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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουµε στη φετινή µας Γενική Συνέλευση 2008, 

του έτους που σηµατοδοτεί την αρχή µιας νέας εκατονταετίας για τον ΣΕΒ, 

την ανατολή µιας νέας εποχής που τη χαρακτηρίζουν ραγδαίες τεχνολογικές 

εξελίξεις, διεθνείς ανακατατάξεις και κοινωνικο-οικονοµικές ανισορροπίες. 

 

Είµαστε σήµερα στο κατώφλι της νέας µας εκατονταετίας που σκορπά γύρω 

µας πολλούς φόβους, που προσφέρει µεγάλες προκλήσεις, που απαιτεί 

δηµιουργική δράση, αλλά που µας υπόσχεται έτσι µια σίγουρη Ιθάκη. Μας λέει 

καθαρά πως «Αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου, τους Λαιστριγόνας 

και τους Κύκλωπας και τον άγριο Ποσειδώνα στο δρόµο σου δεν θα 

συναντήσεις…..» 

 

Πόσο όµως έτοιµοι είµαστε για ένα τέτοιο ταξίδι; 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια συνεχίσθηκε η ταχεία ανάπτυξη της χώρας µας και 

παράλληλα η σύγκλιση ορισµένων παραµέτρων της οικονοµίας µας προς τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές.  

 

Όµως εξακολουθούν να διατηρούνται δοµές και πρακτικές οι οποίες 

συγκρατούν την ανταγωνιστικότητα σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Η καινοτοµία, η έρευνα, η συµµετοχή στην κοινωνία της γνώσης, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και η απασχόληση είναι λίγα µόνο κεφάλαια στα οποία 

οι επιδόσεις της χώρας µας δεν έχουν ακολουθήσει την εντυπωσιακή πορεία 

που έχει να επιδείξει η αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. 
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Στα διαρθρωτικά αυτά προβλήµατα προστίθεται, σήµερα, µία δυσµενής 

διεθνής συγκυρία και έτσι, τα επόµενα χρόνια προδιαγράφονται ιδιαίτερα 

κρίσιµα καθώς οι δυνάµεις που στήριξαν την ανάπτυξη των προηγουµένων 

ετών χάρισαν στην Ελλάδα πρόοδο, χωρίς όµως παράλληλα να εξασφαλιστεί 

και η δηµιουργία ισχυρών θεσµών. Η µόνη λύση είναι οι µεταρρυθµίσεις. 

 

Ο ΣΕΒ έχει την ακράδαντη πεποίθηση ότι οι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις 

ισοδυναµούν µε διαρκείς κοινωνικές παροχές. 

 

Ο προβληµατισµός µας για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων δεν είναι 

συντεχνιακός. Εκφράζει ευρύτερους προβληµατισµούς για τη δοµή και 

προοπτική της ελληνικής οικονοµίας. Είναι προβληµατισµός που αφορά το 

συλλογικό µας µέλλον. 

 

Για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων πιστεύουµε ότι απαιτείται ισχυρή 

πολιτική βούληση και συνευθύνη όλων των οικονοµικών και κοινωνικών 

δυνάµεων επάνω σε συγκεκριµένη βάση. Μια τέτοια βάση εκκίνησης υπάρχει: 

 

Είναι το συµφωνηµένο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων που 

καταρτίσθηκε το 2005 µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων το οποίο 

όµως χρειάζεται ιεράρχηση στόχων, προσδιορισµό πόρων και καθορισµό 

σαφούς χρονοδιαγράµµατος υλοποίησής του, µε σωστές κατευθύνσεις και 

προτεραιότητες για την περίοδο 2008-2010. 

 

Ο Πρόεδρος για µια ακόµα φορά είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις θέσεις και 

τον προβληµατισµό του ΣΕΒ για την πορεία των µεταρρυθµίσεων προς τον 

Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη κατά την παρουσία 

του στο Γενικό µας Συµβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2007 όπου µας εξέθεσε το 

Κυβερνητικό πρόγραµµα της διανυόµενης τετραετίας. Χαρακτηριστικά ο 

Πρόεδρος τόνισε ότι: 
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«Αντί να βλέπουµε στην ανάγκη των µεταρρυθµίσεων  µια πρόκληση 

συνολικής αναβάθµισης του τόπου, τις αντιµετωπίζουµε ως φόβητρο και τις 

ταυτίζουµε µε αντιλαϊκά µέτρα. Οχυρωνόµαστε τυφλά στο παρελθόν για ν’ 

αποφύγουµε το µέλλον που µας φοβίζει. Κερδίζουν έτσι έδαφος οι δυνάµεις 

της στασιµότητας και του οπισθοδροµικού συντηρητισµού και χάνουµε 

πολύτιµο χρόνο στη µάχη της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου». 

 

Ο ΣΕΒ για την ανάπτυξη των θέσεών του και την αξιολόγηση των προτάσεων 

πολιτικής που προάγουν την ανταγωνιστικότητα έχει αναπτύξει πολύπλευρη 

δράση όπως: 

 

 Η συµµετοχή µας στο Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 

Ανάπτυξης. 

 Η λειτουργία του πρωτοποριακού παρατηρητηρίου της Λισαβόνας. 

 Η συµµετοχή µας στην ΟΚΕ. 

 Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς όπως το World Economic Forum 

και τέλος 

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων, η διενέργεια ερευνών και η έκδοση 

περιοδικών δελτίων ανταγωνιστικότητας και εκθέσεων για την πρόοδο 

του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων και τη βελτίωση του 

επιχειρηµατικού κλίµατος. 

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας είναι η επιχειρηµατικότητα.  

 

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

ευηµερίας. ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι εκείνες που µε τη δράση τους 

διαµορφώνουν ένα πιο ελκυστικό και δυναµικό περιβάλλον και δηµιουργούν 

προσδοκία για ακόµα πιο θετικές εξελίξεις στο µέλλον. 
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Και ενώ στον υπόλοιπο κόσµο ο παγκόσµιος προβληµατισµός για τα µεγάλα 

και κρίσιµα θέµατα του µέλλοντος εντάσσει την επιχειρηµατική δράση σε 

περίοπτη θέση, στη χώρα µας η δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας 

ανήκει στις κλασσικές συνταγές του πολιτισµικού λαϊκισµού. 

 

Η γεφύρωση αυτού του χάσµατος είναι πρωταρχικά θέµα παιδείας αλλά και 

δική µας ευθύνη. Επί πλέον στρατηγικός µας στόχος µε µακροχρόνια 

προοπτική. 

 

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής δύο είναι οι βασικοί άξονες: 

 

α. Η λειτουργική αναβάθµιση του ευρύτερου θεσµικού πλαισίου και  

β. Η κοινωνική αναγνώριση της συνεισφοράς της επιχειρηµατικότητας. 

 

Με την ευκαιρία της παρουσίας του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια στο 

Γενικό Συµβούλιο της 13ης ∆εκεµβρίου 2007 ο Πρόεδρος του ΣΕΒ προέβαλε τις 

θέσεις αυτές και είπε: 

 

«Με αβάσιµο ζήλο δαιµονοποιούµε συλλήβδην την επιχειρηµατικότητα, 

υποδαυλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ένα αίσθηµα εχθρότητας στην κοινωνία 

έναντι του επιχειρηµατικού κόσµου – συνολικά. 

 

Το επιχειρηµατικό κέρδος καθίσταται, εξ’ ορισµού, αισχροκέρδεια – ενώ τα 

κρατικά ελλείµµατα βαφτίζονται κοινωνική µέριµνα. Έτσι, όµως, διαιωνίζουµε 

τον φαύλο κύκλο της στασιµότητας τόσο στην οικονοµία όσο και στην 

κοινωνία. 

 

Από τον Υπουργό Ανάπτυξης περιµένουµε τον λόγο και τις πράξεις του 

φυσικού συµµάχου της επιχειρηµατικής δράσης». 
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Προβολή επιχειρηµατικότητας 

 

Με στόχο την προβολή και προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσα από 

πετυχηµένες πρακτικές οργανώθηκαν δυο ξεχωριστές εκδηλώσεις: 

 

Η µία έγινε τον Ιούνιο του 2007 σε συνεργασία µε την εταιρία συµβούλων 

McKinsey µε την ευγενική υποστήριξη της Φινλανδικής Πρεσβείας και θέµα: 

«Καινοτοµία – ∆ιεθνοποίηση: Το µέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων». 

Κεντρικός καλεσµένος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Φινλανδίας και 

Πρόεδρος του Φινλανδικού Ταµείου για Έρευνα και Ανάπτυξη (SITRA) κ. Esko 

Aho, ο οποίος ανέλυσε τρόπους και παραδείγµατα επιτυχηµένων στρατηγικών 

καινοτοµίας. 

 

Μια άλλη προσπάθεια για την προβολή της επιχειρηµατικότητας που σηµείωσε 

µάλιστα εξαιρετική επιτυχία, αποτέλεσε η εκδήλωση «Καινοτοµία και 

Επιχειρηµατικότητα στον Σύγχρονο Κόσµο» µε επίσηµο οµιλητή τον Πρόεδρο 

της Microsoft Corporation, κ. Bill Gates. Έγινε στο Μέγαρο Μουσικής τον 

Ιανουάριο του 2008 µε την υποστήριξη και την ευγενική χορηγία της 

Microsoft, και την παρακολούθησαν σύσσωµη η επιχειρηµατική κοινότητα, 

∆ηµόσιοι παράγοντες, απλοί πολίτες και φοιτητές, σύνολο άνω των 3.000 

ατόµων. 

 

Με θέµα: «Η Ελλάδα Μπορεί» παρουσιάσθηκαν επιλεγµένα παραδείγµατα και 

καλές εφαρµογές επιχειρηµατικής και τεχνολογικής καινοτοµίας που 

αναπτύχθηκαν στη χώρα µας, εκπέµποντας µηνύµατα αισιοδοξίας και ισχυρών 

δυνατοτήτων, ότι η Ελλάδα αξίζει και µπορεί περισσότερα, ότι η 

επιχειρηµατικότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι µοχλοί ανάπτυξης του 

τόπου. 
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3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Ευνοϊκό κλίµα επιχειρηµατικότητας δεν µπορεί να διαµορφωθεί χωρίς τον 

εκσυγχρονισµό του κράτους, τη δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, 

αποτελεσµατικών διοικητικών δοµών και υγιών οικονοµικών πόρων. 

 

Ο ΣΕΒ θεωρεί επιβεβληµένη την εγκαθίδρυση µικρότερου και 

αποτελεσµατικότερου κράτους, την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την εξυγίανση των ∆ηµοσιονοµικών µας: 

 

α)  Με την ευκαιρία κατάθεσης του Προϋπολογισµού 2008, επισηµάναµε το 

τεράστιο βάρος του  ∆ηµοσίου χρέους που αποτελεί ουσιαστική τροχοπέδη 

στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και την απουσία διαρθρωτικών 

επεµβάσεων στη µείωση των δαπανών. 

 

Ένας τέτοιος Προϋπολογισµός είναι ανασταλτικός όχι µόνο στην ανάπτυξη 

αλλά και στην άσκηση της επιθυµητής κοινωνικής πολιτικής αφού δεν 

φαίνεται εφικτό να εκπληρώνεται ακόµα και η νοµοθετηµένη δέσµευση για 

χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού µας συστήµατος που απαιτεί συνεχώς 

περισσότερους πόρους εις βάρος της αναπτυξιακής µας πορείας. 

 

β) Η εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών εξαρτάται εν µέρει από τον 

περιορισµό της φοροδιαφυγής. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και 

της εισφοροδιαφυγής πρέπει να συνιστά βασική οικονοµική και κοινωνική 

προτεραιότητα της Πολιτείας. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη 

διαµόρφωση ενός δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού συστήµατος που 

να προάγει την υγιή επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

Ο Ν. 3610/07 περί «Αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής» αποτελεί ένα 

πρώτο βήµα καθώς δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας και για λήψη νοµοθετικών και οργανωτικών µέτρων εξυγίανσης 

των ∆ηµοσίων οικονοµικών. 
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Για τη διασφάλιση µονίµων αποτελεσµάτων ο ΣΕΒ έχει προχωρήσει στην 

πρόταση εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος που έχει ως 

πυρήνα προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις καθώς και προτάσεις 

δηµιουργίας υποδοµών µε άξονες την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, την 

απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος και κυρίως λήψης µέτρων 

οικοδόµησης εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογικών αρχών, επιχειρήσεων και 

πολιτών. 

 

γ) Για τον εκσυγχρονισµό του Κράτους έχουµε υποβάλλει εποικοδοµητικές 

προτάσεις σχετικά µε την καλύτερη νοµοθέτηση, τη µείωση του 

διοικητικού βάρους και τη βελτίωση των λειτουργιών κρίσιµων ∆ΕΚΟ και 

ΝΠ∆∆ όπως ΙΚΑ, ΟΑΕ∆ κ.λπ. Ακόµη έχουµε προτείνει συγκεκριµένα µέτρα 

κατά της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς µέσα από την απλοποίηση του 

θεσµικού πλαισίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

δ)  Θεσµικό Πλαίσιο Καταναλωτή 

 

Στον εκσυγχρονισµό του ευρύτερου θεσµικού πλαισίου περιλαµβάνουµε 

και αυτό του καταναλωτή. Ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την κατάρτιση Εθνικής 

Στρατηγικής για τον καταναλωτή και τη δηµιουργία ολοκληρωµένου 

θεσµικού πλαισίου που θα προάγει και θα διασφαλίζει την προστασία του 

αλλά και τη φήµη και την αντικειµενική µεταχείριση των επιχειρήσεων και 

την οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 

 

Συµµετέχουµε στη διαβούλευση του νοµοσχεδίου για την τροποποίηση 

του ν. 2251/1994 «περί προστασίας καταναλωτή» υποβάλαµε προτάσεις 

για την αποτελεσµατική λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή 

και Αγοράς (ΕΣΚΑ) και ακόµα τις απόψεις µας επί των ζητηµάτων αυτών 

προωθήσαµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: α) κατά τη συνάντηση της 

αρµόδιας Επιτρόπου για την πολιτική καταναλωτή της ΕΕ κ. Meglena 
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Kuneva και β) µε την ενεργό συµµετοχή µας στη διαβούλευση που κάνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

ε) Πέρα από όσα αναφέρθηκαν για τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, ο ΣΕΒ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» που 

περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ 2007-13. 

 

Θα συνεργασθούµε µε τις αντίστοιχες ∆ηµόσιες αρχές και θα συνδράµουµε 

το έργο τους και µε τις δικές µας ιδέες και εµπειρίες. 

 

Μέσα από τον εκσυγχρονισµό του Κράτους επιδιώκουµε την άρση των 

εµποδίων που αποτελούν βαρίδια στην αναπτυξιακή µας προσπάθεια και 

επιδεινώνουν τον εγκλωβισµό των επιχειρηµατικών µας δυνατοτήτων. 

 

Πιστεύουµε ότι το µέλλον των επιχειρήσεων εξαρτάται από την άρση των 

εµποδίων και όχι από την τεχνητή αναπνοή των πρόσκαιρων επιδοτήσεων. 

 

Ο απεγκλωβισµός των επιχειρηµατικών µας δυνάµεων θα δώσει ώθηση 

στην οικονοµία και θα συµβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση των υψηλών 

ρυθµών ανάπτυξης που επί σειρά ετών επιτυγχάνουµε. 

 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα αποτελέσµατα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων: 

 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

α)  Καταγράφουµε ως πολύ θετικά τα αποτελέσµατα του Αναπτυξιακού Νόµου 

3299 συνολικού προϋπολογισµού 8 δις κατά την τριετή εφαρµογή του µε 

το 1/3 αυτών να αφορά νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις και πρόβλεψη 

δηµιουργίας άνω των 20.000 νέων θέσεων εργασίας. ∆ικαιώνονται έτσι και 
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οι θέσεις που είχε προωθήσει ο ΣΕΒ ως προς τη δοµή και φιλοσοφία του 

θεσµικού αυτού πλαισίου. 

 

β)  Οι µέχρι σήµερα ενδείξεις στοιχειοθετούν αισιόδοξες επίσης προοπτικές ως 

προς το αποτέλεσµα και για το Γ΄ ΚΠΣ του οποίου η µέση 

απορροφητικότητα προσεγγίζει το 84%, 

 

γ)  Το ΕΣΠΑ που καλύπτει την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-13, αποτελεί 

τη σηµαντικότερη µέχρι τώρα αναπτυξιακή πρόκληση για την περιφέρεια. 

 

Ο ΣΕΒ µετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης του Νοµοσχεδίου «Για τη 

διαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων» και ήδη το 

ενδιαφέρον µας έχει εστιασθεί στη διασφάλιση της εύρυθµης υλοποίησης 

των δράσεων ΕΣΠΑ και στην προσπάθεια αποφυγής της επανάληψης 

σφαλµάτων, πρακτικών και καθυστερήσεων του παρελθόντος. Σε 

συνεργασία και µε το Περιφερειακό µας Συµβούλιο που σκοπεύουµε να 

ενεργοποιήσουµε άµεσα, φιλοδοξούµε να συµβάλλουµε µε τις θέσεις µας 

στην επιτυχηµένη εφαρµογή αυτού του προγράµµατος και την καλύτερη 

δυνατή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µας προσφέρει η Ε.Ε. 

 

5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Η πρόοδος που σηµειώθηκε κατά την τελευταία περίοδο στην προώθηση του 

Εθνικού Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου αλλά και των επιµέρους Ειδικών 

Σχεδίων για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τη Βιοµηχανία και τον Τουρισµό 

ήταν ιδιαίτερα σηµαντική. 

 

Τις θέσεις του για τη χωροταξία και το περιβάλλον ο ΣΕΒ ανέπτυξε σε ειδική 

επίσκεψη του Προέδρου του, µελών του ∆.Σ. και της Υπηρεσίας στον Υπουργό 

ΠΕΧΩ∆Ε   κ. Σουφλιά που έγινε τον περασµένο Φεβρουάριο. 
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α)  Εθνικό Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (ΕΓΧΣ) 

 

Ο ΣΕΒ µετείχε στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης και υπέβαλε παρατηρήσεις και προτάσεις,  πολλές  από τις οποίες 

ενσωµατώθηκαν ήδη στο Σχέδιο που δηµοσιοποιήθηκε στις 27/2/08. 

 

Παρά τις όποιες ατέλειες και αδυναµίες η εφαρµογή του θα οδηγήσει στην 

άρση ενός θεσµικού ελλείµµατος που ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

λειτούργησε ανασχετικά στην προσπάθεια για βιώσιµη ανάπτυξη, αποθάρρυνε 

επενδυτικές προτάσεις και αποτελµάτωσε πρωτοβουλίες για σηµαντικά έργα. 

 

Η θεσµοθέτησή του δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για συνέχιση της 

αναπτυξιακής πορείας της χώρας υπό καθεστώς ασφάλειας δικαίου και 

χωρικής οργάνωσης. 

 

β)  Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τη Βιοµηχανία 

 

Η παρακολούθηση της σχετικής µελέτης από τον ΣΕΒ από τα πρώτα στάδια 

εκπόνησής της, οδήγησε σε προτάσεις καταρχήν συµβατές µε την έννοια της 

βιώσιµης ανάπτυξης και που παρά τις όποιες επιφυλάξεις, µπορούν ν’ 

αποτελέσουν τη βάση ενός νέο αναπτυξιακού σχεδίου για τη βιοµηχανία της 

χώρας µας.  

 

γ)  ∆ιοικητικά προβλήµατα 

 

Παράλληλα, ο ΣΕΒ για την επίλυση περιβαλλοντικών και συναφών διοικητικών 

προβληµάτων, συνέχισε τη συνεργασία του µε τις αρµόδιες αρχές για 

πολιτικές που αφορούσαν: 

 

 Στο διαδικαστικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 Στην προσαρµογή της Εθνικής Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας στο 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 
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 Στη διαφάνεια και αντικειµενικότητα των περιβαλλοντικών ελέγχων. 

 Στην Κατανοµή ∆ικαιωµάτων Εκποµπών Θερµοκηπίου για την περίοδο 

2008-12. 

 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Σε ό,τι αφορά την Ενεργειακή Πολιτική το τελευταίο δωδεκάµηνο το 

ενδιαφέρον µας επικεντρώθηκε: 

 

 Στις εξελίξεις ως προς τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών 

(απελευθέρωση-επάρκεια). 

 Στον τρόπο διαχείρισης από τις αρµόδιες αρχές (ΡΑΕ-ΥΠΑΝ) των έντονων 

αυξητικών πιέσεων στις τιµές των ενεργειακών προϊόντων. 

 Το διαφαινόµενο για τα επόµενα χρόνια έλλειµµα ηλεκτρικής ενέργειας στη 

χώρα µας προκαλεί έντονες ανησυχίες ως προς τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης κάλυψης των αναγκών της οικονοµίας και της κοινωνίας. 

 Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στις υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες της Ε.Ε. 

στην Ελλάδα επικρατεί πλήρης ασάφεια ως προς τις προοπτικές και τον 

τρόπο κάλυψης των αναγκών ενώ δεν έχει ακόµα καταστρωθεί ο 

ενεργειακός προγραµµατισµός της επόµενης δεκαετίας µε στόχο: 

 

 Την προστασία του περιβάλλοντος 

 Τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

 Την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας 

 Αλλά και την αγοραστική δύναµη του καταναλωτή. 

 

 Θεωρούµε αναγκαία την ενηµέρωση της κοινωνίας επί των 

προσφεροµένων λύσεων αφού ο µονοµερής προσανατολισµός προς 

κάποιες από αυτές τεχνολογικά δεν είναι εφικτός, ενώ ο εκ των προτέρων 

αποκλεισµός άλλων, σίγουρα δεν εξυπηρετεί την βιώσιµη ανάπτυξη. 

Πρέπει να συµφωνήσουµε  επί τέλους για ποιο ενεργειακό µείγµα  

συζητάµε. 
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7.  ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Σε µια εποχή που το περιβάλλον τίθεται στην κορυφή της ατζέντας 

κυβερνήσεων, οργανώσεων και πολιτών, Ο ΣΕΒ καλείται να πάρει όλες τις 

πρωτοβουλίες και να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διαµόρφωση και 

υλοποίηση µακροχρόνιας περιβαλλοντικής στρατηγικής. 

 

Πρέπει να αναδείξουµε τον θετικό ρόλο που µπορεί να αναλάβει ο 

επιχειρηµατικός κόσµος προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και να 

προβληθεί η διάθεση των επιχειρήσεων για συνεννόηση και δηµιουργική 

συνεργασία µε την κοινωνία. 

 
Ο ΣΕΒ έχει σχεδιάσει σηµαντικές δράσεις µε στόχο να  αναλάβει ηγετικό ρόλο 

στην προώθηση της έννοιας της Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

 

Στο πλαίσιο των επιδιώξεων αυτών τον τελευταίο χρόνο:  

 

 Συγκροτήθηκε ειδικό συντονιστικό συµβούλιο από µέλη µας  που έχει ως 

αντικείµενο την διαµόρφωση της µακροχρόνιας περιβαλλοντικής 

στρατηγικής του ΣΕΒ και τη συνολική εποπτεία της υλοποίησής της. 

 ∆ηµιουργήθηκε στην Υπηρεσία του ΣΕΒ µια νέα Μονάδα αποκλειστικά 

εστιασµένη στη Βιώσιµη Ανάπτυξη υπό τον τίτλο «Μονάδα Βιώσιµης 

Ανάπτυξης», µε αντικείµενο να: 

 

 ∆ιαµορφώνει και υλοποιεί την κατάλληλη επικοινωνιακή 

στρατηγική  

 Παίρνει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των µελών 

και τέλος να 

 Προγραµµατίζει και δροµολογεί τις απαιτούµενες 

προπαρασκευαστικές επαφές και δράσεις στο πλαίσιο του 

κοινωνικού διαλόγου. 
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8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Η νέα ΕΓΣΣΕ, που υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2008 µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων, αποτελεί ένα σύγχρονο Σύµφωνο εργασιακής ειρήνης και κοινωνικής 

συνοχής. 

 

Πέρα από τη συµφωνία επί οικονοµικών και θεσµικών θεµάτων θέτει τις 

βάσεις ενός µονίµου διαλόγου µε στόχο τη διαβούλευση για θέµατα και  

προβλήµατα της αγοράς εργασίας που απασχολούν σήµερα την κοινωνία. 

 

9.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 

Θέση µας είναι ότι το ασφαλιστικό αποτελεί µείζον οικονοµικό και κοινωνικό 

ζήτηµα της χώρας. Τα πρόσφατα µέτρα σίγουρα αποτελούν θετικό βήµα, αλλά 

µας περιµένει πολύ δουλειά ακόµα. 

 

Μοναδικός γνώµονας πρέπει να είναι η επιδίωξη να αποκτήσουµε ως κοινωνία 

ένα σύστηµα που να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και ταυτόχρονα 

κοινωνική παρακαταθήκη και αλληλεγγύη για τις επόµενες γενιές, των οποίων 

το µέλλον δεν πρέπει να υποθηκεύουµε. 

 

Πρέπει να συνεχίσουµε τον διάλογο µε προοπτική 20ετίας. Οι θέσεις του ΣΕΒ 

για το ασφαλιστικό παρουσιάσθηκαν σε συνάντηση της ∆ιοίκησης και της 

αρµόδιας Υπουργού στα γραφεία µας τον περασµένο Ιανουάριο. 

 

Ο ΣΕΒ στον διάλογο που προηγήθηκε συµµετείχε και στις τρεις συνεδριάσεις 

που διεξήχθησαν σε επίπεδο ∆ιαρκών Επιτροπών Κοινωνικών και Οικονοµικών 

Υποθέσεων της Βουλής και επί πλέον ανέπτυξε την πρότασή του για την 

ανάγκη διεξαγωγής παράλληλου διαλόγου απ’ ευθείας µε τους κοινωνικούς 

εταίρους. 
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10. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Η αποτελεσµατική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας  και η δια 

βίου προσαρµογή των γνώσεων, των εργαζοµένων και των ανέργων προς τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στην 

καταπολέµηση της ανεργίας και την παροχή µεγαλύτερη ασφάλειας 

απασχόλησης τους ίδιους τους εργαζόµενους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από 

την αύξηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους λόγω των νέων 

δεξιοτήτων που αποκτούν από την εκπαίδευση αλλά και των νέων θέσεων 

εργασίας που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή παρουσιάστηκαν από τη ∆ιοίκηση του ΣΕΒ στον 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 9 συγκεκριµένες προτάσεις 

ορισµένες εκ των οποίων περιλαµβάνονται ήδη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας.  

 

11. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο ΣΕΒ, µε υψηλό αίσθηµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για την 

αντιµετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών τον Αύγουστο του 2007 σε 

Πελοπόννησο και Εύβοια, δηµιούργησε Μηχανισµό Ενηµέρωσης και 

Συντονισµού Αλληλεγγύης Πυροπαθών (ΜΕΣΑΠ). Στόχος ήταν η ενηµέρωση 

και ο συντονισµός του επιχειρηµατικού κόσµου και η αποτελεσµατικότερη 

συµβολή του στην ανακούφιση και ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων 

περιοχών, σε συνεργασία µε το Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών που συστήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

12. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

Ο ΣΕΒ ανέπτυξε, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και το 

ALBA, τον θεσµό Επιχειρηµατικής Αριστείας «Οι καλύτερες 5 στις Ίσες 

Ευκαιρίες», δηλ. ένα ολοκληρωµένο σύστηµα βράβευσης των επιχειρήσεων 
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που εφαρµόζουν καλές πρακτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στον 

εργασιακό χώρο. 

 

Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη», 

ολοκληρώθηκαν µια σειρά δράσεων µέσω των πολιτικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

13. ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ: 

 

Στο πλαίσιο του διαλόγου µε την ευρύτερη κοινωνία, µια από τις 

σηµαντικότερες προσπάθειες που µε συνέπεια υλοποιεί ο ΣΕΒ από το 2005 

είναι η οργάνωση του Ανοικτού Φόρουµ για θέµατα οικονοµικά και κοινωνικά 

που ενδιαφέρουν όλους µας. 

 

Μέχρι σήµερα διοργανώθηκαν: 

 

 Το Ανοικτό Φόρουµ 05 για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη 

 Το 06 για τη Συνταγµατική Αναθεώρηση 

 Το 07 για τα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στις 9 Απριλίου 2008 διοργανώθηκε το 4ο Ανοικτό Φόρουµ 08 µε θέµα: «Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης: ∆εοντολογία, Κέρδος και Εξουσία».  

 

∆ιακεκριµένες προσωπικότητες της ακαδηµαϊκής κοινότητας, του 

δηµοσιογραφικού κόσµου και του χώρου της επικοινωνίας, κατέθεσαν τις 

απόψεις τους για τον ρόλο, τον τρόπο λειτουργίας και τις ευθύνες των ΜΜΕ 

ως επιχειρήσεις στον ευρύτερο χώρο της οικονοµίας και της κοινωνίας. 

 

14. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

 

Το παιχνίδι του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σήµερα 

«παίζεται» µε όρους διεθνοποίησης. 



 17

 
α)  Συνεργασία µε Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Το τελευταίο διάστηµα θεσµοθετήθηκε κι ενισχύθηκε η συνεργασία του ΣΕΒ 

µε το Υπ. Εξωτερικών µε την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου.  

 

Στόχος της συµφωνίας είναι η άσκηση της οικονοµικής διπλωµατίας να είναι 

σε πλήρη συντονισµό µε τα οράµατα, τις ανάγκες και τους σχεδιασµούς για 

διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.  

 

β)  ∆ιµερή Επιχειρηµατικά Συµβούλια 

 

Ο ΣΕΒ προχώρησε τον τελευταίο χρόνο στη σύσταση 5 νέων Επιχειρηµατικών 

Συµβουλίων. Πιο συγκεκριµένα: 

 

 Του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Ρωσίας τον Ιούνιο του 2007. 

 Ελλάδας-Ινδίας, τον Νοέµβριο του 2007. 

 Ελλάδας-Λιβάνου, τον ∆εκέµβριο του 2007. 

 Ελλάδας-Συρίας, τον περασµένο Φεβρουάριο και τέλος 

 Παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος κας Ν. Μπακογιάννη και 

Τουρκίας κ. A. Babacan ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 2007 το 

Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας – Τουρκίας. 

 

∆ιεθνείς συναντήσεις: 

 

 Τον περασµένο Ιανουάριο, ο ΣΕΒ διοργάνωσε µε τη συνεργασία των 

οµολόγων τοπικών φορέων στην Κωνσταντινούπολη, Ελληνο-Τουρκικό 

Φόρουµ, µε επίσηµους οµιλητές τους Πρωθυπουργούς Ελλάδας – 

Τουρκίας, κ.κ. Καραµανλή και Erdogan.  

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ µιλώντας στο Φόρουµ αναφέρθηκε στις προοπτικές 

και τη σηµασία της οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών. 



 18

Στην εκδήλωση συµµετείχαν πάνω από 170 Έλληνες επιχειρηµατίες και 

στελέχη και πραγµατοποιήθηκαν πλήθος συναντήσεων µε εκπροσώπους 

τουρκικών εταιρειών. 

 

 Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αθήνα του Προέδρου της Αιγύπτου  

κ. Hosny Mubarak, ο Σύνδεσµος σε συνεργασία µε το Επιχειρηµατικό 

Συµβούλιο Ελλάδας-Αιγύπτου οργάνωσαν ένα πολύ πετυχηµένο ελληνο-

αιγυπτιακό forum, όπου αναδείχτηκαν τα αµοιβαία ωφελήµατα της 

συνεργασίας των δύο χωρών. 

 
Το έργο των διεθνών δραστηριοτήτων συµπληρώνεται µε την υπογραφή 

πρωτοκόλλων συνεργασίας µε πολλές άλλες χώρες και µε περιφερειακές 

οργανώσεις.  

 

15. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ  

 

α) Το Γραφείο Βρυξελλών διασφαλίζει την αδιάλειπτη και ενεργή παρουσία 

του ΣΕΒ στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 

β)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ πραγµατοποίησε την καθιερωµένη πλέον 

επίσκεψή του στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Αναγνωρίζοντας τον 

αυξανόµενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισκέφθηκε για πρώτη 

φορά την έδρα του στο Στρασβούργο, κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας 

(22 και 23 Οκτωβρίου 2007). 

 

Το ∆.Σ είχε επαφές µε κορυφαίους πολιτικούς των σηµαντικότερων κοµµάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε εισηγητές σηµαντικών θεµάτων και 

Έλληνες Ευρωβουλευτές. Το µέλλον της Ευρώπης, τα εργασιακά και κοινωνικά 

θέµατα καθώς και τα ζητήµατα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών 

ήταν στην κορυφή της ατζέντας.  

 

Από ελληνικής πλευράς το ∆.Σ συνάντησε:  
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 την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Ρόδη Κράτσα,  

 τον Επίτροπο της Ε.Ε. αρµόδιο για θέµατα Υγείας, κ. Μάρκο Κυπριανού,   

 Τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, Έλληνα Καθηγητή κ. Νικηφόρο 

∆ιαµαντούρο µε τον οποίο συζήτησαν το σηµαντικό ρόλο του ως 

υπέρµαχο των δικαιωµάτων των πολιτών στην Ευρώπη και ως 

διαµεσολαβητή µεταξύ των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών θεσµών. 

 

Με χαρά θα τον υποδεχθούµε και πάλι στο Γενικό µας Συµβούλιο στις 27 

Μαΐου 2008. 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ενηµέρωσης του ΣΕΒ για την ευρωπαϊκή 

στρατηγική, τιµητική για µας ήταν η παρουσία του Προέδρου της κ. Ernest-

Antoine Seilliere στο Γενικό Συµβούλιο του Απριλίου όπου αναφέρθηκε στο 

διεθνές περιβάλλον και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. 

 

16. ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕΒ 

 

Στον ΣΕΒ για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε επιτυχώς στις νέες 

προκλήσεις που διαµορφώνονται, ευθύς εξ αρχής θέσαµε σαν άµεσους 

στόχους: 

 Να αναβαθµίσουµε τις λειτουργίες µας 

 Να διευρύνουµε την αντιπροσωπευτικότητά µας και 

 Να ανανεώσουµε την εικόνα µας στην ευρύτερη κοινωνία που 

απευθυνόµαστε. 

 

 Η µετεξέλιξη του Καταστατικού µας είναι ένα µεγάλο βήµα στην πορεία 

ανάδειξης του ΣΕΒ σε έναν εποικοδοµητικό, προοδευτικό και ενεργό πολίτη 

µιας κοινωνίας που δεν φοβάται την αλλαγή. 

 Αναδεικνύει την ετοιµότητά µας απέναντι στις νέες επιταγές της εποχής, 

της οικονοµίας και της κοινωνίας. 
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 Τα παραπάνω εκφράζονται µε τον καθαρότερο τρόπο µέσα από το νέο µας 

σήµα, που προβάλλει τις σύγχρονες αντιλήψεις για την πρόοδο σε µια 

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. 

 Έτσι, µε νέο καταστατικό, µε νέα εταιρική ταυτότητα και νέο λογότυπο, ο 

ΣΕΒ, από τον Ιούλιο του 2007, ολοκλήρωσε ένα δηµιουργικό κύκλο 

αλλαγών που επισφραγίστηκε µε τη µετονοµασία του Συνδέσµου σε «ΣΕΒ 

σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών». Αλλαγές που αποτυπώνουν τη 

βούληση του ΣΕΒ για ενιαία έκφραση και δράση της επιχειρηµατικής 

κοινότητας. 

 

17. Η ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

Από τον κύκλο των παρεµβάσεων και των αλλαγών µας δεν θα µπορούσε να 

εξαιρεθεί η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών  µας µε: 

 

 Νέους στρατηγικούς στόχους 

 τη δηµιουργία νέων τµηµάτων και λειτουργιών 

 την προσέλκυση νέων στελεχών 

 την εφαρµογή νέων διαδικασιών και 

 τον εξοπλισµό µε σύγχρονα συστήµατα διοίκησης και πληροφόρησης. 

 

Είµαστε πεπεισµένοι ότι η υπηρεσία µας µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό 

υπόβαθρο για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των οραµατισµών 

του Συνδέσµου µας. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Είναι η ώρα όλων µας, και ιδιαιτέρως του ΣΕΒ ως υπεύθυνου κοινωνικού 

εταίρου, να συνδράµουµε ώστε η κοινωνία µας να µπορέσει να κάνει τα 

επόµενα βήµατα. Αξιοποιώντας τα σηµαντικά επιτεύγµατα του παρελθόντος 

να χτίσουµε όλοι µαζί την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, βελτιώνοντας 

τις αδυναµίες και αγκυλώσεις εκείνες που συγκρατούν την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας χαµηλά και µειώνουν τον δυναµισµό των επιχειρήσεων. Να 
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χτίσουµε δηλαδή θεσµούς και οργανωτικές δοµές οι οποίες να προάγουν την 

ανταγωνιστικότητα. Αυτή θα δώσει νέα πνοή στην αναπτυξιακή πορεία της 

χώρας µας. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

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

υποστήριξη στο έργο του ΣΕΒ και ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουµε τα µέλη που 

είχαν  ενεργό συνεισφορά ή άµεση συµµετοχή στις δραστηριότητές µας. 

 
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 ευχαριστίες της 

∆ιοίκησης. 

 
Θερµές ευχαριστίες επίσης στους Χορηγούς µας που συνέβαλαν ώστε η 

σηµερινή διοργάνωση να έχει την πληρότητα που της αρµόζει. 

 

Αυτοί είναι: 

1. EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ως Μέγας Χορηγός 

2. BRITISH AMERICAN TOBACCO A.E. 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 

4. S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 

5. ΤΖΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ - GENESIS PHARMA A.E. 

6. LAVIPHARM A.B.E. 

7. VIVODI A.E. 

8. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

9. NΕΩΡΙΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

10. COCA-COLA 3E 

11. ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

12. ∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 

Σας ευχαριστώ. 


