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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόµαστε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ καθώς 

φέτος γιορτάζουµε τη συµπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, 100 

χρόνια δράσης και συνεισφοράς στην εθνική οικονοµία και την κοινωνική 

ευηµερία.  

 

Με µεγάλη υπερηφάνεια γιορτάζουµε έναν αιώνα δυναµικής παρουσίας του 

ΣΕΒ µε κύριο χαρακτηριστικό τη συνεχή προσαρµογή του στις οικονοµικές και 

κοινωνικές αλλαγές εκφράζοντας έτσι τον δυναµισµό και την ικανότητά του να 

αφουγκράζεται τις ευαισθησίες του κοινωνικού συνόλου και να ανταποκρίνεται 

σε αυτές.  

 

Πέρασαν 100 χρόνια από τότε που «…..περί τα 200 µέλη του βιοµηχανικού 

και βιοτεχνικού κόσµου Αθηνών και Πειραιώς συνήλθον εις την ευρείαν 

αίθουσαν της Εταιρίας των Ελληνικών Πρατηρίων και συνέστησαν  

Σύνδεσµον των Βιοµηχάνων και Βιοτεχνών Αθηνών - Πειραιώς». 

 

Η Ελλάδα όλα αυτά τα  χρόνια µετεξελίχθηκε σε µία ευρωπαϊκή χώρα, ενεργό 

εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίσιµη δύναµη στη Ν.Α. Ευρώπη και 

τη Μεσόγειο και ισχυρή οικονοµία στα Βαλκάνια.  

 

Σήµερα βρισκόµαστε σε µία κρίσιµη καµπή: τα πολλά που έγιναν και γίνονται 

δεν επαρκούν. Στο µέλλον απαιτούνται ακόµα περισσότερα.  

 

Μόνιµο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας είναι η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας. 

 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, σε κρίσιµες 

παραµέτρους όπως: 

α. στο δηµόσιο χρέος, 

β. στο έλλειµµα εξωτερικών συναλλαγών, 

γ. στην απασχόληση και ιδιαίτερα στους νέους και 

δ. στην ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών. 
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Η εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας και η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας είναι επιτακτική ανάγκη για 

ολόκληρη την κοινωνία. 

 

Όραµα του ΣΕΒ είναι να συµβάλλει στη βελτίωση των όρων 

ανταγωνιστικότητας, στη διασφάλιση της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικής ευηµερίας µε σταθερότητα και κοινωνική συνοχή. 

 

Οι δράσεις του ΣΕΒ κατά το 12µηνο που πέρασε στηρίχθηκαν στον 

παραπάνω οραµατισµό και είχαν σαν ειδικότερους στόχους: 

 

α. τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί και ενθαρρύνει την 

επιχειρηµατικότητα, 

β. την προβολή της σύγχρονης επιχείρησης ως παράδειγµα οµαδικής 

δουλειάς, οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας. 

 

O ΣΕΒ επεδίωξε την προώθηση αυτών των στόχων µε ποικίλες µορφές 

δράσης που αφορούσαν: 

 

• στην αποκατάσταση της µακροοικονοµικής ισορροπίας, 

• στην άρση ή την µείωση των πολλών εµποδίων, 

• στην εµπέδωση του ανταγωνισµού και τη µείωση της παρεµβατικής 

λειτουργίας του Κράτους, 

• στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων κυρίως στη λειτουργία της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

• στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, 

• στην µείωση της ανεργίας. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή παρουσίασε τις θέσεις του ΣΕΒ στην Κυβέρνηση σε 

ειδική συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο. 

Οµοίως προς τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κ. Γ. Παπανδρέου 

τον ίδιο µήνα ενόψει της ∆ΕΘ.  



 3

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητές µας αποτυπώνονται στην ειδική έκδοση του 

Συνδέσµου µας υπό τον τίτλο «∆ράσεις 2006 – 2007» που ευρίσκεται στη 

διάθεσή σας. Θα µπορούσαν όµως να συνοψισθούν από τη θέση αυτή ανά 

στρατηγικό άξονα µε έµφαση στις επεµβάσεις εκείνες που έχουν µακροχρόνια 

επιρροή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

1. ΑΝΟΙKΤΟ ΦΟΡΟΥΜ 
 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι προφανές ότι η επίλυση των µεγάλων διαρθρωτικών προβληµάτων 

απαιτεί ευρεία κοινωνική συναίνεση, συλλογική προσπάθεια και ισχυρή 

πολιτική βούληση. 

 

Ο ΣΕΒ έχει αναγάγει τον διάλογο µε τις ευρύτερες κοινωνικές οµάδες για τα 

θέµατα αυτά ως στρατηγική µακροχρόνιας εµβέλειας µε αιχµή του δόρατος το 

Ανοικτό Φόρουµ. Σήµερα το Ανοικτό Φόρουµ βρίσκεται στον τρίτο χρόνο 

λειτουργίας του και έχει καταξιωθεί ως ένας θεσµός δηµόσιας διαβούλευσης, 

µε ευρύτατη κοινωνική συµµετοχή και µε στόχο τη γόνιµη αντιπαράθεση και τη 

δηµιουργική σύνθεση θέσεων και απόψεων των κοινωνικών οµάδων, 

οργανώσεων, φορέων, αλλά και ενεργών πολιτών για θέµατα ευρύτερου 

οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

Ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2005 µε επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα και   

την ανάπτυξη και στόχο να ευαισθητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία, ότι η 

ανταγωνιστικότητα είναι υπόθεση όλων µας και όχι µόνο της επιχειρηµατικής 

κοινότητας. 

 

Τον Ιούλιο του 2006, µέσω αυτού, οργανώθηκε δηµόσιος διάλογος µε θέµα 

«Συνταγµατική αναθεώρηση για ανάπτυξη και ευηµερία» µε στόχο να εξετάσει 

πώς το υπό αναθεώρηση Σύνταγµα αντιµετωπίζει τις προκλήσεις της 

ανάπτυξης και ευηµερίας µέσα στις διεθνείς εξελίξεις. 
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Τον περασµένο Μάρτιο και µε αφορµή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το «Ανοιχτό Φόρουµ» και πάλι αποτέλεσε κοιτίδα και 

όαση διαλόγου µεταξύ επιστηµόνων, τεχνοκρατών και απλών ανθρώπων για 

το «Μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη» αλλά και της Ευρώπης στον κόσµο. 

 

 
2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο ΣΕΒ αναπτύσσοντας δράσεις µε στόχο τη βελτίωση και µέτρηση της 

εθνικής ανταγωνιστικότητας εκπροσωπείται στο Εθνικό Συµβούλιο 

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) από τον Πρόεδρό του, ενώ 

συµµετέχει και στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Στη συνεδρίαση του 

Ιουνίου του 2006, όπου παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 

2005, ο ΣΕΒ πρότεινε να τεθούν συγκεκριµένοι στόχοι και προτεραιότητες 

όπως: 

 

1. η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
 

2. η αντιµετώπιση των προβληµάτων του ασφαλιστικού συστήµατος, 
 

3. η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και της καινοτοµίας. 

 
 
Ο ΣΕΒ ως επίσηµος συνεργάτης του Οργανισµού World Economic Forum 

(WEF) στην Ελλάδα εξέδωσε, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, την ειδική έκθεση 

µε τίτλο «Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας» µε στόχο να αναδειχθούν τα 

πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία και 

να διατυπωθούν ορισµένες προτάσεις πολιτικής. 

 

Επίσης, ο Σύνδεσµος συνέβαλε αποφασιστικά στη δηµιουργία του 

Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας και ήδη 

συµµετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του. 
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3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ: 
 

α.  Τον Νοέµβριο του 2006 διατυπώσαµε τις προτάσεις µας για τον κρατικό 

προϋπολογισµό 2007, ο οποίος παρόλο που ανταποκρίνεται στον 

στόχο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε περιορισµό του ελλείµµατος 

κάτω του 3%, δεν περιέχει τα µέτρα εκείνα που θα διασφαλίσουν τη 

µόνιµη δηµοσιονοµική εξυγίανση και δεν αντανακλά ουσιαστικές 

διαρθρωτικές αλλαγές. 

 

β.    Ο ΣΕΒ παρακολουθεί την εξέλιξη των προσπαθειών για ανάπτυξη των 

µόνιµων παραγόντων της ανταγωνιστικότητας, όπως οι ποιοτικές και 

λειτουργικές υποδοµές. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει το περιεχόµενο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-13 (ΕΣΠΑ) σε ό,τι 

αφορά στους βασικούς άξονες που θα πρέπει να διέπουν την 

αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. 

 

γ. Η προσέλκυση νέων επενδύσεων είναι κρίσιµος παράγοντας για την 

διατήρηση του ρυθµού ανάπτυξης.  

 

Υποβάλλαµε προτάσεις για βελτιώσεις στον αναπτυξιακό νόµο σε όρους 

διαφάνειας, απλούστευσης και αποτελεσµατικότητας, εκ των οποίων οι 

περισσότερες υιοθετήθηκαν. 

 

Ο ΣΕΒ επιδιώκει την εγκατάσταση ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου 

απόλυτα προσαρµοσµένου στις νέες κατευθυντήριες γραµµές για τις 

κρατικές ενισχύσεις, ως προς τα ύψη και τις επιλέξιµες δράσεις µε 

υπαγωγή σε αυτό του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων ανεξάρτητα 

από την εποπτεύουσα αρχή. 

 

δ. Συµµετείχαµε ενεργά στην αναµόρφωση του ν. 2190/20 περί Ανωνύµων 

Εταιριών διατυπώνοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση και 

αναθεώρηση του νόµου, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ανάγκες 

της σύγχρονης επιχείρησης. 
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ε. Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΣΕΒ να συµβάλλει όσο το δυνατόν 

καλύτερα στην άρτια κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», ο ΣΕΒ 

υπέβαλε προτάσεις και εισηγήθηκε µέτρα για την περαιτέρω 

απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

 

στ.  Με στόχο την επίτευξη κατανόησης και ουσιαστικής επικοινωνίας µεταξύ 

των αρχών της κεφαλαιαγοράς και των εποπτευοµένων εταιριών, ο ΣΕΒ 

συνδιοργάνωσε µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρχές του 2007 

τριήµερο συνέδριο µε θέµα: «Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και 

εποπτευοµένων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς» µε 

εξαιρετική απήχηση σε όλους τους ενδιαφερόµενους. 

 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

α.  Το ανθρώπινο δυναµικό µακροχρόνια είναι ίσως ο σηµαντικότερος 

σπόνδυλος της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας. Στις σύγχρονες 

οικονοµίες, η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή 

προσαρµογή και ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Περιληπτικά η θέση που αναδείξαµε για το µεγάλο θέµα της παιδείας εν 

µέσω πολιτικών αντιφάσεων, συντεχνιακών διεκδικήσεων και νεανικών 

παρορµητισµών ήταν ξεκάθαρη και περιληπτικά έχει διατυπωθεί ως 

εξής: 

 

Η χώρα µας χρειάζεται µια σύγχρονη και ποιοτική Παιδεία, που να δίνει 

ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς οικονοµικά εµπόδια και κοινωνικούς 

αποκλεισµούς, µε µοναδικά κριτήρια την αξία και την ευγενική άµιλλα, 

µια παιδεία που να προάγει την οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη και 

την κοινωνική συνοχή. 

 

Η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας µη κρατικών πανεπιστηµίων, 

ενώ δεν αποτελεί κύριο θέµα ούτε πανάκεια για την επίλυση των 
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προβληµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, θα διευρύνει τις επιλογές των 

νέων µας και µπορεί να συµβάλλει στον παραπέρα εκσυγχρονισµό της 

παιδείας. 

 

β.  Στην πράξη αναπτύξαµε και προωθήσαµε µε τους άλλους κοινωνικούς 

εταίρους στοχευµένες δράσεις για αναβάθµιση της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα ο ΣΕΒ: 

 

• ∆ραστηριοποιήθηκε έντονα και συστηµατικά στη χάραξη στρατηγικής για 

το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). Στο πλαίσιο της λειτουργίας 

της Επιτελικής Επιτροπής τα στελέχη του ΣΕΒ έχουν αναπτύξει µόνιµη  

συνεργασία µε τα στελέχη  της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, προωθώντας 

κοινές θέσεις στη χάραξη της στρατηγικής που συνδέει τη δια βίου µάθηση 

µε την αγορά εργασίας. 

 

Η ανάπτυξη επαγγελµατικών περιγραµµάτων µε βάση τις διαπιστωµένες 

ανάγκες της αγοράς είναι ακόµη µία δράση µας σε συνεργασία µε τις 

τριτοβάθµιες οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων. 

 

5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
 

Ο ΣΕΒ έχει ταχθεί υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών που ελέγχονται από 

το κράτος ή τα κρατικά µονοπώλια, στηρίζοντας σχετικές προσπάθειες και 

πρωτοβουλίες για την οµαλή λειτουργία τους κάτω από συνθήκες ελεύθερου 

και υγιούς ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό αξιοσηµείωτη είναι η 

πρωτοβουλία του ΣΕΒ να καλέσει ως επίσηµη προσκεκληµένη σε συνεδρίαση 

του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ τον περασµένο Οκτώβριο  την κυρία Neelie 

Kroes, αρµόδια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα ανταγωνισµού 

και να ενηµερωθεί επί των θέσεών της.  

 

Εξελίξεις, στις υπό απελευθέρωση αγορές, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο 

σηµειώθηκαν κυρίως στον χώρο της ενέργειας. 
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Μεσοπρόθεσµες επιδιώξεις του Συνδέσµου στην αγορά αυτή είναι: 

 

• Η διασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας της ενέργειας σε όλες τις 

προσφερόµενες µορφές, 

• Η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και 

ιδιαίτερα των ενεργοβόρων κλάδων της βιοµηχανίας, 

• Η βιωσιµότητα των δραστηριοτήτων παροχής ενέργειας, καθώς και η 

ελκυστικότητα των σχετικών επενδύσεων, 

• Η αποθάρρυνση της ενεργειακής σπατάλης. 

 

Σηµαντικές ήταν επίσης οι προσπάθειες του Συνδέσµου για συνεργασία µε τις 

αρµόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό η αρµόδια Οµάδα Εργασίας του Συνδέσµου 

οργάνωσε στα γραφεία του συναντήσεις µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και 

τον ∆ΕΣΜΗΕ που αποσκοπούσαν στην αλληλοενηµέρωση και ανταλλαγή 

απόψεων επί συγκεκριµένων ζητηµάτων.  

 

Σε ειδική κλειστή συνάντηση µε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, 

την οποία οργάνωσε ο αρµόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κ. Andris 

Piebalgs, ο ΣΕΒ έθεσε σηµαντικά και χρήζοντα επείγουσας αντιµετώπισης 

ζητήµατα. 

 

6. ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του δέσµευσης για αναβάθµιση της 

λειτουργίας των δηµόσιων οργανισµών απασχόλησης, εκπαίδευσης και 

ασφάλισης εργασίας συµµετέχει ενεργά στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης 

µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων µε τους κοινωνικούς εταίρους για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. 

 

Επίσης, στο µεγάλο αυτό κεφάλαιο, που λέγεται ΕΡΓΑΣΙΑ κατέθεσε 

συγκεκριµένες προτάσεις  για τον εκσυγχρονισµό του ΙΚΑ και για τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας του ΟΑΕ∆ αλλά ακόµη πρότεινε µέτρα για τη 

διαµόρφωση και εγκατάσταση ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού πλαισίου 
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διαχείρισης της περιουσίας των Ταµείων που να κατοχυρώνει τη διαφάνεια και 

να προστατεύει την περιουσία των εργαζοµένων.  

 

Σχετικά µε τον Λογαριασµό για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική 

Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο ΣΕΒ µε τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, διαµόρφωσε 

ολοκληρωµένο σχέδιο µε σαφή στοχοθέτηση, καθορισµένες προτεραιότητες 

και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της κοινής πρότασης που προβλέπει την 

µετατροπή του Λογαριασµού σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

 

Στο τελευταίο δωδεκάµηνο, ο ΣΕΒ χειρίστηκε 93 συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, καθώς και τη 

δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του. 

 

Με αφορµή την έκδοση της Πράσινης Βίβλου «για τον εκσυγχρονισµό της 

εργατικής νοµοθεσίας για την αντιµετώπιση των προκλήσεων του 21ου 

αιώνα», ο ΣΕΒ προέβαλε προτάσεις και παρεµβάσεις, µε κύριο στόχο την 

πραγµατική πρόοδο στον εργασιακό χώρο η οποία µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

µε τον διαρκή διάλογο των κοινωνικών εταίρων.  

 

Πραγµατοποιήσαµε νοµοθετικές παρεµβάσεις τόσο κατά τη διαµόρφωση του 

Νόµου περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών, όσο και κατά τη διαµόρφωση του Νόµου για το «Ειδικό Ταµείο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Τ.Κ.Α.), το οποίο συστήθηκε στο πλαίσιο του 

ΟΑΕ∆. 

 

Όπως κάθε χρόνο, ο ΣΕΒ συµµετείχε θεσµικά, εκπροσωπώντας την 

εργοδοτική πλευρά, στην 95η Συνδιάσκεψη Εργασίας του ∆ιεθνούς Γραφείου 

Εργασίας, οι εργασίες της οποίας επικεντρώθηκαν σε νέα εργασιακά µοντέλα 

και την προώθηση της «αξιοπρεπούς» εργασίας στον 21ο αιώνα.  
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7. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Κύριοι στόχοι για τη διεθνή δραστηριοποίηση του Συνδέσµου είναι: 

• Μόνιµη συνεργασία µε τον κυριότερο οµόλογο επιχειρηµατικό φορέα 

σε κάθε χώρα. 

• Πληροφόρηση για εµπορικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στις ξένες 

χώρες. 

• Οργάνωση αποστολών, ηµερίδων και άλλων εκδηλώσεων. 

• Εκπροσώπηση της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας σε 

σηµαντικούς διεθνείς φορείς και οργανισµούς. 

 

Ο Σύνδεσµος υλοποιώντας τους ανωτέρω στόχους, τον τελευταίο χρόνο 

υπέγραψε 8 πρωτόκολλα συνεργασίας µε τους αντίστοιχους φορείς των 

χωρών Ουκρανίας, Αιγύπτου, Σερβίας, Ιορδανίας, Ινδίας, Καζακστάν, 

Κροατίας και Μαρόκου. 

 

Παράλληλα, ο Σύνδεσµος οργάνωσε µε πρωτοβουλία του ή σε συνεργασία µε 

άλλους οργανισµούς 14 διµερείς εκδηλώσεις και µετείχε στην οργάνωση 13 

επιχειρηµατικών αποστολών. 

 

Αξίζει, επίσης, να υπογραµµισθεί η προσπάθεια που καταβάλλει ο ΣΕΒ για 

αναβάθµιση του ρόλου της οικονοµικής µας διπλωµατίας, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της εξωστρέφειας που απαιτείται στις 

δραστηριότητες της χώρας µας. 

 

8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
 

Το Γραφείο Βρυξελλών διασφαλίζει την αδιάλειπτη και ενεργή παρουσία του 

ΣΕΒ στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου καθηµερινά λαµβάνονται αποφάσεις 

ζωτικής σηµασίας για το µέλλον των επιχειρήσεων.  
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∆ραστηριοποιήθηκε ενεργά στα κύρια θέµατα της εργασίας, όπως το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο, ο συνδυασµός ευελιξίας και ασφάλειας στην 

εργασία κ.ά. 

 

Επίσης, σηµαντική ήταν η συµβολή του στη διαµόρφωση θέσεων που 

αφορούν στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην εσωτερική αγορά, στην 

πρόοδο της εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και 

άλλα ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 

 

Το ∆.Σ. του ΣΕΒ πραγµατοποίησε επίσκεψη στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 

2006 προβάλλοντας τις προτεραιότητες του ελληνικού επιχειρηµατικού 

κόσµου στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος είχε συνάντηση µε: 

 

• Εκπροσώπους της ευρωπαϊκής επιτροπής όπως:  

 τον  Πρόεδρο Jose Manuel Barroso, 

 τον Επίτροπο για θέµατα εσωτερικής αγοράς                       

κ. Charlie McGreevy και 

 τον Γενικό Γραµµατέα της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων κ. John Monks. 

 

• Επίσης, το ∆Σ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε: 

 Έλληνες Ευρωβουλευτές και 

 τον  Έλληνα επίτροπο κ. Σταύρο ∆ήµα. 

 

Τα θέµατα που συζητήθηκαν στις παραπάνω επαφές αφορούσαν: 

 

 τον ευρωπαϊκό Κοινωνικό ∆ιάλογο 

 τον συνδυασµό ευελιξίας και ασφάλειας στην εργασία (flexibility) 

 θέµατα εσωτερικής αγοράς. Επίσης, 

 τη νοµοθεσία REACH, την ευρωπαϊκή πολιτική για τις κλιµατικές 

αλλαγές και άλλα θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 
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9. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Παράλληλα, ο ΣΕΒ και τα µέλη του στήριξαν ενεργά την Ευρωπαϊκή Συµµαχία 

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, µία «απευθείας» συνεργασία µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

 

Στο ίδιο πνεύµα, ο ΣΕΒ συµµετέχει, ως Συντονιστής Εταίρος, στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΑΝΘΙΣΗ» µε κύριο στόχο την ενίσχυση των 

πολιτικών και πρακτικών προώθησης των Ίσων Ευκαιριών στις Επιχειρήσεις, 

αλλά και στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», η οποία υλοποιεί 

δράσεις για την προώθηση της ενεργού γήρανσης.  

 

Στο πλαίσιο της στήριξης της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

υπογράψαµε Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την προώθηση ίσων ευκαιριών 

για γυναίκες και άνδρες στις επιχειρήσεις µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 

τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, το ΕΒΕΑ και το Ελληνικό ∆ίκτυο για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

 

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ο ΣΕΒ θεωρεί, ότι καλά σχεδιασµένες και εφαρµοσµένες µε συνέπεια 

περιβαλλοντικές πολιτικές όχι µόνον δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση αλλά είναι δυνατόν να λειτουργήσουν 

και ως ισχυρός παράγων ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προωθεί και 

στηρίζει τέτοιες πολιτικές καθώς επίσης προτάσσει µεσοπρόθεσµους στόχους 

υψηλής προτεραιότητας. 

 

Στην προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων σηµαντική θα είναι η 

συνεισφορά των οµάδων εργασίας, «Περιβάλλον» και «Χωροταξία», η 

σύνθεση των οποίων διευρύνθηκε περιλαµβάνοντας πλέον µέλη του ∆.Σ. και 

εµπειρογνώµονες από επιχειρήσεις-µέλη µε δραστηριότητες απτόµενες της 

περιβαλλοντικής προστασίας και του χωροταξικού σχεδιασµού. 
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11. ∆ΟΜΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

Μια πολύ σύντοµη µατιά στη δοµή του συνδέσµου, µας αποκαλύπτει ότι από 

τα µέλη µας: 50% περίπου εξ αυτών ανήκουν στην µεταποίηση και 50% στον 

τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

 

Με δεδοµένο αυτό και τις οριζόντιες πολιτικές στον χώρο της 

επιχειρηµατικότητας να διαµορφώνουν συνεχώς µια νέα δυναµική αποτελεί 

πρόκληση για τον ΣΕΒ η παραπέρα διεύρυνσή του και η ανάγκη 

προσαρµογής του στα νέα δεδοµένα. 

 
Η τροποποίηση του Καταστατικού αποτελεί κορυφαία στρατηγική επιλογή του 

∆Σ που πιστεύει, ότι η µετεξέλιξή του είναι ένα µεγάλο βήµα στην πορεία 

ανάδειξης του ΣΕΒ σε έναν εποικοδοµητικό, προοδευτικό και ενεργό πολίτη 

µιας κοινωνίας που βαδίζει µπροστά µε δράσεις και αποτέλεσµα. 

 
Κυρίες και Κύριοι, 

 
Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για τη δική σας 

υποστήριξη στο έργο του Συνδέσµου, καθώς και για την ενεργό συνεισφορά ή 

άµεση συµµετοχή σας. 

 
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω, τη σηµαντική συµβολή του προσωπικού της 

υπηρεσίας του ΣΕΒ για την επιτυχή έκβαση όλων των ενεργειών που σας 

ανέφερα και από το βήµα αυτό να εκφράσω τις θερµές προσωπικές µου 

ευχαριστίες καθώς και τις ευχαριστίες της ∆ιοίκησης. 

 
 
 
Θερµές ευχαριστίες επίσης στους Χορηγούς µας χωρίς την οικονοµική 

ενίσχυση των οποίων η σηµερινή διοργάνωση δεν θα είχε την πληρότητα που 

της αρµόζει. 

 
 
Αυτοί είναι: 
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1. EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

2. BRITISH AMERICAN TOBACCO A.E. 

3. Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε. 

4. GENESIS  PHARMA A.E. 

5. LAVIPHARM A.B.E. 

6. VIVODI A.E. 

7. S&B  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 

8. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. 

9. ACS-∆ΙΕΘΝΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. 

10. CIVITAS GROUP 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

____________ 


