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Ο ΣΕΒ αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στα κρίσιµα θέµατα της Βιώσιµης Ανάπτυξης  

 
 

 
Ο ΣΕΒ µε στόχο να καταξιώσει τη σύγχρονη επιχείρηση ως 
δύναµη πρωτοβουλίας και αλλαγής στον δηµόσιο βίο της 
χώρας, αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στην αναγκαία 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης της επιχειρηµατικής 
κοινότητας, των εµπλεκοµένων φορέων, αλλά και της 
ευρύτερης κοινωνίας στα κρίσιµα θέµατα της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προχωρά στη δηµιουργία 
ελληνικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. «Το 
Συµβούλιο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και θα 
αποτελεί τον εκπρόσωπο του World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) στη χώρα µας, 

που έχει αναδειχθεί στον πιο αξιόπιστο, έγκυρο και έµπειρο φορέα των επιχειρήσεων για θέµατα 
βιώσιµης ανάπτυξης παγκοσµίως και έχει επιτύχει να χαράζει παγκόσµιες στρατηγικές, να προωθεί τη 
συµβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη και να ασκεί σηµαντική επιρροή στις σχετικές 
διεθνείς εξελίξεις», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος σε ειδική εκδήλωση, που 
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ (Τετάρτη, 25 Σεπτεµβρίου 2008), όπου επίσης µίλησαν τα µέλη του 
∆.Σ του ΣΕΒ, κ.κ.: Ευθύµιος Βιδάλης και ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, εκπροσωπώντας τη Συντονιστική 
Επιτροπή που έχει συστήσει ο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 
 
Όπως τόνισε ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης, σκοπός αυτής της 
πρωτοβουλίας, είναι η προώθηση ενός αποτελεσµατικού 
πλαισίου διαβούλευσης µεταξύ των Επιχειρήσεων, της 
Πολιτείας και της Κοινωνίας, για την ουσιαστική ανάδειξη του 
ρόλου και της σηµασίας της Βιώσιµης Ανάπτυξης σήµερα και 
στο µέλλον. Το Συµβούλιο θα απαρτίζεται από δυναµικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν και µπορούν να παίξουν ρόλο 
ηγέτη µεταξύ των µελών του ΣΕΒ, για την προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηµατική 
κοινότητα. 
 

 
         

Ειδικότερα, οι στόχοι του Συµβουλίου αναφέρονται στην 
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στον επιχειρηµατικό 
κόσµο και στην κοινωνία γενικότερα, στην έγκυρη και 
ολοκληρωµένη ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου για 
θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, στην ανταλλαγή γνώσεων, 
εµπειριών και καλών πρακτικών καθώς και στην προώθηση 
εποικοδοµητικών προτάσεων και θέσεων του επιχειρηµατικού 
κόσµου, στο πλαίσιο καλλιέργειας ενός δηµόσιου διαλόγου και 
διαβούλευσης, σε κλίµα διαφάνειας, µε τη µέγιστη δυνατή 
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 
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∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου για την οικονοµική κρίση 

Την Τρίτη, 11 Νοεµβρίου 2008, στις 18:00, 
στην Αίγλη του Ζαππείου, θα 
πραγµατοποιηθεί εκδήλωση για την  
«επίσηµη πρώτη» του Συµβουλίου του ΣΕΒ 
για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, στην οποία θα 
παραστούν οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 
– ιδρυτικών µελών, εκπρόσωποι της 
Πολιτείας, του επιχειρηµατικού κόσµου και 
της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Τοποθέτηση του ΣΕΒ για τα µέτρα κατά της οικονοµικής κρίσης 

 
Σε οµιλία του ο κ. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος αναφέρθηκε στην πολύτιµη εµπειρία που απέκτησε η εταιρεία 
ΤΙΤΑΝ από τη συµµετοχή της στο World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ειδικότερα 
επεσήµανε τα οφέλη καταδεικνύοντας τη σηµασία της έγκαιρης πληροφόρησης για τις αναδυόµενες τάσεις και 
προκλήσεις, την ανάδειξη των στρατηγικών διαστάσεων της βιώσιµης 
ανάπτυξης εντός των επιχειρήσεων, την πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και σε στοιχεία για 
benchmarking, τις  ευκαιρίες εκπαίδευσης στελεχών, την απόκτηση «διαπιστευτηρίων» διεθνούς εµβέλειας 
(φήµη), την παρέµβαση στη διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής καθώς και τη συµµετοχή σε ένα κλαδικό 
όργανο παγκόσµιας εµβέλειας, όπως το 
Cement Sustainability Initiative. 
 
Σηµειώνεται ότι το WBCSD (www.wbcsd.org) 
ιδρύθηκε το 1995, αριθµεί περίπου 200 
επιχειρήσεις-µέλη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
20 βασικούς κλάδους της Βιοµηχανίας, σε 35 
χώρες και απασχολούν σε αυτές πλέον των 3 
εκατ. εργαζοµένων. Επιπρόσθετα 
συνεργάζονται µαζί του πάνω από 55 διεθνή 
εθνικά και περιφερειακά συµβούλια ανά τον 
κόσµο.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Μιχάλη Βασιλόπουλο, Συντονιστή Μονάδας της Βιώσιµης Ανάπτυξης 
του ΣΕΒ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 5006 185, e-mail: vassilopoulos@sev.org.gr 
 
 

Με αφορµή την οικονοµική κρίση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, προέβη την 
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008 στην ακόλουθη δήλωση:  
 
«Η παγκόσµια κοινότητα πληρώνει τις αµαρτίες ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που αφέθηκε να 
σπεκουλάρει ανεξέλεγκτα, αντί να επενδύει παραγωγικά. Ευτυχώς, στην Ελλάδα το τραπεζικό µας σύστηµα είχε 
τη σωφροσύνη να µην υποκύψει στον πειρασµό παρόµοιων πρακτικών και γι’ αυτό είναι σταθερό, µε ισχυρές 
αντοχές. Ο φόβος και ο πανικός είναι ο χειρότερος σύµβουλος σε τέτοιες περιστάσεις. Την ώρα αυτή, µόνο µία 
πιο αποφασιστική και συντονισµένη πολιτική δράση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µπορεί να αποτρέψει τον 
οικονοµικό εκτροχιασµό και να θέσει ξανά την ανάπτυξη σε στέρεες και παραγωγικές βάσεις». 
 

 
«Είναι αναγκαίο, όσο και κατεπείγον, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την άµεση υλοποίηση των 
εξαγγελθέντων µέτρων, έτσι ώστε µέσω του τραπεζικού συστήµατος να πάρει και πάλι µπροστά η µηχανή της 
οικονοµίας, να γυρίσουν ξανά τα γρανάζια της αγοράς…». Τα παραπάνω επεσήµανε ο ΣΕΒ σε τοποθέτησή 
του, την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης της κρίσης. 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Εκδήλωση του ΣΕΒ για τις πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις στα φορολογικά 
 

 
Με τη συµµετοχή υψηλόβαθµων στελεχών των Οικονοµικών 
∆ιευθύνσεων επιχειρήσεων-µελών του, ο ΣΕΒ διοργάνωσε 
ειδική εκδήλωση στα γραφεία του, την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 
2008, σε συνεργασία µε τους ειδικευµένους συµβούλους της 
PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα και µέλη της Οµάδας 
Φορολογικών Θεµάτων του ΣΕΒ, σχετικά µε τις πρόσφατες 
νοµοθετικές εξελίξεις σε θέµατα φορολογικού ενδιαφέροντος. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν και αναλύθηκαν σηµαντικά 
θέµατα που προκύπτουν από τις διατάξεις του νέου 
φορολογικού νόµου 3697/2008 καθώς και οι ανακοινώσεις 
για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο περί Τεκµηρίωσης του 
Καθορισµού των Τιµών µεταξύ Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων 
(Transfer Pricing).  
 
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισε εκ µέρους της ∆ιοίκησης  
του ΣΕΒ,  o Αντιπρόεδρος κ. Χάρης Κυριαζής. Τις 
υπηρεσίες που προσφέρει το ∆ίκτυο Κρατικών & Θεσµικών 
Φορέων στα µέλη του ΣΕΒ σε µια σειρά θεµάτων υψηλού 

ενδιαφέροντος παρουσίασε η Συντονίστρια του ∆ικτύου, κα Λήδα Κοντογιάννη. Στη συνέχεια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν οι σηµαντικότερες αλλαγές και τα προβλήµατα εφαρµογής των διατάξεων του νέου 
φορολογικού νόµου από την  κα Μαίρη Ψύλλα και τον κ. Βασίλη Βύζα, Partners της 
PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA,  ενώ στο υπό διαµόρφωση πλαίσιο για το  Transfer Pricing 
αναφέρθηκε ο κ. Αντώνης ∆εσύπρης, Principal της PwC και υπεύθυνος του τµήµατος Transfer Pricing για 
την Ελλάδα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση της σύγχρονης δοµής, των ειδικών δράσεων και 
των ολοκληρωµένων  υπηρεσιών προς τα µέλη που  προσφέρει, σήµερα, ο ΣΕΒ από τον Γενικό ∆ιευθυντή,  κ. 
∆ιονύση Νικολάου. 
 
Κατά τη συζήτηση υπογραµµίστηκαν τα ακόλουθα σηµεία: 
 

• Η εισαγωγή του φόρου 10% επί των µερισµάτων µεταβάλει ριζικά τον έως τώρα σταθερό  τρόπο 
φορολόγησης εταιρικών κερδών. Αναµένεται να δηµιουργηθούν πρακτικά προβλήµατα για τα 
µερίσµατα που διανέµουν ελληνικές εταιρείες στις ελληνικές µητρικές τους εταιρείες, ενώ δεν θα 
επιβάλλεται, σε µεγάλο βαθµό, σε θυγατρικές αλλοδαπών πολυεθνικών οµίλων, σύµφωνα µε τη  
Κοινοτική νοµοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο ζήτηµα της επιβολής του παραπάνω φόρου 
και σε αδιανέµητα µέχρι σήµερα κέρδη προηγούµενων χρήσεων. 

 
• Ο νέος φόρος επί των stock options µπορεί να καταλήγει στη φορολόγηση µη πραγµατοποιηθέντος 

κέρδους, σε βαθµό που να µη συµφέρει πλέον η άσκηση του δικαιώµατος. Είναι πιθανό η επιβολή του 
νέου φόρου να καταλήξει σε ριζική αλλαγή στη σχετική πολιτική αµοιβών των ελληνικών εταιρειών.  

 
• Όσον αφορά στον τρόπο φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει κατά τις  µεταβιβάσεις 

εισηγµένων µετοχών, αναµένεται να υπάρξουν αρκετές πρακτικές δυσχέρειες, αλλά και ζητήµατα προς 
διευκρίνιση. 

 
• Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης περί εισαγωγής νοµικού πλαισίου τεκµηρίωσης των τιµών 

µεταβίβασης (transfer pricing) στην Ελλάδα, αποτελούν µια αναµενόµενη εξέλιξη σε µια κατεύθυνση 
προσαρµογής προς τα ευρωπαϊκά και παγκόσµια δεδοµένα  στο πεδίο αυτό. 
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Τοποθέτηση του ΣΕΒ για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2009 

« 13η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη κατά της ∆ιαφθοράς », 30 Οκτωβρίου - 2 Νοεµβρίου 2008, 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

∆ιοργάνωση Επιχειρηµατικού Φόρουµ στο Βιετνάµ από τον ΣΕΒ, παρουσία του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια 

 

 
«Το κατατεθέν Προσχέδιο του Προϋπολογισµού για το 2009 είναι πολύ φιλόδοξο, ενώ µαίνεται µία χωρίς 
προηγούµενο παγκόσµια οικονοµική κρίση, η πορεία και τα αποτελέσµατα της οποίας είναι ακόµη άδηλα. Η 
µείωση του ελλείµµατος επιτυγχάνεται µε αύξηση της φορολογίας και µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, 
ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απαιτεί η διεθνής κρίση». Τα παραπάνω επεσήµανε µεταξύ των άλλων ο 
ΣΕΒ, την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008, σε ανακοίνωσή του σχετικά µε το προσχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισµού για το 2009. 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

Ελληνο-Βιετναµέζικο Επιχειρηµατικό Φόρουµ διοργανώθηκε στην 
πρωτεύουσα του Βιετνάµ, Ανόι, (Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008), από τον ΣΕΒ 
και το τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, παρουσία του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, στο πλαίσιο της 
επίσηµης επίσκεψής του στη χώρα. Σηµειώνεται, ότι είχε προηγηθεί τον 
περασµένο Ιούνιο, αντίστοιχη εκδήλωση του ΣΕΒ στην Αθήνα, στην οποία 
παρέστη και µίλησε ο Πρόεδρος του Βιετνάµ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
ΣΕΒ υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε το Επιµελητήριο του Βιετνάµ.  
 
Σε οµιλία του ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΙΝΤΡΑΛΟΤ σηµείωσε τη σταδιακή µεταστροφή της βιετναµέζικης οικονοµίας 
από γεωργική σε τεχνολογική, ενώ λόγω της ταχείας και σχετικά ισόρροπης ανάπτυξής του, εκτιµάται ότι τα 
επόµενα χρόνια το  Βιετνάµ θα αποτελέσει εναλλακτικό προορισµό ξένων επενδύσεων, ανταγωνιζόµενο την 
Κίνα, την Ινδία και την Ινδονησία.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

Με θέµα «Πολεµούµε τη διαφθορά για ένα µέλλον µε προοπτική ανάπτυξης και σταθερότητας» 
πραγµατοποιείται από τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια (Transparency International) η 13η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη κατά 
της ∆ιαφθοράς  στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), στις 30 Οκτωβρίου - 2 Νοεµβρίου 2008. Την 
εκδήλωση υποστηρίζει επίσηµα και ο ΣΕΒ. Στη συνδιάσκεψη θα συµµετάσχουν αρχηγοί κρατών καθώς και 
αναγνωρισµένες προσωπικότητες από 
την πολιτική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, 
τον ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνία των 
πολιτών καθώς και εκπρόσωποι 
σηµαντικών οργανισµών κ.α.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Προσεχείς Εκδηλώσεις  

Στείλτε µας τη γνώµη σας για το Newsletter στο 
pressoffice@sev.org.gr 

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Megaron Plus του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
διοργανώνει εκδήλωση µε επίσηµο οµιλητή, τον Sir Nicholas Stern και θέµα: «Βιώσιµη 
Ανάπτυξη και Κλιµατικές Αλλαγές» την Τετάρτη, 26 Νοεµβρίου 2008 

 

 
Ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Megaron Plus του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
διοργανώνει εκδήλωση µε επίσηµο οµιλητή τον Sir Nicholas Stern και θέµα: «Βιώσιµη 
Ανάπτυξη και Κλιµατικές Αλλαγές» την Τετάρτη 26 Νοεµβρίου 2008 και ώρα 18.00, στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Sir Nicholas Stern θεωρείται κορυφαία προσωπικότητα σε 
θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης. Εκτός από την πλούσια ακαδηµαϊκή του καριέρα, έχει διατελέσει 
στέλεχος της Παγκόσµιας Τράπεζας, Ειδικός Σύµβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας και Σύµβουλος του Υπουργού Οικονοµικών του Ηνωµένου Βασιλείου.  
Τον Ιούλιο του 2005 του ανατέθηκε η µελέτη για τις επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής στην 

οικονοµία. Το Stern Review  δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 30 Οκτωβρίου του 2006 και έγινε πρώτη 
είδηση σε παγκόσµιο επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pr@sev.org.gr  ή στο τηλέφωνο 211 5006 145. 
 
 

 
 
 

 
 Ο ΣΕΒ συµµετέχει σε εκδήλωση µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών, 

24/10/2008, Πλατεία Συντάγµατος, Αθήνα. 
 

 Επιχειρηµατική Αποστολή του ΣΕΒ, 25-29/10/2008, Κατάρ – Λίβανος. 
 

 1ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό µε θέµα: «Απασχόληση και 
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, Αγορά εργασίας και προοπτικές εξέλιξής της στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα. Η συµβολή του επαγγελµατικού προσανατολισµού», 5/11/2008, Ξενοδοχείο Divani 
Caravel. 

 
 ∆ιοργάνωση έκθεσης για την Τεχνολογία µε τίτλο: "dte-Digital Technology Expo 2008'', 7-9/11/2008. 

 
 Επιχειρηµατικές Συναντήσεις του κλάδου ∆ηµητριακών & Σιτηρών µε εταιρείες Παρευξείνιων Χωρών, 

12-13/11/2008, Κίεβο. 
 

 Εκδήλωση Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας – Ρωσίας, 28/11/2008, Μόσχα. 
 

 Βράβευση του κ. Γεωργίου Γόντικα, Επίτιµου Προέδρου EFG Eurobank σε ειδική εκδήλωση από το 
ΙΟΒΕ, 15/12/2008. 

 
 12o Συνέδριο µε θέµα «Βιοµηχανική Ανάπτυξη στη Μεταβιοµηχανική Εποχή» από το Ινστιτούτο 
∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (Ι∆ΙΠ-ΠΥ), 28-29/5/2009. 
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