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και η Ευρωπαϊκή 

Παρουσία.   

 

 Παράλληλα, οι εξελίξεις στο Βαλκανικό χώρο παραµένουν πάντα στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.  Η Βουλγαρία και η 

Ρουµανία, προσεχείς υποψήφιες για ένταξη χώρες, αποτελούν περιοχές 

συγκέντρωσης επενδυτικών σχεδίων και πρωτοβουλιών.  Η ευρωπαϊκή 

προοπτική της Τουρκίας ενδιαφέρει άµεσα την Ελλάδα και είναι κρίσιµο θέµα 

συζητήσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η παροχή βοήθειας από το ελληνικό 

κράτος προς τις βαλκανικές χώρες, κυρίως µέσω του ΕΣΟΑΒ, δίνει νέα έµφαση 

στις δυνατότητες ανάπτυξης των οικονοµιών των χωρών αυτών, δηµιουργώντας 

ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα.   

 
 
 Η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία, διαδικασία που σταδιακά συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον της Ευρώπης, αναµένεται να δώσει νέες διεξόδους στην 
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επιχειρηµατική δραστηριότητα.  Εν όψει της δηµιουργίας Ζώνης Ελεύθερου 

Εµπορίου µέχρι το 2010, αναµένεται να προκαλέσει νέες συνεργασίες εµπορικής 

και επενδυτικής µορφής µε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες από τις δύο πλευρές 

της Μεσογειακής Λεκάνης.  Προς τούτο είναι σηµαντικό να βελτιωθούν οι 

οικονοµίες των Νοτίων  Μεσογειακών Χωρών, να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδοµές καθώς και το θεσµικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που θα ευνοήσουν 

ροή κεφαλαίων και αναπτυξιακών σχεδίων.  Σηµαντικό ρόλο αναµένεται να 

ασκήσουν οι εκπρόσωποι της βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής κοινότητας 

ενισχύοντας την τεχνογνωσία τους και βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά 

τους.   

 
 
• Ο ΣΕΒ για την Ελληνική Προεδρία 

 Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας ο ΣΕΒ: 

 

 √ δηµιούργησε έγκαιρα σηµαντικό δίκτυο επαφών µε τη Μόνιµη Ελληνική 

Αντιπροσωπεία για την παρακολούθηση των εξελίξεων κατά την Ελληνική 

Προεδρία, 

 

 √ συνέλεξε την απαραίτητη πληροφόρηση για την σωστή και έγκαιρη 

προετοιµασία του Ελληνικού Επιχειρηµατικού κόσµου για τη διαµόρφωση 

των προτεραιοτήτων του κατά την Ελληνική Προεδρία, 

 

 √ έχει αναλάβει την τακτική ενηµέρωση των άλλων Ευρωπαϊκών Συνδέσµων 

µε διµερείς επαφές και  δεκαπενθήµερο ∆ελτίο Τύπου για τις εξελίξεις και 

τις εργασίες των Συµβουλίων Υπουργών,  τις εκδηλώσεις της Ελληνικής 

Προεδρίας και τις εκδηλώσεις του ΣΕΒ, κατά την περίοδο αυτή, 

 

 √ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της UNICE και των βιοµηχανικών συνδέσµων 

µελών της µε την  Προεδρία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 
 Κορυφαία εκδήλωση υπήρξε η Ηµερίδα για τη διαµόρφωση των θέσεων του 

επιχειρηµατικού κόσµου για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.  Τα 

συµπεράσµατα διατυπώθηκαν σε συνοπτική έκθεση που κυκλοφόρησε ευρύτατα 

σε όλη την Ε.Ε. και στην Ελλάδα. 
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Η στρατηγική του ΣΕΒ απέναντι στις άλλες βιοµηχανικές και επαγγελµατικές 

οργανώσεις έχει κύριο σκοπό τη δηµιουργία κοινής στάσης, και αν είναι 

δυνατόν, κοινών προτάσεων σε κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την ελληνική 

οικονοµία. Για να το επιτύχει αυτό, ο ΣΕΒ επεδίωξε την αναβάθµιση των 

σχέσεων του µε όλες τις οργανώσεις και τη διατήρηση συχνών επαφών του 

µ΄αυτές.  Ειδικότερα σηµειώνεται:  

 

 √ Η ενεργοποίηση του Συντονιστικού Συµβουλίου Προέδρων των 

Περιφερειακών Συνδέσµων. 

 

 √ Η συνεργασία του ΣΕΒ µε τις οργανώσεις ακριτικών περιοχών, όπως λ.χ. 

της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

 √ Η διεύρυνση της συνεργασίας µε τους κλαδικούς συνδέσµους, για την 

προώθηση θεµάτων που τους αφορούν άµεσα.  

 

 √ Η συνεργασία µε τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις για εργασιακά θέµατα. 

 

Μια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες του ΣΕΒ είναι η διάχυση των 

θέσεων του και των απόψεων του στα Μέσα Ενηµέρωσης και στην Κοινή 

Γνώµη.  Η προσπάθεια του στον τοµέα αυτό διευκολύνεται ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια από τη δηµιουργία της ιστοσελίδας, η οποία επιτρέπει την 

άµεση πρόσβαση των µέσων στα ζητήµατα αυτά. Γι' αυτό όλα τα κείµενα που 

παράγει ο ΣΕΒ εντάσσονται καθηµερινά στην ιστοσελίδα. Παράλληλα, 

χρησιµοποιούνται και όλες οι παραδοσιακές µέθοδοι επικοινωνίας, όπως 

συνεντεύξεις, άρθρα, δηµόσιες ανακοινώσεις, έκδοση εντύπων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 

 √ Οι τακτικές µηνιαίες συνεντεύξεις τύπου της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ, οι οποίες 

έχουν ευρεία απήχηση σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης.  

 

 √ Οι συνεντεύξεις του Προέδρου, Μελών της ∆ιοίκησης και Στελεχών του 

ΣΕΒ. 

ΟΙ ΑΛΛΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Η ΚΟΙΝΗ 
ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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 √ Η συνεχής ενηµέρωση του τύπου µε ειδικά δελτία για κάθε µείζονα 

δραστηριότητα του ΣΕΒ.  

 

 √ Οι εκδόσεις του ΣΕΒ, όπως το ∆ελτίο του ΣΕΒ, η ετήσια έκδοση "Η 

Ελληνική Βιοµηχανία", η έκδοση "∆ράσεις του ΣΕΒ", «Παρατηρητήριο 

Ανταγωνιστικότητας», «Παρατηρητήριο Λισαβόνας». 
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Οργανωτική ∆οµή 

Συνέλευση 
Εκπρόσωποι από όλα τα µέλη - εταιρίες και συνδέσµους. Μία ψήφος από κάθε µέλος. 
 

Γενικό Συµβούλιο 
Το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο. 
Μετέχουν τα παρελθόντα και παρόντα µέλη του ∆.Σ., οι πρόεδροι των Περιφερειακών 
Βιοµηχανικών και κλαδικών συνδέσµων, και  τα 90 µέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση 
κάθε διετία. 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
20 µέλη εκλεγόµενα από τη Συνέλευση κάθε διετία.  
 

Σύνθεση κατά τη διετία 2002 - 2004: 
 

Κυριακόπουλος Οδυσσέας   Πρόεδρος  

Αναλυτής Νικόλαος   Αντιπρόεδρος 

∆ασκαλόπουλος ∆ηµήτρης ‘’ 

Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων   ‘’ 

Κουνινιώτης Ανδρέας   ‘’ 

Συµεωνίδης ∆ηµήτρης   ‘’ 

Φυρογένης Χρήστος   ‘’ 

Θέσσας Θεόδωρος Γενικός Γραµµατέας 

Κυριαζής Χάρης Ταµίας 

Ακκάς Ιωάννης Μέλος 

Αλλαµανής Απόστολος ‘’ 

Βαλαβάνης Ηλίας ‘’ 

Βουγιουκλής Νικόλαος   ‘’ 

Εφραιµίδης Θεόφιλος   ‘’ 

Καραµούζης Νικόλαος ‘’ 

Κολιοπούλου Ελένη   ‘’ 

Λαβίδας Θανάσης   ‘’ 

Μητρογιαννοπούλου ∆ήµητρα ‘’ 

Στασινόπουλος Μιχαήλ   ‘’ 

Ταβουλάρης Ιωάννης   ‘’ 

∆ραπανιώτης Ιωάννης ‘’ 
 

Για πρώτη φορά εξελέγη επί πλέον από τη Γενική Συνέλευση της 28/5/02 µέλος ∆.Σ. ο 
Γενικός ∆/ντής του ΣΕΒ Γιάννης ∆ραπανιώτης. 

Εκτελεστική Οργάνωση 
 

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, µε στήριξη από την  Εκτελεστική Επιτροπή και την Υπηρεσία. 
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Ετήσιος Απολογισµός 2002-2003 
 
Ο ΣΕΒ στη µακρόχρονη πορεία του επιδιώκει να συµβάλει στη δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Για να προωθήσει τη βασική 

αυτή επιδίωξη είναι σε άµεση και συνεχή επαφή µε τα µέλη του, διαλέγεται µε την 

Κυβέρνηση, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τον πολιτικό κόσµο, αναπτύσσει τον κοινωνικό διάλογο 

µε τους εργαζοµένους, δραστηριοποιείται στα όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 

συνεργάζεται µε όλες τις επαγγελµατικές οργανώσεις. 

 
 
Η συνολική δραστηριότητα του ΣΕΒ συµβάλει στη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος, 

όπως πιστοποιεί συχνά η υιοθέτηση θέσεων του αλλά και οι αλλαγές στον τρόπο µε τον 

οποίο αντιµετωπίζεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι αλλαγές αυτές είναι µεν 

αποτέλεσµα της γενικότερης στροφής που συντελέσθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο 

παγκόσµια όσο και στη χώρα µας. Όµως και η δραστηριότητα του ΣΕΒ συνέβαλε στο µέτρο 

των δυνατοτήτων του, στην πραγµατοποίηση των αλλαγών αυτών. 

 
 
Για να επιτύχει τους στόχους του ο ΣΕΒ έχει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων σε πολλούς 

τοµείς, όπου πρέπει να προωθεί και να υποστηρίζει τις τεκµηριωµένες θέσεις της ελληνικής 

βιοµηχανίας.  

 
 
Στην παρούσα έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην Ετήσια Συνέλευση της 14ης Μαΐου 2003 

κωδικοποιούνται και καταγράφονται αυτές οι δραστηριότητες στο διάστηµα Μάιος 2002- 

Μάιος 2003. 
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Α. ΤΑ ΜΕΛΗ  

Α.1. Ενθάρρυνση Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία Λήψεως Αποφάσεων 

 
Η επιδίωξη ενθάρρυνσης των µελών για συµµετοχή στις αποφάσεις συνεχίστηκε στην 
περίοδο 2002-2003.  Έγινε προσπάθεια αναµόρφωσης της λειτουργίας του Γενικού 
Συµβουλίου του ΣΕΒ.  Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν η αυξηµένη συµµετοχή 
µελών σ΄όλες τις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου µε την παρουσία µελών της 
Κυβέρνησης. 
 
Συνεχίστηκε επίσης µε επιτυχία η λειτουργία πολλών από τις οµάδες εργασίας που 
δηµιουργήθηκαν το προηγούµενο έτος.  Ιδιαίτερα παραγωγικό έργο είχαν κατά την περίοδο 
που εξετάζεται οι Οµάδες εργασίας για την ενέργεια, τα φορολογικά, τον αναπτυξιακό νόµο, 
την εκπαίδευση και κατάρτιση, το ασφαλιστικό σύστηµα, τις εργασιακές σχέσεις, το 
περιβάλλον, την ανακαίνιση κτηρίου, την Αναδιάρθρωση ∆ηµοσίου Τοµέα, την Αµυντική 
Βιοµηχανία και την Κεφαλαιαγορά-Χρηµατιστήριο, που την επιµελήθηκε η ΕΕΕΧΑΑ, που 
δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ. ∆ιαµόρφωσαν θέσεις του ΣΕΒ που 
συµπυκνώνουν την εµπειρία και τους προβληµατισµούς των µελών.  Οι θέσεις αυτές 
προωθήθηκαν στα αρµόδια όργανα της ∆ιοίκησης και της Κυβέρνησης, παρουσιάζονται δε 
θεµατικά στα επιµέρους κεφάλαια που ακολουθούν. 
 

Γενικό Συµβούλιο 
 
Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου έγινε, δειγµατοληπτικά, επικοινωνία 
µε ορισµένα µέλη που µετέχουν σε αυτό,  µε σκοπό την αποτύπωση των απόψεων και των 
προτάσεών τους. Γενικό συµπέρασµα από τις συζητήσεις ήταν ότι πέραν των µεγάλων και 
γενικών θεµάτων, θα ήταν χρήσιµο να δοθεί περισσότερο βάρος στα επί µέρους ζητήµατα 
που επηρεάζουν την καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και να προσκαλούνται 
στελέχη Υπουργείων και Οργανισµών τα οποία  χειρίζονται κρίσιµα θέµατα ώστε να υπάρχει  
αµεσότερη επαφή και ουσιαστικότερη συζήτηση.  

 

Με βάση το συµπέρασµα που προέκυψε από τις συζητήσεις, προσκλήθηκαν και τίµησαν µε 
την παρουσία τους το Γενικό Συµβούλιο: 
 
 Στις 17/06/02 ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. 

Κανελλόπουλος.  
 Στις 15/07/02 ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ∆. Ρέππας. 
 Στις 14/10/02 ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Λοβέρδος.  
 Στις 2/12/02 ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του "Αθήνα 2004" κ. Γιάννης Σπανουδάκης.  
 Στις 19/02/03 ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης.  
 Στις 9/04/03 η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων κα Βάσω 

Παπανδρέου.  
 

  Ο κ. Γ. Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την αναµόρφωση 
του φορολογικού συστήµατος της χώρας, και στην οποία, όπως είναι γνωστό, µετέσχε 
ο ΣΕΒ µε στελέχη του σε όλες τις σχετικές επιτροπές, αλλά και στην κεντρική 
συντονιστική επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν ο Πρόεδρός του κ. Οδυσσέας 
Κυριακόπουλος και οι κ.κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος και Χάρης Κυριαζής.  
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 Στην οµιλία του ο κ. Κανελλόπουλος τόνισε ότι για να πετύχει το µεγάλο αυτό 
εγχείρηµα του νέου φορολογικού πλαισίου απαιτείται καθολική σύγκλιση µε τα εξής 
προαπαιτούµενα:  Την επιστηµονική τεκµηρίωση, την κοινωνική αποδοχή και, τέλος, 
την πολιτική συναίνεση. 

 
 Ειδικότερα, αναφέρθηκε ενδεικτικά σε µέτρα που πρόκειται να συµπεριληφθούν άµεσα 

όπως: η κατάργηση  εκπτώσεων και των  τεκµηρίων διαβίωσης, η απλοποίηση 
φορολογικών ελέγχων, η σύντµηση  φορολογικής µνήµης (τρία ως πέντε έτη), η 
µείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος,  η πενταετής παραγραφή, κ.ά.  

 
 Στην ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε µεταξύ του Γενικού 

Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και των µελών του Γενικού 
Συµβουλίου του ΣΕΒ, δόθηκε η ευκαιρία στα µέλη να θέσουν τα σχετικά ζητήµατα που 
απασχολούν τις επιχειρήσεις τους. – 

 

  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ∆ηµήτρης Ρέππας 
στην οµιλία του ανέπτυξε τους βασικούς άξονες της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, 
εστιάζοντας στη σπουδαιότητα της δηµιουργίας αναλογιστικής αρχής καθώς και των 
παραµετρικών ρυθµίσεων που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Υπογράµµισε τη 
σπουδαιότητα των επαγγελµατικών ταµείων και είπε πως στο κεφαλαιοποιητικό 
σύστηµα υπάρχουν δυνατότητες να εισαχθεί και στην επικουρική ασφάλιση.  

 
 Στο θέµα των εργασιακών σχέσεων τόνισε ότι ο κοινωνικός διάλογος έχει βασικό ρόλο 

να παίξει, καθώς και ότι είναι ανοιχτός να προχωρήσει στην υιοθέτηση θεµάτων για τα 
οποία  οι Κοινωνικοί Εταίροι συµφωνούν. Προτίθεται δε να συστήσει άµεσα µόνιµη 
Συντονιστική Επιτροπή για τα θέµατα Κοινωνικής Προστασίας όπως και Εργασίας, 
όπου θα κυριαρχεί ο διαρκής διάλογος όλων των πλευρών, θέµα το οποίο είχε ζητήσει 
και ο ΣΕΒ. 

 
 Ο Υπουργός τόνισε τη σπουδαιότητα της ενεργοποίησης και λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την 
Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), όπου για το προετοιµαζόµενο νοµοσχέδιο υποσχέθηκε ότι 
θα ζητήσει και  τις απόψεις του ΣΕΒ  πριν κατατεθεί. 

 
 Τοποθετήθηκε σε ορισµένα επιµέρους ζητήµατα που έθεσαν και τα µέλη του 

Συνδέσµου (βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ζητήµατα από τις αναγκαστικές 
τοποθετήσεις του ν. 2643/98 κ.λπ.). 

 
 
  Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 

και την Αναπτυξιακή Συνεργασία, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ενηµέρωσε και συζήτησε 
µε τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου του Συνδέσµου για το Ελληνικό Σχέδιο 
Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) και άλλα θέµατα οικονοµικής 
διπλωµατίας.   

 
 Στη συζήτηση που έγινε σχετικά µε την υπαγωγή στον Νόµο ήδη εγκατεστηµένων στα 

Βαλκάνια επενδύσεων, η φιλοσοφία των συναρµοδίων Υπουργείων είναι προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης των νέων παραγωγικών επενδύσεων, της στήριξης για 
επέκταση δραστηριοτήτων ή για την εξαγορά βιοµηχανοστασίων. Όπως ανέφερε ο κ. 
Λοβέρδος, εφόσον υπάρχει συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία για την ανάγκη υπαγωγής 
των παλαιών επενδύσεων, πρέπει να προβλεφθεί τέτοια ρύθµιση στην επικείµενη 
αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόµου.  Σηµείωσε, επίσης, ότι στόχος του Υπουργείου 
Εξωτερικών είναι η χρηµατοδότηση των έργων να γίνει µέσω των ελληνικών 
Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανική, ώστε να εξασφαλισθεί η 
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διοχέτευση των πόρων σε αναγκαία, αξιόλογα και πραγµατικά έργα, µε κατάλληλη 
εκταµίευση ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης.  Τόνισε ακόµη τη φροντίδα του 
Υπουργείου για τη λειτουργικότητα του προγράµµατος και για την ίση µεταχείριση των 
προτάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων.   

 
 Συζητήθηκε, τέλος, το θέµα της εκπροσώπησης των ελληνικών οικονοµικών 

συµφερόντων στο εξωτερικό, όπου είναι απαραίτητη η αγαστή συνεργασία Πρέσβεων 
και Εµπορικών Ακολούθων, προκειµένου να υπάρξει ουσιαστικότερη και 
αποτελεσµατικότερη στήριξη των ελληνικών επιχειρηµατικών προσπαθειών.  Η 
ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα θεωρεί απαραίτητη τη σωστή οργάνωση της 
ελληνικής οικονοµικής και επιχειρηµατικής διπλωµατίας, καθώς είναι κρίσιµο στοιχείο 
για την καλύτερη παρουσία και αναπτυξιακή πορεία των εξωστρεφών ελληνικών 
επιχειρήσεων και προς τούτο ο ΣΕΒ θα συµβάλει καταθέτοντας τις απόψεις του.   

 

 
  Στην οµιλία του  µε θέµα «Η Οικονοµική Ανάπτυξη σε µια ∆ύσκολη ∆ιεθνή 

Συγκυρία» ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης, αφού 
αναφέρθηκε στην πρόσφατη πορεία της ελληνικής οικονοµίας,  είπε ότι η Ελληνική 
είναι µία δυναµικά αναπτυσσόµενη οικονοµία, µε νέες ευκαιρίες και προοπτικές.  
Σήµερα -είπε ο κ. Χριστοδουλάκης- δεν κρινόµαστε µε το αν έχουµε πετύχει µία -έστω 
και σηµαντική- βελτίωση.  Κρινόµαστε σε σχέση µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας.  
Παρά τη δυσµενή εικόνα της παγκόσµιας οικονοµίας, η ελληνική οικονοµία συνεχίζει 
την υψηλή αναπτυξιακή της τροχιά και τα επόµενα χρόνια.  

 
 Κατόπιν, αναφέρθηκε στην αρνητική χρονική συγκυρία για την παγκόσµια οικονοµία 

και στο οικονοµικό περιβάλλον της Ε.Ε. σε σχέση µε τη διεθνή συγκυρία, καθώς και  
στο µέλλον της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.  Ειδικά για την ελληνική οικονοµία τόνισε ότι 
πίσω από την παρατηρούµενη δυναµικότητα της βρίσκονται   η συνέχιση  της συνετής 
δηµοσιονοµικής πολιτικής,  οι ισχυρές επενδυτικές δαπάνες του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα, και  οι ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων, 
κεφαλαίου και εργασίας.  

  
 Προς αυτή την κατεύθυνση -είπε ο Υπουργός- θα συνεχίσουµε, κρατώντας µία 

σταθερή και συνετή οικονοµική πορεία σε µία τρικυµιώδη διεθνή συγκυρία.  Πρώτες 
προτεραιότητες η περαιτέρω αποκλιµάκωση του πληθωρισµού, η συνέχιση της 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και η στήριξη των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης.   

 
 Βασικοί άξονες αναφοράς θα είναι η Ανταγωνιστικότητα και η Απασχόληση.  
 
 Κατόπιν, αναφέρθηκε στην προσπάθεια  επιτάχυνσης του ρυθµού αύξησης του όγκου 

των συνολικών επενδύσεων και γενικότερα στην επενδυτική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα.   

  
 Προχωράµε,  είπε, σε  πολιτικές για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων µε 

ένα νέο πλέγµα µέτρων.  Ειδικότερα  τόνισε ότι  επιδιώκεται η ταχύτερη αποπληρωµή 
του Β΄ Κ.Π.Σ., δίδεται διαρκής προσοχή στην ετοιµότητα για την υλοποίηση του  Γ΄ 
Κ.Π.Σ. (το οποίο είναι πολύ µεγαλύτερο από το προηγούµενο). Επιδιώκεται η 
ανάπτυξη της Ελλάδας ως χρηµατοπιστωτικού κέντρου,  και για την ενθάρρυνση των 
ξένων επενδύσεων προωθείται  νέα πολιτική για το ΕΛΚΕ µε τη µετατροπή του σε One 
Stop Shop.  Επιδιώκεται τόνισε η  απλοποίηση διαδικασιών.   Ειδικά  για το θέµα αυτό 
έχει συσταθεί Επιτροπή Γενικών Γραµµατέων,  µε επικεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
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 Ταυτόχρονα µε τους στόχους αυτούς -είπε ο Υπουργός- η Κυβέρνηση επιδιώκει τόσο 
την ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κοινωνικού κράτους, όσο και τον 
θεσµικό εκσυγχρονισµό της οικονοµίας. Αναφέρθηκε  στην αναµόρφωση του 
ασφαλιστικού συστήµατος του ΙΚΑ µε προοπτική βιωσιµότητας για τα επόµενα 30 
χρόνια και δηµιουργεί ήρεµο εργασιακό κλίµα.  

 
 Ένα δείγµα επίσης τέτοιου εκσυγχρονισµού είναι η φορολογική µεταρρύθµιση, που 

έχει ξεκινήσει µέσα στο 2002 και θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2003, και που θα είναι 
προς όφελος των εργαζοµένων αλλά και των επιχειρήσεων.  

 
 Αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στη φορολογική µεταρρύθµιση, µίλησε για την 

ισορροπηµένη δηµοσιονοµική διαχείριση και την αύξηση των επενδύσεων που θα 
εξαρτηθούν από την πρόοδο στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.  

 
 Ειδικά για τις αποκρατικοποιήσεις είπε ότι έχει υλοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος όσων 

είχαν προγραµµατισθεί και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ε.Ε,  στο 
ποσοστό εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ως προς το ΑΕΠ.   

 
 Έχουν υλοποιηθεί µέσα στο 2002 ο εκσυγχρονισµός του τρόπου λειτουργίας των 

αγορών και της δηµιουργίας του κατάλληλου επενδυτικού κλίµατος  µε την εισαγωγή 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το νέο πλαίσιο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, οι 
κανονιστικές αρµοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηµατιστηρίου µε την 
ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση του Χρηµατιστηρίου, και η έκδοση εταιρικών οµολόγων για 
τις επιχειρήσεις.  Μίλησε επίσης για την απελευθέρωση των αγορών που συνεχίζεται.   
Πηγή ανάπτυξης, τόνισε, πρόκειται να αποτελέσει και η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας σε συγκεκριµένους κλάδους. 

 
 Κατόπιν µίλησε για τη Νέα Επιχειρηµατικότητα, την ανάδειξη και την ενίσχυση της 

ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω της διαµόρφωσης ενός ισχυρού 
παραγωγικού ιστού, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας στο 
πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης των αγορών.   Αναµφισβήτητα -είπε- βασική 
προϋπόθεση για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική της χώρας µας αποτελεί η ιδιωτική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

 
  
 Εξάλλου  είπε ότι προγραµµατίζονται οι παρακάτω ενέργειες:  
 
 Συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης για φορολογικά θέµατα,  Θεσµός 

φορολογικής διαιτησίας πριν από την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια, 
προσπάθεια για απλοποίηση και ταχύτερη καταβολή του ΦΠΑ των εξαγωγών, η 
ολοκλήρωση σχετικού ν/σ για την ιδιωτική χρηµατοδότηση έργων.  Προγραµµατίζεται  
να αρχίσει ο διάλογος για τη διαµόρφωση του νέου αναπτυξιακού νόµου, και ότι 
σύντοµα κατατίθεται στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου για τη συγχρηµατοδότηση και 
αυτοχρηµατοδότηση έργων.   

 
 
 Και κατέληξε:  Για τη σύγκλιση της Ελληνικής Οικονοµίας µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

είναι συγκεκριµένος ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε και από όλους µας 
εξαρτάται µε πόσο ταχύ βηµατισµό θα προχωρήσουµε. Η Κυβέρνηση αναζητάει τη 
συνεργασία, για µία κοινή πορεία προς την µελλοντική ευηµερία της χώρας, ώστε ο 
ευρύτερος στόχος της ανάδειξης της Ελλάδας  ως µίας δυναµικής, ανταγωνιστικής και 
κοινωνικά δίκαιης οικονοµίας, να γίνει πραγµατικότητα.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
ΣΕΒ και τον Πρόεδρό του -είπε ο κ. Χριστοδουλάκης- για τη συµµετοχή του και την 
ουσιαστική συµβολή του στον κοινωνικό διάλογο, ιδιαίτερα για τη φορολογική 
αναµόρφωση.   
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 Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου έθεσαν στον 

Υπουργό σειρά ερωτηµάτων που αφορούσαν θέµατα απελευθέρωσης αγοράς 
ενέργειας, επιστροφής εξαγωγών, ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων, 
αναπτυξιακού νόµου, επιτοκίων, ανταγωνιστικότητας  της Ελληνικής Οικονοµίας. - 

  

  Στην οµιλία της η Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  κα Βάσω Παπανδρέου επεσήµανε 
την ανάγκη να συνδυαστεί η οικονοµική ανάπτυξη µε την κοινωνική συνοχή και την 
προστασία του περιβάλλοντος και τόνισε ότι οι σχετικές παρεµβάσεις   πρέπει να 
ενσωµατώνονται σε όλες τις τοµεακές πολιτικές.  

 
 Υπό το πρίσµα αυτό, πρόσθεσε, αντιµετωπίζεται το θέµα της ανάπτυξης των 

υποδοµών µε την υλοποίηση ενός προγράµµατος δηµοσίων έργων που είναι το 
µεγαλύτερο που έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 
 Αναφερόµενη στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων σηµείωσε τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει  τα τελευταία χρόνια για εκσυχρονισµό του συστήµατος παραγωγής 
τους –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, τα εθνικά τιµολόγια, τα τεύχη 
δηµοπράτησης, τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και την κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας.  

  
 Αναφερόµενη στο σύστηµα παραγωγής των µελετών, σηµείωσε ότι πάσχει  και 

ανακοίνωσε ότι το σχετικό νοµοσχέδιο έχει ήδη περάσει από τη νοµοπαρασκευαστική 
επιτροπή της Βουλής και βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών από τα 
συναρµόδια υπουργεία, προκειµένου να κατατεθεί το συντοµότερο δυνατό προς 
ψήφιση στη Βουλή.   

      
 Πιστεύουµε, είπε η κ. Παπανδρέου,  ότι η αλλαγή του νόµου 716 για την ανάθεση και 

την εκτέλεση µελετών, θα συµβάλει στη συνολική βελτίωση του συστήµατος 
παραγωγής έργων, καθώς ο µελετητής θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης του έργου 
που θα έχει σχεδιάσει. 

 
 Σχετικά µε το χωροταξικό σχεδιασµό, σηµείωσε  ότι το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο 

εγκρίθηκε από το υπουργικό συµβούλιο στο τέλος Φεβρουαρίου και σύντοµα θα πάει 
προς κύρωση στη Βουλή, ενώ µέχρι το καλοκαίρι, θα έχουν εγκριθεί όλα τα 
Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια. 

 
 Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αποκέντρωση της έγκρισης των 

περιβαλλοντικών µελετών που εκτιµάται ότι θα µειώσει τον απαιτούµενο χρόνο σε 90  
µέρες από 15 µήνες που είναι  κατά µέσο όρο σήµερα.  

  
 Τέλος, ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία µε το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκεται η 

επιτάχυνση της χωροθέτησης των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών πάρκων, κυρίως στην 
Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.-  

 
Οµάδες Εργασίας 
 
Όπως είχε ανακοινωθεί από την προηγούµενη χρονιά, συνεστήθησαν Οµάδες Εργασίας οι 
οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο του ΣΕΒ.  Αποτελούνται από µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Γενικού Συµβουλίου καθώς και Στελέχη από την Υπηρεσία του ΣΕΒ 
αλλά και από τα µέλη του.  Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι οι γνώσεις και η εµπειρία των συµµετεχόντων 
σε αυτές τις οµάδες είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να παραχθεί αποτελεσµατικό 
έργο.  
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Συνοπτικά οι οµάδες που έχουν συσταθεί και χρειάσθηκε να λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά 
αφορούν: 
 
 Φορολογικό πλαίσιο  
 Ενέργεια 
 Αναπτυξιακά  

 
 
 

Α.2. Βελτίωση Υπηρεσιών προς τα Μέλη 

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
Οι υπηρεσίες του ΣΕΒ δέχονται πολλαπλά ερωτήµατα προφορικά και γραπτά σε θέµατα 
όπως: ερµηνεία και εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, φορολογικά, 
τελωνειακά, αναπτυξιακά, ασφαλιστικά θέµατα, θέµατα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής 
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέµατα λειτουργίας των αγορών (ανταγωνισµός, κρατικές 
προµήθειες) περιβαλλοντικά, χωροταξικά, άδειες λειτουργίας, διεθνείς συνεργασίες κ.ά. Αυτή 
την περίοδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και πολλά ερωτήµατα προέκυψαν σε σχέση  µε τον 
εργασιακό Νόµο 2874/2000 καθώς και τις νέες ρυθµίσεις σχετικά µε το ΙΚΑ, που έγιναν µε 
τους Νόµους 2972/2001, 3029/2002, 3050/2002  τους νέους φορολογικούς νόµους, 
επενδύσεων, κρατικών προµηθειών, ανταγωνισµού, περιβαλλοντικών, αδειών λειτουργίας 
κ.ά. 

 
 

Ένωση Εισηγµένων Εταιριών Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΕΕΧΑΑ) 
Η Ένωση στα τρία χρόνια λειτουργίας της έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο µε θετικότατη τη 
συµβολή της σε θέµατα Χρηµατιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς, όπως:   
 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση (Ε∆).  Ολοκληρώθηκε η εργασία που είχε αρχίσει ο ΣΕΒ και 
συνέταξε εθελοντικό Κώδικα. Ο νόµος που υιοθετήθηκε από το κράτος έχει ελάχιστες 
διαφορές από τον κώδικα που  είχε προταθεί από την ΕΕΕΧΑΑ.   
 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ).  Συµµετοχή στις εργασίες της επιτροπής του ΥΠΟΟ.  Η 
παρουσία ήταν καθοριστική και έχουν επιτευχθεί ρυθµίσεις σηµαντικές για τα µέλη.   
 
Εσωτερικός Κανονισµός.  Συντάχθηκε  ένα ελάχιστο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισµού που 
στάλθηκε στα µέλη για υποβοήθησή τους. 
 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ).  Συνεργάσθηκε µε την Κυβέρνηση, 
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τον ΣΕΒ στην διατύπωση 
του σχετικού σχεδίου νόµου που κατατέθηκε στη Βουλή τον Απρίλιο του 2003. 
 
Εκδηλώσεις.  Στην ίδια περίοδο πραγµατοποιήθηκαν πολλές επιτυχείς εκδηλώσεις.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις κάτωθι: 
 

√ Road Show Θεσσαλονίκης   

√ Ηµερίδα Εσωτερικού Ελέγχου  

√ Συνεργασία Χρηµατιστηρίων Αθηνών, Κωνσταντινούπολης και Τελ Αβιβ  
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√ Ηµερίδα Market Maker  

√ ∆ΛΠ σε συνεργασία µε την Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ),στις 10  Σεπτεµβρίου.   

 

Στις αρχές του 2003 η ΄Ενωση µεταφέρθηκε στην οδό Ζαλοκώστα 4, και έτσι  είναι καλύτερη 
η επικοινωνία µε τα µέλη. 
 

∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ 
Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ απέσπασε τη χρονιά που µας πέρασε µια σηµαντικότατα διάκριση ως το 
καλύτερο Innovation Relay Centre στην Ευρώπη για το 2002. Η διάκριση αυτή έχει 
ξεχωριστή σηµασία για την Ελλάδα και τους οργανισµούς που το στηρίζουν καθώς προήλθε 
από µυστική ψηφοφορία ανάµεσα σε 220 σηµαντικούς οργανισµούς µεταφοράς τεχνολογίας 
(που απαρτίζουν τα 68 IRCs) από 31 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι φιλοξενούν οµοειδή 
δραστηριότητα, όπως βιοµηχανικοί σύνδεσµοι, εµπορικά & βιοµηχανικά επιµελητήρια, 
πανεπιστήµια, ερευνητικά & τεχνολογικά κέντρα, περιφερειακοί αναπτυξιακοί οργανισµοί κ.α.  
 

Συµπληρώθηκαν 12 χρόνια από τότε που ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών και το 
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας δηµιούργησαν το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ µε στόχο την καλύτερη 
σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή και την αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών 
προγραµµάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
 

Με την ενσωµάτωσή του το 1995 στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των Innovation Relay Centres, το 
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ διεύρυνε τους στόχους του σε όλο το φάσµα της διαµεσολάβησης για 
µεταφορά τεχνολογίας, και έχει αναδειχθεί σήµερα σε εθνική υποδοµή συµβουλευτικής 
υποστήριξης σε θέµατα τεχνολογικής συνεργασίας Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και 
οργανισµών. 
 

Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ απασχολεί πλέον συνολικά 15 στελέχη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη 
Λάρισα, το Ηράκλειο και την Πάτρα, τα οποία διαθέτουν µεγάλη εξειδίκευση στον τοµέα της 
µεταφοράς τεχνολογίας καθώς και βιοµηχανική, ερευνητική και συµβουλευτική εµπειρία. Τα 
κεντρικά γραφεία του ΠΡΑΞΗ λειτουργούν σε χώρους του ΣΕΒ και του ΣΒΒΕ, ενώ τα 
υπόλοιπα γραφεία λειτουργούν σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Θεσσαλικών Βιοµηχανιών, 
το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής 
Μηχανικής και Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών στην Πάτρα. 
 
Η υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ προς τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια είναι σύνθετη 
- όσο σύνθετη είναι και η ίδια η διαδικασία της µεταφοράς τεχνολογίας. Ξεκινάει από τη 
διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών ή της καινοτόµου τεχνολογίας που διαθέτει η 
επιχείρηση ή το εργαστήριο και συνεχίζει µε την εύρεση υποψήφιων προµηθευτών ή 
αγοραστών τεχνολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 

Σηµαντική θέση στις υπηρεσίες του ΠΡΑΞΗ κατέχει η υποστήριξη της δηµιουργίας 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας είτε αυτή αφορά στη δηµιουργία του σχεδίου αξιοποίησης 
νέας τεχνολογίας ή την εξεύρεση επενδυτών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
 
Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ χειρίζεται αυτή τη στιγµή 30 υποθέσεις µεταφοράς τεχνολογίας.  
 
Πρόκειται για συµφωνίες τεχνολογικής συνεργασίας, δηµιουργίας κοινής επιχείρησης ή 
εκχώρησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνολογίας οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ ελληνικών 
επιχειρήσεων και οργανισµών από τη µια πλευρά και αντίστοιχων ξένων από την άλλη σε 
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ένα ευρύ φάσµα τεχνολογικών και βιοµηχανικών τοµέων όπως περιβάλλον, πληροφορική, 
παραγωγή ενέργειας, κατασκευές, παραγωγή κρασιού.  
 

Κατά το δωδεκάµηνο που πέρασε, το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ χειρίστηκε περισσότερες από 1500 
προτάσεις τεχνολογικής συνεργασίας από τον ευρωπαϊκό χώρο (900 προσφορές 
τεχνολογίας, 400 ζητήσεις τεχνολογίας και 200 αναζητήσεις εταίρων για συνυποβολή 
ερευνητικών προτάσεων). Οι 1500 αυτές προτάσεις συνεργασίας προσέλκυσαν 900 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τον ελληνικό χώρο. ∆ιακινήθηκαν προς τον Ευρωπαϊκό 
χώρο 55 ποιοτικές προτάσεις τεχνολογικής συνεργασίας Ελληνικών οργανισµών, οι οποίες 
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 220 πελατών από τα άλλα IRCs. 
 

40 ελληνικές επιχειρήσεις και εργαστήρια συνοδεύτηκαν ή εκπροσωπήθηκαν από το 
ΠΡΑΞΗ σε 13 διεθνείς εκδηλώσεις µεταφοράς τεχνολογίας σε πληθώρα τεχνολογικών 
και βιοµηχανικών τοµέων. Συνοπτικά αναφέρεται ότι από τις εκδηλώσεις αυτές 5 
διοργανώθηκαν στη Γερµανία, από 2 στο Βέλγιο και την Ιταλία και από 1 στη Μεγάλη 
Βρετανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία. Τεχνολογίες νέων υλικών, 
µικρο και νανοτεχνολογίες, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες πληροφορικής ήταν κάποιοι 
από τους τοµείς αυτών των εκδηλώσεων.   
 

Η σηµασία της προστασίας της πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας κάθε επιχείρησης 
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ώθησε το ΠΡΑΞΗ να συνεργαστεί µε τον 
Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για την διοργάνωση µεγάλης σειράς σεµιναρίων 
σε πολλά σηµεία της Ελλάδας. Τα σεµινάρια αυτά περιέλαβαν ένα βασικό κορµό - εισαγωγή 
σε θέµατα προστασίας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
χρησιµότητας, καθώς και µία παρουσίαση ενός πιο εξειδικευµένου, αλλά συναφούς κάθε 
φορά, αντικειµένου. 
 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΠΡΑΞΗ για την ευαισθητοποίηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αξίζει να αναφερθεί µία µεγάλη σειρά 
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από το ΠΡΑΞΗ στην Κρήτη για την παρουσίαση νέων 
εξελίξεων στον τοµέα των µεταφορών, της υδροπονίας, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της 
εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και των εφαρµογών της πληροφορικής στον τοµέα του 
περιβάλλοντος. 
 

Το Νοέµβριο του 2002 ξεκίνησε το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (6οΠΠ) για την ευρωπαϊκή 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο χρηµατοδότησης 
της ευρωπαϊκής έρευνας για όλο το χρονικό διάστηµα έως και το 2006. 
Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανέθεσε και πάλι στο ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ 
το ρόλο του Εθνικού Σηµείου Επαφής (National Contact Point).  
 

Κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ διεξήγαγε µία µεγάλη εκστρατεία 
ενηµέρωσης της βιοµηχανικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας µας για το 6ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο οργανώνοντας ηµερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και 
Πάτρα τις οποίες παρακολούθησαν πάνω από 1000 συνολικά άτοµα. 
 

Το Σεπτέµβριο του 2002, το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ εγκαινίασε το νέο ολοκληρωµένο δικτυακό τόπο 
του, http://www.help-forward.gr, ο οποίος συµπεριλαµβάνει πλέον ένα µοναδικό για τα 
ελληνικά δεδοµένα Technology Portal. Το γνωστό ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΠΡΑΞΗ 
παρουσιάζεται πλέον αυτόµατα στην ιστοσελίδα του ΠΡΑΞΗ µε την συµπλήρωση της ύλης, 
επιτρέποντας στους συνδροµητές να έχουν ολοκληρωµένη ενηµέρωση περίπου 10-15 
ηµέρες πριν την παραλαβή του έντυπου ∆ελτίου ταχυδροµικά. 
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Η ιστοσελίδα του ΠΡΑΞΗ έχει δεχθεί 70000 επισκέψεις στα έξι χρόνια της λειτουργίας της. 
Παράλληλα συνεχίζεται και η δυναµική παρουσία των στελεχών του στις επιχειρήσεις και τα 
ερευνητικά κέντρα. Κατά τον τελευταίο χρόνο πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 100 
επισκέψεις εργασίας σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισµούς µε στόχο την 
υποστήριξή τους στην ανάπτυξη διεθνών τεχνολογικών συνεργασιών. 
 

Η ανάγκη στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να 
πρωταγωνιστήσουν στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και η αναγνώριση του 
γενικότερου ρόλου που πρέπει να παίξει η Ελλάδα στους τοµείς της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και οικονοµικής συνεργασίας στην περιοχή, έχει οδηγήσει το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ στο 
να αναπτύξει προνοµιακές σχέσεις συνεργασίας µε τα αντίστοιχα κέντρα στην Κύπρο, 
Βουλγαρία και Ρουµανία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτύξουν 
τεχνολογική συνεργασία στις χώρες αυτές µπορούν να λάβουν άµεση και ποιοτική 
υποστήριξη τόσο από το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ όσο και από τα συνεργαζόµενα µε αυτό γραφεία.  
  

Ποιοτικές και ολοκληρωµένες υπηρεσίες, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, ενίσχυση των 
διεθνών συνεργασιών του και εξασφάλιση χρηµατοδοτικής αυτοδυναµίας, συνεχίζουν να 
αποτελούν στόχους και κατευθύνσεις του ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
 

Επικοινωνία µε τα Μέλη 
Το ∆ίκτυο Μελών διατηρεί πάντα βάση δεδοµένων µε πληροφοριακά στοιχεία για τα µέλη, η  
βάση δεδοµένων ενηµερώνεται διαρκώς µε στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιµα 
για το έργο όλων των υπηρεσιών και των οργάνων του Συνδέσµου.  Επίσης, έχει καθιερωθεί 
η ηλεκτρονική επικοινωνία µε τα µέλη που διευκολύνει σηµαντικά την παροχή 
πληροφόρησης αλλά και την ανταπόκριση σε αιτήµατα µελών.   
 

Εγκύκλιοι 
Η επικοινωνία µε τα µέλη συνεχίσθηκε σε όλα τα επίπεδα είτε µε απευθείας συνεργασία των 
διαφόρων τµηµάτων της υπηρεσίας είτε µέσω του ∆ικτύου Μελών.  Κατά την τελευταία 
περίοδο εκδόθηκαν 17 τακτικές εγκύκλιοι και περίπου 30 έκτακτες εγκύκλιοι που περιείχαν 
πληροφόρηση για θέµατα που ενδιαφέρουν άµεσα τα µέλη.  Τα πεδία πληροφόρησης 
αφορούν κυρίως ανακοινώσεις για κρατικές ρυθµίσεις, για φορολογικά, περιβαλλοντικά, 
χρηµατοοικονοµικά ή εργασιακά θέµατα καθώς και πληροφορίες για ζήτηση και προσφορά 
συνεργασιών σε διεθνές επιχειρηµατικό επίπεδο.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φάνηκε ότι είχαν τα 
µέλη για θέµατα διεθνών συνεργασιών, καθώς και σε θέµατα φορολογικά και κρατικών 
ρυθµίσεων (νόµοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις κ.λπ.).  Σηµειώνεται ότι η εγκύκλιος αποστέλλεται 
στα µέλη ηλεκτρονικά και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου, έτσι ώστε να 
υπάρχει άµεση ενηµέρωση των µελών και γρήγορη ανταπόκριση από την υπηρεσία για 
παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών.  
 
Συνεχίσθηκε η ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε πληροφορίες για την διεθνή 
δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, στοιχεία που είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα για 
την ανταπόκριση σε ζητήσεις από ξένους φορείς και εταιρίες που επιθυµούν  να εντοπίσουν 
εταίρους στην Ελλάδα.   
 
 
Ηµερίδες/Εκδηλώσεις/Συναντήσεις  
 
Στο πλαίσιο των επαφών του Συνδέσµου µε τις διάφορες περιφέρειες πραγµατοποιήθηκαν 
επισκέψεις σε έδρες περιφερειακών Συνδέσµων µε την ευκαιρία εκδηλώσεων που 
οργανώθηκαν, όπως ηµερίδων, συνελεύσεων κλπ. Ειδικότερα για την περιοχή της Θράκης 
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µε την οποία ο ΣΕΒ έχει παραδοσιακά στενή συνεργασία, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 
αντιπροσωπείας του Συνδέσµου µε επικεφαλής τον Πρόεδρο στην Ξάνθη.  Η επίσκεψη έγινε 
µε την ευκαιρία ηµερίδας του Συνδέσµου Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών Ξάνθης και του 
Επιµελητηρίου Ξάνθης µε θέµα την ανάπτυξη της περιοχής και τη συνεργασία των τοπικών 
φορέων µε τον ΣΕΒ.   
 

Ένα από τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν ήταν ο αναµενόµενος νέος αναπτυξιακός νόµος, 
η καθυστέρηση του οποίου δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων.  Η βιοµηχανία της Θράκης, λόγω των ειδικών συνθηκών της περιφέρειας, 
πρέπει να τύχει της στήριξης και της ενίσχυσης που µπορούν  να παράσχουν τα κίνητρα για 
την ανάπτυξη που στην περιοχή αυτή θεωρούνται απαραίτητα.  Ο ΣΕΒ και οι τοπικοί 
σύνδεσµοι πιστεύουν ότι πρέπει άµεσα να κατατεθεί νέο νοµοσχέδιο ώστε να δοθεί η 
απαραίτητη πνοή στο επιχειρηµατικό περιβάλλον της Θράκης, το οποίο επηρεάζεται 
ιδιαίτερα από το αυξηµένο µεταφορικό κόστος, την έλλειψη στελεχιακού δυναµικού και τις 
δηµογραφικές συνθήκες, την ανεπάρκεια στις υποδοµές, την υστέρηση στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση.  Ταυτόχρονα οι Σύνδεσµοι πιστεύουν ότι σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα πρέπει 
να γίνει συστηµατική επεξεργασία προγραµµάτων και µελετών µε κεντρικό άξονα την 
απεξάρτηση από τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις, δεδοµένου ότι η κατάργησή τους είναι 
γενική τάση που επικρατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Επίσης συζητήθηκε η φορολογική 
αναµόρφωση και τονίσθηκε η θέση του ΣΕΒ για σταθερό φορολογικό σύστηµα 
µακροχρόνιας εφαρµογής που θα αντιµετωπίσει σηµερινές δυσλειτουργίες και αυθαιρεσίες.   
 

Ακόµη συζητήθηκε η κοινή επιθυµία για αναβάθµιση της συνεργασίας των περιφερειακών 
και τοπικών συνδέσµων µε τον ΣΕΒ, µε γνώµονα τη συλλογική προσπάθεια, την αποφυγή 
επικαλύψεων στο έργο και την κατάλληλη προώθηση των µηνυµάτων από τους φορείς της 
περιφέρειας προς τον ΣΕΒ, έτσι ώστε µε την ανάλογη τεκµηρίωση και επιχειρηµατολογία να 
είναι ακόµα πιο αποτελεσµατικό το παρεµβατικό του έργο προς όφελος όλων των 
επιχειρήσεων.   
 
Με την ευκαιρία της παρουσίας στην Ξάνθη, ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ 
επισκέφθηκε την εποµένη βιοµηχανικές µονάδες στην Ξάνθη και συζήτησε µε τα στελέχη 
τους για τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε 
επιπτώσεις από τις διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην ανάγκη ευελιξίας του 
εργασιακού νόµου και στην αναβλητικότητα έκδοσης του νέου Αναπτυξιακού Νόµου που 
επηρεάζει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιφέρειας και των επιχειρήσεων.  Στο ίδιο 
πλαίσιο κινήθηκαν και οι συζητήσεις µε επιχειρηµατικούς παράγοντες που συνάντησε η 
αντιπροσωπεία του ΣΕΒ στην Καβάλα και την ∆ράµα.   
 
΄Αλλες εκδηλώσεις 
 
• Κοινωνικός ∆ιάλογος στην Ελλάδα. Αποτίµηση – Τάσεις – Προοπτικές.  
 

• Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε Συµβάσεις Ορισµένου Χρόνου.  
 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+2000-2006. 
 

• Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης.  
 
• Κοινωνία της Πληροφορίας – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  
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• Εκδήλωση σε συνεργασία µε την Ένωση Εταιριών Εισηγµένων στο ΧΑΑ και το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελέγχων µε θέµα: «Εσωτερικός Έλεγχος των 
Επιχειρήσεων» . 

 

• Εκδήλωση µε θέµα: «Επιχειρηµατικότητα Νέων - 2ο Πιλοτικό Πρόγραµµα».  
 

• Ηµερίδα για τις Ελληνο-Ουκρανικές Επιχειρηµατικές Σχέσεις σε συνεργασία µε το 
Ελληνο-Ουκρανικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και την Πρεσβεία της 
Ουκρανίας στην Ελλάδα . 

 

• Συνάντηση Προεδρείου ΣΕΒ µε τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη µε θέµατα σχετικά µε 
την Ανταγωνιστικότητα, Φορολογική Μεταρρύθµιση, Απελευθέρωση Αγορών, 
Εκπαίδευση- Κατάρτιση.  

 

• Παρουσία Προέδρου ΣΕΒ στη Βουλή κατά τη συζήτηση του φορολογικού 
νοµοσχεδίου. 

 

• Παρουσία Προέδρου ΣΕΒ στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόµου για την 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συµπλήρωση 
των διατάξεων για τα Ιδρύµατα και άλλες διατάξεις . 

 

• Συνάντηση Προεδρείου ΣΕΒ µε τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. 
Χριστοδουλάκη  µε θέµατα την Ελληνική Οικονοµία και τον ΦΠΑ εξαγωγών . 

 

• Συνάντηση Προεδρείου ΣΕΒ µε τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. 
Χριστοδουλάκη  για το Γ΄Κ.Π.Σ. και Φορολογικά . 

 

• Συνάντηση Προεδρείου ΣΕΒ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άκη Τσοχατζόπουλο µε 
θέµα το πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα – Απελευθέρωση αγορών . 

 

• Οµιλία εκπροσώπου ΣΕΒ στον Τεχνοχώρο Αθηναΐς µε θέµα «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών Προµηθειών . 

 

• Οµιλία Προέδρου ΣΕΒ στη Σχολή Εθνικής ΄Αµυνας µε θέµα «Οικονοµία και ΄Αµυνα».  
 

• Ετήσια Συνέλευση του ΣΕΒ - Πρωινή Συνεδρίαση - Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Πρωινές οµιλίες - Απογευµατινή Συνεδρίαση – Οµιλίες .  

 

• Εκδήλωση για τον  "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" σε συνεργασία µε 
την ΕΕΕΧΑΑ. . 

 

• Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κώστα 
Καραµανλή εν όψει της ∆ΕΘ.  

 
• Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον  Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σηµίτη εν όψει 

της ∆ΕΘ.  
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• Συνάντηση των ∆ιοικήσεων ΣΕΒ και TUSIAD και επίσκεψη στον Πρωθυπουργό κ. 
Κώστα Σηµίτη. 

 

• Συνάντηση των ∆ιοικήσεων του ΣΕΒ και του ΣΕΠΕ µε τον Υπουργό Οικονοµίας και 
Οικονοµικών κ. Νίκο Χριστοδουλάκη και τον Ειδικό Γραµµατέα για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας κ. Γιάννη Καλογήρου στους οποίους παρουσίασαν προτάσεις για την 
ταχύτερη υλοποίηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της 
Πληροφορίας". 

  

• Αντιπροσωπεία της Νέας ∆ηµοκρατίας στα Γραφεία του ΣΕΒ. 
 

• Ηµερίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε µε θέµα «Πολιτικές Ενίσχυσης της Απασχόλησης», 
ΚΕ.Π.Ε.Α/Γ.Σ.Ε.Ε. 

 

• ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος µε 
θέµα «Μετανάστευση – Οικονοµική και Κοινωνική Ενσωµάτωση των µεταναστών». 

 

• Συνέδριο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε θέµα « Από το 
ΙΚΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση: Τα επόµενα βήµατα».  

 

• Συµµετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ στην ηµερίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος µε θέµα « Η αξία και οι Προοπτικές του Κοινωνικού ∆ιαλόγου». 

 

• Συµµετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ  στο ευρωπαϊκό Συνέδριο του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε θέµα «Το µέλλον της Εργασίας – Βασικές Προκλήσεις 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης».  

 

• Συµµετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ στο Συνέδριο του Οργανισµού Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας µε θέµα «Μηχανισµοί Επίλυσης των Συλλογικών ∆ιαφορών Εργασίας». 

 

• Συµµετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ στην ηµερίδα της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και 
Βιοµηχάνων Κύπρου µε θέµα «Εναρµόνιση Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης». 

 

• Συµµετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ  στην Εκπαιδευτική Ηµερίδα του Οργανισµού 
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, µε θέµα «Εργασιακές Σχέσεις, Συλλογική 
∆ιαπραγµάτευση και οι Επιπτώσεις τους στην Απασχόληση». 

 

• Συµµετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ  στην Ηµερίδα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας, µε θέµα «Εργασία χωρίς άγχος».  

 

• Συνάντηση ∆ιοικήσεων ΣΕΒ-Α∆Ε∆Υ (στα γραφεία της Α∆Ε∆Υ) 
 
• Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε Εκπροσώπους Βιοµηχανικών, Περιφερειακών 

και Κλαδικών Συνδέσµων της Πορτογαλίας . 
 

• Γεύµα Εργασίας προς τιµήν της Ελληνίδας Επιτρόπου κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου . 
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∆ιεθνείς διµερείς συναντήσεις 
 
Ενόψει διµερών διεθνών επαφών σε πολιτικό επίπεδο, ο ΣΕΒ συµµετείχε σε  διϋπουργικές 
συναντήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, µεταξύ:  
Ελλάδας – Συρίας 
Ελλάδας – Αζερµπαϊτζάν 
Επίσης συµµετείχε  σε συνάντηση που οργανώθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε αρµόδιο 
παράγοντα της Γενικής ∆/νσης «Επιχειρήσεις» της Ε. Επιτροπής (SME Envoy) για να 
συζητηθούν η πολιτική και οι δράσεις υπέρ των µικροµεσαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   
 

Όπως έχει καθιερωθεί στις επίσηµες κρατικές αποστολές ζητείται η συµµετοχή εκπροσώπων 
ελληνικών εταιριών να συµµετάσχουν σε αυτές για να συζητήσουν µε επιχειρηµατίες των 
ξένων χωρών διερευνώντας πιθανές συνεργασίες.  Ετσι σε αποστολές που έγιναν την 
τελευταία περίοδο αρκετά από τα µέλη του ΣΕΒ εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συµµετείχαν στις 
επισκέψεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στην Αυστραλία και τη Νότια Αφρική, του 
Πρωθυπουργού στην Κίνα και στην Ουκρανία και του Υπουργού Οικονοµικών στην Τουρκία.   
 

Α.3. Νέα Μέλη 

Κατά την διάρκεια της τελευταίας περιόδου στο Μητρώο Μελών του Συνδέσµου έχουν 
εγγραφεί 14 νέα µέλη εκ των οποίων τα 12 είναι εταιρίες και τα 2 είναι Κλαδικοί Σύνδεσµοι.  
Οι εταιρίες νέα µέλη προέρχονται από τους κλάδους: χηµικών και φαρµακευτικών, 
µαρµάρων, υαλουργίας, υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, φυσικού αερίου, εσωτερικού 
σχεδιασµού και διακόσµησης, περιβαλλοντικής προστασίας, συµβούλων επιχειρήσεων, 
υπηρεσιών στελέχωσης επιχειρήσεων.  Οι Σύνδεσµοι προέρχονται από τους κλάδους 
εξαγωγών και υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος.   
 

Στόχος του ΣΕΒ είναι να διευρύνει την βάση των µελών του σε περισσότερους κλάδους 
όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα, όχι µόνο στον παραδοσιακό χώρο της 
µεταποίησης αλλά και σε όλους τους τοµείς υπηρεσιών οι οποίοι υποστηρίζουν τη 
βιοµηχανία.  Με συντονισµένες προσπάθειες και µετά από αναδιοργάνωση στην υπηρεσία 
του Συνδέσµου πρόκειται να καταρτισθούν οµάδες εταιριών από αντίστοιχους κλάδους οι 
οποίες αποτελούν δυνητικά νέα µέλη και προς τις οποίες θα γίνουν οργανωµένες επαφές για 
να παρουσιασθούν οι δράσεις του ΣΕΒ και τα αµοιβαία οφέλη από τη σύνδεσή τους µε τον 
Σύνδεσµο.  Ο στόχος αυτός εκφράζεται µέσα από τη φιλοσοφία ότι ο ΣΕΒ είναι ο κεντρικός 
εκπρόσωπος της εργοδοτικής και επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας, όχι µόνο στο 
επίπεδο των µεγάλων εταιριών αλλά και σε εκείνο των µεσαίων και µικρότερων εταιριών, οι 
οποίες άλλωστε αποτελούν και την πλειοψηφία του παραγωγικού ιστού της οικονοµίας.   
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Β. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
 
Β.1. Η δράση του ΣΕΒ για την ανταγωνιστικότητα 
 
Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΑ). 

 
Η ιδέα για την δηµιουργία του ΕΣΑ προτάθηκε από τον ΣΕΒ, το 2000 κατά την διάρκεια του 
Πανελλήνιου Βιοµηχανικού Συνεδρίου. Το ΕΣΑ προβλήθηκε ως αναγκαίο όργανο για την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 
Σήµερα, έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί 3 συνεδριάσεις του ΕΣΑ µε τον συντονισµό του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) (Νοέµβριος 2001, Ιούλιος 2002, Νοέµβριος 2002) όπου ο 
ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά µε ουσιαστικές παρατηρήσεις για το αντικείµενο, την σύνθεση και 
την δοµή του.   

Ο ΣΕΒ πρότεινε: 

 Έργο του ΕΣΑ να είναι η χάραξη γενικής στρατηγικής για την Ανταγωνιστικότητα, 
αναδεικνύοντάς την σε κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Οικονοµίας. Ταυτόχρονα 
θα παρακολουθεί εάν η στρατηγική υλοποιείται µε συνέπεια και εγκαίρως στην πράξη 
καθώς και τα αποτελέσµατά της. 

 

 Να συµµετέχουν στο ΕΣΑ οι κοινωνικοί εταίροι και τα αρµόδια Υπουργεία. 
 

 Οι κοινωνικοί εταίροι και η κυβέρνηση να εκπροσωπούνται στο ΕΣΑ σε ανώτατο 
επίπεδο, δηλαδή µε τους Προέδρους τους και τους αρµόδιους Υπουργούς ή και τον 
Πρωθυπουργό. 

 

 Να δηµιουργηθεί Επιτελική Επιτροπή που θα υποστηρίζει το ΕΣΑ στην οποία θα 
συµµετέχουν εµπειρογνώµονες οριζόµενοι από τα αρµόδια Υπουργεία και τους 
κοινωνικούς εταίρους. 

 

∆υστυχώς όµως η έως σήµερα πρακτική του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχέση µε το ΕΣΑ 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχε ο ΣΕΒ για αυτό.  Οι δράσεις 
εξειδικεύονται χωρίς συνεχή διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ και οι ρυθµοί 
υλοποίησής τους δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ταχείας προσαρµογής εν όψει των 
συνεχών αλλαγών στο οικονοµικό και γενικότερο περιβάλλον της επιχειρηµατικής δράσης. 

 

 

Συνεργασία ΣΕΒ µε Εθνικούς και ∆ιεθνείς Φορείς για την βελτίωση της 
Ανταγωνιστικότητας . 

 
Ο ΣΕΒ ως εθνικός εκπρόσωπος του World Economic Forum για την Ελλάδα συµµετέχει 
ενεργά στην ετήσια διεξαγωγή του Executive Opinion Survey και συµβάλει στη σύνταξη του 
Global Competitiveness Report 2003 – 2004, σφιγοµετρώντας ετησίως την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας συγκριτικά µε άλλες 79 χώρες από όλο τον 
κόσµο. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται οι τοµείς όπου περαιτέρω δράση είναι αναγκαίο να 
ληφθεί για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να 
εξασφαλιστεί η αιειφόρος ανάπτυξη. 
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Παράλληλα ο ΣΕΒ συνεργάζεται µε το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων για να αξιολογηθούν οι 
αναποτελεσµατικότητες της ελληνικής οικονοµίας που οδηγούν στην πτώση της 
ανταγωνιστικής της θέσης και να ληφθούν συντονισµένες δράσεις για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της χώρας. 
 
 
Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας 
 
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η περιοδική παραγωγή οικονοµικών εκθέσεων – µελετών 
που θα περιλαµβάνουν προτάσεις πολιτικής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.  Στην διάρκεια του χρόνου που πέρασε κυκλοφόρησαν  6 µηνιαία 
∆ελτία Ανταγωνιστικότητας όπου εξετάζονται οι εξελίξεις στην ελληνική και την διεθνή 
οικονοµία που επηρεάζουν και επηρεάστηκαν από τις µεταβολές της Ανταγωνιστικότητας. 
 

Εκδόθηκαν εννέα µηνιαία ∆ελτία Ανταγωνιστικότητας, όπου εξετάζονται οι εξελίξεις στην 
ελληνική και τη διεθνή οικονοµία που επηρεάζουν ή επηρεάστηκαν από τις µεταβολές της 
ανταγωνιστικότητας.  

 
Συγκεκριµένα από τα ∆ελτία Ανταγωνιστικότητας προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του έτους το 
ισοζύγιο των εξελίξεων δεν ευνόησε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων: 

 

 24 οικονοµικές εξελίξεις επηρεάστηκαν ή και επηρέασαν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα (π.χ. οι αυξητικές τάσεις του πληθωρισµού, η καθυστέρηση 
επιβολής φόρου ΦΠΑ στα ακίνητα, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου, η ισοτιµία 
ευρώ έναντι των ξένων νοµισµάτων),  

 ενώ µόλις 13 οικονοµικές εξελίξεις επηρεάστηκαν ή και επηρέασαν θετικά την 
ανταγωνιστικότητα ( όπως η ρύθµιση επιστροφής του ΦΠΑ, η απλούστευση της 
νοµοθεσίας που αφορά τη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου, η βελτίωση της 
παραγωγικότητας). 

 
Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν τον ΣΕΒ σε εντατικοποίηση των προσπαθειών του για 
επηρεασµό των κατευθύνσεων οικονοµικής πολιτικής, ώστε να ανατραπεί η εικόνα.  Οι 
συνεντεύξεις τύπου, η αρθρογραφία και οι προφορικές και γραπτές παρεµβάσεις του ΣΕΒ 
τονίζουν µε ολοένα επιτακτικότερο τρόπο την απώλεια ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη 
ταχείας υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και 
κοινωνικής ζωής στη χώρα. 

 

 

Β.2. Αναµόρφωση του Φορολογικού Συστήµατος 
 

Από 1ης Ιανουαρίου 2003 άρχισε να ισχύει η πρώτη δέσµη των φορολογικών µέτρων, Νόµος 
3052/24.9.02, Α.Φ. 221 «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο 
απόδοσης του Φόρου Προστιθεµένης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις» και Νόµος 3091/24.12.02, 
Α.Φ. 330 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και 
άλλες διατάξεις» εκ των οποίων άλλα στοχεύουν στην απλούστευση διαδικασιών, άλλα στην 
εκλογίκευση και στη διαφάνεια ελέγχων και άλλα στην εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης. 

 
Οι κυριότερες αλλαγές της µέχρι τώρα φορολογικής µεταρρύθµισης είναι οι εξής: 
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Απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος. 
 
Εκλογικεύτηκαν οι υποχρεώσεις τήρησης, θεώρησης και διαφύλαξης των βιβλίων ΚΒΣ µε 
την κατάργηση ή απλούστευση πολλών τυπολατρικών διαδικασιών.  
   
 Αυξήθηκαν τα όρια απαλλαγής από την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων ΚΒΣ.  

 
 Αυξήθηκαν τα όρια ένταξης σε κατηγορίες βιβλίων ΚΒΣ.  

 
 Αυξήθηκαν κατά 50% τα όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης και απλοποιήθηκε ο τρόπος 

τήρησης του.  
 
 Αναδιαµορφώθηκε και αντικειµενικοποιήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο µε το οποίο 

καθορίζονται τα όρια (τίθενται πλέον ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων), οι λόγοι 
χαρακτηρισµού και η διαδικασία απόρριψης των βιβλίων ΚΒΣ ως ανεπαρκών ή 
ανακριβών.  

 
 Απλοποιήθηκε και εκλογικεύτηκε ο τρόπος φορολόγησης των ΕΠΕ µε την 

κατάργηση της επιχειρηµατικής αµοιβής.  Ετσι, οι ΕΠΕ φορολογούνται για το σύνολο 
των κερδών τους µε 35% (εξοµοίωση µε ΑΕ).  

 
 Περιορίστηκε η φορολογική µνήµη των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος εισοδήµατος, ΦΠΑ 

και λοιπών φορολογιών θα διενεργείται, κατ’ αρχήν, µόνο στις τελευταίες τρεις 
ανέλεγκτες χρήσεις.  

 
 Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής µηδενικών ή αρνητικών περιοδικών δηλώσεων 

ΦΠΑ (µε εξαιρέσεις).  
 
 Περιορίστηκε η αυτοτελής φορολόγηση κατά την πώληση επιχείρησης, µετοχών µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και εταιρικών µεριδίων µεταξύ συγγενών. Η 
πραγµατική αξία πώλησης  των ανωτέρω στοιχείων θα φορολογείται µε 1.2% ή 2.4%, 
ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας.  

 
 Η αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής µεταβίβαση εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο µετοχών ή άλλων τίτλων θα φορολογείται αυτοτελώς µε 0.6% ή 1.2%, 
ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας. 

  
 Η αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής µεταβίβαση µη εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο µετοχών ή άλλων κινητών αξιών θα φορολογείται αυτοτελώς µε 1.2% ή 
2.4%, ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας.  

 
 Απαλλάσσεται από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων η απορρόφηση ανωνύµων 

κτηµατικών εταιριών από την 100% µητρική τους.  
 
 Περιορίστηκαν οι κατηγορίες φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών 

από τέσσερις σε τρεις και µειώθηκε σηµαντικά ο ανώτερος συντελεστής κάθε 
κατηγορίας.  

 
 ∆ιπλασιάσθηκε σχεδόν το ποσό της έκπτωσης των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις για οµαδική ασφάλιση ζωής στο προσωπικό τους. 
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Ενίσχυση των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων – ελεύθερων επαγγελµατιών – µισθωτών 
 
 Από 1.1.2003 καταργείται ο ειδικός τρόπος προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος 

των επιχειρήσεων µε βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ και καθιερώνεται ο λογιστικός 
προσδιορισµός. Τυχόν ζηµία από εµπορικές επιχειρήσεις θα µεταφέρεται για 
συµψηφισµό στα επόµενα τρία έτη.  

 
 Από 1.1.2003 καταργείται ο ειδικός τρόπος προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος 

των ελευθέρων επαγγελµατιών («αντικειµενικά κριτήρια») και καθιερώνεται ο 
λογιστικός προσδιορισµός. 

 
 Αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό εισοδήµατος στα Ευρώ 10.000 από 8.400 για τους 

µισθωτούς και συνταξιούχους και στα Ευρώ 8.400 για τους υπόλοιπους 
φορολογουµένους. 

 
 Μειώθηκε ο καταληκτικός φορολογικός συντελεστής στο 40% για µισθωτούς και µη. 

 
 Φορολογείται αυτοτελώς η αποζηµίωση µισθωτών λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης 

στο 20%, µετά την αφαίρεση ποσού αφορολογήτου 20.000 Ευρώ. 
 
   
Φορολογικές Επιβαρύνσεις 
 
 Η ωφέλεια/κέρδος που αποκτάται από τη µεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων 

ή δικαιωµάτων από νοµικά πρόσωπα (πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων) από 1.1.2003  φορολογούνται στο σύνολό τους κατά το οικονοµικό έτος 
απόκτησής τους. Ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή εκπίπτει από το φόρο που 
αναλογεί στο οικείο οικονοµικό έτος. Προκύπτει ταµειακή επιβάρυνση και ενδεχοµένως 
απώλεια της προκαταβολής σε περίπτωση ζηµίας . 

 
 Καταργήθηκε ο υπολογισµός έκπτωσης των επισφαλών απαιτήσεων βάσει % επί 

των ακαθαρίστων εσόδων - καθιερώθηκε η έκπτωση των επισφαλών απαιτήσεων που 
πραγµατικά υπάρχουν. Το µέτρο θα είναι επιβαρυντικό εάν είναι υπερβολικές οι 
απαιτήσεις για την απόδειξη της επισφάλειας.  

 
 Αποκλείσθηκε η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που πραγµατοποιεί 

επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια (offshore) 
εταιρία, των δικαιωµάτων ή των αποζηµιώσεων που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια 
εταιρία, καθώς και των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
αποκτηθεί από εξωχώρια εταιρία.  

 
 Επεβλήθη ετήσιος ειδικός φόρος 3% στις εταιρίες που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα, 

µε εξαιρέσεις, όπως : 
- Εταιρίες µε εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο µετοχές. 
- Εταιρίες µε άλλα ακαθάριστα έσοδα µεγαλύτερα των εσόδων από ακίνητα. 
- Εταιρίες µε ονοµαστικές µετοχές/µερίδια µέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα 

φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν, κα.  
   
 
΄Αλλες ∆ιατάξεις 

 
 Καθιερώθηκε, από 01.01.2003, η υποχρεωτική τήρηση µητρώου παγίων από τους 

επιτηδευµατίες που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ.  
 



 43

 Άλλαξε ο τρόπος αποτίµησης των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών 
και συµµετοχών και προβλέφθηκε η αποτίµησή τους στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ της τιµής κτήσης και της τρέχουσας τιµής τους (εσωτερική λογιστική αξία). 

  
 Ορίσθηκε ότι ο ΦΠΑ ακινήτων θα εφαρµοστεί για τα ακίνητα, των οποίων η άδεια 

κατασκευής θα εκδοθεί από 01.01.2005.  
 

 
Ο ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά στον Κοινωνικό ∆ιάλογο για την Φορολογική Μεταρρύθµιση, και 
έχει παρουσιάσει τις θέσεις και προτάσεις του τόσο στις ειδικές επιτροπές όσο και στην 
Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου. 

 

Τονίσαµε ότι η µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος πρέπει να προχωρήσει άµεσα 
γιατί το φορολογικό σύστηµα προκαλεί βάρος στην οικονοµία, τροχοπέδη στην 
επιχειρηµατικότητα και είναι αναποτελεσµατικό στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.  

 

Η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου έδειξε ότι όλοι σχεδόν οι φορείς που 
εκπροσωπήθηκαν ήταν έτοιµοι να στηρίξουν µια µεταρρύθµιση βασισµένη στις προτάσεις 
της «Επιτροπής Γεωργακόπουλου». Το έργο αυτό είναι µεγάλο σε όγκο και επίπονο, αλλά 
πλέον και απόλυτα αναγκαίο.  

 
Υπάρχουν ορισµένα θέµατα τα οποία δεν τονίσθηκαν στο πλαίσιο του Κοινωνικού ∆ιαλόγου 
για την Φορολογική Μεταρρύθµιση, αλλά σχετίζονταν άµεσα µε την προετοιµασία του 
νοµοθετικού έργου της µεταρρύθµισης ή µε άλλες πτυχές της οικονοµικής πολιτικής της 
εκάστοτε κυβέρνησης. Τα σηµεία αυτά παρατίθενται ως εξής : 

 

⇒ Είναι επιβεβληµένη η άµεση εφαρµογή αναπτυξιακών και επενδυτικών κινήτρων. Ο 
ΣΕΒ πιστεύει ότι τα φορολογικά κίνητρα µε την µορφή αφορολόγητων αποθεµατικών 
είναι η προσφορότερη λύση. 

 

⇒ Παράλληλα µε την φορολογική µεταρρύθµιση (και εν µέρει για την διευκόλυνσή της) 
πρέπει να υπάρξει περιορισµός των δηµοσίων δαπανών και προσπάθεια αύξησης των 
µη φορολογικών εσόδων µε αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου και των 
κρατικών φορέων. 

 

⇒ Είναι φανερό ότι οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική προσπάθεια θα πρέπει να 
υποστηριχθεί από σοβαρότατη µηχανογραφική υποδοµή. Η πρόσφατη ιστορία  δείχνει 
ότι µέχρι σήµερα χάθηκαν ευκαιρίες να αξιοποιηθούν στοιχεία που έχει στην διάθεσή 
της η φορολογική αρχή (Ε9, ΦΠΑ). Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τέτοιες αρνητικές 
εµπειρίες δεν θα επαναληφθούν. 

 

⇒ Η ταχύτητα απονοµής φορολογικής διοικητικής δικαιοσύνης είναι απαραίτητο 
συστατικό ενός δίκαιου φορολογικού συστήµατος. Απαιτείται σηµαντική βελτίωση στο 
θέµα αυτό. 

 

⇒ Ως προς τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η εκάστοτε κυβέρνηση στον φορολογικό 
τοµέα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την 
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προσέλκυση κεφαλαίων για άµεσες επενδύσεις  να τηρούνται σταθερά ορισµένοι 
βασικοί κανόνες, όπως:  

 

 - Οι ρυθµίσεις να αναφέρονται σε µελλοντικές χρήσεις, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται ότι, δεν ανατρέπονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρηµατικού 
σχεδιασµού και ότι, δεν θα πρέπει να αιφνιδιάζονται οι επενδυτές µε θετικές ή 
αρνητικές φορολογικές εκπλήξεις. 

 

 - Οι φορολογικοί νόµοι να ψηφίζονται µε την  µορφή κωδικοποιηµένου κειµένου. 

 

 - Κάθε αλλαγή φορολογικών ρυθµίσεων θα πρέπει να αξιολογείται έτσι ώστε να 
µην δίνει αφορµές υποκειµενικής ερµηνείας από τα ελεγκτικά  όργανα, µε στόχο 
την οικοδόµηση εµπιστοσύνης των φορολογουµένων προς το σύστηµα. 

 

 Συµπερασµατικά η επιχειρηµατική κοινότητα, για να πειστεί για µια πραγµατική 
µεταρρύθµιση,  αναµένει ουσιαστικά µέτρα µε άξονες: 

 

 Την απλοποίηση  και σταθερότητα του συστήµατος, την κωδικοποίηση των νόµων και 
την κατάργήση ή την αποφυγή ερµηνευτικών εγκυκλίων. 

 

 Τη διαφάνεια και σαφήνεια των ελεγκτικών κανόνων, έτσι ώστε να περιορίζονται 
υποκειµενικές ερµηνείες των ελεγκτικών οργάνων. 

 

 Την άµεση αναβάθµιση της µηχανογραφικής υποδοµής του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών. 

 

 Την ταχύτητα εκδίκασης και έκδοσης των αποφάσεων των φορολογικών δικαστηρίων. 

 

 

Β.3. Εκσυγχρονισµός του  Κράτους και Αναµόρφωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 
Απλοποίηση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
 
Πρόκειται για παράγοντα που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το επιχειρηµατικό κλίµα και που 
µέχρι σήµερα λειτούργησε αποτρεπτικά ιδιαίτερα ως προς την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων στη χώρα ενώ οι πολύπλοκες διαδικασίες που σχετίζονται µε τα στάδια, τα 
οποία προηγούνται της έναρξης υλοποίησης ιδιωτικών έργων, οδήγησαν και τον τελευταίο 
χρόνο σε δυσάρεστες εκπλήξεις. 
 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι ένα σηµαντικό ποσοστό του προϋπολογισµού του Γ’ ΚΠΣ 
προορίζεται για δραστηριότητες οι οποίες θα αναληφθούν από τον ιδιωτικό τοµέα, η 
διατήρηση της παρούσας κατάστασης είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σηµαντικές 
καθυστερήσεις στους χρόνους έναρξης υλοποίησης επενδύσεων για τις οποίες έχουν ήδη 
αναληφθεί οι νοµικές δεσµεύσεις Κοινοτικών πόρων που θα συµπληρώσουν τους 
προϋπολογισµούς τους. 
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Αυτό το τελευταίο συνδυαζόµενο µε την µέγιστη παρεχόµενη χρονική προθεσµία για 
µετουσίωση των νοµικών δεσµεύσεων σε απορροφήσεις (κανόνας ν+2) δηµιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους απώλειας κονδυλίων. 
 
Είναι γεγονός ότι σηµαντικό σκέλος του τοµεακού προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών κατ’ επέκταση δε 
και των συνθηκών που σχετίζονται µε το επιχειρείν. Όµως, οι σηµαντικές καθυστερήσεις που 
έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα στην υλοποίησή του µεταθέτουν τις όποιες ελπίδες για 
επίτευξη των στόχων για τα πρώτα χρόνια µετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Γ’ 
ΚΠΣ. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στο θέµα της οικονοµικής επιβάρυνσης εξαιτίας των 
διαφόρων χρηµατικών καταβολών στις οποίες υποχρεούται να προχωρεί ο επενδυτής στο 
πλαίσιο της διεκπεραίωσης των θεσµοθετηµένων διαδικασιών. Τα απαιτούµενα ποσά είναι 
πολλαπλάσια αυτών που προβλέπονται για ανάλογες διαδικασίες στα υπόλοιπα κράτη µέλη 
της Ε.Ε.  
 
Θετικές εξελίξεις τον τελευταίο χρόνο (πέρα βέβαια από τη διαδικαστική απλοποίηση του 
φορολογικού συστήµατος που µένει να εφαρµοσθεί και στην πράξη) απετέλεσαν οι 
εξαγγελίες για σύσταση µεικτών οµάδων διαβούλευσης για επίλυση φορολογικών και 
τελωνειακών θεµάτων που αναµένεται να προκύψουν ενδεχοµένως από την εφαρµογή του 
νέου θεσµικού και διαδικαστικού πλαισίου, η σύσταση συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο 
Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων για ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΕ, οι προβλεπόµενες να 
ισχύσουν µετά την τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου διαδικασίες σχετιζόµενες µε την 
παρακολούθηση, τους ελέγχους και την ροή των χρηµατοδοτήσεων προς τις επενδύσεις, και 
η εξαγγελθείσα σύντµηση των απαραιτήτων σταδίων για αδειοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ. 
 
Οι εκφρασθείσες προθέσεις ευρίσκουν σύµφωνο τον ΣΕΒ ως ανταποκρινόµενες στις 
προσπάθειές του τους τελευταίους µήνες. Μέγα ζητούµενο παραµένει η σε σύντοµο χρόνο 
εφαρµογή τους στην πράξη. 
 

 
Οι δράσεις που προγραµµατίσθηκαν για την εξεταζόµενη περίοδο ήταν: 
 Αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος 
 Εκσυγχρονισµός του κράτους και αναµόρφωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
 Παρακολούθηση σχεδίων νόµων και κανονιστικών αποφάσεων, για υποβολή 

προτάσεων βελτίωσης όταν οι ρυθµίσεις δηµιουργούν προβλήµατα στις επιχειρήσεις.  
 
Ως προς τις δύο άλλες ενότητες ο ΣΕΒ µε προσωπικές επαφές µε τους Υπουργούς και 
αρµόδια στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µε γραπτές παρεµβάσεις επεδίωξε την 
επίλυση προβληµάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, επιτείνουν τη 
δυσλειτουργία του κράτους και δηµιουργούν γενικά γραφειοκρατικές διαδικασίες, µε 
αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους της Ελληνικής Οικονοµίας και κοινωνίας. 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται:  
 Ευέλικτες, ταχείες διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων. 
 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.  
 Ταχείες και απλές διαδικασίες αποπληρωµής κονδυλίων Β΄Κ.Π.Σ.  
 Μείωση του µεγέθους, του ρόλου και ειδικά των παρεµβάσεων του κράτους στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. 
 Χωροταξική διευθέτηση και καθορισµός χρήσεων γης. 
 ∆ιαρκής απλοποίηση διαδικασιών για ίδρυση νέων επιχειρήσεων και προσέλκυση 

νέων επενδύσεων. 
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 Επιτάχυνση του συστήµατος ηλεκτρονικών κρατικών προµηθειών, της κατάρτισης 
µητρώου προµηθευτών και της κατάργησης των αντικινήτρων που  εµποδίζουν την 
ευρύτερη συµµετοχή του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού. 

 Θέµατα Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
 Θέµατα εφαρµογής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 
 Απλοποίηση διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ εξαγωγών. 

 
Αποτελέσµατα των προσπαθειών µας. 
 
Ορισµένα µέτρα και εξελίξεις που υιοθετήθηκαν κατά το δωδεκάµηνο που πέρασε κινούνται 
προς την κατεύθυνση των επιδιώξεων του ΣΕΒ και είναι:  
 
 Στον τοµέα των διαρθρωτικών αλλαγών, εκτός της φορολογικής µεταρρύθµισης 

προχώρησαν ορισµένες ιδιωτικοποιήσεις και κάποια βήµατα ενίσχυσης της 
διαφάνειας. 

 Εν µέρει απλοποίηση αδειοδοτήσεων 
 ∆ηµιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και πιλοτικών επενδυτικών κέντρων. 
 Υιοθέτηση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 Νόµος για Εταιρική ∆ιακυβέρνηση. 
 Σχέδιο Νόµου για την ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών. 
 Κάποια επιτυχή βήµατα στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού.  
 Επαρκής απελευθέρωση της αγοράς στον τοµέα τηλεπικοινωνιών. 
 Συγκρότηση επιτροπής Γενικών Γραµµατέων για απλοποίηση διαδικασιών 

επενδύσεων µε επικεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 

 ∆ηµιουργία επιτροπής διαβούλευσης για φορολογικά και τελωνειακά θέµατα. 
 Απλοποίηση διαδικασίας για ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ εξαγωγών.  
 Κανονιστικές αρµοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηµατιστηρίου και 

ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση Χρηµατιστηρίου. 
 Έκδοση εταιρικών οµολόγων για τις επιχειρήσεις. 
 Νόµος για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων. 
 Επιτροπή του ΥΠΟΟ για καθορισµό ανώτατου – κατώτατου συντελεστή αποσβέσεων. 

 
Υπήρξαν επίσης παρεµβάσεις για τις οποίες δεν έχουν προκύψει ακόµη σαφή 
αποτελέσµατα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θεµατικές περιοχές τέτοιων παρεµβάσεων, για τις 
οποίες ο ΣΕΒ συνεχίζει τις προσπάθειές του:  
 

 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.  
 Ταχείες και απλές διαδικασίες αποπληρωµής κονδυλίων Β΄ Κ.Π.Σ.  
 Χωροταξική διευθέτηση και καθορισµός χρήσεων γης. 
 Επιτάχυνση του συστήµατος ηλεκτρονικών κρατικών προµηθειών, της κατάρτισης 

µητρώου προµηθευτών και της κατάργησης των αντικινήτρων που  εµποδίζουν την 
ευρύτερη συµµετοχή του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού. 

 Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 
   
 
 
Εξαγωγές  
Οι ελληνικές εξαγωγές βρίσκονται σε κρίσιµο σηµείο, επηρεαζόµενες από εσωγενείς και 
εξωγενείς δυσχέρειες και απ’ ότι φαίνεται η επιβράδυνση της πτωτικής πορείας συνεχίζεται.  
 
Είναι φανερό ότι η φθίνουσα αυτή πορεία οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στο έλλειµµα 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Χρειάζεται εποµένως, εκτός της βελτίωσης 
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του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και της αντιµετώπισης των διαρθρωτικών 
προβληµάτων και µια συστηµατική εξαγωγική πολιτική. 
 

Για να συµβάλει ο ΣΕΒ στην προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τις εξαγωγές των µικροµεσαίων 
εταιριών.  Η προσπάθεια αυτή είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ενόψει της αναδιοργάνωσης του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών.  Το 
πρόγραµµα έγινε µε την συνεργασία, την τεχνογνωσία και την υποστήριξη της εταιρίας 
McKinsey, η οποία προσέφερε εθελοντικά την εξειδίκευση των στελεχών της.  Το έργο 
αφορούσε την επιλογή µικρού αριθµού µικροµεσαίων εταιριών-µελών του ΣΕΒ από τους 
κλάδους των τροφίµων-ποτών και των ηλεκτροµηχανολογικών εφαρµογών και 
πραγµατοποιήθηκε σειρά συναντήσεων µε τις εταιρίες για την αποτύπωση των 
προβληµάτων, των εµπειριών και των προτάσεων. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε ένα πλάνο 
εξαγωγών (export plan) για κάθε µία από τις συµµετέχουσες εταιρίες, το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως χρήσιµο εργαλείο ανάπτυξης εξαγωγών, ενώ τα συµπεράσµατα από το 
σύνολο των export plan συνέθεσαν έναν οδηγό προτάσεων και δράσεων που υποβλήθηκε 
στο Υπουργείο και προς τον ΣΕΒ.  Το πρώτο αυτό πιλοτικό πλάνο εκτιµάται ότι θα βοηθήσει 
ουσιαστικά στην προσπάθεια αναθεώρησης δοµών και στόχων των ελληνικών εξαγωγών, 
ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί δεύτερη φάση µε τη συµµετοχή µεγαλύτερου αριθµού 
µικροµεσαίων ελληνικών εταιριών. 

 

 

Β.4. Άνοιγµα αγορών 
 
Λειτουργία απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Η ελληνική νοµοθεσία έχει εναρµονισθεί µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε.Ε. 
96/92 που θέτει τις βασικές αρχές για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
στα κράτη µέλη. 
 
Ο σχετικός νόµος (2773/99) στηρίζεται στη διαδικασία αδειοδοτήσεων, δηλαδή στην 
κάλυψη της ζήτησης ενέργειας και ισχύος από µονάδες παραγωγής, οι οποίες θα 
αναδειχθούν µεταξύ αυτών που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕ, και θα επιδιώξουν να 
καλύπτουν τις ανάγκες των µεν επιλεγόντων πελατών µέσω διµερών συµβάσεων, των δε µη 
επιλεγόντων µέσω της ηµερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανταποκρινόµενες στη 
ζήτηση και τις δυνάµεις της αγοράς. 
 

Παρά το γεγονός ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους υποψήφιους 
ανεξάρτητους παραγωγούς ήταν σηµαντικό εντούτοις, από τις αρχές του 2001 και µε 
εξαίρεση ορισµένες µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, δεν έχει ακόµα δροµολογηθεί η 
κατασκευή των µεγάλων ιδιωτικών µονάδων φυσικού αερίου των οποίων η συµµετοχή στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προεβλέπετο από το 2005 και µετά. 
 
Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην αβεβαιότητα ως προς το µέλλον αυτών των 
επενδύσεων, δεδοµένου ότι ασάφειες σχετικές µε τις τιµές προµήθειας του φυσικού αερίου 
και τη δυνατότητα ανταγωνισµού των µονάδων βάσης της ∆ΕΗ λειτουργούν ανασταλτικά ως 
προς την ανάληψη του επιχειρηµατικού κινδύνου τόσο από τους επενδυτές όσο και από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα που προτίθεντο να συγχρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις. 
 

Πρόσθετοι προβληµατισµοί προκύπτουν και από το γεγονός ότι δεν έχει ακόµα προχωρήσει 
ο λογιστικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ (unbundling), κάτι που µε τη σειρά 
του δηµιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας, ενώ λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το ενδεχόµενο 
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πιθανών εµπλοκών κατά τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να προηγηθούν της έναρξης του 
κυρίως επενδυτικού έργου (χωροθέτηση – περιβαλλοντικοί όροι – άδειες εγκατάστασης). 
 
Από την άλλη πλευρά οι τάσεις που χαρακτηρίζουν ορισµένες κατηγορίες καταναλωτών 
(οικιακή κατανάλωση – υπηρεσίες) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα αµέσως προσεχή 
χρόνια θα δηµιουργηθεί έλλειµµα ισχύος της τάξεως των 1,4 γιγαβάτ ενώ ήδη σήµερα το 
περιθώριο ασφαλείας κινείται σε οριακά επίπεδα (κάτω από 4% της ζήτησης ισχύος). 
 
Τα παραπάνω κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγµα βλάβη σε κάποιες 
βασικές µονάδες της ∆ΕΗ µπορεί για ορισµένες περιόδους να οδηγήσουν σε διαρκές 
πρόβληµα µε πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις στην οικονοµία. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι δυνατότητες εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισµένες λόγω 
απουσίας των απαραίτητων υποδοµών χωρίς προοπτική συµπλήρωσής τους σε 
µεσοπρόθεσµη βάση. 
 
Προσπάθειες για εκπόνηση πλαισίου που να καθιστά δυνατή την λειτουργία νέων µονάδων 
φυσικού αερίου υπό συνθήκες απελευθερωµένης αγοράς έχουν καταβληθεί τόσο από την 
ΡΑΕ όσο και από το ΥΠΑΝ. Εντούτοις οι σχετικές εξελίξεις εµφανίζουν τους τελευταίους 
µήνες στασιµότητα µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα για το ποια πρέπει 
να είναι η πρακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί έτσι ώστε πέρα από την ασφάλεια 
τροφοδοσίας της χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια, ο επιλέγων καταναλωτής να είναι σε θέση να 
απολαύσει τα οφέλη µιας απελευθερωµένης αγοράς, δηλαδή ποσοτική και ποιοτική 
επάρκεια του προσφερόµενου αγαθού σε συνδυασµό µε τιµές προµήθειας που δεν θα τον 
οδηγούν σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. 
 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών µέσω της Οµάδας Εργασίας «Ενέργεια», στην οποία 
µετέχουν βιοµηχανικοί καταναλωτές αλλά και υποψήφιοι ηλεκτροπαραγωγοί παρακολουθεί 
τις εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς, είναι δε σε διαρκή 
επαφή τόσο µε την Γενική Γραµµατεία Ενέργειας του ΥΠΑΝ όσο και µε την ΡΑΕ 
παρεµβαίνοντας µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των εξελίξεων. 
 
Στόχος του Συνδέσµου είναι η διατήρηση των τιµών του βιοµηχανικού ρεύµατος σε επίπεδα 
που να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας.  
 

Πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη της προϋπόθεσης αυτής 
µέσα από την εφαρµογή ευέλικτων πρακτικών τιµολόγησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µην 
προστεθούν στις όποιες αυξήσεις στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος προκύψουν από την 
εφαρµογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω του 
εξαναγκασµού µιας αγοράς σε απελευθερωµένη λειτουργία χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί 
συνθήκες πραγµατικής απελευθέρωσης. 
 
Πρόσφατα και σε συνέχεια της έναρξης της λειτουργίας της έστω και τύποις 
απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
άρχισε η µετακύλιση του κόστους από την επιδότηση αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ΑΠΕ στον τελικό καταναλωτή οδηγώντας σε επιβάρυνση της χρέωσης των 
µεγάλων βιοµηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό της τάξεως του 1%. 
 
Το ποσοστό αυτό κρίνεται σηµαντικό και αναµένεται να αυξηθεί µε την προϊούσα αύξηση της 
συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 
 
Ο ΣΕΒ στηρίζει τη διάδοση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα θεωρώντας ότι 
κάτι τέτοιο πέρα από την περιβαλλοντική συνιστώσα, δηµιουργεί προϋποθέσεις για 
σηµαντική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. 
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Θεωρεί όµως ότι το πλαίσιο ενισχύσεων το οποίο έχει εξασφαλισθεί για επενδύσεις αυτού 
του είδους δηλαδή η σηµαντική επιχορήγηση κατά τη φάση κατασκευής σε συνδυασµό µε 
την επιδότηση της τιµής του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος ακόµα και στο 
διασυνδεδεµένο σύστηµα συνεπάγεται µεν ταχύτατη απόσβεση, υψηλή κερδοφορία και 
µεγάλη ελκυστικότητα των συναφών επενδύσεων επιβαρύνει όµως το λειτουργικό κόστος 
µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων. 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Σύνδεσµος προτίθεται να παρέµβει στο ΥΠΑΝ επιδιώκοντας την 
ορθολογικοποίηση της µετακύλισης του κόστους ενίσχυσης των ΑΠΕ επ’ ωφελεία της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της χώρας. 
 
 

Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Εκ πρώτης όψεως και µε βάση στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT και του ΟΟΣΑ οι τιµές 
του βιοµηχανικού ρεύµατος στη χώρα µας κυµαίνονται σε επίπεδα ελαφρώς χαµηλότερα του 
µέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. 
 
Το γεγονός έχει αρκετές φορές σαν επακόλουθο συγκρίσεις οι οποίες οδηγούν σε 
εσφαλµένα συµπεράσµατα. 
 
Τούτο οφείλεται στο ότι σε αντίθεση µε τα εµφανιζόµενα στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν 
κάποιες µέσες τιµές, οι βιοµηχανίες των περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε. πέραν του ότι 
απολαµβάνουν περιόδων χαµηλής τιµολόγησης που είναι µεγαλύτερες από τις ισχύουσες 
εδώ, έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν ειδικές συµφωνίες µε τους προµηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, κατά κανόνα µη ανακοινώσιµες όπου προβλέπονται δε ειδικές ρυθµίσεις επ’ 
ωφελεία αµφοτέρων των συµβαλλοµένων (όπως επί παραδείγµατι σηµαντικές εκπτώσεις 
έναντι ρήτρας διακοπής). 
 
Η έκπτωση για ορισµένους ενεργοβόρους κλάδους µπορεί να φθάσει µέχρι και 25%, σε 
σχέση µε τα επίσηµα τιµολόγια δηµιουργώντας σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
 
Παλαιότερα ο ΣΕΒ είχε ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε την ∆ΕΗ (η οποία ήταν τότε 
µοναδικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα) αποσκοπώντας στην καθιέρωση 
ευέλικτων τιµολογίων για τις βιοµηχανίες, πέρα από τα διαφορικά τιµολόγια που ισχύουν για 
την υψηλή τάση. 
 
Ήδη ενόψει της έναρξης λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς και της δυνατότητας 
έστω και σε περιορισµένο αυτή τη στιγµή βαθµό αλληλεπίδρασης µε τα διευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα αρχίζουν να δηµιουργούνται συνθήκες ανταγωνισµού που δικαιολογούν 
την επαναφορά του θέµατος. 
 

Τιµές φυσικού αερίου  
 
Η τιµή του προοριζόµενου για βιοµηχανική χρήση φυσικού αερίου στη χώρα µας εµφανίζεται 
ηυξηµένη κατά 30% περίπου σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές των αµέσως ακριβότερων 
τιµολογίων σε επίπεδο Ε.Ε. (ενδεικτικά το έτος 2001 είχαµε µέσες τιµές 2,46 λεπτά ανά kWh 
για την Ελλάδα έναντι 1,75 για τη Γερµανία και 1,80 για τη Γαλλία ενώ για την Ισπανία, την 
Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία οι τιµές ήσαν 1,69, 1,28 και 1,64 αντίστοιχα). Τούτο δε 
παρά το γεγονός ότι η χώρα µας προµηθεύεται στα σύνορά της το ρωσικό φυσικό αέριο σε 
τιµές που είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη. 
 
Η πραγµατικότητα αυτή οφείλεται σε επιβαρύνσεις λόγω των ηυξηµένων απαιτήσεων για 
απόσβεση των υποδοµών της ∆ΕΠΑ έχει επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του 
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συγκεκριµένου καυσίµου και αναστέλλει την προσπάθεια εισαγωγής στις ελληνικές 
βιοµηχανίες. 
 
Τον περασµένο χρόνο και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του ΥΠΑΝ και της ΡΑΕ µε την 
ευκαιρία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συµφωνήθηκε µείωση της 
επιβάρυνσης του φυσικού αερίου το οποίο θα προορίζεται για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
µέσω της αναπροσαρµογής του τέλους διέλευσης από το σύστηµα της ∆ΕΠΑ. 
 
Η µείωση αυτή επιτρέπει ενδεχοµένως οριακά την ανταγωνιστική λειτουργία κάποιων 
µονάδων συνδυασµένου κύκλου προηγµένης τεχνολογίας που αποκτούν έτσι τη δυνατότητα 
να εκτοπίσουν από το διασυνδεδεµένο σύστηµα κάποιους αντιοικονοµικούς σταθµούς 
βάσης της ∆ΕΗ. 
 

Κρίνεται όµως απαραίτητο η ρύθµιση να επεκταθεί και για υπόλοιπες βιοµηχανικές χρήσεις 
έτσι ώστε να αντικαταστήσει την σήµερα εφαρµοζόµενη πρακτική του κόστους 
υποκατάστασης, µειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. 
 
Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η δηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού στην αγορά φυσικού αερίου θα 
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των τιµών µε όλα τα ευεργετήµατα που κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται, και µε παρεµβάσεις του επιδιώκει την επίσπευση της απελευθέρωσή της µε 
παράλληλη συµπλήρωση των απαραίτητων υποδοµών µεταφοράς και διανοµής. 
 

Τιµές υγρών καυσίµων 
 
Ανταποκρινόµενο σε σχετικό αίτηµα του ΣΕΒ, το Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε τον 
περασµένο χρόνο σε µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του µαζούτ κατά 50% ενώ 
µείωση αυτής της τάξεως αποφασίσθηκε και για το ντίζελ το οποίο χρησιµοποιεί η ∆ΕΗ στις 
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 
 
Εντούτοις η ελληνική βιοµηχανία εξακολουθεί να επιβαρύνεται σηµαντικά λόγω του υψηλού 
ειδικού φόρου κατανάλωσης ο οποίος εξακολουθεί να επιβάλλεται στο πετρέλαιο ντίζελ 
ακόµα και αν αυτό χρησιµοποιείται για καθαρά βιοµηχανικές χρήσεις. 
 
Για ορισµένους κλάδους µεταποιητικής και µεταλλευτικής δραστηριότητας το πρόβληµα είναι 
ιδιαίτερα οξύ, πολλώ δε µάλλον εάν ληφθεί υπόψη ότι οι εξελίξεις σε επίπεδο εσωτερικής 
αγοράς έχουν στερήσει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα αναζήτησης του 
καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης για το συγκεκριµένο καύσιµο, στο µέτρο που 
αυτό χρησιµοποιήθηκε για παραγωγή προϊόντων που εξήχθησαν σε χώρες της Ε.Ε. 
 
Πρόσθετα επιχειρήµατα τα οποία συνηγορούν υπέρ µιας ειδικής τιµολογιακής πολιτικής για 
το ντίζελ που προορίζεται για βιοµηχανική χρήση απορρέουν αφενός από το γεγονός ότι το 
συγκεκριµένο καύσιµο πλεονεκτεί περιβαλλοντικά έναντι του µαζούτ αφετέρου δε από το ότι 
από την φύση του µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένους σκοπούς αντί του φυσικού 
αερίου σε περιοχές της χώρας που δεν καλύπτονται ακόµα από το δίκτυο της ∆ΕΠΑ. Αυτό 
το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις περιπτώσεις µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ή συµπαραγωγής. 
 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών ενόψει της υιοθέτησης της Κοινοτικής Οδηγίας για 
αναδιάρθρωση του πλαισίου που αφορά την φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων έχει ήδη 
παρέµβει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ζητώντας την καθιέρωση 
ειδικού τιµολογίου για το βιοµηχανικό ντίζελ όπως άλλωστε προβλέπεται και στο 
προαναφερθέν θεσµικό πλαίσιο. 
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Επισηµαίνεται ότι µετά την εφαρµογή της οδηγίας προβλέπεται ελάχιστη φορολογική 
επιβάρυνση του ντίζελ της τάξεως των 302 ευρώ ανά µετρικό τόνο έναντι των 245 ευρώ που 
ισχύουν σήµερα στη χώρα µας, ταυτόχρονα όµως προβλέπεται ελάχιστο επίπεδο 
φορολόγησης της τάξεως των 21 ευρώ ανά µετρικό τόνο εφόσον το συγκεκριµένο καύσιµο 
προορίζεται για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, εξωτερικής καύσεως, σταθερές µηχανές 
εσωτερικής καύσεως, οχήµατα προοριζόµενα για κίνηση εκτός οδικού δικτύου, κατασκευές-
δηµόσια έργα. 
 
Το Υπουργείο φαίνεται να προσανατολίζεται προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 
 
Τέλος, ενόψει της καθιέρωσης της υποχρεωτικής χρήσης µαζούτ χαµηλού θείου από 
01.01.2003 για το σύνολο της χώρας σε εφαρµογή σχετικής Κοινοτικής νοµοθεσίας, ο ΣΕΒ 
µε παρεµβάσεις του προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε προσπάθησε να επιτύχει αναστολή ισχύος του 
µέτρου, το οποίο θα οδηγούσε σε σηµαντική επιβάρυνση ορισµένων ενεργοβόρων 
βιοµηχανιών συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ΕΗ. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές 
στήριξαν το αίτηµα του Συνδέσµου στα αρµόδια Κοινοτικά όργανα, δεν κατέστη δυνατή η 
επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. 
 
 
 
Β.5. Γ’ ΚΠΣ 2000 – 2006 – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» 

 
∆ιανύουµε ήδη τον δεύτερο χρόνο από την ουσιαστική έναρξη υλοποίησης των δράσεων του 
Γ’ ΚΠΣ ενώ ο ερχόµενος ∆εκέµβριος σηµατοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ενδιάµεσης 
αναθεώρησης των επιµέρους Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων καθώς και της 
διάθεσης κονδυλίων από το αποθεµατικό καλής επίδοσης σε όσα από τα παραπάνω 
εξελίσσονται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. 
 
Παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραµµές οι µέχρι στιγµής επιδόσεις επιβεβαιώνουν την 
αρχική πρόβλεψη περί µη απώλειας διαρθρωτικών Κοινοτικών πόρων µέχρι τα µέσα του 
επόµενου έτους, εντούτοις Τοµεακά Προγράµµατα τα οποία αφορούν άµεσα τις επιχειρήσεις 
αρχίζουν να εµφανίζουν προβλήµατα ως προς την υλοποίησή τους. 
 
Πιο συγκεκριµένα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» ενώ είχε ξεκινήσει µε 
ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές ως ανταποκρινόµενο στις ανάγκες των ΜΜΕ προς τις οποίες 
απευθύνεται και το µεγαλύτερο τµήµα του προϋπολογισµού του επιδεικνύει τους τελευταίους 
µήνες ανησυχητική στασιµότητα η οποία µε τη σειρά της το έχει οδηγήσει να κατατάσσεται 
µεταξύ των τελευταίων από πλευράς ποσοστού απορρόφησης επί της συνολικής Κοινοτικής 
συνδροµής. 
 

Πιο συγκεκριµένα: 
 
√ Πλήρης απραξία παρατηρείται εδώ και δεκαπέντε µήνες σε ότι αφορά τις δράσεις που 

σχετίζονται µε τη συµπλήρωση των βιοµηχανικών τεχνολογικών και επιχειρηµατικών 
υποδοµών της χώρας (Μέτρο 1.1). Τούτο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αλλαγή του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΕΤΒΑ που οδήγησε στη µετάταξη των επενδύσεων που 
προαναφέρθηκαν στην κατηγορία των ιδιωτικών επενδύσεων καθιστώντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο αναγκαία την έγκριση γι αυτές ειδικού καθεστώτος για τις µέλλουσες να 
χορηγηθούν κρατικές ενισχύσεις. Παρά τις διαρκείς παρεµβάσεις του ΣΕΒ µέχρι 
πρόσφατα δεν είχε υποβληθεί σχετική αίτηση προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η εναλλακτική λύση της δηµιουργίας φορέα διαχείρισης 
µε πλειοψηφική συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί.  
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Ο ΣΕΒ επισηµαίνει ότι το συγκεκριµένο µέτρο αποσκοπεί στην αντιµετώπιση 
συγκεκριµένων ελλείψεων στις βιοµηχανικές περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν 
αποτυπωθεί από την περίοδο έναρξης σχεδιασµού του ΕΠΑΝ και των οποίων η 
διατήρηση δηµιουργεί προβλήµατα σε πολλές επιχειρήσεις εµποδίζοντας και αυτή 
ακόµα την περιβαλλοντικά συµβατή λειτουργία τους.  
 
Κρίνεται απαραίτητη η επείγουσα αντιµετώπιση του ζητήµατος, πριν από την 
ολοκλήρωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΕΠΑΝ έτσι ώστε οι προβλεπόµενες 
δράσεις να είναι δυνατόν να υλοποιηθούν µετά το 2003.  
 
Ανάλογες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις δράσεις που αφορούν το Εθνικό 
Σύστηµα Ποιότητας (Μέτρο 1.2) και την απλοποίηση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος (Μέτρο 1.3). 
 
 

√ Σε ότι αφορά τις δράσεις για στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας (Άξονας 
προτεραιότητας 2) το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη προχωρήσει στον δεύτερο κύκλο 
προκηρύξεων για τις ενεργειακές επενδύσεις καθώς και για τα επιχειρηµατικά σχέδια 
και τις λοιπές δράσεις που απευθύνονται στις µικρές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα έχει 
αρχίσει η υλοποίηση των έργων τα οποία εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου 
προκηρύξεων, κατά την οποία παρατηρούνται προβλήµατα και δυσλειτουργίες που 
σχετίζονται µε τις διαδικασίες αδειοδότησης για τις επενδύσεις ΑΠΕ και τον 
γραφειοκρατικό φόρτο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

 
Στο τέλος του περασµένου χρόνου προκηρύχθηκε και η δράση που αφορά τον 
τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων, που αφορά ένα σηµαντικό 
τµήµα της ελληνικής βιοµηχανίας (εταιρίες που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα). 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκκρεµούσε από το καλοκαίρι του 2002 και αναµένεται να 
τύχει µεγάλης ανταπόκρισης από τους επενδυτές. Ο ΣΕΒ µε παρεµβάσεις του στην 
πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας έχει επανειληµµένα ζητήσει τον 
σχεδιασµό των διαδικασιών αξιολόγησης και τη δηµιουργία των απαραίτητων 
υποδοµών. Εφόσον αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Απρίλιο του 2003 οπότε 
λήγει και η προθεσµία για την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα προκύψουν 
καθυστερήσεις που θα θέσουν εν αµφιβόλω τη δυνατότητα έναρξης υλοποίησης των 
έργων πριν από το τέλος του 2003. 
 

 
√ Σχετικά µε τις δράσεις που σχετίζονται µε τεχνολογική καινοτοµία και έρευνα (Άξονας 

4) πολλές από τις οποίες ευρίσκοντο επί µακρύ χρονικό διάστηµα υπό καθεστώς 
αναστολής λόγω της εκκρεµούσας έγκρισης των καθεστώτων περί περιφερειακών 
ενισχύσεων σηµειώθηκε τους τελευταίους µήνες πρόοδος ως προς τις διαδικασίες και 
ήδη τα περισσότερα προγράµµατα έχουν προκηρυχθεί και ευρίσκονται στη φάση 
αξιολόγησης. 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει αρχίσει τους τελευταίους 
µήνες να χαρακτηρίζεται από κάποια κινητικότητα δεδοµένου ότι κάποια από τα µεγάλα έργα 
από τα οποία συντίθεται έχουν προκηρυχθεί και ήδη ευρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. ∆εν 
συµβαίνει όµως το ίδιο για τις δράσεις του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης όπου εµφανίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές 
καθυστερήσεις. 
 
Τα παραπάνω αφορούν το Πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» το οποίο απευθυνόµενο 
σε επιχειρήσεις µε απασχόληση κάτω των 150 ατόµων είχε προκηρυχθεί στις αρχές του 
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περασµένου φθινοπώρου και αποσκοπούσε στην υποστήριξη της εισαγωγής µεσαίου 
µεγέθους ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων. 
 
Με τη λήξη της σχετικής προθεσµίας (Νοέµβριος 2002) καταµετρήθηκαν περί τις 1.700 
υποβολές επενδυτικών προτάσεων, η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
ύστερα από πολύµηνη αδράνεια. 
 
Ο ρυθµός τεχνολογικής απαξίωσης και ανανέωσης των συστηµάτων πληροφορικής 
αναµένεται να έχει ήδη καταστήσει αρκετές από τις παραπάνω προτάσεις ανεπίκαιρες κατά 
τη φάση της υπογραφής των σχετικών συµβάσεων που µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν 
αναµένεται πριν από τις αρχές του καλοκαιριού (δηλαδή ένα χρόνο σχεδόν µετά την 
προκήρυξη). 
 
Κινητικότητα εµφανίσθηκε τον τελευταίο χρόνο στο θέµα της υλοποίησης δράσεων των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που στόχευαν στην ενίσχυση ιδιωτικών 
επενδύσεων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους χώρους της µεταποίησης και των 
υπηρεσιών. 
 
Πιο συγκεκριµένα ολοκληρώθηκε τον περασµένο χρόνο η διαδικασία ανάδειξης ενδιαµέσων 
φορέων από τον χώρο των τραπεζών και ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος προκηρύξεων 
για υποβολή επενδυτικών προτάσεων.  Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οι σχετικές διαδικασίες 
επιδέχονται κάποιες βελτιώσεις τόσο σε ότι αφορά το πληροφοριακό υλικό το οποίο 
διατίθεται στους υποψήφιους επενδυτές όσο και το πλήθος των δικαιολογητικών τα οποία 
οφείλουν αυτοί να προσκοµίζουν µε την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης.  
 
Τα παραπάνω µπορεί να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες επιχειρήσεων που έχουν 
πρόσβαση σε κάποιες υποδοµές υποστήριξης, δυσχεραίνουν όµως τους πολύ µικρούς 
επιχειρηµατίες ή αυτούς που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια µακριά από τους 
υποστηρικτικούς µηχανισµούς που υπάρχουν στα µεγάλα αστικά κέντρα.  
 
Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η απλοποίηση των διαδικασιών ενόψει των εποµένων 
κύκλων προκηρύξεων υποστηρίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης µιας χρυσής τοµής ανάµεσα 
στον σηµερινό γραφειοκρατικό φόρτο που είναι δυσβάσταχτος για επενδυτές και διαχειριστές 
και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απωλειών πόρων λόγω ενδεχόµενων αστοχιών.  
 
Τέλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπττυξη» και παρά το 
γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων 
µεταποίησης, διακίνησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων που είχαν υποβληθεί στο 
πλαίσιο του πρώτου κύκλου προκήρυξης το Υπουργείο δεν έχει ακόµα προχωρήσει στις 
προβλεπόµενες εκταµιεύσεις. 
 
Στις επενδύσεις αυτές εµπλέκεται σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων τόσο από την πλευρά 
του κλάδου τροφίµων όσο και από την πλευρά των κατασκευαστών του απαραίτητου 
παραγωγικού εξοπλισµού. Πρόσφατα δε διαπιστώθηκε ότι στις επενδύσεις οι οποίες 
εκκρεµούν εδώ και ένα χρόνο προσετέθη σηµαντικός αριθµός νέων που προέκυψαν από 
τον β’ κύκλο προκήρυξης. 
 
Ο ΣΕΒ προσπαθεί µε παρεµβάσεις τόσο σε επίπεδο γενικών γραµµατέων Υπουργείων όσο 
και µέσω ειδικής επιτροπής υπό τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να αντιµετωπίσει 
τα προβλήµατα που εµφανίζονται και να επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης.  
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Β.6. Χωροταξικός Σχεδιασµός 
 
Χωροταξική – Περιβαλλοντική Πολιτική 
 
Έχοντας απεγκλωβισθεί οριστικά από το δίληµµα «περιβάλλον ή ανταγωνιστικότητα» και 
συνειδητοποιώντας παράλληλα ότι η ανάδειξη της έννοιας της «εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης» πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της, η ελληνική βιοµηχανία 
στοχεύει στην αειφορική της ανάπτυξη µέσα από µία σωστά σχεδιασµένη περιβαλλοντική 
πολιτική, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 
• Περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα µε ιεραρχηµένους, ρεαλιστικούς και µετρήσιµους 

στόχους που θα υλοποιούνται µέσα από συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. 
• Οικονοµική αποδοτικότητα µέσω ενός σταθερού και προβλέψιµου πλαισίου πολιτικής 

που θα λαµβάνει υπόψη όχι µόνον τα τεχνολογικά δεδοµένα και τις οικονοµικές 
δυνατότητες των επιχειρήσεων αλλά και τη σχέση κόστους-οφέλους υπό το πρίσµα της 
ανάγκης διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

• Κοινωνική αποδοχή προωθώντας στόχους για την εκπαίδευση, την υγεία και την 
κοινωνική προστασία και διαµορφώνοντας σταδιακά περιβαλλοντικά συµβατές 
καταναλωτικές συνήθειες. 

• Προαγωγή του εθελοντισµού µέσω της ενθάρρυνσης πρακτικών αυτορύθµισης και 
υιοθέτησης ενεργού ρόλου από τις επιχειρήσεις αποσκοπώντας στην ταχύτερη εξεύρεση 
αποτελεσµατικών λύσεων προσαρµοσµένων στις εκάστοτε ανάγκες και 
περιβαλλοντικούς στόχους. 

 
Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών χειρίσθηκε την 
περίοδο 2002-2003 τα ακόλουθα θέµατα χωροταξικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
 

 

Περιβαλλοντική αναβάθµιση των βιοµηχανιών της Αττικής 
 

Η ψήφιση του νόµου 2965/2001 συνέπεσε µε µία συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιµη για την 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, δεδοµένου ότι τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ καθώς και αυτά που συνδέονται άµεσα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες καθιστούν την 
περιοχή ελκυστική για ανάπτυξη νέων σύγχρονων δραστηριοτήτων οδηγώντας παράλληλα 
αρκετές από αυτές που ήδη υφίστανται και λειτουργούν (µεταξύ των οποίων και τις 
βιοµηχανικές) σε αναδιατάξεις.  
 

Είναι γεγονός ότι το νέο θεσµικό πλαίσιο -στην εκπόνηση του οποίου µετείχε ενεργά ο ΣΕΒ- 
συµβάλει στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος υποστηρικτικού στη λειτουργία των 
µεταποιητικών µονάδων καλύπτοντας τις ανάγκες τους για εκσυγχρονισµό, λελογισµένη 
επέκταση, καθετοποίηση ή διαφοροποίηση των παραγόµενων προϊόντων. Προβλέπει όµως 
παράλληλα και την εκπλήρωση κάποιων προϋποθέσεων µε στόχο τη διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής συµβατότητας των παραπάνω. 
 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών θεωρεί ότι ο συνδυασµός των προσφεροµένων 
δυνατοτήτων µε τις αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις συνθέτει ένα πεδίο για ανάπτυξη 
συναινετικών διαδικασιών και συµφωνιών σε ότι αφορά τον τρόπο και τους ρυθµούς 
υλοποίησης των προβλεποµένων. 
 
Η ίδια η Πολιτεία ανεγνώρισε την άνοιξη του 2002 τη χρησιµότητα ενός συντονιστικού 
οργάνου, το οποίο µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων µερών θα προχωρούσε στον 
προγραµµατισµό της υλοποίησης των προβλεποµένων εξυγιαντικών παρεµβάσεων 
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αναδεικνύοντας παράλληλα τη συναίνεση και την πρακτική αντιµετώπιση των όποιων 
προβληµάτων. Στο όργανο αυτό µετέχει και ο ΣΕΒ. 
 
∆υστυχώς όµως και ενώ ο αρχικός προγραµµατισµός προέβλεπε αποτελέσµατα στο πλαίσιο 
ενός χρονοδιαγράµµατος που ανταποκρινόταν στον επείγοντα χαρακτήρα του συνολικού 
εγχειρήµατος, πέρα από µία πρώτη συνάντηση τον Ιούνιο του 2002 δεν έχει δοθεί καµία 
συνέχεια µέχρι σήµερα. 
 
Τούτο οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις αλλεπάλληλες αλλαγές της πολιτικής ηγεσίας 
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, οι οποίες σηµειώθηκαν το τελευταίο εννεάµηνο. 
 

Ο ΣΕΒ θεωρεί επιβεβληµένη την ανάγκη επανενεργοποίησης του προαναφερθέντος 
οργάνου µέσα από το οποίο µπορεί να προωθηθεί η επίλυση συγκεκριµένων εκκρεµοτήτων 
όπως η οργανωµένη χωροθέτηση, από την οποία ο νέος νόµος εξαρτά σε µεγάλο βαθµό την 
περιβαλλοντικά συµβατή λειτουργία των βιοµηχανιών της Αττικής, καθώς και η στήριξη της 
συνολικής προσπάθειας µε τρόπο που να επιτρέπει την υλοποίηση των προβλεπόµενων 
χωρίς να διακυβεύεται το µέλλον µεγάλου αριθµού µεταποιητικών επιχειρήσεων της 
περιοχής. Προτίθεται δε να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες απευθυνόµενος στον νέο 
Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας. 
 

Χρήσεις γης 
 
Το ζήτηµα παρά την σπουδαιότητά του εµφανίζει τα τελευταία χρόνια ανησυχητική 
στασιµότητα τουλάχιστον σε ότι αφορά την χωροθέτηση περιοχών για υποδοχή 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας αν και ενεργοποιήθηκε τον περασµένο χρόνο δεν 
προχωρεί στο έργο του µε τους απαιτούµενους ρυθµούς. 
 
Από την άλλη πλευρά τα προβλεπόµενα στον νόµο πλαίσιο για το περιβάλλον (1650/86) σε 
συνδυασµό µε πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας έχουν οδηγήσει τις 
αρµόδιες αδειοδοτικές αρχές σε πλήρη σύγχυση όχι µόνον σε ότι αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης αδειών εγκατάστασης αλλά ακόµα ως προς την ανανέωση των αδειών 
λειτουργίας των βιοµηχανιών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές, για τις οποίες δεν 
έχουν ακόµα προσδιορισθεί οι χρήσεις γης. 
 
Παρά το ότι έχουν αναληφθεί προσπάθειες για προσωρινή αντιµετώπιση του προβλήµατος 
µέσω εισαγωγής µεταβατικών διατάξεων στην σχετική νοµοθεσία ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητη 
την οριστική διευθέτηση του θέµατος το οποίο συνιστά καίριο αντιαναπτυξιακό παράγοντα. 
 

Β.7. Περιβάλλον 
Περιβαλλοντική ευθύνη 
 
Στις αρχές του 2002 υπεβλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση οδηγίας σχετική µε 
την ευθύνη των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
περιβαλλοντικών ζηµιών, τις οποίες προκαλούν. 
 
Η παραπάνω πρόταση ακολούθησε τους τελευταίους µήνες µία εξελικτική πορεία και ήδη η 
Ελληνική Προεδρία προτίθεται σύµφωνα µε επίσηµες δηλώσεις να επιταχύνει τις διαδικασίες 
µε στόχο την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας επ’ αυτής πριν από το τέλος Ιουνίου. 
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Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόωρη ενεργοποίηση της σχετικής οδηγίας θα 
δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα. Κύρια πηγή των προβληµάτων αυτών θα συνιστά η 
αδυναµία τεχνικής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών ζηµιών και οικονοµικής αποτίµησής 
τους, γεγονός που θα δηµιουργεί αοριστίες ως προς τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και δεν θα 
καθιστά εφικτή την ασφαλιστική κάλυψή του. 
 
Το όλο θέµα είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί µέσω της δηµιουργίας επιστηµονικής 
υποδοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε συµµετοχή των κρατών µελών, της βιοµηχανίας, των 
ασφαλιστών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος θα είναι η καταγραφή των 
περιβαλλοντικών στοιχείων του ευρωπαϊκού οικοτόπου, η συγκέντρωση και επεξεργασία 
των επιστηµονικών πληροφοριών ως προς τις ζηµιές στη βιοποικιλότητα, στα ύδατα και στο 
έδαφος και η διαµόρφωση αντικειµενικών κριτηρίων αποτίµησης της ζηµίας αυτών.  
 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι µεν ασφαλιστές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν το ασφάλιστρο 
και τους γενικούς του όρους µε επιστηµονική και στατιστική προσέγγιση της 
επικινδυνότητας, η δε βιοµηχανία θα είναι σε θέση σε περίπτωση υλοποίησης της 
ασφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου, να αγοράζει το προϊόν σε µία προσιτή τιµή και υπό 
συνθήκες ανταγωνισµού. 
 
Τα ανωτέρω ετέθησαν µε κοινή επιστολή ΣΕΒ-Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε ενόψει της πρώτης συνάντησης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στις 4 Μαρτίου 
2003, ενώ θα επανατεθούν µε την ευκαιρία της παρουσίας της κυρίας Παπανδρέου σε 
προσεχές γενικό συµβούλιο του Συνδέσµου. 
 

Εθελοντικές συµφωνίες 
 
Όπως ανεφέρθη και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, ο ΣΕΒ θεωρεί σαν έναν από τους 
βασικούς άξονες µιας σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής την ενθάρρυνση και περαιτέρω 
προώθηση του θεσµού των εθελοντικών συµφωνιών ως εργαλείου περιβαλλοντικής 
προστασίας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. 
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συµβάλλει όχι µόνον η εκπόνηση και θεσµοθέτηση 
διαδικασιών πιστοποίησης της προόδου εφαρµογής και αναγνώρισης των περιβαλλοντικών 
συµφωνιών αλλά και η πληροφόρηση των ίδιων των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων 
της κοινωνίας σε σχέση µε τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την προαναφερθείσα 
πρακτική. 
 

Ο ΣΕΒ προσανατολίζεται στο να δραστηριοποιηθεί άµεσα προς αυτήν την κατεύθυνση µε 
στόχο να διαµορφώσει συνεργαζόµενος µε τα µέλη του συγκεκριµένες προτάσεις για 
εθελοντικές συµφωνίες που θα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του στόχου για αειφόρο 
ανάπτυξη. 
 
Για τον σκοπό αυτό και µε την ευκαιρία της συνάντησης του Προεδρείου του Συνδέσµου στις 
αρχές του χρόνου µε µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµφωνήθηκε µε την Επίτροπο 
Περιβάλλοντος κα Wallstrom η οργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης σχετικής µε τις 
εθελοντικές περιβαλλοντικές συµφωνίες το προσεχές φθινόπωρο από τον ΣΕΒ µε 
συµµετοχή της Επιτρόπου και στελεχών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. 
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Εµπορευσιµότητα αερίων θερµοκηπίου 
 
Κατά τη διάρκεια της ∆ανικής Προεδρίας ελήφθησαν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις σε ότι 
αφορά την ένταξη στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία του προαναφερθέντος νέου εργαλείου 
περιβαλλοντικής πολιτικής στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που απορρέουν από την κύρωση 
του πρωτοκόλλου του Κυότο. 
 
Από πλευράς ΣΕΒ καταβλήθηκε προσπάθεια για προώθηση των θέσεων της βιοµηχανίας 
επί του συγκεκριµένου ζητήµατος σε συνδυασµό µε την παροχή δυνατότητας σύναψης 
εθελοντικών συµφωνιών από συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους (τσιµεντοβιοµηχανία, 
διυλιστήρια, χαλυβουργίες). 
 
Επισηµαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας ο δευτερογενής τοµέας φέρει µικρό 
µερίδιο ευθύνης τόσο από πλευράς µεριδίου στις εκποµπές CO2 όσο και από πλευράς 
συνεισφοράς στις αυξητικές τάσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια και που 
σύντοµα θα οδηγήσουν στην υπέρβαση της συµφωνηθείσας για την Ελλάδα οροφής, 
κινδυνεύει εντούτοις να υποστεί σοβαρές συνέπειες λόγω της δοµής του συστήµατος 
ηλεκτροπαραγωγής. 
 
Ενόψει αυτής της πραγµατικότητας και µε στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας είναι επιβεβληµένο να ληφθούν έγκαιρα πρωτοβουλίες που θα προσδώσουν την 
απαιτούµενη ευελιξία στις επιχειρήσεις αλλά και στη χώρα γενικότερα στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τις οποίες προβλέπει η νέα Οδηγία. Σχετικές µε το θέµα επαφές έχουν 
αναληφθεί µε τους αρµόδιους φορείς. 
 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υιοθέτηση από την 
πλευρά της Πολιτείας µέτρων και πολιτικών για πραγµατική αειφόρο ανάπτυξη. Ταυτόχρονα 
ευαισθητοποιεί τα µέλη του ως προς την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
ενηµερώνοντας για κάθε νέα εξέλιξη θεσµική ή τεχνολογική σχετική µε το θέµα ενώ 
απευθυνόµενος στην κοινωνία προσπαθεί να αναδείξει την προσπάθεια της βιοµηχανίας για 
βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. 
 
Πέραν αυτών όµως ο ΣΕΒ ευρίσκεται στο πλευρό των µελών του παρέχοντας υποστήριξη 
σε κάθε δίκαιο αίτηµα που σχετίζεται µε την αντιµετώπισή τους από τις αρχές στο πλαίσιο 
της εφαρµοζόµενης γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η αντιµετώπιση αυτή δεν είναι 
πάντα αιτιολογηµένη και οδηγεί, ενίοτε στον άδικο διασυρµό επιχειρήσεων οι οποίες δεν 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν κατά γράµµα τις υποχρεώσεις τους λόγω αδυναµιών και 
αστοχιών σε υποδοµές και διαδικασίες που δεν αποτελούν δική τους αρµοδιότητα ή ευθύνη. 
Αυτά τα µέλη του ο ΣΕΒ είναι αποφασισµένος να υποστηρίξει µε κάθε θεµιτό τρόπο. 
 
  

Β.8. Αναπτυξιακός Νόµος 
 
Αναθεώρηση Αναπτυξιακού Νόµου 2601/98 
Στις αρχές του 2001 ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΟ η πρόθεση για εκ βάθρων αναθεώρηση 
του εθνικού θεσµικού πλαισίου επιχορηγήσεων και κινήτρων που εκφράζεται από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98 µε στόχο αφενός την άρση δυσλειτουργιών τις οποίες ενεφάνισε 
ο 2601 κατά την µέχρι τότε εφαρµογή του αφετέρου δε την επίτευξη συµβατότητας µε 
δράσεις του Γ’ ΚΠΣ οι οποίες επρόκειτο να υλοποιηθούν µέσω αυτού. 
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Σε ότι αφορά αυτόν τον τελευταίο στόχο µε σχετική τροπολογία στα τέλη του 2001 
εισήχθησαν οι απαραίτητες ρυθµίσεις. Σε ότι όµως αφορά το κυρίως σκέλος των 
παρεµβάσεων και ενώ είχε ανακοινωθεί ότι ο νέος νόµος θα λειτουργούσε από το 
φθινόπωρο του 2002, οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόµα δροµολογηθεί. Εξάλλου 
εξακολουθεί να ευρίσκεται υπό αναστολή η δυνατότητα χρήσης των διατάξεων περί ειδικού 
αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο αποτελούσε µέχρι το τέλος του περασµένου χρόνου 
το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο για τις δυναµικές βιοµηχανίες της χώρας. 

 

Σαν βασικός λόγος της αλλαγής πορείας πλεύσης από πλευράς Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών προτάσσεται το γεγονός ότι τυχόν παρεµβάσεις σχετιζόµενες µε την 
διαφοροποίηση των ζωνών, τα ποσοστά των καταβαλλοµένων ενισχύσεων και την 
επιλεξιµότητα των προς συγχρηµατοδότηση δραστηριοτήτων στοιχειοθετεί υποχρέωση 
κοινοποίησης των όποιων µεταβολών στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. για 
έλεγχο της συµβατότητας αυτών των τελευταίων µε το Κοινοτικό δίκαιο. 

 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων για τη χώρα µας που 
εγκρίθηκε το 1998 από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. µε ισχύ µέχρι το τέλος του 2006 στηρίζεται 
στην φιλοσοφία του Ν. 2601, εθεωρήθη ότι η όποια προσπάθεια αναθεώρησής αυτού του 
τελευταίου, θα οδηγούσε σε πρόωρη λήξη ισχύος του και αντικατάστασή του από πλαίσιο 
δυσµενέστερο όχι µόνον ως προς το ύψος των ενισχύσεων αλλά και ως προς την 
επιλεξιµότητα δράσεων και περιοχών. 

 

Τα παραπάνω καθιστούν κατά το Υπουργείο Οικονοµίας παρακινδυνευµένη κάθε 
προσπάθεια τροποποίησης του ισχύοντος αναπτυξιακού νόµου ως προς τα βασικά του 
χαρακτηριστικά. Κατόπιν τούτου ο ΣΕΒ µε έγγραφο το οποίο απέστειλε τον περασµένο 
Φεβρουάριο προτείνει πέραν των όποιων τροποποιήσεων σε ότι αφορά την απλοποίηση 
των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης, παρακολούθησης και καταβολής των ενισχύσεων 
τα ακόλουθα: 

 

 Αύξηση της οροφής της χορηγούµενης επιχορήγησης ανά δηµιουργούµενη νέα θέση 
εργασίας (διπλασιασµός τουλάχιστον του σηµερινού ποσού των 44.000 ευρώ ανά 
θέση). 

 

 Άρση των διακρίσεων µεταξύ παλαιών και νέων επενδυτών σε ότι αφορά την 
δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης επιχορηγήσεων ή φορολογικών κινήτρων. 

 

 Εξαίρεση των επενδύσεων τεχνολογικού εκσυγχρονισµού από την υποχρέωση 
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

 
 Ενίσχυση των επενδύσεων που αναλαµβάνονται από τις βιοµηχανίες της Αττικής στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν. 2965/2001 (Βιώσιµη ανάπτυξη 
της Αττικής και άλλες διατάξεις). 

 
 Παράταση ισχύος των διατάξεων περί ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού (αυτό το 

τελευταίο ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο θέµα του 2601). 
 

Σε συνάντησή του µε το γενικό συµβούλιο του ΣΕΒ στις 19.02.2003 ο κ. Χριστοδουλάκης 
ανακοίνωσε ότι οι παρεµβάσεις στον αναπτυξιακό νόµο θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον 
προσεχή Μάιο ενώ από τη συζήτηση διαφαίνεται πρόθεση για ικανοποίηση των 
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περισσοτέρων από τα σηµεία που προαναφέρθησαν. Επιπρόσθετα ετόνισε ότι στις σχετικές 
διαβουλεύσεις θα κληθούν να εκφράσουν απόψεις οι ενδιαφερόµενοι φορείς µεταξύ των 
οποίων και ο ΣΕΒ. 

Ενόψει των αναµενόµενων εξελίξεων που σχετίζονται µε τα προαναφερθέντα ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών επισηµαίνει ότι 

Παρά το γεγονός ότι τα επενδυτικά κίνητρα ακόµα και µετά την εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν. 2601/98 εξηκολούθησαν -συνδυαζόµενα µε τη βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών- 
να είναι ελκυστικά, δεν κατέστη δυνατή η προσέλκυση σηµαντικών άµεσων νέων 
επενδύσεων από το εξωτερικό. Μεµονωµένες επενδυτικές πρωτοβουλίες προσέκρουσαν σε 
διαδικαστικά εµπόδια άσχετα µε τον αναπτυξιακό και τελικά είτε καθυστέρησαν υπερβολικά 
είτε δεν υλοποιήθηκαν. 

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν ότι πέραν του σταθερού µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και 
της όποιας πολιτικής οικονοµικών κινήτρων, απαιτείται βελτίωση και άλλων παραγόντων 
στους οποίους είναι σκόπιµο να γίνει αναφορά ενόψει της αναµενόµενης σε σύντοµο χρόνο 
αναθεώρησης της αναπτυξιακής νοµοθεσίας. 
 
Πιο συγκεκριµένα και παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο η φορολογική νοµοθεσία 
απλοποιήθηκε σε σηµαντικό βαθµό και ήδη οδηγείται σε κωδικοποίηση, σηµαντικό µέρος 
της υπόλοιπης νοµοθεσίας που σχετίζεται µε το επιχειρείν παραµένει δαιδαλώδες, ασαφές 
και αντικρουόµενο. Είναι επιβεβληµένη η βελτίωση της επικρατούσης καταστάσεως στο 
πλαίσιο µιας γενικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισµού του κράτους. 
 
Από την άλλη πλευρά η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού οδήγησε και τον περασµένο 
χρόνο σε καταστάσεις που αποτρέπουν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από την 
πλευρά της βιοµηχανίας µε εξαίρεση αυτές που αποσκοπούν στην εγκατάστασή τους σε 
οργανωµένες βιοµηχανικές περιοχές, κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό. 
 
Είναι κατά συνέπεια επιτακτική η ανάγκη συµπλήρωσης των µεγάλων κενών που υπάρχουν 
στον χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας, τα οποία οδηγούν σε ασάφειες, αυθαίρετες 
συµπεριφορές και παρεµπόδιση της ανάπτυξης. 
 
Τέλος εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού ιδιαίτερα στις 
µειονεκτούσες περιοχές ενώ η µη ευέλικτη εργασιακή νοµοθεσία σε συνδυασµό µε την 
αναντιστοιχία µεταξύ των αναγκών της αγοράς και της κάλυψης αυτών από το σύστηµα 
εκπαίδευσης-κατάρτισης δηµιουργούν πρόσθετα αντικίνητρα. 
 
Ο ΣΕΒ κρίνει απαραίτητη την άρση των αδυναµιών που περιγράφηκαν πιστεύοντας ότι κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα εκπληρωθούν βασικές προϋποθέσεις για ανάδειξη της Ελλάδας ως 
χώρας φιλικής προς τους επενδυτές. 
 

Β.9. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
Ο ΣΕΒ µαζί µε την ΕΕΕΧΑΑ ασχολήθηκε και κατά το παρελθόν έτος µε την όλη υπόθεση της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Αρχικά µε τον ν. 3016/2002 θεσπίσθηκαν οι περισσότερες 
διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση. Από τον νόµο αυτό προέκυπταν σοβαρά 
ερωτήµατα για τον ορισµό των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. των Α.Ε. 
καθώς επίσης και την προϋπόθεση κατοχής ποσοστού µετοχών για την ιδιότητα 
ανεξαρτήτου µη εκτελεστικού µέλους. Τα θέµατα αυτά λύθηκαν µε το άρθρο 26 του ν. 
3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου κλπ» 
το οποίο διευκρίνισε περαιτέρω και θέµατα του εσωτερικού ελέγχου των Α.Ε. Έτσι η βασική 
νοµοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση µπορούµε να πούµε ότι δεν απέχει από το 
περιεχόµενο των «εκουσίων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης» που ο ΣΕΒ εκπόνησε το 2001 
και υιοθέτησε η ΕΕΕΧΑΑ.  
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Ο ΣΕΒ και η ΕΕΕΧΑΑ υπηρετώντας µία ευρεία έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 
συµµετείχαν σε ηµερίδες για θέµατα εσωτερικού ελέγχου που οργάνωσε το «Ινστιτούτο 
Εσωτερικού Ελέγχου» καθώς επίσης και σε ευρύτερη έρευνα που έκανε το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο ανέλαβε να διερευνήσει το επίπεδο και την ποιότητα της 
εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. 
 
Η έρευνα αυτή που χρηµατοδοτήθηκε από το Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε και µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ και έδειξε ότι η ελληνική αγορά στο σύνολό της δείχνει 
σχετικά ικανοποιητικό βαθµό σεβασµού της αρχής εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Η έρευνα καταλήγει και σε προσφυείς συστάσεις στις αρµόδιες αρχές αλλά και στις ες. 
Προχωρεί µάλιστα και σε πρωτοποριακές συστάσεις όπως: αναµετάδοση της γενικής 
συνέλευσης µέσω διαδικτύου, περιοδική συζήτηση για επαναπροσδιορισµό του µεγέθους 
του διοικητικού συµβουλίου Α.Ε., επιτροπές στο ∆.Σ., διατύπωση αρχών και συστηµατική 
παρακολούθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωµάτωση πρακτικής αξιολόγησης του 
∆.Σ. και του διευθύνοντος συµβούλου, ενσωµάτωση νέων µελών στο ∆.Σ., σύνδεση 
αµοιβών-αποτελεσµατικότητας για τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη. 
 
 
Β.10. Κεφαλαιαγορά 
 
 
Η περσινή χρονιά όπως και οι προηγούµενες ήταν µία περίοδος χρηµατιστηριακής 
δυσπραγίας.  Η αβεβαιότητα και η διάψευση των προβλέψεων για γρήγορη επιστροφή των 
οικονοµιών των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναπτυξιακή τροχιά συνετέλεσαν 
στη µείωση της προσφοράς διεθνώς διαπραγµατεύσιµων τίτλων στην πρωτογενή αγορά. 
Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών η δηµοσία προσφορά µετοχικών τίτλων ακολουθώντας την µετά 
το 1999 πορεία σηµείωσε σηµαντική µείωση.   
 
Στην ίδια αυτή περίοδο οι Αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα επανεκτιµούν το 
θεσµικό πλαίσιο της Αγοράς και προωθούν µεταρρυθµίσεις. 
 
Πρόκειται για το όλο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Εποπτικών Αρχών (CESR), το 
οποίο βρίσκεται σε ανοικτή διαβούλευση µε τους παράγοντες της αγοράς σ’ όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης αφορά σ’ όλο το πρόγραµµα που συνδέεται µε τη λεγόµενη 
διαδικασία LAMFALUSSY. 
 
Στην Ελλάδα ο ΣΕΒ, µέσω της ΕΕΕΧΑΑ που λειτουργεί στους κόλπους του έγινε ο 
κυριότερος συνοµιλητής της Κυβέρνησης και της Εποπτικής Αρχής για τα θέµατα των 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο . Είναι µέλος του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπολογίζει να είναι µέλος στο ∆.Σ. της ΕΛΤΕ. 
 
Με τη διαρκή επικοινωνία µε την Πολιτεία και τις Εποπτικές Αρχές, ο ΣΕΒ µέσω της 
ΕΕΕΧΑΑ πέτυχε να καταλήξει στην αποδοχή του τελικού θεσµικού πλαισίου για την Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση που δεν απέχει πολύ από τις Εκούσιες Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 
είχε εκπονήσει ο ΣΕΒ το 2001. 
 
Στη συνέχεια προχωρήσαµε σε µία γόνιµη συνεργασία µε την Πολιτεία για τη νοµοθεσία των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δύο χρόνια πριν από τους λοιπούς ευρωπαίους εταίρους 
µας. Προχωρήσαµε επίσης συναινετικά στη δηµιουργία της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχου.  Ακόµη αποφασίσθηκε στην ΕΕΕΧΑΑ να υπάρξει δυναµική 
αντίδραση στην απόφαση 64 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών «περί επιτήρησης εταιρειών» που 
είναι από τα πιο φλέγοντα θέµατα των τελευταίων ηµερών. 



 61

 
Ήδη στην ΕΕΕΧΑΑ και στον ΣΕΒ έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό ότι το θεσµικό πλαίσιο περί την 
Κεφαλαιαγορά είναι αρκετά εκτεταµένο και πολύπλοκο και ότι χρειάζεται χρόνος για τις 
επιχειρήσεις ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές και να υπάρξει η απαιτούµενη 
αφοµοίωση και περισυλλογή. 
 
Κάθε προσπάθεια επιβολής πρόσθετων µέτρων, είτε από την Πολιτεία, είτε από τις 
Εποπτικές Αρχές, θα προσκρούσει στον αδήριτο κανόνα της µη αναλόγου αποδόσεως. 
 

Β.11. Αναβάθµιση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος και του Συστήµατος Κατάρτισης 
 
Επιχειρηµατικότητα στα σχολεία  
 
Μετά την επιτυχή εφαρµογή του Πρώτου Πιλοτικού Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητα των 
Νέων, το οποίο διεξήχθη µε µεγάλη επιτυχία την περασµένη σχολική χρονιά, εφαρµόζεται 
φέτος το ∆εύτερο Πιλοτικό Πρόγραµµα σε 101 Γυµνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ, δηµόσια και 
ιδιωτικά, σε όλη την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για άλλη µία πρωτοβουλία του ΣΕΒ, 
σε συνεργασία µε το διεθνή οργανισµό Junior Achievement International και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την 
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ). Συνολικά συµµετέχουν 83 
επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα µε 137 στελέχη, ο δε αριθµός των µαθητών ξεπερνά τις 
3.000. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος προβλέπει την αυθεντική διδασκαλία των 
επιχειρηµατικών εννοιών από επιλεγµένα στελέχη των επιχειρήσεων και από επιλεγµένους 
καθηγητές των σχολείων.  
 
Ο ΣΕΒ και τα µέλη του πρωτοστατούν στην προώθηση της έννοιας της επιχειρηµατικότητας 
και στη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων µε την 
ανάληψη δράσεων σχετικών µε την επιχειρηµατικότητα βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για αυτό 
ακριβώς και το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποσκοπεί να εισαγάγει στους νέους την έννοια 
της επιχειρηµατικότητας και να τους διδάξει πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις µέσα στο 
οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον.  
  
Από την άλλη µεριά, οι επιχειρήσεις µέσω τέτοιου είδους πρακτικών και πολιτικών 
αναδεικνύουν και υπογραµµίζουν τον ρόλο τους ως κοινωνικά υπεύθυνων παραγόντων και 
συµβάλλουν στη θεµελίωση και στην ανάπτυξη νέου τύπου συνεργασίας µεταξύ των 
φορέων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό.  
 
Η ύλη που διδάσκεται στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι : 
 

 Οικονοµία και Εγώ : Μάθηµα το οποίο βοηθά τους µαθητές να ανακαλύψουν την αξία 
της µόρφωσης σε οικονοµικά θέµατα, όπως η έννοια του προϋπολογισµού, η 
οικογενειακή και ατοµική χρηµατοοικονοµική διαχείριση, η χρήση (και κατάχρηση) της 
πιστωτικής κάρτας και άλλες πολλές επιχειρηµατικές έννοιες.  

 
 Η Επιχείρηση σε ∆ράση : Μάθηµα το οποίο βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν τα 

στάδια οργάνωσης µιας επιχείρησης καθώς και της παραγωγής και της διάθεσης ενός 
προϊόντος (διδάσκονται έννοιες όπως ο ανταγωνισµός, η προσφορά και η ζήτηση, η 
επιχειρηµατική και κοινωνική ευθύνη και άλλες).  

 
 Παγκόσµια Αγορά : Μάθηµα το οποίο βοηθά τους µαθητές να εξοικειωθούν µε τα 

οφέλη του διεθνούς εµπορίου και τη σηµασία των διεθνών οικονοµικών σχέσεων.  
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Απώτερος στόχος του ΣΕΒ, µέσω αυτής της σηµαντικής πρωτοβουλίας, είναι η ένταξη του 
προγράµµατος της επιχειρηµατικότητας στο σχολικό πρόγραµµα όλων των µαθητών και στη 
δηµιουργία µιας νέας ποιότητας πολιτών, µε κατανόηση και γνώση του ρόλου των 
επιχειρήσεων στη σύγχρονη οικονοµία και κοινωνία.  
 
 
Εκπαίδευση-Κατάρτιση 
 
Για το σοβαρό θέµα εκπαίδευσης και κατάρτισης ο ΣΕΒ δραστηριοποιήθηκε ως εξής: 
 

 Τακτική επαφή µε τα µέλη  του και διαρκής ενηµέρωσή τους στις εξελίξεις πάνω σε 
θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
Λειτουργεί τακτικά η Οµάδα Εργασίας Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του ΣΕΒ που 
αποτελείται από στελέχη της υπηρεσίας του και των επιχειρήσεων-µελών του. 

 
 Παρακολούθηση και συµµετοχή  δια των εκπροσώπων του στα διάφορα όργανα, 

∆ιοικητικά Συµβούλια και Επιτροπές και εκπροσώπηση του ΣΕΒ σε εκδηλώσεις µε 
οµιλίες και παρεµβάσεις σε εθνικό επίπεδο. 

 
 Παρακολούθηση και συµµετοχή σε ευρωπαϊκές επιτροπές µε αντικείµενο την 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 

 ∆ιαρκής συνεργασία µε ΑΕΙ-ΤΕΙ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αλλά και για 
την ανάπτυξη νέων προγραµµάτων που έχουν προσανατολισµό την κάλυψη 
τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας. 

 
 ∆ιαµόρφωση θέσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και προώθησή τους µεταξύ 

των κοινωνικών εταίρων και των υπηρεσιών του δηµοσίου. 
 

 Συµβολή στη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου του Εθνικού Συστήµατος 
Σύνδεσης της Εκπαίδευσης µε την Κατάρτιση και την Απασχόληση ( ΕΣΕΕΚΑ). 

 
 Συνεχής συµβολή στη διαµόρφωση θέσεων της UNICE. 

 
 Παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων «Αρχική Επαγγελµατική 

Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) και «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2000-2006. 
 

 Συµµετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης-γνωµοδότησης του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος για την κατάρτιση Leonardo Da Vinci. 

 
 Συµµετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης-γνωµοδότησης προτάσεων του 

επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ. 
 

Προετοιµασία Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργανώνει από κοινού ο ΣΕΒ µε το Ευρωπαϊκό 
΄Ιδρυµα για την Κατάρτιση (ΕΤF), το CEDEFOP  και την ΓΣΕΕ µε θέµα  τη «δια βίου 
ανάπτυξη ικανοτήτων: Ρόλοι και Ευθύνες» στην Αθήνα 23-24 Μαΐου 2003. Απευθύνεται στις 
υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες. 
 

 

Β.12. Επιτροπή Ανταγωνισµού 
 
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά και από την πρόσφατη θεσµική αναθεώρησή της, 
προσανατόλισε τη δράση της σε µία εξισορρόπηση της ενασχόλησής της µε υποθέσεις 
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ελέγχου συγκεντρώσεων αφενός και συµπράξεων/καταχρηστικών πρακτικών επιχειρήσεων 
αφετέρου. Με τη σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων του ΣΕΒ, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στο 
να ασχοληθεί µε σηµαντικά θέµατα, η επίλυση των οποίων την καθιστά ικανή να δώσει το 
«στίγµα» της πολιτικής ανταγωνισµού που θέλει να εφαρµόσει ώστε να συµβάλει στην 
ανάπτυξη «ανταγωνιστικής συνείδησης» στη χώρα. 
 
Έτσι η δραστηριότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού επικεντρώθηκε σε θέµατα ελέγχων 
συµπεριφορών αντιθέτων στις βασικές διατάξεις των άρθρων 1, 2 του ν. 703/77 και 81, 82 
ΕΚ αλλά και γενικότερα προς την αυστηρότερη αντιµετώπιση παραβάσεων 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 
 
Ο ΣΕΒ συµφώνησε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει αρµοδιότητα στον έλεγχο των τιµών, 
παρά µόνο σε ένα προγενέστερο στάδιο, αυτό του ελέγχου των συνεννοήσεων, των 
εναρµονισµένων πρακτικών και της δεσπόζουσας θέσεως, καταστάσεων ικανών να 
αλλοιώσουν το κανονικό επίπεδο τιµών. 
 
Όσον αφορά την παρουσία και δράση των άλλων ειδικών επιτροπών που ασχολούνται µε 
θέµατα ανταγωνισµού σε επιµέρους τοµείς, όπως η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ελέγχου 
Τηλεπικοινωνιών, το πρόβληµα της συνυπάρξεως ή επικαλύψεως αρµοδιοτήτων, όπου δεν 
µπόρεσε να λυθεί µε συνεννόηση των επιτροπών, πρέπει να λυθεί νοµοθετικά. 
Γενικότερα η ωρίµανση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και η πρόσφατη στροφή της στον 
έλεγχο των παραβάσεων που νοθεύουν τον ανταγωνισµό, την προετοιµάζουν στο να 
µπορέσει να συνεργαστεί στο νέο επικεντρωµένο σύστηµα ελέγχου των παραβάσεων επί τη 
βάσει του νέου Κανονισµού 1/2003 που τροποποίησε τον Κανονισµό 17/1962. 
 

 
Β.13. e- Business Forum 
 
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνίας της 
Πληροφορίας έχει οργανωθεί οµάδα εργασίας µε συµµετοχή του ΣΕΒ που συνεδρίασε στο 
κέντρο Ε∆ΕΤ της Γραµµατείας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, µε αντικείµενο µεταξύ 
άλλων την αποτύπωση του δικαίου, ευρωπαϊκού και εθνικού, που διέπει το «ηλεκτρονικό 
επιχειρείν». 
 
∆εν πρόκειται για νοµοπαρασκευαστικό έργο αλλά για «έρευνα τοπίου» και ειδικότερα του 
«τοπίου δικαίου» που αφορά το όλα θέµα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
 
Η προσπάθεια είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα βοηθήσει την Πολιτεία να προβεί σε 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, δοθέντος ότι µέχρι στιγµής δεν απετολµήθη να εκδοθεί το Προεδρικό 
∆ιάταγµα που αφορούσε το ηλεκτρονικό εµπόριο που στην ουσία θα αποτελούσε 
εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς τη γνωστή Οδηγία. 
 
 
Β.14. Επιµέρους Παρεµβάσεις  

 
Ο ΣΕΒ εκτός των συναντήσεων του Προεδρείου και των στελεχών του µε αρµόδια στελέχη 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ανταποκρινόµενος σε αιτήµατα µελών του, κλαδικών και 
περιφερειακών οργανώσεων παρεµβαίνει γραπτά µε υποµνήµατα προς τα αρµόδια 
Υπουργεία για επίλυση προβληµάτων, που εµποδίζουν την επιχειρηµατικότητα αλλά και µε 
τεκµηριωµένες θέσεις σε θέµατα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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• Ανάλυση και σχολιασµός του προϋπολογισµού  του Κράτους για το έτος 2003. 

 

• Σχολιασµός της οικονοµικής συγκυρίας στην Ελλάδα. 

 

• Συνεργασία και παροχή στοιχείων στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ)  και στον  
Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αξιολόγηση και 
την πορεία της ελληνικής οικονοµίας. 

 
• Προτάσεις στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής . 
 
• Παρατηρήσεις και προτάσεις επί των βασικών κατευθύνσεων για τον αναπτυξιακό 

νόµο. 
 
• Παρατηρήσεις του ΣΕΒ στην έκθεση της Οµάδος ΥΠΟΙΚ για την αναµόρφωση της 

Φορολογίας Εισοδήµατος . 
 
• Κατάταξη των βιοµηχανιών γάλακτος σε συνάρτηση µε την προκαλούµενη 

περιβαλλοντική όχληση . 
 
• Παρατηρήσεις στην έκθεση της Οµάδος ΥΠΟΙΚ για την αναµόρφωση της Φορολογίας 

Περιουσίας . 
 
• Παρατηρήσεις στην έκθεση της Οµάδος ΥΠΟΙΚ για την αναµόρφωση της Εφαρµογής 

Φορολογιών . 
 
• Παρατηρήσεις στην έκθεση της Οµάδος ΥΠΟΙΚ για την αναµόρφωση της ‘ Εµµεσης 

Φορολογίας . 
 
• Παρατηρήσεις στην έκθεση της Οµάδας ΥΠΟΙΚ για την Αναµόρφωση των φόρων υπέρ 

τρίτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . 
 
• Επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ΄Εργων, 

σχετική µε τον αποκλεισµό στελεχών επιχειρήσεων από την εκπόνηση 
περιβαλλοντικών µελετών . 

 
• Επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χρίστο Βερελή, σχετική 

µε τα λιµενεργατικά φορτοεκφορτώσεων στις θαλάσσιες µεταφορές . 
 
• Επιστολή προς τους Υπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλο, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και Γεωργίας κ. Γ. ∆ρυ, σχετική µε τις επιπτώσεις 
από τη διακίνηση χύµα ελαιολάδου . 

 
• Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. ΄Ακη Τσοχατζόπουλο, σχετική µε 

προβλήµατα αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 
• Επιστολή προς το Γενικό Γραµµατέα της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών κ. Χρήστο 

Γκόρτσο, σχετική µε τα προβλήµατα επιχειρήσεων ακριτικών περιοχών σχετικά µε την 
εφαρµογή του νόµου περί πανωτοκίων . 

 
• Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη, 

σχετική µε παρατηρήσεις του ΣΕΒ στο σχέδιο Νόµου «Απλουστεύσεις στον Κώδικα 
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Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθεµένης Αξίας και 
λοιπές ρυθµίσεις» . 

  
• Επιστολή προς το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. 

Γ. Ζανιά, σχετική µε κατάθεση παρατηρήσεων του ΣΕΒ στο προσχέδιο νόµου για 
«Σύσταση Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και άλλες συναφείς 
διατάξεις» . 

 
• Επιστολή προς την Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κα Β. Παπανδρέου, σχετική µε τα 

αντιπληµµυρικά έργα . 
 
• Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κων. Σηµίτη µε την οποία ο ΣΕΒ θέτει 

ορισµένα θέµατα, η προώθηση των οποίων πιστεύει ότι θα βοηθήσει στην οικοδόµηση 
του απαραίτητου κλίµατος εµπιστοσύνης για την προσέλκυση επενδύσεων . 

 
• Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Φλωρίδη, σχετική µε 

την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για τις παραµεθόριες περιοχές της Θράκης, 
Φλώρινας, Κιλκίς σχετική µε την ΚΥΑ 169830/Β. 1063/21.5.02 .  

 
• Επιστολή προς τους Περιφερειακούς και Κλαδικούς Συνδέσµους µέλη του, όπου τους 

αποστέλλει την τελική πρόταση του ΙΟΚ προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε για τα 
Μηχανήµατα ΄Εργων (ΜΕ) . 

 
• Επιστολή προς τη Γενική Γραµµατέα Εµπορίου  κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου, σχετική 

µε την παράνοµη διακίνηση χύµα ελαιολάδου. 

• Επιστολή προς τον κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ΥΠΟΙΚ, σχετική µε 
την εξόφληση µε δίγραµµες επιταγές τιµολογίων παροχής υπηρεσιών των οµίλων και 
αλυσίδων S/M, που η συνολική τους αξίας είναι άνω των 15.000 €. 

• Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Σταύρο Θωµαδάκη, 
σχετική µε την υποχρέωση για δηµόσια πρόταση εξαγοράς µετοχών σε περίπτωση 
συγχωνεύσεων . 

• Επιστολή προς το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. 
Γ. Κανελλόπουλο, σχετική µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης  

• Επιστολή προς τον κ. Β. Μανωλόπουλο, Γενικό ∆ιευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετική µε ∆ιατυπώσεις από το Γ΄Τελωνείο 
Πειραιώς . 

• Επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ΄Εργων κα Β. 
Παπανδρέου, σχετική µε τη χρήση σωλήνων από χάλυβα στη µελέτη υδροδοτήσεως 
Ρόδου . 

• Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο µε θέµα: Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων . 

• Επιστολή του Προέδρου του ΣΕΒ προς τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. ∆ηµ. 
Αλαµπάνο, σχετική µε τη συζήτηση του νέου φορολογικού σχεδίου νόµου στη Βουλή . 

• Επιστολή προς τη Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κα Μ. 
Ξενογιαννακοπούλου, σχετική µε τις καθυστερήσεις πληρωµών και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στους διαγωνισµούς του ΥΠΑΝ . 

• Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και τον 
Υφυπουργό κ. Απ. Φωτιάδη, σχετική µε τις παρατηρήσεις του ΣΕΒ  στο ν/σ 
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«Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες 
διατάξεις» . 

• Επιστολή προς το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. 
Γ. Ζανιά, µε παρατηρήσεις στα προσχέδια νόµου για ΕΛΤΕ, Οµολογιακά δάνεια, 
Αρµοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.  

• Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. ΄Ακη Τσοχατζόπουλο σχετικά µε τις 
ανανεώσεις αδειών λειτουργίας νοµίµως λειτουργούντων επιχειρήσεων.  

• Επιστολή προς Τον Υφυπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
κ. Λουκά Παπαδήµα και  την Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
΄Εργων κα Ροδούλα Ζήση, σχετική µε το Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, 
Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις . 

• Επιστολή προς τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ζανιά, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετική µε την τροποποίηση του Ν. 2992/02, άρθρο 2, 
για την αποτίµηση µετοχών, οµολογιών κ.λπ.  

• Επιστολή προς το Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας κ. Ανδρέα Μιτσή, σχετική µε τη 
διατήρηση διοικητικών αδειών σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων . 

 
• Επιστολή προς τον Γενικό ∆ιευθυντή Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης κ. 

Β. Μανωλόπουλο, σχετική µε υποστήριξη αιτήµατος του Επιµελητηρίου Κιλκίς, για τον 
έλεγχο φορτηγών αυτοκινήτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο Τελωνείο FYROM . 

 
 
Β.15. ∆ιοικητικά Συµβούλια και Επιτροπές όπου ο ΣΕΒ συµµετέχει µε 

εκπροσώπους του. 
 
 
∆ιοικητικά Συµβούλια ∆ηµοσίου 
 

 ∆ΕΗ 
 ΕΒΕΑ 
 Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 
 Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς 
 Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 
 Ελληνικό Ινστιτούτο  Μετρολογίας 
 ΚΑΠΕ 
 Οργανισµός Βάµβακος 
 Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(ΟΓΕΕΚΑ-∆ΗΜΗΤΡΑ) 
 ΙΚΑ 
 Οργανισµός Εργατικής Εστίας 
 Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας 
 Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ 
 ∆.Σ. Ταµείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
 ΟΜΕ∆ 
 ΟΑΕ∆ 
 ΟΕΕΚ 
 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 Hellaspro-Μόνιµη Επιτροπή ∆ιευκόλυνσης Εµπορίου 
 ΜΟ∆ 
 ΕΛΟΤ 
 ΕΛΚΕ 
 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
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 Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισµών 
 Συµβούλιο αναγνωρίσεως επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(ΥΠΕΠΘ) 
 Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών 

 
 
Επιτροπές και Συµβούλια ∆ηµοσίου 
 

 Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
 Ελληνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
 Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης 
 Έθνικό Συµβούλιο Καταναλωτών 
 Επιτροπή Ανταγωνισµού 
 Επιτροπή Κρατικών Προµηθειών 
 Γνωµοδοτική Επιτροπή Άρθρου 23α (ν. 2601) 
 Γνωµοδοτική Επιτροπή Άρθρου 23β (ν.1601) 
 Γνωµοδοτικές Επιτροπές ΓΓΕΤ για τεχνολογικό Επίπεδο νέων Επενδύσεων (Ν.2601) 

(Τοµείς: Μηχανολογία, Κατασκευές, Πληροφορική, Τρόφιµα, ∆ιεργασίες - Υλικά) 
 Επιτροπή Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών 
 Επιτροπές ΕΛΟΤ για Έκδοση Προτύπων 
 Συντονιστική Επιτροπή για την ενεργοποίηση του Ν. 2965/01 "Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Αττικής και άλλες διατάξεις" 
 Εξαγωγικό Forum 
 Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής 
 Λογαριασµός Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) 
 Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
 Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης 
 Γνωµοδοτική Επιτροπή Αδειοδότησης ΕΞΥΠΠ 
 Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας (ολοµέλεια) 
 Τµήµα Ιδιωτικού Τοµέα (Κανόνων Εργασίας) 
 Τµήµα ∆ιεθνών Κανόνων Εργασίας 
 Τµήµα Ισότητας των δύο φύλλων 
 Τµήµα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
 Πρωτοβάθµια Επιτροπή αρ. 15 του Ν.1264/82 για την προστασία των συνδικαλιστικών 

στελεχών 
 ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών 
 Επιτροπή του Ν.2643/98 για τις Αναγκαστικές Τοποθετήσεις 
 ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή για τις Εφέσεις κατά των Αναγκαστικών Τοποθετήσεων 
 Τοµέας Επιθεώρησης Εργασίας Αθηνών 
 Τοµέας Επιθεώρησης Εργασίας Πειραιώς 
 Τοµέας Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Αττικής 
 Τοµέας Επιθεώρησης Εργασίας ∆υτικής Αττικής 
 Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας 
 Εξειδικευµένο Κέντρο Σχεδιασµού Επαγγελµατικής Κατάρτισης-Οµάδα Πλοήγησης 

ΕΚΕΣΕΚ (ΟΑΕ∆) 
 Τοπικές ∆ιοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ κατά Περιοχές 
 Τοπικές Συµβουλευτικές  Επιτροπές  ΟΑΕ∆ 
 Νοµαρχιακές Συµβουλευτικές Επιτροπές για την Υγιεινή και Ασφάλεια κατά Περιοχές 
 Ελληνική Εθνική Επιτροπή " Η Ευρώπη για την Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας" 
 Εθνικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 
 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 
 Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 
 Εθνικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
 Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου Αναµόρφωσης Φορολογικού Συστήµατος 
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 Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόµου 
 Επενδυτική Επιτροπή Ταµείου Νέας Οικονοµίας 
 ∆ιαπραγµατεύσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου 
 Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ΥΟΟ για την πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων 

της "αγοράς" σε φορολογικά και τελωνειακά θέµατα. 
 Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ)-

ΟΕΕΚ 
 Επιτροπή Καθορισµού Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων (ΕΕΚΕ∆)-ΟΕΕΚ 
 Επιτροπή Ισοτιµιών-ΟΕΕΚ 
 Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας 
 Επιτροπή ΥΟΟ συντελεστών αποσβέσεων 

 
 
Επιτροπές  Παρακολούθησης  ΚΠΣ 
 

 Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης Γ΄ΚΠΣ 
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 
 Ε.Π. Αλιεία 
 Ε.Π. Αγροτική ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση  της Υπαίθρου 2000-2006 
 Ε.Π. Υγεία και Πρόνoια 
 Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 
 Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
 Ε.Π. Πολιτισµός  
 Ε.Π. Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες 
 Ε.Π. Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 
 Ε.Π. Περιβάλλον 2000-2006 

 

Επιτροπές – Συµβούλια εκτός ∆ηµοσίου  
 

 ∆ΙΠΕΚ (∆ιαβαλκανικό Παραευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο) 
 ΟΣΕΠ (Οικονοµική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου) 

 
 
Β.16. Επιτροπές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις οποίες συµµετέχει ο ΣΕΒ µε 

εκπροσώπους του.  
 
 UNICE 

 
 Συµβούλιο Προέδρων 
 Εκτελεστικό Γραφείο 
 Εκτελεστική Επιτροπή 
 Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων 
 Το µέλλον της Ε.Ε. (νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα) 
 Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 
◊ Βιοµηχανικών Υποθέσεων 

 Ενέργεια 
 Περιβάλλον 
 Κλιµατικές αλλαγές 
 Ποιότητα Αέρα 
 Περιβαλλοντικός Έλεγχος 



 69

 Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων 
 Απόβλητα 
 Κρατικές Προµήθειες 
 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
 Τηλεπικοινωνίες 
 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 
◊ Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Υποθέσεων 

 Οµάδα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής  
 
◊ Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Υγιεινή και Ασφάλεια 
 Απασχόληση 
 Κοινωνική Προστασία 
 Εργασιακές Σχέσεις 
 Πολιτική Μετανάστευσης 

 
◊ Εταιρικών Υποθέσεων 

 ∆ίκαιο Εταιριών 
 ∆ιεθνείς Πρακτικές των Επιχειρήσεων 
 Βιοµηχανική Ιδιοκτησία 
 Ανταγωνισµός 
 Αποκέντρωση δραστηριοτήτων 
 Συγχωνεύσεις -  Συγκεντρώσεις 
 Κρατικές ενισχύσεις 
 Προστασία Καταναλωτών  
 Νοµικές Υποθέσεις 
 Κοινωνία Πληροφορίας 

 
◊ Εξωτερικών Σχέσεων 

 Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
 Task Force  για την ∆ιεύρυνση 
 Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων 
 Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 
 Πρόσβαση στις αγορές 
 Μεσογειακό ∆ίκτυο 
 Ασία 
 Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία - UNIMED 

 
 
 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός ∆ιάλογος 

 

◊ Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου 
 Μακροοικονοµικά Θέµατα  (Οµάδα Εργασίας) 
 Αγορά Εργασίας (Οµάδα Εργασίας) 
 Εκπαίδευση / Κατάρτιση (Οµάδα Εργασίας) 

 
 
 Συµβουλευτικές Επιτροπές 
 Συµβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζοµένων 
 Συµβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και Ασφάλεια 
 Συµβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
 Συµβουλευτική Επιτροπή Στατιστικής Πληροφόρησης στον Οικονοµικό και Κοινωνικό 

Τοµέα (CEIES) 
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 Υποοµάδα «Καινοτοµία» της CEIES 
 
 Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξελλών 
 Οµάδα Ι – Εργοδοτών 
 Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων 
 Τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
 ∆.Σ. Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος ∆ουβλίνου για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας. 
 
 ∆.Σ.  CEDEFOP (Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυµα για την Επαγγελµατική Κατάρτιση) 

 
 ∆.Σ. Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Bilbao για την Υγεία και Ασφάλεια 

 
 

 
 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
 
Γ.1. Εθνικό Επίπεδο 

 
Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (2002-2003) 
 
Στις 15.4.2002 η ΓΣΕΕ και οι αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας, 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και Γενική 
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, κατέληξαν σε συµφωνία για τους 
κατώτατους µισθούς και ηµεροµίσθια των µισθωτών όλης της χώρας για τα έτη 2002 και 
2003.  
 
Οι διαπραγµατεύσεις διήρκεσαν 2 µήνες περίπου µε την πραγµατοποίηση πέντε επίσηµων 
συναντήσεων των δύο πλευρών και πολλών κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεων κάθε πλευράς 
χωριστά καθώς και συνεδριάσεων των οµάδων τους. Λόγω του πλήθους και της 
ποικιλοµορφίας των αιτηµάτων της ΓΣΕΕ, απαιτήθηκε σε βάθος επεξεργασία των θεσµικών 
και εισοδηµατικών αιτηµάτων για την διαµόρφωση θέσεων, επιχειρηµάτων και προτάσεων 
που διευκόλυναν τις διαπραγµατεύσεις των δύο µέρών.  
 
Η συµφωνία απετέλεσε προϊόν συγκερασµού των διαφορετικών απόψεων των δύο πλευρών 
και πέτυχε το διττό στόχο  της εξασφάλισης του εισοδήµατος των εργαζοµένων και 
βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων αφενός, και διασφάλισης ή/και ενίσχυσης της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας αφετέρου. Επί πλέον αντιµετωπίσθηκαν ζητήµατα ευρύτερου 
κοινωνικού ενδιαφέροντος µε στόχο από την πλευρά του ΣΕΒ της έµπρακτης απόδειξης του 
κοινωνικού του ρόλου.  
 
Οι κυριότερες ρυθµίσεις που συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω σύµβαση έχουν ως εξής: 
 
α. Για το 2002 αυξήσεις σε ποσοστό 5,4%, σε δύο δόσεις συµπεριλαµβανοµένου σ’ αυτό και 
ποσοστού 1,1% που οφείλετο βάση ρήτρας, του προηγούµενου έτους. Επίσης 
συµφωνήθηκε ρήτρα, εξασφάλισης αύξησης της τάξεως του 1% πάνω από τον επίσηµο 
µέσο πληθωρισµό του 2002. 
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β. Για το 2003 ποσοστό 3,9% εφάπαξ χωρίς ρήτρα διόρθωσης. (Σηµειώνεται ότι από τη 
διορθωτική ρήτρα του προηγουµένου έτους προέκυψε επιπλέον, διορθωτικό ποσοστό 0,3%) 
 
γ. Πέραν των αµοιβών και των λοιπών θεσµικών αιτηµάτων ιδιαίτερο θέµα απετέλεσε το 
αίτηµα της ΓΣΕΕ για µείωση του χρόνου εργασίας. Το αίτηµα εξετάσθηκε σε βάθος και 
επιδιώχθηκε να βρεθεί συµβιβαστική λύση µείωσης του χρόνου εργασίας µε αντίστοιχη 
ευέλικτη ρύθµιση χρήσης της υπερωριακής απασχόλησης. Τελικά δεν επετεύχθη συµφωνία 
και οι συζητήσεις για το χρόνο εργασίας διεκόπησαν. 
 
δ. Σειρά από νέες θεσµικές ρυθµίσεις ως εξής: 
 

• Βελτίωση αποζηµίωσης των εργατοτεχνιτών σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας. 

• Μείωση χρονικής προϋπόθεσης για τη λήψη της πρώτης κανονικής άδειας µε 
αποδοχές. 

• Πρόσθετη άδεια 22 ηµερών σε άτοµα που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση. 
• Στήριξη της µητρότητας και της οικογένειας µε επιµήκυνση του µειωµένου χρόνου για 

τις µητέρες (ή τον πατέρα) κατά 6 µήνες καθώς και πρόσθετη άδεια στις 
µονογονεϊκές οικογένειες µε παιδιά µέχρι 12 ετών. 

• Μέτρα ενεργοποίησης των δράσεων του ΛΑΕΚ. 
• Προστασία ηλικιωµένων και εξαρτηµένων ατόµων. 
• Στήριξη του Εθελοντισµού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004. 

 

 

Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις – Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας – ∆ιαιτησία 
 
Το 2002 ήταν έτος µε µεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της σύναψης συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας. Υπεγράφησαν 31 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και 
υποστηρίχθηκαν άλλες 43 υποθέσεις Συλλογικών ∆ιαφορών στον Οργανισµό Μεσολάβησης 
και ∆ιαιτησίας. Της ολοκλήρωσης των εν λόγω συµβάσεων προηγήθηκαν συνεργασία, 
συνεννοήσεις και διαβουλεύσεις  µε τις ενδιαφερόµενες κλαδικές εργοδοτικές οργανώσεις 
καθώς και µε επιχειρήσεις-µέλη του ΣΕΒ 
 

Το πρώτο τρίµηνο του 2003, βρήκαν τον ΣΕΒ σ΄ έντονη προετοιµασία για την αντιµετώπιση 
των νέων υποθέσεων, αφού αναµένεται να διαπραγµατευθεί 35-40 συλλογικές διαφορές 
οµοιεπαγγελµατικού ή κλαδικού χαρακτήρα.  
 

 
Κοινωνικός ∆ιάλογος – Εργασιακός Νόµος 2874/00 
Νοµοθετικό Έργο – Ρυθµίσεις ΟΑΕ∆, ΙΚΑ κ.ά. 
 
α. Το 2002 ο ΣΕΒ συνέχισε την ενηµέρωση των µελών του σε θέµατα διευθέτησης του 
χρόνου εργασίας, των υπερωριών και υπερεργασίας, κανονισµών εργασίας και 
καταστάσεων εργασίας, ρυθµίσεις οι οποίες είχαν γίνει µε το Ν. 2874/2000. 
 
β. Το 2002 άρχισε και η εφαρµογή του Ν. 2956/2001, ο οποίος αφορά την αναδιάρθρωση 
του ΟΑΕ∆. Είναι γνωστό ότι ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) είχε 
απαρχαιωµένη δοµή και σύστηµα λειτουργίας που δεν ανταποκρίνετο στις σηµερινές 
απαιτήσεις καθώς και στις ευρωπαϊκές επιταγές που επιβάλουν αναδιαρθρώσεις στις 
δηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τον νέο Νόµο 2956/2001 ο ΟΑΕ∆ 
παρέµεινε το κεντρικό όργανο υλοποίησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση 
και ασφάλιση της ανεργίας, συγχρόνως ιδρύθηκαν τρεις επιµέρους θυγατρικές Ανώνυµες 
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Εταιρίες µε αποκλειστικό στόχο τον ΟΑΕ∆ και προκειµένου να εξασφαλιστεί η  ευέλικτη 
λειτουργία του. 
 
Από τις τρεις αυτές εταιρίες συγκροτήθηκαν µόνο οι δύο η «Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ» 
και το «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική» (ΠΑΕΠ) ΑΕ, ενώ η Τρίτη 
εταιρία «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού» ΑΕ, λύεται µε το νοµοσχέδιο που 
προωθείται αυτές τις µέρες στην Βουλή για ψήφιση. 
 

Ο ΣΕΒ ήδη έχει ενηµερώσει τα µέλη του για την νέα αναδιοργάνωση του ΟΑΕ∆ και 
παρακολουθεί τις εξελίξεις του εκσυγχρονισµού αυτού, συµµετέχοντας µε εκπροσώπους του 
τόσο στο ∆Σ του ΟΑΕ∆, όσο και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιριών που ήδη 
συστήθηκαν. 
 
γ. Ο τελευταίος Νόµος που ψηφίσθηκε τον ∆εκέµβριο του 2001, ήταν ο 2972/2001, που 
αφορά τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ καθώς και την 
προσαρµογή της νοµοθεσίας του σε Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ). 

 
Η κυριότερη ρύθµιση του Νόµου αυτού αφορά  την κατάργηση του ενσήµου και η θέσπιση 
της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆), στην οποία υποχρεώνεται κάθε εργοδότης, που 
απασχολεί πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΙΚΑ, να υποβάλλει κάθε µήνα ή κάθε 
τρίµηνο. Με τον Νόµο αυτό µηχανογραφείται ο ΙΚΑ και εισάγονται νέοι θεσµοί που 
απλουστεύουν τις συναλλαγές των εργοδοτών και ασφαλισµένων µε το ΙΚΑ. 
 
 

Απασχόληση 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2002 

 

Στo πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου ο ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά στην εκπόνηση του Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης µε κύριο στόχο την προώθηση των στόχων της Λισαβόνας σχετικά µε την 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και την ενίσχυση της δια βίου µάθησης και της 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Κύρια θέµατα που υποστηρίχθηκαν σε 
εθνικό (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βουλή) και ευρωπαϊκό επίπεδο   
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Unice) από την πλευρά του ΣΕΒ ήταν: 

 
• Η επίσπευση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕ∆ µε κύριο στόχο την ολοκλήρωση της 

εξατοµικευµένης παρέµβασης των ανέργων. 
• Η θέσπιση Εθνικής Επιτροπής για την Απασχόληση που θα λειτουργεί ως Φόρουµ 

συνεχούς διαλόγου για θέµατα απασχόλησης, αγοράς εργασίας και κοινωνικής 
συνοχής. 

• Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας µε επίσπευση της άρσης των 
διοικητικών/γραφειοκρατικών εµποδίων που αφορούν τη λειτουργία των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

• Η µείωση του µη µισθολογικού κόστους κ.α 
 
Οι ως άνω θέσεις του ΣΕΒ απεικονίσθηκαν υπό την µορφή Συστάσεων και από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είναι 
υπεύθυνο για την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. Επί πλέον επετεύχθη η 
θεσµοθέτηση δύο Εθνικών Επιτροπών υψηλού επιπέδου για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Συνοχή αντιστοίχως. Οι δύο Επιτροπές θα λειτουργήσουν το τρέχον έτος µετά την 
ψήφιση του νέου εργασιακού νόµου που τις συνιστά. 

 
Το έτος 2002, πέντε χρόνια µετά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 
Απασχόληση, έγινε εις βάθος αξιολόγηση µε στόχο την  αναδιοργάνωσή της για την επίτευξη 
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µεγαλύτερης λειτουργικότητας και ευελιξίας αλλά και την αντιµετώπιση των νέων αναγκών 
που προκύπτουν στις αγορές εργασίας της Ευρώπης. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των 
ασφαλιστικών συστηµάτων, η ενεργός γήρανση, η ευελιξία, η ποιότητα στις εργασιακές 
σχέσεις, η τόνωση της επιχειρηµατικότητας κ.α απαιτούν νέο προσδιορισµό των 
κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων 
της Λισαβόνας και της διαδικασίας της διεύρυνσης. 

 
Ο ΣΕΒ συµµετείχε στις διαδικασίες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής καθώς και στη 
διαµόρφωση των νέων κατευθυντηρίων γραµµών µέσω της ‘’UNICE’’ και µε τις θέσεις του 
απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. 
  

 

Κοινωνική Ασφάλιση 
 
Στις αρχές του 2002, η Κυβέρνηση επεχείρησε δεύτερη προσπάθεια  µεταρρύθµισης του 
Ασφαλιστικού Συστήµατος, ύστερα από µια πρώτη αποτυχηµένη το 2001. 

 
Μετά από ένα σύντοµο και περιορισµένης εµβέλειας κοινωνικό διάλογο την 11-7-2002 
δηµοσιεύθηκε ο Νόµος 3029, που περιλαµβάνει τις αρχές και διατάξεις της νέας 
ασφαλιστικής µεταρρύθµισης οι οποίες συνοψίζονται ως κατωτέρω : 

  
• Σύσταση του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΑΜ) και τρόπος 

χρηµατοδότησης αυτού κατά 1% του ΑΕΠ από το Κράτος. 
• Σύσταση Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 
• Ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου και συγκεκριµένα για τις 

συντάξεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. 
• Ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

µισθωτών µέχρι 31-12-1992. 
• Ρυθµίσεις για τους µετά την 1-1-1993 ασφαλισµένους του ΙΚΑ και Ειδικών 

Ταµείων κυρίας ασφάλισης µισθωτών. 
• Μετονοµασία του ΙΚΑ σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κλάδοι που εντάσσονται σ’ αυτό. 
• Σύσταση Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), πόροι 

και τρόπος λειτουργίας. 
• Σκοπός και τρόπος σύστασης των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης. 

 
Με δεδοµένο ότι η βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην Ευρώπη αποτελεί 
µείζονος σηµασίας ζήτηµα της οικονοµίας κάθε χώρας και ότι δεν εξασφαλίζεται µε µία και 
µόνη µεταρρύθµιση, ο ΣΕΒ επισηµαίνει τα εξής : 
 
Η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος έχει επιπτώσεις σε κρίσιµα µεγέθη της 
ελληνικής οικονοµίας, όπως στην ανταγωνιστικότητα, στη διαµόρφωση επενδυτικού 
κλίµατος, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Σ’αυτό το πλαίσιο ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η κάθε 
µεταρρύθµιση θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως κατ’εξοχήν αναπτυξιακό πρόβληµα και όχι 
ως ‘’αριθµητικό’’ ή ‘’λογιστικό’’, που δεν λαµβάνει υπόψη την επίδραση των προτεινόµενων 
µέτρων στα βασικά οικονοµικά µεγέθη και στην κατανοµή των υποχρεώσεων και των 
δικαιωµάτων µεταξύ των γενεών. 
 
Περαιτέρω ο ΣΕΒ επισηµαίνει ότι στην εν λόγω µεταρρύθµιση δεν αντιµετωπίσθηκαν τα 
κατωτέρω σοβαρά ζητήµατα :  

 
• Ως προς τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (Β.Α.Ε.), θεωρείται αναγκαία η 

αναθεώρηση όλου του καθεστώτος και η εξέταση και  εφαρµογή ενός δικαίου 
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και ρεαλιστικού συστήµατος, το οποίο θα λάβει υπόψη τις νέες τεχνολογίες, την 
εξέλιξη και τις νέες συνθήκες λειτουργίας των επαγγελµάτων. 

• Στη βάση της ισότητας ανδρών και γυναικών, θεωρείται ορθό να ακολουθείται η 
κατεύθυνση της οµοιογενούς ρύθµισης και για τα δύο φύλα σε συνδυασµό µε 
ειδική µέριµνα για την στήριξη της µητρότητας. 

• Οι κατώτερες συντάξεις πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης 
στις κατηγορίες των ασφαλισµένων που έχουν πραγµατικά αυτήν την ανάγκη. 

• Ως προς τα όρια ηλικίας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά δεδοµένα του 
συστήµατος και οι επιπτώσεις που θα επέλθουν. Παρόλα αυτά είναι χρήσιµο 
στους αναλογιστικούς υπολογισµούς να µελετηθούν και τα όρια 
συνταξιοδότησης µεταξύ 60-67 ετών και µε βάση ένα σύστηµα κινήτρων και 
αντικινήτρων και δυνατότητας ευέλικτης αντιµετώπισης από τον ίδιο τον 
ασφαλισµένο. 

 
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 
Με την ιδιότητα του ιδρυτικού µέλους στο Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, ο ΣΕΒ ανέλαβε και τον προηγούµενο χρόνο δράσεις και πρωτοβουλίες, µε γνώµονα 
την προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην καθηµερινή επιχειρηµατική πρακτική.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε στο ∆ίκτυο αναφορικά µε την 
αλλαγή της νοµικής του µορφής από Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία, σε Σωµατείο, ο ΣΕΒ 
ανέλαβε τον συντονισµό της οµάδας που ασχολήθηκε µε το εν λόγω θέµα. Επιπλέον και µε 
την ευκαιρία αυτή καθορίστηκαν ευκρινέστερα οι σκοποί του ∆ικτύου καθώς και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής επιχειρήσεων ή οργανώσεων ως µελών. 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχόλησε τους 
κοινωνικούς εταίρους, ήταν η έναρξη της λειτουργίας του πολυµερούς φόρουµ για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την καθιέρωση γενικών κατευθυντηρίων αρχών κοινωνικής ευθύνης γεγονός 
που φαίνεται ότι θα περιορίσει τον εθελοντικό χαρακτήρα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
 
Ο ΣΕΒ παρακολουθεί τα τεκταινόµενα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
προκειµένου να αποφευχθεί µια τέτοια αρνητική εξέλιξη. 
 

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 
 

 ΄Αρση Εµποδίων και ∆ιακρίσεων στην Αγορά Εργασίας για τις Γυναίκες Τεχνικούς 

Αντικείµενο του  Έργου είναι η στήριξη και διεύρυνση της απασχόλησης των γυναικών σε 
τεχνικά επαγγέλµατα και ειδικότητες, σε ένα καθεστώς «µη διαχωρισµού» και «ίσων 
ευκαιριών» στο περιβάλλον και την αγορά εργασίας, σε σχέση τόσο µε τους όρους ένταξής 
τους όσο και µε την επαγγελµατική τους εξέλιξη. 

 

Κύριος στόχος του έργου είναι να συµβάλει, µέσω των πολιτικών που θα στηρίξει και των 
ειδικών πιλοτικών δράσεων που θα εφαρµόσει, στην  αύξηση της απασχόλησης γυναικών 
σε τεχνικά επαγγέλµατα και ειδικότητες, στην άµβλυνση των στερεοτύπων που οδηγούν σε 
φαινόµενα άτυπου επαγγελµατικού διαχωρισµού µε βάση το φύλο και στη µείωση του 
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ανοίγµατος στις απολαβές µεταξύ ανδρών και γυναικών τεχνικών, όπου κάτι τέτοιο 
παρατηρείται. 

Ειδικότερα το έργο στοχεύει να:     

 Να συµβάλει στην ολοκληρωµένη κατανόηση και τεκµηρίωση των παραµέτρων του 
προβλήµατος της γυναικείας απασχόλησης σε τεχνικά επαγγέλµατα και ειδικότητες. 

 Να αναπτύξει εργαλεία πολιτικής και υποστηρικτικών δοµών. 

 Να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα πιλοτικών δράσεων στους τοµείς της κατάρτισης, της 
τηλε-εργασίας, της ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης προσόντων, κλπ.. 

 

 Καινοτοµία 

Το Έργο είναι ιδιαίτερα καινοτόµο ως προς το περιεχόµενο και τους στόχους του. Τα 
καινοτοµικά στοιχεία που εισάγονται είναι επιγραµµατικά τα εξής:  

 Η διενέργεια εκτεταµένων και εξειδικευµένων Ερευνών Αγοράς, τόσο στις επιχειρήσεις 
που συµµετέχουν στο έργο όσο και ευρύτερα, προκειµένου να εντοπισθούν οι 
σηµαντικότερες παράµετροι που επηρεάζουν την απασχολησιµότητα των γυναικών σε 
τεχνικά επαγγέλµατα και ειδικότητες και να αναγνωρισθούν τα ιδιαίτερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες τεχνικοί σε σχέση µε το περιβάλλον εργασίας τους και 
την επαγγελµατική τους ζωή.    

 Η υποστήριξη της δηµιουργίας ενός µόνιµου Παρατηρητήριου για την Γυναικεία 
Απασχόληση σε Τεχνικά Επαγγέλµατα και Ειδικότητες, το οποίο θα παρακολουθώντας 
συστηµατικά την εξέλιξη των δεικτών ενός Βαροµέτρου της Γυναικείας Τεχνικής 
Απασχόλησης θα είναι σε θέση να καταγράφει τις σχετικές εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας και να παρεµβαίνει µε τεκµηριωµένες προτάσεις για περαιτέρω εµβάθυνση 
και εξειδίκευση των πολιτικών.   

 Η µελέτη και διάδοση του θεσµού του Σύµβουλου Ισότητας / ∆ιαφορετικότητας 
(Equality / Diversity Manager) στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι Σύµβουλοι Ισότητας θα 
είναι στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία, αφού λάβουν ειδική κατάρτιση, θα είναι σε 
θέση,  να παρακολουθούν συστηµατικά την ενσωµάτωση στις εταιρικές λειτουργίες και 
πρακτικές των αρχών ισότητας των φύλων στην απασχόληση.  

 Το Πιλοτικό Πρόγραµµα Κατάρτισης & ∆ιαµεσολάβησης, που περιλαµβάνει κατάρτιση 
και τοποθέτηση µε δαπάνες του έργου γυναικών τεχνικών σε επιχειρήσεις, 
προκειµένου να υποστηριχθεί η δηµιουργία ενός υποβάθρου εναλλακτικών εταιρικών 
ενεργειών στον τοµέα της «ισότητας των φύλων» και της αξιοποίησης των 
«διαφορετικοτήτων» του ανθρώπινου δυναµικού.   

 Η προώθηση νέων, εναλλακτικών µοντέλων κατάρτισης και απασχόλησης, µέσω νέων 
µοντέλων τηλε-εργασίας / τηλε-κατάρτισης. 

 

 

 Εταιρική Σχέση – ∆ιακρατική Συνεργασία 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου έχει συγκροτηθεί, µε τη νοµική µορφή Αστικής µη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας, η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΑΘΗΝΑ», στην οποία συµµετέχουν οι 
παρακάτω 14 εταίροι:  

ΣΕΒ (Συντονιστής Εταίρος), Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Ινστιτούτο Επιµόρφωσης & 
Κατάρτισης Μελών ΤΕΕ (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσµος 
Ελληνίδων Επιστηµόνων, Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «∆ιάσταση», Κέντρο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Τεχνική Εκπαιδευτική», BPM Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, 
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Εταιρία Ερευνών Αγοράς CENTRUM AE, ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης, 
Ολυµπιακό Χωριό 2004 ΑΕ, DATABANK AE, AGO Σύµβουλοι ΑΕ, Inforec ΕΠΕ. 

Στο πλαίσιο της διακρατικής διάστασης της υλοποίησης του έργου έχει ήδη υπογραφεί 
∆ιακρατικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε δύο αντίστοιχες Αναπτυξιακές Συµπράξεις από τη 
Γαλλία (CAFOC de l’ Academie Aix-Marseille) και την Ολλανδία (Aldeba College, Rotterdam 
), οι οποίες εκπονούν στις χώρες τους έργα EQUAL συναφούς προσανατολισµού. Με τους 
διακρατικούς αυτούς εταίρους θα γίνει ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών σε θέµατα 
κατάργησης των στερεοτύπων µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, διεύρυνσης της 
γυναικείας απασχολησιµότητας σε τεχνικά επαγγέλµατα και ειδικότητες, ενσωµάτωση της 
διάστασης της ισότητας σε εργαλεία και µεθόδους αξιολόγησης προσόντων και δεξιοτήτων 
εργαζοµένων σε εταιρικό επίπεδο, κλπ. 

 

 Πορεία Υλοποίησης 

Η υλοποίηση του έργου  ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2002. Εχει  ολοκληρωθεί το διαγνωστικό 
τµήµα του έργου και αξιολογούνται τα ευρήµατα των ειδικών Ερευνών Αγοράς. Σε εξέλιξη 
επίσης ευρίσκονται οι προκαταρκτικές µελέτες για το Παρατηρητήριο της Γυναικείας 
Απασχόλησης σε Τεχνικά Επαγγέλµατα και Ειδικότητες και το Θεσµό του Συµβούλου 
Ισότητας στις Επιχειρήσεις. 

  

Γ.2. Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Κοινωνικός ∆ιάλογος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
 ∆ια βίου µάθηση 
 Καταπολέµηση στρες στην εργασία 
 Προαγωγή Ισότητας 
 Αδήλωτη Εργασία 

 
Τα τελευταία χρόνια ενδυναµώνεται η συµµετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στα ευρωπαϊκά 
δρώµενα αλλά και οι θεσµικές τους υποχρεώσεις. 
 
Σ’αυτό το πλαίσιο και µε στόχο την έµπρακτη ανάπτυξη αυτόνοµου διαλόγου µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων καθώς και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας και την ανάσχεση της νοµοθετικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 
κοινωνικοί εταίροι δεσµεύτηκαν σε ένα πολυετές πρόγραµµα δράσης. Το εν λόγω 
πρόγραµµα είναι τριετούς διάρκειας 2003-2005 και περιλαµβάνει ποικιλία δράσεων για 
διάφορα επίκαιρα θέµατα που αφορούν την αγορά εργασία και την ενίσχυση κοινωνικής 
πολιτικής. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της διαβίου µάθησης, η καταπολέµηση του στρες 
στην εργασία, η προαγωγή της ισότητας, η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας 
αποτελούν παραδείγµατα ανάπτυξης κοινής δράσης. 

 
Το πρόγραµµα παρουσιάσθηκε επισήµως στην ∆ιάσκεψη Κορυφής του Κοινωνικού 
∆ιαλόγου στις Βρυξέλλες τον χρόνο που πέρασε και είναι προϊόν µακρόχρονης και έντονης 
διαπραγµάτευσης µεταξύ των δύο πλευρών. Η εργοδοτική πλευρά κατέβαλε επιτυχώς 
προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής δεσµευτικών αποτελεσµάτων για τις 
επιχειρήσεις. 

 
Επί πλέον τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο απασχόλησαν τα παρακάτω θέµατα τα οποία ο 
ΣΕΒ παρακολουθεί, διατυπώνει θέσεις και προσπαθεί για την εκάστοτε καλύτερη δυνατή 
εξέλιξη µε στόχο τη εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής βιοµηχανίας και την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας : 
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 √ Η συζήτηση 3 νέων οδηγιών που θα συγκροτήσουν ενιαία ευρωπαϊκή 
µεταναστευτική πολιτική. Το θέµα είναι πολύπλοκο λόγω της αναγκαιότητας 
συγκερασµού διαφορετικών µεταναστευτικών πολιτικών σε κάθε κράτος µέλος 
αλλά και διαφορετικών αναγκών  σε ανθρώπινο δυναµικό στις αντίστοιχες αγορές 
εργασίας. 

 

 √ Η προστασία προσωπικών δεδοµένων όπου προωθήθηκε οδηγία 
συµπληρωµατική των υπαρχουσών µε στόχο τη διασφάλιση των ιατρικών 
δεδοµένων των εργαζοµένων. 

 
 √ Η τηλεργασία για την οποία παρήχθη κοινή συµφωνία από τους Ευρωπαίους 

Κοινωνικούς Εταίρους. Επισηµαίνεται ότι για πρώτη φορά επετεύχθη η 
εθελοντική εφαρµογή της συµφωνίας στα εθνικά επίπεδα και όχι η εφαρµογή της 
µέσω υποχρεωτικού κειµένου οδηγίας. 

 
 √ Η µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων 
 
 √ Οι διαπραγµατεύσεις για την προσωρινή εργασία (temporary agency work). 

Παρά τις έντονες προσπάθειες των κοινωνικών εταίρων να καταλήξουν σε κοινή 
συµφωνία, αυτό κατέστη αδύνατο και διεκόπησαν οι διαπραγµατεύσεις. Τελικά 
την ευθύνη ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εξέδωσε σχετική οδηγία. 

 
Με στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών του στις σύγχρονες εξελίξεις ο ΣΕΒ 
συµµετείχε στην παρακολούθηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
Κοινοτικής Στρατηγικής για την προώθηση της Ισότητας των φύλων στην οικονοµική ζωή. 
 
Σ’αυτή την κατεύθυνση συµµετείχε στη διαµόρφωση µελέτης προδιαγραφών για το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή Σχεδίων Ισότητας και Θετικών ∆ράσεων υπέρ των Γυναικών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση πρόκειται να 
χρηµατοδοτήσει επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα για την ανάπτυξη Σχεδίων Ισότητας και 
Θετικών ∆ράσεων υπέρ των γυναικών. 
 
Επιπλέον και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας το θέµα της ισότητας της αµοιβής 
αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Οι 
κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι ανέλαβαν δράσεις και πρωτοβουλίες ώστε να 
διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους υφίστανται ανισότητες στις αποδοχές λόγω φύλου. 
 
Ο ΣΕΒ από την πλευρά του, ανέλαβε σε συνεργασία µε πέντε ∆ιακρατικούς Εταίρους την 
εκπόνηση ευρωπαϊκής συγκριτικής µελέτης για το χάσµα των αµοιβών, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος για την ισότητα των 
φύλων (2001-2005). Ειδικότερα, µέσω της συµµετοχής εκπροσώπου του από το ∆ίκτυο 
Κοινωνικών Εταίρων, στην Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 
συνέβαλλε στην έρευνα πεδίου περίπτωσης σε επιχειρήσεις επιλεγµένων επαγγελµατικών 
περιοχών, στην παρακολούθηση της ορθής απεικόνισης του θεσµικού πλαισίου 
διαµόρφωσης των µισθών στην Ελλάδα και γενικότερα στην έκδοση της Ελληνικής Έκθεσης 
για το εν λόγω θέµα. 
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Γ.3. ∆ιεθνείς Εξελίξεις 
   
∆ιάδοση του Κοινωνικού ∆ιαλόγου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης  

 
Τη χρονιά που πέρασε ο ΣΕΒ συµµετείχε δια των εκπροσώπων του σε πρόγραµµα 
ενίσχυσης και ενδυνάµωσης του Κοινωνικού ∆ιαλόγου στις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας. 
Το πρόγραµµα περιείχε  οργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την 
µεταφορά τεχνογνωσίας, εµπειρίας και καλών πρακτικών σε εργοδοτικούς συνδέσµους των 
χωρών αυτών σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης των εργοδοτικών οργανώσεων, 
ανάπτυξη θεσµών διαλόγου, τεχνικών διαπραγµατεύσεων κ.α 
 

 
∆. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ 

∆.1. Παρουσία στη UNICE 
   
Εσωτερικά θέµατα UNICE 
 
Στόχος του Γραφείου Βρυξελλών, γι΄ αυτή τη χρονιά εκτός των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία µε την κεντρική υπηρεσία του ΣΕΒ, ήταν η ενεργή 
παρακολούθηση και συµµετοχή στη διαµόρφωση και προώθηση των θέσεων του ΣΕΒ στις 
εργασίες της UNICE κυρίως στα οριζόντια θέµατα στον κοινωνικό και βιοµηχανικό τοµέα. 
  

 Οριζόντια θέµατα 
 
Κατά την περίοδο αυτή το Γραφείο Βρυξελλών συµµετείχε ενεργά στις συζητήσεις για  το 
µέλλον της Ευρώπης, την στρατηγική της Λισαβόνας και την επιχειρηµατικότητα.  
Σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης πρέπει να αναφέρουµε ότι η  UNICE συµµετέχει στις 
εργασίες της Συντακτικής Συνέλευσης ως παρατηρητής. Η Συντακτική συνέλευση που 
αποτελείται από 105 µέλη εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των εθνικών κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ανέλαβε να προετοιµάσει µε συγκεκριµένες 
προτάσεις την επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που θα αποφασίσει τη νέα Συνθήκη της 
Ευρώπης.  Στην συνέλευση  συζητούνται οι στόχοι της Ευρώπης, οι αρµοδιότητες της, οι 
νέοι θεσµοί  και ο τρόπος λειτουργίας της λαµβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση και την 
παγκοσµιοποίηση. Οι εργασίες της Συντακτικής Συνέλευσης είναι εντατικές. Έχει  
παρουσιαστεί ένα πρώτο συνταγµατικό κείµενο ενώ συζητούνται εκτενώς οι προτάσεις 
συγκεκριµένων πλέον άρθρων. Η UNICE δηµιούργησε  ειδική οµάδα εργασίας που 
παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και αντιδρά στα άρθρα που προτείνονται ώστε να 
λαµβάνονται συνεχώς υπόψη οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως η  UNICE κατάφερε να τεθεί η ανταγωνιστικότητα ως βασικός στόχος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Σχετικά µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, οι Μόνιµοι Αντιπρόσωποι συντόνισαν και 
ετοίµασαν  εγκαίρως τη θέση της UNICE  εν όψει της Εαρινής Συνόδου ενώ για πρώτη φορά 
η θέση της UNICE συνοδεύτηκε από εθνικές εκθέσεις όλων των Συνδέσµων µελών της 
UNICE σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής σ΄εθνικό επίπεδο .  Το βασικό µήνυµα 
ήταν πως τρία χρόνια µετά την υιοθέτηση της, η υλοποίηση των στόχων είναι αργή κυρίως 
στο εθνικό επίπεδο και πρέπει τα κράτη µέλη να αναλάβουν τις δράσεις τους στους τοµείς 
που καθυστερούν, κυρίως στην αναδιάρθρωση των αγορών εργασίας, στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, στην έρευνα και τεχνολογία και στην απλοποίηση των διαδικασιών. Η θέση αυτή 
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παρουσιάστηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,  σε 
ειδική συνάντηση υψηλού επιπέδου της UNICE που οργάνωσε ο ΣΕΒ.   
 
Επίσης το Γραφείο Βρυξελλών δραστηριοποιήθηκε έντονα για την έγκαιρη ευαισθητοποίηση 
της UNICE σχετικά µε την πολιτική για την επιχειρηµατικότητα και τις σχετικές εργασίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνδυασµό µε την Ελληνική προεδρία εν όψει της Πράσινης 
Βίβλου της Επιτροπής επί του θέµατος µε αποτέλεσµα ορισµένες προτάσεις του ΣΕΒ για την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και συµπεριλαµβάνονται στα συµπεράσµατα του 
Εαρινού Συµβουλίου. 
 

 

 Παρατηρητήριο Λισαβόνας 
 

Στο πλαίσιο του ενεργού ρόλου του ΣΕΒ κατά την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας, 
οργανώθηκε Παρατηρητήριο Λισαβόνας µε κύριο στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων 
που απορρέουν από την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας και την σύνταξη σχεδίων 
πολιτικής που επισηµαίνουν προτεραιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. 

 
Με την συνεργασία όλων των µονάδων του ΣΕΒ συντάχθηκε και αποστάλθηκε στην UNICE, 
έκθεση που περιγράφει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί κατά τα έτη 2000 -2002 από τις 
Ελληνικές αρχές για την εφαρµογή των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και τις 
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν µέσα στο 2003 για την επίτευξη των στόχων της.  
 

 
 Κοινωνικά θέµατα 

 
Πρόκειται για µία σηµαντική περίοδο στον τοµέα αυτό, κατά την οποία εξετάστηκε  το µέλλον  
του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου,  ο ρόλος της UNICE ως κοινωνικός εταίρος και 
αποφασίστηκε το τριετές πρόγραµµα του κοινωνικού διαλόγου. Το πρόγραµµα αυτό 
προβλέπει µέχρι το 2005, 18 δράσεις των κοινωνικών εταίρων σε θέµατα απασχόλησης, δια 
βίου µάθησης, ισότητας, διεύρυνσης και κινητικότητας.  Ο Σύνδεσµος µας µε τη συµµετοχή 
του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων  της 
UNICE, είχε ουσιαστική συµµετοχή στη διαµόρφωση της θέσης της UNICE. 
 
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ  συµµετείχαν στην πρώτη θεσµοθετηµένη 
Τριµερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής που πραγµατοποιήθηκε  µε τη συµµετοχή των 
Πρωθυπουργών και Υπουργών Απασχόλησης της Τρόικα, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της αρµόδιας Επιτρόπου και των εκπροσώπων των εργοδοτικών και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ είχε την ευκαιρία να 
παρουσιάσει τις απόψεις και τους προβληµατισµούς του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου 
πριν την έναρξη του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τονίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα 
αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και δίνοντας έµφαση στην ανάγκη προσαρµογής της αγοράς εργασίας στα νέα 
δεδοµένα µε την ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, και συνεχίζοντας, 
παράλληλα, την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των ασφαλιστικών συστηµάτων. Όλα θέµατα 
που αντικατοπτρίζονται στα συµπεράσµατα της Εαρινής Συνόδου. 

 
Επίσης κατά την περίοδο αυτή αποφασίστηκε η θέση της UNICE για τη µέλλουσα 
στρατηγική για την απασχόληση µετά τα πέντε πρώτα χρόνια εφαρµογής της.   
 
Για τα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας παρακολουθήθηκαν οι εξελίξεις για την 
ολοκλήρωση των νέων οδηγιών για τον αµίαντο, τον θόρυβο, τις δονήσεις και τους χηµικούς 
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παράγοντες στην εργασία, συµµετέχοντας στις αντίστοιχες οµάδες εργασίας της UNICE και 
στην διαµόρφωση των θέσεων της. Η πρόταση οδηγίας για τις ηλεκτροµαγνητικές 
ακτινοβολίες στον εργασιακό χώρο αποτελεί σήµερα το κύριο αντικείµενο στις αντίστοιχες 
οµάδες εργασίας µαζί µε τη διαµόρφωση θέσεων της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας σχετικά µε 
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα στρατηγική Υγείας και Ασφάλειας 
2002- 2006 που είναι προσαρµοσµένη στις νέες αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας. 
 

 Βιοµηχανικά θέµατα 
 
Ο ΣΕΒ συµµετείχε σε όλες σχεδόν τις οµάδες εργασίες του τοµέα αυτού, ο οποίος  την 
τελευταία χρόνια παρουσίασε έντονη δραστηριότητα και σε επίπεδο προτάσεων και σε 
επίπεδο τελικών αποφάσεων (οδηγίες, πολιτικές συµφωνίες κλπ). Στο πλαίσιο του τοµέα 
αυτού το Γραφείο Βρυξελλών παρακολουθεί τα θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας, 
µεταφορών, έρευνας και ανάπτυξης.  

 
Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών θεµάτων προετοιµάστηκε η θέση της UNICE για το 
Johannesburg και παρακολουθήθηκαν στενά οι προτάσεις της Επιτροπής στην Εαρινή 
Σύνοδο κορυφής του 2003 για την εφαρµογή των αποφάσεων του Johannesburg.  
Σηµαντικότατο θέµα απετέλεσε η εµπορευσιµότητα των αερίων εκποµπών για την οποία 
επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία επί της ∆ανικής Προεδρίας. Η οδηγία αυτή αφορά στην 
Ελλάδα τις επιχειρήσεις παραγωγής Η/Ε, τις τσιµεντοβιοµηχανίες, τις χαλυβουργίες και τα 
διυλιστήρια.  Παρά την πολιτική συµφωνία οι ασάφειες παραµένουν µε αποτέλεσµα να 
συνεχίζονται οι συζήσεις και παρεµβάσεις της UNICE για το θέµα αυτό. 
 
Σηµαντικότατο περιβαλλοντικό θέµα αποτέλεσε και αποτελεί η διαµορφούµενη Ευρωπαϊκή 
Πολιτική για τα Χηµικά Προϊόντα η οποία έχει επιφέρει σηµαντικότατες αντιδράσεις από 
όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους. Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή όλες οι ενώσεις και τα 
στοιχεία θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον µε ευθύνη 
των Εταιριών.   
 

Η πρόταση οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη των επιχειρήσεων αποτελεί κύριο θέµα 
για τον βιοµηχανικό κλάδο. Καταβάλλονται προσπάθειες από την Ελληνική προεδρία να 
καταλήξει σε πολιτική συµφωνία τον Ιούνιο.   
 
Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σχετικά µε τα απόβλητα, όπως είναι η διαµόρφωση καταλόγου 
επικινδύνων, τα υλικά συσκευασίας, οι οδηγίες για ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, όπως 
είναι τα µεταλλευτικά απόβλητα, τα απόβλητα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. 
Επίσης η UNICE πιέζει την Επιτροπή για επανεξέταση του ορισµού των αποβλήτων.  
Γενικότερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µες τα απόβλητα έχει να κάνει µε 
το ίδιο το προϊόν και αφορά στην πραγµατικότητα πολιτική επί των προϊόντων.  Στο πλαίσιο 
αυτά κινείται και η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πολιτική 
Προϊόντων, η πολιτική της για την ανακύκλωση και τέλος η πολιτική της για την διαχείριση 
των φυσικών πόρων. Αν και οι τρεις τελευταίες πολιτικές δεν έχουν ακόµη ανακοινωθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσηµα (αναµένονται τους επόµενους µήνες) η προετοιµασία 
των θέσεων της UNICE και η προώθησή τους στα αρµόδια όργανα της Ε. Επιτροπής 
απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τις αντίστοιχες οµάδες εργασίας της UNICE.  
 
Παράλληλα παρακολουθούνται οι εξελίξεις του προγράµµατος CAFE (Clean Air For Europe) 
για την αέρια ρύπανση τα αποτελέσµατα του οποίου θα αποτελέσουν της κατευθυντήριες 
γραµµές για την πολιτική που θα χαράξει η Ε. Επιτροπή σχετικά µε την αέρια ρύπανση 
(αλλαγή οδηγιών, νέα όρια κλπ). 
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Τέλος ο ΣΕΒ συµµετέχει σε πρόγραµµα το οποίο έχει αναλάβει η UNICE και χρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την εκπαίδευση των Βιοµηχανικών Συνδέσµων 
των υπό ένταξη στην ΕΕ νέων χωρών. Στο πρόγραµµα αυτό έχει αναλάβει την οργάνωση 
διήµερου σεµιναρίου σχετικά µε τα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά θέµατα ενώ θα προωθήσει 
την εκπαίδευση σε δεύτερη φάση σε Ρουµανία και Βουλγαρία. 
 

Σχετικά µε τα ενεργειακά θέµατα κατέληξε σε πολιτική συµφωνία ο ενεργειακός φόρος ενώ 
συνεχίστηκε και αυτό το έτος η παρακολούθηση των εξελίξεων στην απελευθέρωση του 
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως επίσης και τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από τα αντίστοιχα δίκτυα διανοµής. Παράλληλα το γραφείο  Βρυξελλών 
συµµετείχε  στην διαµόρφωση της πολιτικής της UNICE σχετικά µε την πράσινη βίβλο για 
την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.  
Για τις µεταφορές παρακολουθούνται οι εξελίξεις στο χώρο της απελευθέρωσης των 
µεταφορών και στις νέες συνθήκες οι οποίες τείνουν να διαµορφωθούν σύµφωνα µε τις 
οποίες επιδιώκεται η προώθηση και ανάπτυξη των σιδηροδροµικών, των θαλάσσιων και 
ποτάµιων µεταφορών µε αντίστοιχη µείωση των οδικών µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτά 
ιδιαίτερη µέριµνα γίνεται από το ΣΕΒ να ληφθεί για τους κατακόρυφους (κάθετους) άξονες  
µέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η διασύνδεση της Ελλάδος µε την υπόλοιπη Ευρώπη.  
 

Γενικότερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια και τις µεταφορές 
καθορίζεται τις περισσότερες φορές µε περιβαλλοντικά κριτήρια που αφορούν στη µείωση 
των αερίων του θερµοκηπίου εµπλέκοντας διαφόρων ειδών περιβαλλοντικούς φόρους και 
µηχανισµούς ελέγχου.  Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στα 
αποµακρυσµένα κράτη της ΕΕ όπως είναι η Ελλάδα. 
 
Επί Ελληνικής προεδρίας επήλθε πολιτική συµφωνία για ένα θέµα το οποίο έµενε άλυτο επί 
τρεις δεκαετίες.  Βέβαια πέρα από το ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας αντικείµενα συνεργασίας µε 
την UNICE αποτέλεσαν η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις προκηρύξεις του 6ου 
Προγράµµατος Πλαισίου για Έρευνα και Ανάπτυξη και η επίτευξη του στόχου για το 3%. 
Όπως είναι γνωστό η ΕΕ έχει θέσει µέχρι το 2010 το µέσο δαπανούµενο ποσό για Ε&Α να 
είναι το 3% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 
 
Σηµαντικές θέσεις προωθήθηκαν  µέσω UNICE από το ΣΕΒ σχετικά µε την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την Βιοµηχανική της Πολιτική.  
 

Το γραφείο του ΣΕΒ Βρυξελλών συµµετείχε επίσης στις συζητήσεις σχετικά µε την 
αναµόρφωση του βιοµηχανικού τοµέα της UNICE (IACO) µε αλλαγές στις αρµοδιότητες του 
τµήµατος αυτού.  Τελικά αποφασίσθηκε να µην διαφοροποιηθεί η λειτουργία του στο άµεσο 
µέλλον.   
 
Τέλος, αξίζει να σηµειωθούν οι σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από την UNICE 
και από την Ελληνική Προεδρία  για την προώθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 
Προστασία του Καταναλωτή,  της εναρµόνισης του κώδικα που θα πρέπει  να διέπει τις 
Προσφορές και τον κώδικα Τίµιου Εµπορίου (fair trade). 
 
Η Επιτροπή Μικροµεσαίων της UNICE ασχολήθηκε µε θέµατα που ενδιαφέρουν ειδικά τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι όµως σηµαντικά καθώς επηρεάζουν άµεσα τη βιωσιµότητα 
και τη λειτουργία τους.  Η αναθεώρηση του ορισµού των µικροµεσαίων εταιριών στην 
Ευρώπη, η Πράσινη Βίβλος για την Επιχειρηµατικότητα, ο Κώδικας Συµπεριφοράς µεταξύ 
τραπεζών και µικροµεσαίων καθώς και οι επιπτώσεις της Συµφωνίας της Βασιλείας (Basel 
Accord) για τη Χρηµατοδότηση, η παρακολούθηση της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων απετέλεσαν τους κύριους τοµείς δράσης.  Η Επιτροπή αυτή, 
στην οποία µετέχουν επιχειρηµατίες και στελέχη Ευρωπαϊκών Συνδέσµων, συνεδριάζει µία 
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φορά ετησίως εκτός Βρυξελλών έτσι ώστε να µετέχουν σε αυτήν και µικροµεσαίοι 
επιχειρηµατίες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και να γίνεται παραγωγική διαλογική 
συζήτηση.  Τον περασµένο Σεπτέµβριο οργανώθηκε µία τέτοια συνάντηση στο Παρίσι από 
τον Γαλλικό Σύνδεσµο (MEDEF), ενώ την τρέχουσα περίοδο ο ΣΕΒ φιλοξένησε  αντίστοιχη 
συνάντηση στην Θεσσαλονίκη. 
  
Συµµετοχή στην task force του ΣΕΒ για την Ελληνική Προεδρία το 2003. 

Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας της UNICE για την ανταγωνιστικότητα. 

Συµµετοχή στην µακροοικονοµική οµάδα του κοινωνικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Συµµετοχή στην ευρωπαϊκή συµβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληροφόρησης στον 
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα (CEIES). 

Συµµετοχή στην υποοµάδα του CEIES «Innovation». 

Συµµετοχή στο Study Group του CEIES “on Measuring the size of the Public Sector” 

Συµµετοχή στην επιτροπή  ECOFIN της UNICE 

Συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση»  της UNICE 
 
 
∆.2. Γραφείο Βρυξελλών 
H αποστολή του Γραφείου Βρυξελλών είναι, αφενός, να ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί την 
Κεντρική Υπηρεσία σχετικά µε τα ευρωπαϊκά θέµατα στους τοµείς ενδιαφέροντος της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας και, αφετέρου, σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία να 
εκπροσωπεί τον ΣΕΒ και να διαµορφώνει και προωθεί τις θέσεις του έγκαιρα στην Ενωση  
Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων της Ευρώπης (UNICE) και στα θεσµικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία.  
 

 

Στόχοι, ενέργειες  και αποτελέσµατα   
 
Oι πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις αυξάνουν τις προκλήσεις και τα καθήκοντα που πρέπει 
ν’ αντιµετωπίσει ο ΣΕΒ σ΄ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς βρισκόµαστε σ΄ένα σηµείο καµπής του 
Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος λόγω :  
- της επικείµενης διεύρυνσης  
- της συζήτησης για το µέλλον της Ευρώπης, τις αρµοδιότητες της και τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων της 
- της αύξησης του ρόλου της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 
 
Η αποτελεσµατική παρουσία του ΣΕΒ στις Βρυξέλλες είναι σηµαντική  εάν θέλουµε να 
συµµετέχουµε  στη διαµόρφωση αυτών των στρατηγικών και να µη µένουµε απλοί 
αποδέκτες αποφάσεων. 
 

Επιπλέον, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάµηνο του 
2003. Στόχος του Γραφείου Βρυξελλών ήταν η έγκαιρη και σωστή προετοιµασία του ΣΕΒ για 
µία επιτυχή παρουσία του κατά την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας καθώς και η 
ανταπόκριση στην αύξηση των ευθυνών του απέναντι στην UNICE κατά την περίοδο αυτή.  
 

Νέες επιδιώξεις 
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Η επιδίωξη του Γραφείου Βρυξελλών, βασιζόµενο στην θετική εµπειρία της περιόδου που 
εξετάζουµε, είναι  
- Να διατηρήσει το ενδιαφέρον της ∆ιοίκησης και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΒ για τα 
ευρωπαϊκά θέµατα.  
- Να αναπτύξει τις σχέσεις της ∆ιοίκησης µε τα µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
- Να προετοιµάσει έγκαιρα τις θέσεις του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου εν όψει της 
ανανέωσης το 2004 των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των µελών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 

 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
 
Ο ΣΕΒ εκπροσωπείται από το 1998 στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή από τον 
Μόνιµο Αντιπρόσωπο του στις Βρυξέλλες. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η ανελλιπής 
συµµετοχή στις εργασίες της ΕΟΚΕ, να αντικατοπτρίζονται οι θέσεις της εργοδοσίας και να 
προωθούνται οι θέσεις του ΣΕΒ και της UNICE στο θεσµικό αυτό όργανο.  
 
Η περίοδος που εξετάζουµε είναι καθοριστική για την ΕΟΚΕ καθώς, κατά τη νέα τετραετή 
θητεία της 2002-2006, προσπαθεί να διαµορφώσει και αναπτύξει τον νέο ρόλο της  ως 
εκπρόσωπος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, όπως ορίζεται από την Συνθήκη της 
Νίκαιας.  
 
 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
 

Το Γραφείο Βρυξελλών εντατικοποίησε τις σχέσεις του βασιζόµενο στην µακροχρόνια 
συνεργασία µε τα στελέχη της Μόνιµης Αντιπροσωπείας πριν και κατά τη διάρκεια της 
Ελληνικής Προεδρίας όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
  
Στόχος του Γραφείου Βρυξελλών είναι αφενός να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις στις εργασίες 
του Συµβουλίου και αφετέρου να ενηµερώνει και προωθεί τις θέσεις του ΣΕΒ και της UNICE 
στην Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία που έχει σηµαντικό ρόλο στην προετοιµασία και στη 
διαµόρφωση των θέσεων της Ελληνικής κυβέρνησης στα Συµβούλια Υπουργών και στις 
Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο 
  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ πραγµατοποίησε για πρώτη φορά  επίσκεψη στις 
Βρυξέλλες, µε σκοπό την προβολή των προτεραιοτήτων του Ελληνικού Επιχειρηµατικού 
κόσµου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ∆.Σ. του ΣΕΒ είχε την ευκαιρία να συναντήσει τα µέλη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : 

 

• κα  Άννα ∆ιαµαντοπούλου (Κοινωνική Πολιτική),  
• κ. Michel Barnier (Περιφερειακή Πολιτική, Ευρωπαϊκή Συνέλευση), 
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• κ. Erkki Liikanen (Επιχειρήσεις), 
• κα Margöt Wallstrom (Περιβάλλον). 
 

Το ∆.Σ. του ΣΕΒ  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  συνάντησε:  

 

• τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox. 
• τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Elmar Brok 
• την ευρωβουλευτή κα Eryl McNally, µέλος της Επιτροπής Βιοµηχανίας 
• έλληνες ευρωβουλευτές 
 

Οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ θετικό κλίµα και έγινε µία ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων 
σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν άµεσα τις επιχειρήσεις, όπως η 
ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα, η απασχόληση, η βιοµηχανική, περιβαλλοντική και 
περιφερειακή πολιτική. Μάλιστα κατόπιν αυτής της επίσκεψης η κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου 
επισκέφθηκε τον ΣΕΒ σε εκδήλωση που έγινε προς αναγνώριση του έργου της και 
παρουσίασε στα µέλη του ΣΕΒ τις τελευταίες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ επίκεινται 
οι επισκέψεις δύο ακόµα Επιτρόπων, της κας Wallstrom σε εκδήλωση για την προώθηση 
των εθελοντικών περιβαλλοντικών συµφωνιών και του κου Bolkenstein για θέµατα 
εσωτερικής αγοράς.  

Επίσης αξίζει να σηµειωθεί πως ο Μόνιµος Εκπρόσωπος ανέπτυξε το θέµα της 
εκπροσώπησης των βιοµηχανικών οργανώσεων του Νότου στην Ευρώπη  σε τριήµερη 
εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε αγγλικό πανεπιστήµιο . 
 

 

∆.3. ∆ιεθνής  Συνεργασία 
 
∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
   
Τον περασµένο χρόνο το θέµα της διεύρυνσης συγκέντρωσε ευρωπαϊκό ενδιαφέρον σε 
επίπεδο πολιτικό και οικονοµικό και έντονες διεργασίες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία 
των υποψηφίων νέων κρατών.  Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία υποστήριξε σταθερά την ένταξη 
εκείνων των υποψηφίων χωρών που θα ήταν έτοιµες σε πολιτικό, θεσµικό και οικονοµικό 
επίπεδο να αποτελέσουν το νέο τµήµα της Ενωµένης Ευρώπης.  Κριτήριο ήταν η ετοιµότητα 
για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και η διαφοροποίηση µε τις χώρες 
εκείνες που καθυστερούσαν την προετοιµασία τους.   
 
Η απόφαση που έλαβε τον ∆εκέµβριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Ενωση να εντάξει 10 νέα 
κράτη δηµιούργησε ένα νέο σκηνικό µε πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις.  
Από το γεγονός αυτό προκύπτουν νέα δεδοµένα που επηρεάζουν άµεσα και την ελληνική 
οικονοµία και φυσικά τις επιχειρήσεις της χώρας µας.  Στην αναµενόµενη δεύτερη φάση της 
διεύρυνσης, δύο άλλες σηµαντικές βαλκανικές χώρες η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα 
αναζητήσουν ευρωπαϊκή ταυτότητα εφόσον έχουν προσαρµόσει την οικονοµία τους στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.  Παράλληλα, έχει ανοίξει η 
συζήτηση για την προοπτική και τις δυνατότητες ένταξης της Τουρκίας στην Ευρώπη, µιας 
αγοράς µε ζωτική σηµασία για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά οικονοµικά συµφέροντα.   
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η UNICE έδωσε κύριο βάρος στην παρακολούθηση της πορείας 
προετοιµασίας κάθε υποψήφιας χώρας µέσα στο πλαίσιο της Task Force Enlargement.  
Στόχος αυτής της οµάδας, που αποτελείται από επιχειρηµατίες και στελέχη των Συνδέσµων-
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µελών είναι να αποτυπώνει µε κριτήρια επιχειρηµατικά και οικονοµικά την ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσεων για όλα τα επιµέρους κεφάλαια που αναφέρονται στο κοινοτικό 
κεκτηµένο.  Μετέχοντας ενεργά στην οµάδα αυτή, ο ΣΕΒ συνέχισε το έργο που είχε αναλάβει 
συντάσσοντας ετήσια έκθεση για την ετοιµότητα της κυπριακής οικονοµίας.  Για την 
προετοιµασία της τελευταίας του έκθεσης συγκέντρωσε απόψεις, εκτιµήσεις και προβλέψεις 
από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά, ενώ παράλληλα ανέπτυξε 
σειρά επικοινωνιών µε Φορείς και Οργανισµούς στην Κύπρο, την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ενωση.    Η έκθεση αυτή περιελήφθη στο τελικό κείµενο που δηµοσίευσε η 
UNICE προβάλλοντας τις θέσεις της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας για το θέµα.  Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασµένο 
Οκτώβριο περιέχονται σε µεγάλο βαθµό τα συµπεράσµατα και οι παρατηρήσεις που 
επεσήµανε ο ΣΕΒ και όπου δινόταν έµφαση στη λειτουργικότητα της κυπριακής οικονοµίας 
και στην προφανή αναπτυξιακή τους διάσταση.  Είναι επίσης σηµαντικό ότι η έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία για τα οικονοµικά επιτεύγµατα της 
Κύπρου προβάλλοντας τον ηγετικό ρόλο της κυπριακής υποψηφιότητας στη διαδικασία της 
διεύρυνσης.  Επίσης σηµαντικό είναι ότι η επίλυση του πολιτικού προβλήµατος δεν αποτελεί 
προϋπόθεση εισδοχής, παρόλο που η επίτευξη συµφωνίας θα διευκολύνει την οµαλή και 
ολοκληρωµένη προσαρµογή της νήσου στην ευρωπαϊκή αγορά.    
 
Ο ΣΕΒ παρουσίασε επίσηµα την έκθεση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Ιουνίου στις 
Βρυξέλλες, µε την ευκαιρία του Συνεδρίου European Business Summit που οργανώθηκε µε 
θέµα την «Επιχειρηµατικότητα και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στη ∆ιευρυµένη Ευρώπη».  Στο 
Συνέδριο αυτό παρουσιάσθηκαν οι απόψεις της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας για τα οφέλη αλλά 
και τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον της Ευρώπης.  
Τονίσθηκε ότι στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν θετικά την 
πρόκληση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι θα δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες δράσεων και θα 
ενισχυθεί η παρουσία τους στις περιοχές αυτές, ενώ ταυτόχρονα διαισθάνονται την ανάγκη 
έγκαιρης προσαρµογής.  Επίσης, τονίσθηκε η υποχρέωση των Κυβερνήσεων των νέων 
χωρών να εφαρµόσουν ικανοποιητικά το κοινοτικό δίκαιο καθώς και η ανάγκη των κρατών-
µελών να προχωρήσουν σε µεταρρύθµιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, σε προσαρµογή 
στις πολιτικές συνοχής καθώς και σε αναµόρφωση θεσµών και διαδικασιών λήψεως 
αποφάσεων.   
 

 

Τεχνική βοήθεια σε εργοδοτικές οργανώσεις ανατολικών χωρών. 
 

Άλλη δραστηριότητα που µετέχει ο ΣΕΒ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στο πρόγραµµα 
BOSMIP, που έχει αναλάβει η UNICE µέσω των Συνδέσµων-µελών της.  To πρόγραµµα 
συνίσταται σε τεχνική βοήθεια προς τις Εργοδοτικές Οργανώσεις των πρώην ανατολικών 
χωρών ώστε να αναβαθµίσουν το ρόλο τους, τις εσωτερικές δοµές τους και τις ικανότητές 
τους ως Εργοδοτικές Οργανώσεις παρέχοντας αξιόλογες υπηρεσίες, καθώς επίσης 
αποσκοπεί στην εξοικείωση των τοπικών επιχειρήσεων µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  Ο ΣΕΒ 
θα συµβάλει στο έργο συνεργαζόµενος µε τους οµόλογους Συνδέσµους της Βουλγαρίας και 
της Ρουµανίας, προσφέροντας γνώση και εµπειρία µε την οργάνωση εκδηλώσεων 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης επιχειρηµατιών και στελεχών για εξειδικευµένα θέµατα.    
 
 
Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) 
 
Στο βαλκανικό χώρο συνεχίσθηκαν διεργασίες και διαβουλεύσεις µε σταθερά βήµατα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση του κλίµατος, στον ποιοτικό εκσυγχρονισµό του οικονοµικού 
ιστού των χωρών αυτών, στη µείωση των ανισοτήτων και στην εδραίωση σταθερότητας και 
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ασφάλειας.  Στην πορεία αυτή η συµβολή της Ελλάδας είναι σηµαντική τόσο σε πολιτικό όσο 
και σε οικονοµικό επίπεδο. Το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των 
Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) αποτελεί την πλέον πρόσφατη µορφή στήριξης, µία πρωτοβουλία που 
επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ελλάδας και αναβαθµίζει το ρόλο της στη διαµόρφωση 
εξελίξεων.  Το Σχέδιο αυτό αποτελεί εδώ και λίγους µήνες νόµο του Κράτους και ήδη έχουν 
υποβληθεί προτάσεις για επενδυτικά έργα.  Σε συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του Γενικού 
Συµβουλίου του ΣΕΒ τονίσθηκε η ανάγκη της αποτελεσµατικής διαχείρισης µιας τόσο 
σηµαντικής πρωτοβουλίας µε ίση µεταχείριση των προτάσεων, ώστε να αποφέρει τα 
επιζητούµενα οφέλη για τις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες και να τονώσει τα επενδυτικά 
σχέδια των ελληνικών εταιριών.  Αρκετές επιχειρήσεις µέλη υποστήριξαν µε 
επιχειρηµατολογία την ανάγκη υπαγωγής στις ρυθµίσεις του νόµου και των παλαιών 
επενδύσεων, δεδοµένου ότι ως έχει αναφέρεται στις νέες παραγωγικές επενδύσεις ή τις 
επεκτάσεις υπαρχόντων επενδύσεων, ρύθµιση η οποία θα µπορούσε να προβλεφθεί στην 
επικείµενη αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόµου.  Τονίσθηκε επίσης η σηµασία της 
αποτελεσµατικής εκπροσώπησης των ελληνικών οικονοµικών συµφερόντων στο εξωτερικό 
µε την αγαστή συνεργασία Πρέσβεων και Εµπορικών Ακολούθων.  Η νέα δοµή που υπάρχει 
πλέον στο Υπουργείο  Εξωτερικών για την ενίσχυση της οικονοµικής διπλωµατίας είναι προς 
την κατεύθυνση της βελτίωσης προκειµένου να στηριχθεί καλύτερα η δραστηριότητα των 
εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων. 
 
   
Ευρωµεσογειακή Συνεργασία 
Στο χώρο της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας συνεχίσθηκαν διεργασίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση της διαδικασίας της Βαρκελώνης, η οποία προβλέπει την 
δηµιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου µέχρι το 2010.  Σηµειώνεται έντονο ενδιαφέρον 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν δηµιουργικά στις χώρες κάτω από τη 
µεσογειακή λεκάνη, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πρόσφορο πεδίο για απόκτηση µεριδίου 
αγοράς.  Προϋπόθεση βέβαια είναι η ύπαρξη του κατάλληλου νοµοθετικού και διοικητικού 
πλαισίου, η δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών σε κρίσιµους τοµείς όπως της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών, των µεταφορών καθώς και η απρόσκοπτη µεταφορά κεφαλαίων για τη 
χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων.  Τη χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκε το τριετές 
πρόγραµµα UNIMED, που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της UNICE ως έµπρακτη συµβολή 
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στην ανάπτυξη της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης.  Το 
πρόγραµµα αυτό αφορούσε την µεταφορά τεχνογνωσίας από τους Ευρωπαϊκούς 
Βιοµηχανικούς Συνδέσµους προς οµόλογους Οργανισµούς στις Νότιες Μεσογειακές χώρες 
σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, δικτύωσης, υπηρεσιών προς επιχειρήσεις µέλη, 
τεχνολογικής αναβάθµισης κλπ.   
 
Εχοντας µετάσχει ουσιαστικά στο όλο πρόγραµµα, ο ΣΕΒ συµµετείχε την τελευταία χρονιά 
στη δράση που αφορούσε συνεργασία «twinning» µε δύο Μεσογειακούς Οργανισµούς την 
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου και το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του 
Αµµάν στην Ιορδανία.  Για την υλοποίηση αυτών οργανώθηκαν αποστολές ειδικών καθώς 
και στελεχών προς τους Οργανισµούς, αυτούς καθώς επίσης και εκπαιδευτικές επισκέψεις 
στελεχών των δύο Οργανισµών στον ΣΕΒ.  Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 23 τέτοιες 
αποστολές και τα αποτελέσµατα αυτής της µεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης 
κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο για το υψηλό επίπεδό τους όσο και για την υιοθέτηση 
από πλευράς των δύο Μεσογειακών Συνδέσµων πολλών από τις προτάσεις και εµπειρίες 
που συζητήθηκαν, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. 
Σηµειώνεται ότι η δράση αυτή του ΣΕΒ έχει αξιολογηθεί από τη UNICE ως ιδιαίτερα θετική 
µε µεγάλη συµβολή στην επιτυχή υλοποίησή του. 
 

Παράλληλα, σε αντίστοιχα σεµινάρια που οργανώθηκαν από το πρόγραµµα UNIMED 
µετείχαν µε οµιλίες τους εκπρόσωποι του ΣΕΒ, όπως σε συναντήσεις στην Λισσαβόνα της 
Πορτογαλίας µε θέµα το «Ρόλο των Επιχειρηµατικών Οργανώσεων στην Επιτυχία της 
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Ευρωµεσογειακής Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου» και σε συνέδριο στη Ρώµη για την 
αποτίµηση όλων των δράσεων του τριετούς προγράµµατος.  Επίσης, ο ΣΕΒ ανέλαβε την 
οργάνωση σεµιναρίου στην Αθήνα µε την υποστήριξη και τη συνεργασία του Athens 
Laboratory for Business Administration (ALBA) για την εκπαίδευση υψηλόβαθµων στελεχών 
των Μεσογειακών Συνδέσµων µε αντικείµενο την «επικοινωνιακή πολιτική και δικτύωση».  
Όπως σηµείωσε σε οµιλία του ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ ο ρόλος των Συνδέσµων 
αυτών θα είναι κρίσιµος για την διαµόρφωση ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη 
δηµιουργία περισσότερων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, την οικονοµική ανάπτυξη και 
την κοινωνική συνοχή.   
 

Στο πλαίσιο της UNICE συνεχίσθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Εσωτερικών Σχέσεων που 
ασχολήθηκε την τελευταία περίοδο µε αρκετά και ευαίσθητα θέµατα.  Έχοντας τον 
συντονισµό για την παρακολούθηση της διεύρυνσης, πραγµατοποιήθηκαν πολλές 
συναντήσεις και επικοινωνίες της Task Force Enlargement για την προετοιµασία των 
επιµέρους αναλυτικών εκθέσεων.  Στα ευρωµεσογειακά δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο 
πρόγραµµα UNIMED αλλά και στην παρακολούθηση των διµερών συµφωνιών που 
υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ενωση µε τις Μεσογειακές χώρες και των επιπτώσεων που αυτές 
έχουν για τις ευρωπαϊκές εταιρίες. Τα θέµατα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
απασχόλησαν ιδιαίτερα ενόψει της ∆ιάσκεψης στην Doha, και δηµιουργήθηκαν οι θέσεις που 
εκφράζει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία.  Κύριες προτεραιότητες κατά τη  UNICE είναι: η ελεύθερη 
πρόσβαση στις αγορές µε την πλήρη εξάλειψη δασµών και άλλων µη δασµολογικών 
εµποδίων, η διευκόλυνση του εµπορίου µε την αποµάκρυνση γραφειοκρατικών εµποδίων, η 
σύναψη πολυµερούς συνθήκης που θα διέπει τις επενδύσεις και η απελευθέρωση της 
αγοράς υπηρεσιών.  Αλλα θέµατα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν ο ∆ιάλογος 
Ευρώπης-Αµερικής και ειδικότερα η διένεξη για τον χάλυβα, η Συντακτική Συνέλευση της 
Ευρώπης, το µέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής εµπορίου, τα κοινοτικά προγράµµατα για τις 
εξωτερικές οικονοµικές συνεργασίες. 
 
Συνεργασία µε τον αντίστοιχο Τουρκικό Σύνδεσµο 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε τον οµόλογο Τουρκικό Σύνδεσµο ο ΣΕΒ υποδέχθηκε 
τον περασµένο Σεπτέµβριο πολυάριθµη αντιπροσωπεία της διοίκησης της TUSIAD για 
συζητήσεις µε στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών και των επιχειρηµατικών σχέσεων των 
δύο χωρών.  Ο ΣΕΒ και η TUSIAD εξεδήλωσαν τη σταθερή προσήλωσή τους στην αµοιβαία 
συνεργασία και κατανόηση, η οποία µπορεί να επηρεάσει θετικά στο οικονοµικό και πολιτικό 
επίπεδο.  Ο ΣΕΒ – όπως και η ευρωπαϊκή βιοµηχανία – υποστηρίζει θερµά την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Τουρκίας πιστεύοντας ότι, εφόσον γίνει η κατάλληλη προετοιµασία, στην 
προσαρµογή της οικονοµίας της Τουρκίας, θα είναι επ’ ωφέλεια της ευρωπαϊκής οικονοµίας 
και των επιχειρήσεων.  Προς τούτο ο ΣΕΒ οργάνωσε συνάντηση της TUSIAD µε τον Ελληνα 
Πρωθυπουργό όπου η τουρκική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της 
και να ζητήσει την υποστήριξη της Ελλάδας κατά την συζήτηση που ήδη υπάρχει για 
ηµεροµηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. 
 
 
Συνεργασία µε τον αντίστοιχο Βουλγαρικό Σύνδεσµο 
Προκειµένου να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία µε την επιχειρηµατική κοινότητα της 
Βουλγαρίας ο ΣΕΒ υποδέχθηκε τη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου Εργοδοτών Βουλγαρίας, για να 
συζητήσουν τις δυνατότητες µεταφορές τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και την 
ενίσχυση των δικτύων πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις µέλη.  Εξετάσθηκε επίσης η 
ευρωπαϊκή προοπτικής της Βουλγαρίας και οι διαδικασίες που απαιτείται να υλοποιηθούν 
για την προσαρµογή στο κοινοτικό κεκτηµένο, κατεύθυνση στην οποία άλλωστε ο ΣΕΒ θα 
συµβάλει µέσω του αντιστοίχου προγράµµατος της UNICE. 
 
 



 88

Συνεργασία µε τον αντίστοιχο Πορτογαλικό Σύνδεσµο 
Αντιπροσωπεία εκπροσώπων Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων της Πορτογαλίας 
µε επικεφαλής τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Πορτογαλίας (AIP) επισκέφθηκε τον ΣΕΒ µε την 
ευκαιρία της επίσηµης επίσκεψης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Πορτογαλίας στην 
Ελλάδα.  Οι πορτογαλικοί Σύνδεσµοι που επισκέφθηκαν τον ΣΕΒ ήταν από τους κλάδους 
κλωστοϋφαντουργίας, ετοίµων ενδυµάτων και υποδηµάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, κατασκευών, κρυσταλλοποιΐας και συµβούλων. Στη συνάντηση υπεγράφη 
πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ του ΣΕΒ και του ΑΙΡ µε στόχο να προωθήσουν τις επαφές 
µεταξύ των εταιριών από τις δύο χώρες, να εξετάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες και να 
αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράµµατα µε κοινές δράσεις.  Επίσης σε ηµερίδα που 
οργανώθηκε για την ενίσχυση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων  ο 
Πρόεδρος του ΣΕΒ παρουσίασε τις θέσεις του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου για τις 
προτεραιότητες της Ευρώπης ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας, ενώ προσφώνησε και 
παρουσίασε στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Πορτογαλίας τα συµπεράσµατα των 
εργασιών της ηµερίδας.   
 
 
Επιχειρηµατικό Forum Ελλάδος -  Ουκρανίας 
Επιχειρηµατικό Forum Ελλάδας–Ουκρανίας οργάνωσε  ο Σύνδεσµος Ελληνικών 
Βιοµηχανιών σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Ουκρανίας και το Ελληνο-Ουκρανικό 
Επιµελητήριο, για την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων. Στην 
εκδήλωση µετείχε επιχειρηµατική αποστολή από την Ουκρανία, η οποία συνόδευσε τον 
Πρόεδρο της Ουκρανίας στην επίσκεψή του στην Αθήνα για την τελετή υπογραφής της 
συνθήκης ∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Σε οµιλία του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην ιστορική 
συγκυρία της ∆ιεύρυνσης που δηµιουργεί ένα νέο περιβάλλον µε σηµαντικές πολιτικές, 
οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις, και το οποίο µπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στην 
επιχειρηµατική δράση.  Προσδοκία είναι, όπως σηµείωσε, ότι οι Κυβερνήσεις και οι λαοί των 
ευρωπαϊκών χωρών θα εργασθούν µε συνέπεια για να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να 
περιορίσουν τα προβλήµατα και τους κινδύνους.  Παρατήρησε, επίσης, ότι στο προσεχές 
µέλλον αναµένεται να ακολουθήσει ένα νέο κύµα ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο εντάσσεται και η σύγκλιση της Ουκρανίας προς τις ευρωπαϊκές οικονοµίες.   
 
Οµιλίες έγιναν επίσης  από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της 
Ουκρανίας καθώς και τους Ελληνες Υφυπουργούς Οικονοµίας και Εξωτερικών, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στις τρέχουσες οικονοµικές και επενδυτικές συνθήκες, έδωσαν το στίγµα για 
το υπάρχον πλαίσιο συνεργασίας, αλλά και   εκτιµήσεις για τις µελλοντικές δυνατότητες και 
προοπτικές.   
 
Στην εκδήλωση τονίσθηκε ότι το σηµερινό επίπεδο των διµερών οικονοµικών και εµπορικών 
σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας είναι περιορισµένο και δεν ανταποκρίνεται στις 
δυνατότητες που υπάρχουν, σηµειώθηκαν δε οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται.  Στην πολυάριθµη ουκρανική 
αποστολή µετείχαν εκπρόσωποι εταιριών από τους κλάδους τροφίµων, αγροτικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, χηµικών, σωληνουργίας, µεταλλουργίας, κατασκευών, 
συντήρησης και αποκατάστασης βιοµηχανικών και άλλων κτιρίων, κατασκευής ρυµουλκών 
οχηµάτων και υδραυλικών αυτοµατισµών, τσιµέντων, µεταφορών, δεξαµενών και δοχείων 
αποθήκευσης, τηλεπικοινωνιών, τουρισµού.-    
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Ηµερίδα για την Κύπρο 
 
Ο ΣΕΒ συµµετείχε σε ηµερίδα που οργανώθηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρηµατιών Βορείου 
Κύπρου (SIAD) και την TUSIAD µε θέµα τις επιχειρηµατικές προοπτικές και το µέλλον της 
Κύπρου µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Η εκδήλωση έγινε στο κατεχόµενο 
τµήµα της Λευκωσίας και µετείχε πολυπληθής αντιπροσωπεία επιχειρηµατιών από την 
Τουρκία και το Βόρειο Τµήµα της Κύπρου καθώς και εκπρόσωποι του Τουρκικού Τύπου και 
των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης.  Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκαν απόψεις για την 
νέα εποχή που διαµορφώνει η είσοδος της Κύπρου στην ενιαία Ευρώπη, καθώς και για τις 
προοπτικές επίλυσης του πολιτικού προβλήµατος στο πλαίσιο του σχεδίου Ανάν.  Ο 
εκπρόσωπος του ΣΕΒ σε οµιλία του αναφέρθηκε από την επιχειρηµατική οπτική γωνία στη 
σηµασία της διεύρυνσης, στα οφέλη και στις δυσκολίες, καθώς και στο ρόλο που καλείται η 
Κύπρος να επιτελέσει.  Τόνισε δε, επίσης, την ανάγκη περαιτέρω προώθησης των 
οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας µε τη συµβολή των 
επιχειρηµατικών κοινοτήτων. 
 
∆ιαβαλκανικό και Παραευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο (∆ΙΠΕΚ) – Επιχειρηµατικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). 
 
Ο ΣΕΒ παρακολουθεί τις δραστηριότητες του ∆ιαβαλκανικού και Παραευξείνιου 
Επιχειρηµατικού Κέντρου (∆ΙΠΕΚ) µετέχοντας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπου συζητούνται η 
κατεύθυνση πολιτικής καθώς και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει για την υποστήριξη 
ελληνικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στις χώρες της Βαλκανικής και του Ευξείνου 
Πόντου. Επίσης ο ΣΕΒ µετέχει στο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο του Οργανισµού Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) οι δράσεις του οποίου αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των χωρών του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα 
στην προώθηση επενδύσεων από πλευράς ελληνικών εταιριών στις χώρες αυτές. 
 
 
∆.4 Ελληνική  Προεδρία 
 
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας ο ΣΕΒ: 
 

 δηµιούργησε έγκαιρα σηµαντικό δίκτυο επαφών µε τη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
για την παρακολούθηση των εξελίξεων κατά την Ελληνική Προεδρία, 

 
 συνέλεξε την απαραίτητη πληροφόρηση για την σωστή και έγκαιρη προετοιµασία του 
Ελληνικού Επιχειρηµατικού κόσµου για τη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων του κατά 
την Ελληνική Προεδρία, 

 
 έχει αναλάβει την τακτική ενηµέρωση των άλλων Ευρωπαϊκών Συνδέσµων µε διµερείς 
επαφές και  δεκαπενθήµερο ∆ελτίο Τύπου για τις εξελίξεις και τις εργασίες των 
Συµβουλίων Υπουργών,  τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και τις εκδηλώσεις 
του ΣΕΒ, κατά την περίοδο αυτή, 

 
 αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της UNICE και των βιοµηχανικών συνδέσµων µελών της µε 
την  Προεδρία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 
Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα διεξάγεται σε µια περίοδο κρίσιµη.  Η 
διεθνής οικονοµική ύφεση, το δυσµενές κλίµα σε πολλές χρηµαταγορές, η εµπόλεµη 
κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνθέτουν ένα αρνητικό σκηνικό.  Η απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει τη διαδικασία ένταξης 10 νέων κρατών δηµιουργεί 
νέες συνθήκες για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ ανέλαβε 
πρωτοβουλίες για να προωθήσει ευρωπαϊκά ζητήµατα, και προς τούτο προγραµµάτισε 
σειρά εκδηλώσεων, τόσο σε επίπεδο επαφών του ΣΕΒ και της UNICE µε την πολιτική 
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ηγεσία, όσο και µε τη µορφή ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για ειδικά θέµατα 
που ενδιαφέρουν την ευρωπαϊκή επιχειρηµατικότητα.   
 
Κορυφαία εκδήλωση υπήρξε η Ηµερίδα για τη διαµόρφωση των θέσεων του επιχειρηµατικού 
κόσµου για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.  Τα συµπεράσµατα διατυπώθηκαν 
σε συνοπτική έκθεση που κυκλοφόρησε ευρύτατα σε όλη την Ε.Ε. και στην Ελλάδα. 
 
Οι δράσεις του ΣΕΒ κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας περιλαµβάνουν τις εξής 
εκδηλώσεις: 
 

 Εναρκτήρια Ηµερίδα                       
13 Νοεµβρίου 2002, µε θέµα : «Ένα βήµα µπροστά : Ευρώπη ενωµένη, 
ανταγωνιστική, κοινωνικά υπεύθυνη» 

 
 

 Εκδήλωση ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 Βρυξέλλες, 20 – 21 Ιανουαρίου 2003  

 
 Συνάντηση UNICE µε Πρωθυπουργό της Ελλάδας 

 28 Ιανουαρίου 2003 
 

 Σεµινάριο σε Συνδέσµους Νοτίων Μεσογειακών Χωρών (UNIMED) 
 3 – 5 Φεβρουαρίου 2003 

 
 Ελληνο-Ολλανδική Ηµερίδα για την Επιχειρηµατικότητα και τις Μικροµεσαίες 

  Επιχειρήσεις 
 25 Φεβρουαρίου 2003 

 
 Ηµερίδα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

 14 Μαρτίου 2003 
 

 Εκδήλωση UNICE για τη Στρατηγική της Λισαβόνας 
 Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2003 

 
 Πανευρωπαϊκό Σεµινάριο για τις Στατιστικές της Καινοτοµίας 

 10 – 11 Απριλίου 2003 
 
 Ηµερίδα:  «∆ια Βίου Ανάπτυξη Ικανοτήτων & Προσόντων – Ρόλοι και Ευθύνες» 

 23 – 24 Μαΐου 2003 
 

 Συµβούλιο Προέδρων UNICE 
 5-6/6/03 
 
 
Σεµινάριο για στελέχη Εργοδοτικών Συνδέσµων Νότιων Μεσογειακών Χωρών 
   
Σεµινάριο για υψηλόβαθµα στελέχη Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων από τις 
Νότιες Μεσογειακές Χώρες οργάνωσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), από 3 
έως 5 Φεβρουαρίου 2003, στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του κατά την Ελληνική Προεδρία.   
Το Σεµινάριο εντάσσεται σε σειρά επιµορφωτικών συναντήσεων, συνεδρίων και 
συνεργασιών µεταξύ των Επιχειρηµατικών Οργανώσεων από τις Ευρωπαϊκές και τις Νότιες 
Μεσογειακές Χώρες, που υλοποιήθηκαν στο πρόγραµµα ευρω-µεσογειακής συνεργασίας 
UNIMED, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της UNICE (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανικών και 
Εργοδοτικών Οργανώσεων) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   
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Το Σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ALBA (Athens Laboratory for 
Business Administration) στη Βουλιαγµένη, είχε ως θέµα την επικοινωνιακή πολιτική και τη 
δικτύωση, και ασχολήθηκε µε τους τρόπους και τις δυνατότητες βελτίωσης των ικανοτήτων 
των αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ώστε να καθιερωθούν ως ηγετικοί φορείς ανάπτυξης 
και επιχειρηµατικότητας, να αναπτύσσουν επωφελείς δράσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους 
και να βελτιώνουν την εικόνα τους προς την κοινωνία.   

 
 
Ηµερίδα για την Επιχειρηµατικότητα και τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

 
Προκειµένου να συζητηθεί η σηµασία της έννοιας της επιχειρηµατικότητας στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις οργανώθηκε εκδήλωση από τον ΣΕΒ σε συνεργασία µε τον Ολλανδικό 
Σύνδεσµο Βιοµηχανιών και µε την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.  
Εναυσµα για την εκδήλωση αυτή ήταν η κοινή πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει οι 
Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Ολλανδίας τον περασµένο χρόνο διατυπώνοντας θέσεις 
και προτάσεις προς την Εαρινή Σύνοδο της Βαρκελώνης (Απρίλιος 2002).  Συνεχίζοντας τον 
προβληµατισµό που είχε διατυπωθεί στο πολιτικό επίπεδο, η ηµερίδα εξέτασε το 
περιβάλλον λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη εστιάζοντας στους 
κρίσιµους τοµείς, της καινοτοµίας, της διοικητικής απλοποίησης και της πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση.   

 
Τα συµπεράσµατα της ηµερίδας που προωθήθηκαν προς την Εαρινή Σύνοδο Κορυφής 
τόνισαν την µεγάλη σηµασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας και υπογράµµισαν την ελλειµµατική επιχειρηµατικότητα που 
παρατηρείται σήµερα στην Ευρώπη.  Σηµείωσαν την ανάγκη ενίσχυσης µε µέτρα και 
πολιτικές της καινοτοµίας, την ανάγκη ανεξαρτησίας γνώσης και αποφασιστικότητας για τη 
µείωση της πολυνοµίας, της  δαιδαλώδους γραφειοκρατίας και της διοικητικής 
πολυπλοκότητας και προέταξαν ως κρίσιµη προϋπόθεση την διαθεσιµότητα κεφαλαίων και 
την προσβασιµότητα σε παραδοσιακές αλλά και νέες χρηµατοδοτικές πηγές.  Υπογράµµισαν 
επίσης την ανάγκη επαρκούς ευελιξίας στην αγορά εργασίας,  την προώθηση νέων 
εναλλακτικών µορφών απασχόλησης και την αξία της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Επίσης 
αναφέρθηκε η αντικειµενική διάγνωση για τους τρόπους ανάπτυξης των µΜΕ µέσω 
κατάλληλων πολιτικών από την οποία διαπνέεται η Πράσινη Βίβλος της Ε. Επιτροπής.  
Τονίσθηκε ακόµη ότι η χρησιµότητα της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τις µΜΕ θα είναι σαφώς 
µεγαλύτερη εάν αποκτήσει νοµικό περιεχόµενο και εφαρµοσθούν οι προτροπές και οι 
προτάσεις µε αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ελέγχου.   

 
 

Ηµερίδα UNICE για τις µΜΕ 
 

Στο πλαίσιο των διεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την στήριξη των µικροµεσαίων 
εταιριών και του αντιστοίχου έργου της UNICE, ο ΣΕΒ οργάνωσε ηµερίδα στη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Προεδρίας.  Η εκδήλωση  έγινε  µε την ευκαιρία της συνεδρίασης της Μόνιµης Επιτροπής 
Μικροµεσαίων της UNICE (΄Ενωσης Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων της 
Ευρώπης) -όπου ο ΣΕΒ έχει ενεργό παρουσία και στην οποία µετέχουν επιχειρηµατίες και 
στελέχη Συνδέσµων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.   

 
Η πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στο κρίσιµο ζήτηµα της 
επιχειρηµατικότητας, που επηρεάζει άµεσα την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας και 
συνδέεται στενά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία των µικρών και µεσαίων εταιριών.  Οι 
εκπρόσωποι  των Ευρωπαϊκών Συνδέσµων έκαναν αξιολόγηση της Πράσινης Βίβλου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηµατικότητα, θεωρώντας ότι αποτελεί αντικειµενική 
προσέγγιση των προβληµάτων και των προτεραιοτήτων, καθώς αναγνωρίζει το σηµαντικό 
έλλειµµα επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη,  χρειάζεται όµως να θέσει συγκεκριµένους 
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στόχους και ενέργειες.  Η συζήτηση κατέληξε στους παρακάτω κρίσιµους τοµείς όπου η 
UNICE και οι Σύνδεσµοι µέλη της θα επικεντρώσουν τις ενέργειές τους: 
 

 απλούστερο, αποτελεσµατικότερο νοµοθετικό πλαίσιο, 
 απλοποίηση διοικητικού πλέγµατος που θα επιτρέψει την ίδρυση νέων εταιριών 

και θα διευκολύνει τη λειτουργία των υπαρχουσών µΜΕ, 
 ελάφρυνση φορολογικών βαρών, 
 ελαστικότερη αγορά εργασίας και προώθηση νέων µορφών απασχόλησης, 
 συνεργασία επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων,   
 ενίσχυση της καινοτοµίας και προώθηση της τεχνολογίας και έρευνας, 
 απλοποίηση και µείωση βαρών κατά τη µεταβίβαση επιχειρήσεων, 
 προώθηση της έννοιας της επιχειρηµατικότητας στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
 κοινωνική αποδοχή της επιχειρηµατικής αποτυχίας και ενθάρρυνση ανάληψης 

νέων πρωτοβουλιών. 
 
΄Αλλα θέµατα που απασχόλησαν τη Συνεδρίαση ήταν η Ευρωπαϊκή Χάρτα Μικροµεσαίων 
και η πρόοδος εφαρµογής της στα κράτη-µέλη, τα κριτήρια µε τα οποία ορίζονται οι µΜΕ και 
η Συµφωνία της Βασιλείας για τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης στις µΜΕ. 
 
Κατά την απογευµατινή συνεδρίαση, όπου µετείχαν και εκπρόσωποι µικροµεσαίων εταιριών 
από τη Βόρειο Ελλάδα, συζητήθηκε ο ρόλος της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και οι δράσεις της 
UNICE για τις µΜΕ, οι πρωτοβουλίες του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου για 
την ενίσχυση των εξαγωγών, το πλαίσιο συνεργασίας τραπεζών και µΜΕ και τα νέα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης 
των µΜΕ για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. 
 
 Η εκδήλωση, που έγινε µε την υποστήριξη της EFG EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τόνισε µε 
έµφαση την ανάγκη στήριξης των µικροµεσαίων εταιριών από όλους τους κοινωνικούς 
φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνοντας την ανάληψη 
πρωτοβουλίας και ρίσκου και επιβραβεύοντας την εφευρετικότητα, τη δηµιουργικότητα, το 
ταλέντο.  

 
 

Ηµέρες Επιχειρηµατικότητας 
 

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη της σηµασίας της επιχειρηµατικότητας για την 
οικονοµία και την κοινωνία, µέσω της προσέγγισης των επιχειρήσεων µε κοινωνικές οµάδες 
και ειδικότερα µε νέους ανθρώπους φοιτητές, πτυχιούχους και νέα στελέχη που αναζητούν 
θέση στην αγορά εργασίας, µε οργανωµένες επισκέψεις σε γραφεία εταιριών και χώρους 
παραγωγής. 
 
 
Επαφές ΣΕΒ - UNICE 
 

- ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ορίστηκε Αντιπρόεδρος της UNICE αναλαµβάνοντας ενεργό 
ρόλο για τις επαφές της διοίκησης της UNICE µε την Ελληνική Κυβέρνηση. Έτσι 
οργανώθηκαν δύο συναντήσεις µε τον Πρωθυπουργό της χώρας κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν όλα τα θέµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις και προωθούνται από την 
Ελληνική Προεδρία 

  
- δηµιούργησε έγκαιρα σηµαντικό δίκτυο επαφών µε την Μόνιµη Ελληνική 

Αντιπροσωπεία για την παρακολούθηση των εξελίξεων κατά την ελληνική προεδρία σε 
όλα τα θέµατα ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
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- συνέλεξε την απαραίτητη πληροφόρηση για τη σωστή και έγκαιρη προετοιµασία του 
Ελληνικού Επιχειρηµατικού κόσµου για τη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων του κατά 
την ελληνική προεδρία µε αποτέλεσµα ο ΣΕΒ να είναι η µόνη ελληνική οργάνωση που 
πραγµατοποίησε σχετική ηµερίδα και εκτύπωσε ειδικό φυλλάδιο.  

 
- ανέλαβε την τακτική ενηµέρωση των άλλων Ευρωπαϊκών Συνδέσµων µε διµερείς 

επαφές και  δεκαπενθήµερο δελτίο τύπου για τις εξελίξεις και τις εργασίες των 
Συµβουλίων Υπουργών,  τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και τις εκδηλώσεις 
του ΣΕΒ κατά την περίοδο αυτή 

 
- αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της UNICE και των Βιοµηχανικών Συνδέσµων Μελών 

της µε την  Προεδρία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  
 
Τέλος, ο ΣΕΒ οργανώνει στην Αθήνα το Συµβούλιο Προέδρων της UNICE. Στο πρόγραµµα, 
πέραν των εργασιών του Συµβουλίου προβλέπεται συνάντηση µε τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  
 

Πανευρωπαϊκό Σεµινάριο για τις στατιστικές της καινοτοµίας  
Ο ΣΕΒ συνδιοργάνωσε µε την EUROSTAT (CEIES – European Advisory Committee οn 
Statistical Information In The Economic And Social Spheres), πανευρωπαϊκό σεµινάριο για 
την Στατιστική Καινοτοµίας και Έρευνας – Ανάπτυξης, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 
Στατιστικών Υπηρεσιών όλων των κρατών-µελών και Πανεπιστηµιακών. 

 
 
Ε. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 (Οι δραστηριότητες και στόχοι  γι΄ αυτόν τον τοµέα αναφέρονται στη συνοπτική 
εισαγωγή) 
 
 

ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
∆ιάχυση Θέσεων προς τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και την Κοινή Γνώµη 
 
Ο ΣΕΒ, και κατά το υπό εξέταση διάστηµα, φρόντισε να ενηµερώσει τον επιχειρηµατικό 
κόσµο και ευρύτερα την Κοινή Γνώµη, για τις δράσεις  του. 
 
Για το λόγο αυτό δηµοσιοποίησε µέσω του Τύπου και των Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενηµέρωσης, αλλά και της ιστοσελίδας του στο ∆ιαδίκτυο, τις θέσεις και τις ενέργειές του για 
σειρά επίκαιρων θεµάτων, τα οποία αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια της παρούσας 
έκδοσης. 
 
Εξάλλου, µε Ανακοινώσεις και ∆ελτία Τύπου, µε την αποστολή όλων των Εκδόσεων και των 
Ερευνών του σε ευρύ κύκλο αποδεκτών, αλλά και των πεπραγµένων από όλες τις 
εκδηλώσεις που πραγµατοποίησε (Συνέδρια, Ηµερίδες και Σεµινάρια κ.ά.), µε διανοµή των 
οµιλιών εκπροσώπων της ∆ιοίκησης και της Υπηρεσίας του και µε πληθώρα συνεντεύξεων 
και δηλώσεων, φρόντισε να γνωστοποιήσει τις θέσεις του. 
 
Η καθηµερινή παρακολούθηση όλων των εξελίξεων µέσω των ΜΜΕ και του ∆ιαδικτύου, είναι 
επίσης σηµαντική φροντίδα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη 
ενηµέρωση της ∆ιοίκησης για όλα τα σηµαντικά ζητήµατα. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 
 
• Η Επέκταση του όγκου του δανεισµού των Ελληνικών νοικοκυριών και οι πιθανές 

συνέπειές της στην Ελληνική Βιοµηχανία. 
 
• Οι πιθανές µελλοντικές συνέπειες των ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων στην 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονοµίας. 
 
 
• Ξένες Επενδύσεις & Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων. 
 
• H έκθεση του Institute for Management Development για την ανταγωνιστικότητα για 

το έτος 2002. 
 
• Μηνιαία ∆ελτία Αναταγωνιστικότητας Σεπτέµβριος2002 - Ιανουάριος 2003. 
 
• Έκθεση του Heritage Foundation (US) για την Οικονοµική Ελευθερία της ελληνικής 

οικονοµίας. 
 
• Οι µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό σύστηµα και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. 
 
• Υπάρχει η πιθανότητα αρνητικού "Σοκ" στην Ελληνική Οικονοµία από την εξέλιξη της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας; 
 
• ΄Εκθεση  για τον ∆είκτη ∆ιευθυντών Προµηθειών. 
 
• Η Έκθεση του ΟΗΕ για τις Παγκόσµιες Επενδύσεις 2002. 
 
 
• H έκθεση του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα για το έτος 2002. 
 
• Απολογισµός της Έκθεσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την πορεία της 

Ελληνικής Οικονοµίας το 2002. 
 
• Παρουσίαση της Έρευνας ΣΕΒ-ICAP µε θέµα: «Η πορεία της Ελληνικής 

Μεταποίησης το 2001 και οι προοπτικές για το 2002».  
 
• ΄Αρθρο του ΣΕΒ στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο µε θέµα «ο ρόλος της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης στις Επενδύσεις . 
  
• Ερευνα ΣΕΒ µε θέµα; Υπάρχει υπερδανεισµός στην Ελληνική Βιοµηχανία;  
    
• ΄Ερευνα ΣΕΒ µε θέµα: Η επέκταση του όγκου του ∆ανεισµού των Ελληνικών 

Νοικοκυριών και οι πιθανές Μελλοντικές Συνέπειες της στην Ελληνική Βιοµηχανία . 
  
• ΄Ερευνα:  Η βιοµηχανία συµβάλλει στη συγκράτηση των τιµών.  
 
• Η ενταξιακή Πορεία της Κύπρου - Εισαγωγικό Σηµείωµα και η ΄Εκθεση.  
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• Οριακή βελτίωση του µικροοικονοµικού ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας 
παρά τη χειροτέρευση του µακροοικονοµικού -σύµφωµα µε το World Economic 
Forum.  

 
• ΄Εκδοση του ΣΕΒ "Ελληνική Προεδρία 2003 - Οι θέσεις του επιχειρηµατικού 

Κόσµου".  
 
• Συµπεράσµατα Εργασιών της Ηµερίδας της 25/2/03 µε θέµα 

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ". 
  
• Μηνιαίο ∆ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΣΕΒ .  
 
• ∆ελτίο Τύπου για τις εργασίες της Ηµερίδας για τις µΜΕ στη Θεσσαλονίκη.  
 
• Το ∆ελτίο ΣΕΒ . 
 
• ΄Εκδοση η Ελληνική Βιοµηχανία κατά το έτος 2001 (΄Εκδοση 2002). 
 
• Την ΄Εκδοση  ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ: Ετήσιος Απολογισµός 2001-2002. 
 
• Έκδοση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ-2003-Θέσεις του Επιχειρηµατικού Κόσµου». 
 
• Έκθεση για την εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας – Προωθώντας την 

ουσιαστική σύγκλιση (Ελληνικά – Αγγλικά) . 
 
• Τακτικές Μηνιαίες Συνεντεύξεις. 
 
 
  
Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης και της Υπηρεσίας του ΣΕΒ 
 
• Καθηµερινή «Επισκόπηση Τύπου» για θέµατα γενικής φύσεως, δηµοσιεύµατα που 

αφορούν τον ΣΕΒ κ.λπ. 
 
• Καθηµερινή επισήµανση όλων των ανακοινώσεων και οµιλιών της Κυβέρνησης, της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αντιπολίτευσης, ΓΣΕΕ και διανοµή των κειµένων για ενηµέρωση 
των αρµοδίων στελεχών.  

 

• Σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία ∆ιοικήσεως και όλες τις Μονάδες του Συνδέσµου 
εξέδωσε το Μηνιαίο Ηµερολόγιο Συναντήσεων του ΣΕΒ. 

 
 
• Συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών και άµεση ενηµέρωση όλων των βάσεων 

δεδοµένων σε ό,τι αφορά τον Τύπο και τα ΗΜΕ, η οποία αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του ∆ικτύου Μέσων Ενηµέρωσης.- 
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Ζ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΒ 
 
Το Κτήριο του ΣΕΒ 
 
Μετά την ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της «ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», οι 
υπηρεσίες του ΣΕΒ εγκαταστάθηκαν και πάλι στο γνώριµό τους χώρο της οδού Ξενοφώντος 
5, στο Σύνταγµα. 
 
Η επανεγκατάσταση έγινε οµαλά και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που είχε ορισθεί.,  
 
Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της «Α.Ε. ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» που πραγµατοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2002, συγκροτήθηκε σε σώµα το 
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για εξαετή θητεία ως εξής: 
 
1. Χρήστος Φυρογένης, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νων Σύµβουλος 
2. Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
3. Απόστολος Αλλαµανής, Μέλος 
4. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, Μέλος 
5. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Μέλος 
6. Θεόδωρος Φέσσας, Μέλος 
 
Σηµαντικό γεγονός για τη «ΣΤΕΓΗ» της Ελληνικής Βιοµηχανίας στο 2002 ήταν η αύξηση του 
Μετοχικού της Κεφαλαίου για την κάλυψη κόστους που προέκυψε από την ανακαίνιση του 
κτηρίου της εταιρίας ύψους 1.259.158,84 που πραγµατοποιήθηκε µε την έκδοση 11.618 
νέων µετοχών, σε τιµή διάθεσης € 12,12 η κάθε µία. Η διαφορά από την έκδοση των 11.618 
µετοχών σε τιµή υπέρ το άρτιο, έχει αχθεί  στον Ισολογισµό της 31/12/02 και στον 
λογαριασµό «Ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Στην προαναφερθείσα αύξηση οι παλαιοί µέτοχοι της εταιρίας δεν έχουν ασκήσει το 
δικαίωµα προτιµήσεως εντός της ταχθείσης προθεσµίας, εκτός βέβαια από τον ΣΕΒ και για 
τον λόγο αυτό το ∆.Σ. διέθεσε το σύνολο των νέων µετοχών. 
 
Από τις 11.618 νέες µετοχές, 86% καλύφθηκε από συµµετοχή του ΣΕΒ, δηλαδή από τα 
χρήµατα που έχουν εισφερθεί µέχρι τέλους 2002 στον ΣΕΒ µε την µορφή έκτακτης 
συνδροµής, σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2002. 
Οι υπόλοιπες µετοχές έχουν διατεθεί σε νέους µετόχους, οι οποίοι συµµετείχαν στην αύξηση 
και είναι οι εξής εταιρίες: 
 
1. CHIPITA INTERNATIONAL A.E.  
2. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  
3. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ  
4. INFOQUEST ΑΕΒΕ  
5. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ  
6. COCA COLA (3Ε)  
7. EFG EUROBANK ERGAS  
8. ∆ΕΛΤΑ Α.Ε. 
9. ALFA-ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
10. ΑΓΕΤ  
  
 
Αναδιοργάνωση ΣΕΒ 
 
• Πρώτη Συνάντηση ∆ιαδικασίας «∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕΒ»  
• ∆εύτερη Συνάντηση ∆ιαδικασίας «∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕΒ»  
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Οικονοµικά 
 
Για το έτος 2002 ο συνολικός Προϋπολογισµός είχε εγκριθεί µε έσοδα 3.899.926 ευρώ και 
δαπάνες 3.891.709 ευρώ, δηλαδή πλεόνασµα 8.217 ευρώ. Η οικονοµική διαχείριση όµως 
του 2002 απέληξε σε θετικό ταµειακό υπόλοιπο 321.274 ευρώ. Το αποτέλεσµα αυτό 
επιτεύχθηκε από την πλευρά των εσόδων κυρίως µε προείσπραξη συνδροµών του 2003 και 
µε µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη αύξηση εισπράξεων από καθυστερούµενες 
συνδροµές.  

 

Ο Προϋπολογισµός του 2003 προβλέπει έσοδα 3.535.600 ευρώ και δαπάνες 3.591.300 
ευρώ. Προϋπολογίζεται δηλαδή έλλειµµα της τάξεως των 55.700 ευρώ. 
 
 
Η Νέα Ιστοσελίδα ΣΕΒ  www.sev.org.gr 
 
Στις αρχές του 2003 ο ΣΕΒ προχώρησε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
αναβαθµισµένης ιστοσελίδας του, στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση www.sev.org.gr. Η  
ιστοσελίδα αναδεικνύει το νέο πρόσωπο του ΣΕΒ, είναι σύγχρονη και δυναµική, 
συνδυάζοντας ταυτόχρονα καλαίσθητο σχεδιασµό, εύκολη πλοήγηση και πληρότητα 
περιεχοµένου.  
 
Η ιστοσελίδα του ΣΕΒ απευθύνεται στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιωτικών και 
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, σε ερευνητές, πανεπιστηµιακούς, σπουδαστές και σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται να ενηµερώνονται σε τακτική βάση γύρω από θέµατα για τα οποία 
διατυπώνει τις θέσεις του ο ΣΕΒ, αλλά και για το ερευνητικό του έργο. 
 
Σε πρώτο στάδιο λειτουργεί στην ελληνική γλώσσα, µε προοπτική σύντοµα να είναι 
διαθέσιµη και η αγγλική έκδοση. 
 
Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει τη Γενική Ενότητα, µε ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους 
χρήστες, και τη ∆εσµευµένη Ενότητα µε επωνυµία «∆ίκτυο Μελών», όπου τα Μέλη, 
εισάγοντας ειδικό κωδικό, ο οποίος θα ορίζεται από το ΣΕΒ, θα µπορούν να βρίσκουν 
αποκλειστική, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, καθώς και ενηµερωτικό υλικό από τις 
ειδικές εκδηλώσεις στις οποίες συµµετέχουν µόνο τα Μέλη.  
 
Το βασικό µενού περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: Μήνυµα από τον Πρόεδρο, Ταυτότητα του 
ΣΕΒ, Η ∆ράση του ΣΕΒ, ∆ιεθνής Παρουσία & Ευκαιρίες Συνεργασίας,  Μελέτες – Έρευνες, 
Ενηµέρωση, Εκδηλώσεις, Θέσεις του ΣΕΒ, ∆ίκτυο Μελών, Πρωτοβουλίες / Συνδεδεµένοι 
Οργανισµοί. 
 
Ειδικά για τα ΜΜΕ, υπάρχει ενότητα «Γραφείο Τύπου», η οποία περιέχει και µηχανή 
αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να µπορεί να ανατρέχει εύκολα σε δηµοσιευµένα δελτία τύπου, 
χρονολογικά ή/και θεµατικά.  
 
Στην ενότητα «Γίνετε Μέλος του ΣΕΒ» ο επισκέπτης µπορεί να βρει πληροφορίες ως προς 
τις υπηρεσίες του ΣΕΒ προς τα Μέλη του, καθώς και όλο το απαραίτητο υλικό για την 
εγγραφή Νέου Μέλους (προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής, έντυπα, κ.λ.π.). Σε 
µεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης της ιστοσελίδας, θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης. 
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Το νέο  σύστηµα πληροφορικής - Σκοπός,Αποστολή: 

• Απρόσκοπτη λειτουργία των πρωτευόντων  µηχανογραφικών συστηµάτων του 
Συνδέσµου (H/Ware, S/Ware)  
Servers (File & Print) 
Firewalls 
Internet Servers 
Telecommunications 
Users Stations (Pc’s,Printers,Scaners και διάφορων άλλων περιφερειακών συσκευών) 
καθώς και του εγκατεστηµένου λογισµικού. 
  

• Εισηγήσεις προς την ∆ιοίκηση που αφορούν : 
 στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η πληροφορική και τα προϊόντα 
της σε (νέες τεχνολογίες, και προγράµµατα) 

 στην αναβάθµιση του επιπέδου γνώσεων των χρηστών είτε µε την µορφή 
σεµιναρίων  είτε µε απευθείας µετάδοση γνώσεων και τεχνολογίας. 

 

Στόχος είναι συµβολή στη  µεγιστοποίηση της  ποιότητος του παραγόµενου αποτελέσµατος 
υπό µορφή υπηρεσίας προς τα µέλη και τους συνεργάτες του Συνδέσµου σε συνδυασµό µε 
την ελαχιστοποίηση και αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του χρόνου εργασίας. 
 

• Μέριµνα για την νόµιµη και ορθολογική χρήση των  εγκατεστηµένων , εξοπλισµού 
και λογισµικού 

• Ανάλυση των αναγκών των τµηµάτων και δηµιουργία Λογισµικού   
• Από την µηχανογράφηση  (In_House) 
• Σε συνεργασία µε εταιρίες πληροφορικής  (Out_Sourcing) 
• ∆ιαφύλαξη(Backup) , των δεδοµένων (αρχείων) του Οργανισµού σε καθηµερινή 

βάση. 
• Προστασία των Μηχανογραφικών Συστηµάτων και του Λογισµικού από εξωτερικούς 

“εισβολείς “ 
 

   Πεπραγµένα 2002-2003 
 

1. Εγκατάσταση του 2ου FireWall (συστήµατος, προστασία δικτύου) 
2. Μεταφορά των γραφείων του ΣΕΒ στο κτήριο της οδού Ξενοφώντος 
3. Μεταφορά των εταιριών ΕEΕΧΑΑ και PRAXIS στο κτήριο της οδού 

Ζαλοκώστα  
 Μηχανογραφική κάλυψη και επικοινωνία µε τον ΣΕΒ. 

 Σηµαντικός περιορισµός του κόστους επικοινωνίας  λόγω κατάργησης  
της υπαρχούσης συνδέσεως µέσω ΟΤΕ και εγκατάστασης νέας 
ασύρµατης µεταξύ των δύο(2) κτιρίων. 

4. Αναδιοργάνωση της βάσης των Μελών ( συγκέντρωση  διασπαρµένων 
πινάκων και δηµιουργία νέας βάσης σε Database Server. 

5. Intranet (∆ηµιουργία Intranet Site). 
6. Αναβάθµιση Λειτουργικού Συστήµατος  

 (Servers σε Win Server 2000 Advance 
 Users WinXp Professional) 

7. Support (κάλυψη αναγκών χρηστών). 
8. Αξιολόγηση αναγκών χρηστών σε Msoffice Xp (Word,Excel,PowerPoint) 

και γενικά αυτοµατισµό γραφείου. 
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 Ενεργά 2003  
 
• Μηχανογράφηση Λογιστηρίου (συνεργασία µε εταιρία Ηπειρωτική) 
• Απογραφή Παγίων ΣΕΒ     (Μηχ/ση ΣΕΒ) 
• Παρατηρητήριο ∆εικτών Ανταγωνιστικότητος  (Μηχ/ση ΣΕΒ) 
• Μηχανοργάνωση Αυτοµατοποίηση Γραµµατείας (Μηχ/ση ΣΕΒ) 
• Counter Request (Αιτήµατα Μελών)   (Μηχ/ση ΣΕΒ) 
• Intranet (Νέα Σελίδα ΣΕΒ)    (Μηχ/ση ΣΕΒ, Ideal) 
• Σεµινάρια Msoffice     (Horizons) 
• Security Upgrade     (Μηχ/ση ΣΕΒ) 
• Support ( κάλυψη αναγκών χρηστών)  (Μηχ/ση ΣΕΒ) 
 

 

  


