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Ανοικτό Φόρουµ 09 µε τίτλο: «Η κρίση που µας απειλεί, η κρίση που µας προκαλεί» 
διοργανώνει ο ΣΕΒ, την Τρίτη, 7 Απριλίου 2009, στο ξενοδοχείο Divani Caravel 

 
Το e-forum περιµένει 
 τα σχόλιά σας στο 

www.anoiktoforum.gr 
 

 

 
Το Ανοικτό Φόρουµ 09 επιδιώκει να αναδείξει τους κινδύνους και τις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει η χώρα µας, όχι µόνο από την παγκόσµια κρίση, αλλά και 
λόγω της χρόνιας ολιγωρίας της να προχωρήσει στον εκσυγχρονισµό της. Το 
ΑΦ 09 αναλύεται, µε αναφορά σε τρία βασικά θέµατα, που θα τα 
διαπραγµατευθούν αντίστοιχες Οµάδες Εργασίας, µε βάση το ακόλουθο 
πλαίσιο: 
 
 

 Οµάδα Εργασίας Ι:  ∆ιεθνής Υποβάθµιση ή Εθνική Μεταρρύθµιση; 
 Οµάδα Εργασίας ΙΙ: Η Κρίση των Θεσµών 
 Οµάδα Εργασίας ΙΙΙ: Κρίση, Πολιτικό Σύστηµα και Κοινωνία 

 
Οι τρεις οµάδες εργασίας θα συνέλθουν, αµέσως µετά την έναρξη εργασιών του Ανοικτού Φόρουµ, σε 
παράλληλες συνεδριάσεις, που θα διαρκέσουν από τις 12:00 έως τις 15:00.  Η Ολοµέλεια του Φόρουµ θα 
συνέλθει στις 16:00 και θα ξεκινήσει µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων των τριών οµάδων εργασίας.  
Θα ακολουθήσουν δύο πάνελ ανοικτού διαλόγου, ως εξής: 
 

 Πάνελ Ι:  µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και µε θέµα:  
                      «Οι κοινωνικοί εταίροι απέναντι στην κρίση:  θεατές ή πρωταγωνιστές;». 
 Πάνελ ΙΙ: µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του πολιτικού κόσµου και µε θέµα:  

                      «Ο αδύνατος εκσυγχρονισµός:  η κοινωνία δεν θέλει ή οι πολιτικοί δεν µπορούν;». 
 
Με την πεποίθηση ότι ο ΣΕΒ, µε την πρωτοβουλία του αυτή, συµβάλλει στην προσπάθεια για τη διαµόρφωση 
ενός ανοικτού, δηµόσιου διαλόγου, που αφορά στο κοινό µας µέλλον, προσβλέπουµε στη θετική ανταπόκριση 
και ενεργό συµµετοχή σας. 
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Σηµεία Τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στη συνάντηση 
των Κοινωνικών Εταίρων, ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ, 18/2/09 

 
 

 
 
Στο πλαίσιο της συνάντησης των Κοινωνικών Εταίρων, που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΓΣΕΕ, την 
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος υπογράµµισε µεταξύ 
άλλων, τα εξής: 

 
• Απέναντι στη σηµερινή πρωτοφανή κρίση δεν έχουµε την 

πολυτέλεια να είµαστε κοινωνικοί ανταγωνιστές. Πρέπει να 
λειτουργήσουµε όχι απλώς ως κοινωνικοί εταίροι αλλά ως 
κοινωνικοί συνεταίροι. Οφείλουµε και µπορούµε να 
διατυπώσουµε κοινές θέσεις, να αναλάβουµε κοινές 
πρωτοβουλίες, να επιβάλουµε από κοινού ολοκληρωµένα 
µέτρα για την έξοδο από την κρίση µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος. Μόνο ένα τέτοιο κοινό µέτωπο των δυνάµεων 
της εργασίας και της παραγωγής µπορεί να εγγυηθεί ότι 
η κοινωνία µας θα αντιµετωπίσει την κρίση ενωµένη και όχι 
διχασµένη. 

 
• Βασική µας θέση αρχής είναι ότι πρέπει να θωρακίσουµε τα εργασιακά δικαιώµατα, στη βάση του 

ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο είναι ισχυρό και επαρκές. Είµαστε αντίθετοι στη νοµοθέτηση 
της όποιας ελαστικοποίησης των υφιστάµενων κανόνων. Εξάλλου, οι περιπτώσεις καταστρατήγησης 
των νόµων µπορούν να προληφθούν µε ενίσχυση των εποπτικών µέσων - την οποία και θα 
στηρίξουµε. Η θωράκιση της αξιοπρέπειας της εργασίας είναι βασική παράµετρος της 
κοινωνικής συνοχής. 

 
• Εκείνο που θέλω ακόµη να τονίσω είναι ότι η ανασφάλεια ή και η αγωνία της επιβίωσης δεν κάνει 

διάκριση µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. Η µεγάλη µάζα των επιχειρήσεων καλείται στην κρίση 
αυτή να…τετραγωνίσει τον κύκλο: πρέπει να λειτουργήσει σε συνθήκες µείωσης των πωλήσεων και 
αύξησης του κόστους, κατά τρόπον ώστε και τη βιωσιµότητα της εταιρείας να εξασφαλίσει και τις θέσεις 
εργασίας να διαφυλάξει. Στο πλαίσιο αυτό, οι απολύσεις είναι για την επιχείρηση αναγκαστικό 
µέτρο έσχατης ανάγκης και όχι αβασάνιστη επιλογή. 

 
• Σήµερα είµαστε µαζί, εδώ, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι προκειµένου να διαµορφώσουµε ένα κοινό µέτωπο 

κόντρα στις συνέπειες της κρίσης, που θα ενταθεί µέσα στους επόµενους µήνες. Πέρα από τις 
επιµέρους διαφορές µας, το κοινό µας συµφέρον επιβάλλει κοινή πορεία: για την προστασία της 
εργασίας, για την αναπτυξιακή ανάκαµψη, για την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο. ∆εν λέω ότι δεν θα 
υπάρχει κόστος, για όλους, από την κρίση που ουσιαστικά µόλις ξεκίνησε. Το θέµα είναι η 
ελαχιστοποίησή του και η δίκαιη κατανοµή του. 
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«Νοµίζω ότι η σηµερινή συνάντηση και η συζήτηση που ξεκίνησε 
σήµερα, επιβλήθηκαν από την πραγµατικότητα. Μπροστά στις 
πρωτοφανείς συνθήκες που αντιµετωπίζουµε δεν µπορεί να 
είµαστε κοινωνικοί ανταγωνιστές, πρέπει να είµαστε κοινωνικοί 
εταίροι, έως και συνεταίροι. Οφείλουµε και µπορούµε να βρούµε 
λύσεις, να αναλάβουµε κοινές δράσεις για να ελαχιστοποιήσουµε τις 
συνέπειες της κρίσης. Νοµίζω σήµερα, βρήκαµε πολλά σηµεία 
σύγκλισης και κανένα σηµείο ουσιαστικής διαφωνίας. Το Μόνιµο 
Βήµα ∆ιαλόγου, που έχουµε θεσµοθετήσει και που ξεκινάει θα είναι το 
εφαλτήριο για να βρούµε κοινές δράσεις και κοινές προτάσεις». 

 
 
Απαντώντας, σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων µετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, δήλωσε: 

 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Ο Υπουργός Επικρατείας & Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Dr. Nazim Ekren 
επίσηµος προσκεκληµένος του ΣΕΒ στο πλαίσιο του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου 
Ελλάδας – Τουρκίας, 17/2/09 

Τους τρόπους ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηµατικότητας συζήτησαν, 
σε συνάντησή τους, ο Πρόεδρος και τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, µε τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, 12/2/09 

 

 
Γεύµα εργασίας µε επίσηµο προσκεκληµένο τον Υπουργό 
Επικρατείας και Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Dr. Nazim 
Ekren, διοργάνωσε, την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009,  ο ΣΕΒ, σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
των δράσεων του ΣΕΒ και του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-
Τουρκίας, µε την ευκαιρία της παρουσίας στην Αθήνα πολυάριθµης 
τουρκικής αποστολής επιχειρηµατικών και οικονοµικών παραγόντων για τα 
εγκαίνια υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα της τουρκικής τράπεζας, ZIRAAT 
BANK. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών,         

κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,       
κ. Τάκης Αράπογλου, ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της EUROBANK, κ. Νίκος Καραµούζης, 
στελέχη ελληνικών τραπεζών και µέλη του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου.  
 
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε χαιρετισµό από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. 
ΣΕΒ & Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων, κ. Θανάση Λαβίδα, ο οποίος 
τόνισε ότι οι επιχειρηµατίες της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν 
πρωτοπορήσει σε δύσκολες εποχές, χτίζοντας οικονοµικές γέφυρες, 
που συνέβαλαν στην προσέγγιση και τη βελτίωση του γενικότερου 
κλίµατος µεταξύ των δύο χωρών. Οι εµπνευσµένοι πολιτικοί, όπως 
υπογράµµισε, µπορούν να τοποθετήσουν τους πυλώνες στο 
οικοδόµηµα των διµερών  σχέσεων, οι διορατικές και τολµηρές 
επιχειρήσεις, όµως είναι εκείνες που εναποθέτουν το ‘’ατσάλινο 
κέλυφος’’ της βιώσιµης, αναπτυξιακής και αµοιβαία επωφελούς 
συνεργασίας.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009, ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒ, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 15 χρόνια επιτυχηµένης δραστηριότητας στα Βαλκάνια. Μέσω των 
επιχειρήσεων αυτών, η Ελλάδα έχει καταστεί περιφερειακή οικονοµική δύναµη. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να 
πέσουµε στην παγίδα του οικονοµικού εθνικισµού, αλλά να διαφυλάξουµε το εθνικό αυτό κεκτηµένο». 
 
Ο κ. ∆ασκαλόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, σε µελέτη του ΙΟΒΕ, όπου καταδεικνύεται, ότι η επιτυχηµένη 
επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στην παραδοσιακή οικονοµική µας ενδοχώρα της Ν.Α Ευρώπης, είχε 
ως αποτέλεσµα την επιτάχυνση των εξαγωγών τους και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ίδια την 
Ελλάδα.   

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1517&mid=8&lang=gr
www.sev.org.gr
mailto:pressoffice@sev.org.gr


   

 
 
ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών                                                Email: pressoffice@sev.org.gr                          
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                
Τηλ. 211 5006 000 - Fax. 210 3222 929 

 
Newsletter  Νο. 9 
Φεβρουάριος 2009 

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Μακράς Πνοής για την αντιµετώπιση της κρίσης πρότεινε µε 
επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, 3/2/09 

Οµιλία του βραβευµένου µε το Νόµπελ Οικονοµίας 2008, Paul Krugman, σε ηµερίδα µε 
θέµα ''The Financial Crisis: Managing in Challenging Times'', που διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του ΣΕΒ, 18/3/09 

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

 

H   ουσιαστική αντιµετώπιση της κρίσης προϋποθέτει βαθιές τοµές στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος µακράς πνοής, επισηµαίνει σε επιστολή που απέστειλε την Πέµπτη, 29 Ιανουαρίου 2009, στον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος. Οι σηµερινές περιστάσεις – σηµειώνει ο κ. ∆ασκαλόπουλος - υπαγορεύουν ένα µείγµα 
οικονοµικής πολιτικής µε άµεσα µέτρα κοινωνικής στήριξης και αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.  Τα µέτρα 
στήριξης αναπόφευκτα θα επιβαρύνουν τον ήδη προβληµατικό Προϋπολογισµό. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, 
όµως, αν υποβληθούν άµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίσουν να υλοποιούνται άµεσα και 
αποτελεσµατικά θα προσδώσουν στη χώρα µας την απαραίτητη αξιοπιστία ώστε να προσφεύγει στο διεθνή 
δανεισµό, απαλλαγµένη από τους επαχθείς όρους που της επιβάλλονται σήµερα.  
 
Πεποίθηση µας είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την κρίση χωρίς την 
ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασµό της πολιτικής και στην εφαρµογή των µέτρων. 
Γι’ αυτό ο ΣΕΒ καταθέτει ένα πλαίσιο µέτρων µε αναφορά σε τέσσερις άξονες: τη στήριξη των κοινωνικά και 
οικονοµικά πιο ευάλωτων οµάδων, την προστασία της απασχόλησης, την αναθέρµανση της οικονοµίας 
και την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών. 
 
Καταλήγοντας στην επιστολή ο κ. ∆ασκαλόπουλος τονίζει ότι: «ο ΣΕΒ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε τα µέλη του να συµβάλουν στη διατήρηση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεών τους 
στην Ελλάδα, για να βγει η χώρα από την κρίση δυνατή και ενωµένη». 

∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της επιστολής 

 

 
 
Ο βραβευµένος µε το Νόµπελ Οικονοµίας 2008, καθηγητής, Paul Krugman έρχεται 
στις 18 Μαρτίου, στην Αθήνα καλεσµένος από την εκπαιδευτική - συµβουλευτική 
εταιρεία Πρόθεση Α.Ε. για να συµµετάσχει σε συνέδριο για τη ∆ιεθνή Οικονοµική 
Κρίση, που τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Το θέµα του Συνεδρίου είναι: ''The 
Financial Crisis: Managing in Challenging Times'' και θα πραγµατοποιηθεί στο 
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Μαζί του θα µιλήσουν ο Καθηγητής 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονοµίας του London School of Economics, Willem Buiter 
και ο Αρχισυντάκτης ∆ιεθνών Υποθέσεων των Financial Times, Quentin Peel. 
 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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