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Συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων ΣΕΒ – ΓΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ στα Γραφεία του ΣΕΒ, 
9 ∆εκεµβρίου 2009  

∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ για το Φορολογικό, 8 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης 

 

 
Σε συνέχεια της πρόσκλησης που απηύθυνε ο ΣΕΒ προς τη 
ΓΣΕΕ και τους άλλους Κοινωνικούς Εταίρους για διάλογο εν όψει 
του εθνικά κρίσιµου 2010, οι Κοινωνικοί Εταίροι συναντήθηκαν στα 
Γραφεία του ΣΕΒ, την Τετάρτη, 9 ∆εκεµβρίου 2009. Ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος σηµείωσε ότι η πρόσκλησή 
µας προς τη ΓΣΕΕ σε διάλογο είναι πολύ ευρύτερη της συνήθους 
διαπραγµάτευσης για τον κατώτατο µισθό. Είναι πρόκληση 
ευθύνης για τη συνυπογραφή ενός πραγµατικού κοινωνικού 
συµβολαίου από τις δυνάµεις εργασίας, που θα θωρακίζει τα 
κοινά τους συµφέροντα και θα διασφαλίζει την ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή. Θεωρώ ότι οι πρωτόγνωρες συνθήκες, 
επιβάλλουν πρωτόγνωρες δράσεις. Ο κ. ∆ασκαλόπουλος 

σηµείωσε ακόµη ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση θα πάρουν τον δρόµο τους µόλις η 
ΓΣΕΕ ολοκληρώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες κι εύχοµαι να καταλήξουν σύντοµα. Αλλά, η ουσία ενός 
κοινωνικού συµβολαίου για την αντιµετώπιση της κρίσης είναι να δώσουµε τα χέρια: 
 

 για ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης της οικονοµίας µας 
 για µια σειρά από µέτρα – ανάχωµα στα «λουκέτα» και τις απολύσεις 
 για την ενσωµάτωση της αδήλωτης απασχόλησης και την αποτελεσµατική καταπολέµηση της 

εισφοροδιαφυγής. » ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
«Η πρωτοβουλία µας για τη συνυπογραφή ενός Κοινωνικού Συµβολαίου µε τη ΓΣΕΕ και τους άλλους 
κοινωνικούς εταίρους, είναι ένα σήµα κινδύνου, ένα SOS, για τις δυνάµεις της εργασίας. Αντιµετωπίζουµε 
πρωτόγνωρες συνθήκες, που απαιτούν πρωτόγνωρες δράσεις.  Μαζί µπορούµε να χτίσουµε µία κοινή γραµµή 
άµυνας απέναντι στην κρίση που απειλεί τη δουλειά µας. Μαζί µπορούµε να χαράξουµε µια κοινή γραµµή 
συνεργασίας για να συµβάλουµε στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Η νέα υποβάθµιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας δεν πρέπει να σηµαίνει και άλλη υποβάθµιση της εθνικής παραγωγής και της εργασίας.» 
 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης  ∆ασκαλόπουλος, απαντώντας σε δηµοσιογραφικές ερωτήσεις για 
το φορολογικό, έκανε την ακόλουθη δήλωση, στις 8 ∆εκεµβρίου 2009: 
 
«Η οικονοµία και η κοινωνία χρειάζονται ένα σύγχρονο, σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο. Ο ΣΕΒ θα 
συνεργαστεί ενεργά µε την Κυβέρνηση για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος. Ένας βασικός 
στόχος, µία βασική ανάγκη δικαιοσύνης, είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Xρέος της Πολιτείας είναι 
να εντοπίσει πλέον όχι τους κατέχοντες που πληρώνουν, αλλά  τους έχοντες που δεν δηλώνουν.» 
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Πρόσκληση για διάλογο απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος 
προς τους Κοινωνικούς Εταίρους για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ), 18 Νοεµβρίου 2009 

Παρέµβαση ΣΕΒ στη συνεδρίαση της ΚΟ της Ν.∆, 15 ∆εκεµβρίου 2009  

 

 
Πρόσκληση σε διάλογο, µε στόχο την άµεση υπογραφή µίας νέας 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για το εθνικά κρίσιµο 2010, 
απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος 
προς τους προέδρους των κοινωνικών εταίρων, επισηµαίνοντας ότι 
οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης στην οικονοµία αποτελούν πρόκληση 
ευθύνης για τους κοινωνικούς εταίρους. Η συνυπογραφή, τώρα, 
µίας ρεαλιστικής και υπεύθυνης Συλλογικής Σύµβασης θα 
ισοδυναµεί µε ένα πραγµατικό κοινωνικό συµβόλαιο µε τεράστια 
οφέλη για την εθνική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή. 
 
Σύµφωνα µε το κείµενο της επιστολής: 

«Το 2009 ήταν µία επώδυνη χρονιά για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία.  Εκατοντάδες επιχειρήσεις 
έκλεισαν, χιλιάδες εργαζόµενοι έµειναν χωρίς δουλειά, η ιδιωτική οικονοµία δέχτηκε και δέχεται σκληρά 
πλήγµατα, η δηµόσια έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας. Το 2010 προαλείφεται ακόµη πιο δυσοίωνο για όλους.  
Η ύφεση θα συνεχισθεί, το χρέος και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα παραµείνουν δυσβάσταχτα. Οι 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα αντιµετωπίσουν περαιτέρω µείωση της ζήτησης, σε συνδυασµό µε 
χρηµατοδοτική στενότητα και αυξηµένο χρηµατοοικονοµικό κόστος. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι δυνάµεις 
της εργασίας – εργοδότες και εργαζόµενοι – καλούνται αυτονόητα να εισφέρουν στην οικονοµική σταθερότητα 
και στην επάνοδο σε συνθήκες κοινωνικής ασφάλειας και οικονοµικής ανάπτυξης. Το πρώτο και σηµαντικό 
εργαλείο κοινής µας ευθύνης είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
∆ιαβάστε παρακάτω τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ στα Η.Μ.Ε 
• ∆ήλωση Προέδρου ΣΕΒ, 19 Νοεµβρίου 2009 
• ∆ήλωση Προέδρου ΣΕΒ, 23 Νοεµβρίου 2009 
 

 
«Αυτή η χώρα, τούτη την ώρα, δεν έχει ανάγκη από µία κυβέρνηση και µία 
αντιπολίτευση, αλλά από µία ισχυρή κυβέρνηση και µία υπεύθυνη, σκιώδη κυβέρνηση. 
∆εν έχει ανάγκη από µηδενιστική κριτική και αλληλοµετάθεση ευθυνών, αλλά από 
πρωτοποριακές προτάσεις, ρεαλιστικές λύσεις, συναινετικές διαδικασίες, όταν και όπου 
πρέπει, εποικοδοµητική αντιπαράθεση, όταν και όπου χρειαστεί. Μόνον  έτσι θα 
ανακτήσει ο πολιτικός κόσµος  τη χαµένη του αξιοπιστία στη συνείδηση των πολιτών, 
αλλά και η χώρα τη χαµένη της αξιοπιστία διεθνώς.» Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, ο 
αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας στην παρέµβασή του κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην οποία 
είχαν κληθεί να µιλήσουν εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων. «Το ζητούµενο δεν 
είναι να βρούµε τα αίτια της κρίσης, τα γνωρίζουµε όλοι.», υπογράµµισε ο 
εκπρόσωπος του ΣΕΒ. «Ούτε να βρούµε τις ενδεδειγµένες λύσεις, είναι γνωστές και 
πολυσυζητηµένες. Το ζητούµενο είναι, αφού αποφασίσουµε ποια συγκεκριµένα µέτρα 

πρέπει να λάβουµε και ποιες προτεραιότητες πρέπει να θέσουµε, να τα εφαρµόσουµε µε συνέπεια, 
σταθερότητα και επιµονή. Όσο ο διάλογος γίνεται για το διάλογο, όπως µέχρι τώρα, υποβαθµίζουµε το µέλλον 
µας. Η απαρέγκλιτη έµφαση οφείλει, τώρα πλέον, να είναι στην αποτελεσµατικότητα και την εφαρµογή των 
λύσεων.»  ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Ο ΣΕΒ συµµετέχει στο διάλογο για το Ασφαλιστικό, 26 Νοεµβρίου 2009 

∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης: 
 «Η συλλογική µας άρνηση, µέχρι σήµερα, να πάρουµε ουσιαστικές αποφάσεις για το θέµα του ασφαλιστικού 
οδηγεί το σύστηµα στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ουσιαστικά ακυρώνει το Κράτος Πρόνοιας, ενώ 
επιβαρύνει το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας. Για να καταφέρουµε, ο διάλογος που ξεκινά σήµερα να 
οδηγήσει σε αποφάσεις, πρέπει η κυβέρνηση να δείξει έµπρακτη τόλµη και οι κοινωνικοί εταίροι έµπρακτη 
συµµετοχή και πραγµατική ειλικρίνεια.» Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δηµοσιογράφου συνέχισε: «Είπαµε 
στον Υπουργό ότι δε θεωρούµε ότι τίθεται θέµα αύξησης ορίων ηλικίας ή εισφορών εφόσον υπάρξει µείωση 
της σπατάλης, περιορισµός της εισφοροδιαφυγής και εφαρµογή των νόµων που ισχύουν σήµερα.» 

 

 
«Οι σύγχρονες επιχειρήσεις που εκφράζει ο ΣΕΒ είναι ο µοναδικός πυλώνας της οικονοµίας, η µοναδική 
κοινωνική οµάδα που, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ούτε επαιτεί ούτε απαιτεί ούτε απειλεί ούτε προτάσσει 
κόκκινες γραµµές ούτε κηρύσσει συντεχνιακούς πολέµους υπέρ των κεκτηµένων του. Με αυτό το πνεύµα 
αντιµετωπίζουµε –και αντιµετωπίζουµε πάντα– το ασφαλιστικό µας πρόβληµα. Ο ΣΕΒ ενδιαφέρεται, γιατί η 
ασφάλεια του εργαζόµενου είναι προϋπόθεση για τη συνεργασία στους χώρους εργασίας και προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη. Και γιατί µαζί µε τους εργαζόµενους είναι ο κύριος χρηµατοδότης του συστήµατος. Τα χρήµατα 
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι τα αποθεµατικά ζωής των δυνάµεων της εργασίας. 

 
 Υπό την ίδια έννοια, θεωρούµε το ασφαλιστικό ένα ανεξάρτητο, αλλά 
βασικό κεφάλαιο του κοινωνικού συµβολαίου, που έχουµε προτείνει 
στη ΓΣΕΕ και τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, ενόψει του εθνικά 
κρίσιµου 2010.» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος στη συνάντησή του µε τον Υπουργό Εργασίας & 
Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, στις 26 Νοεµβρίου 2009. 
«Εξ’ ορισµού ο ΣΕΒ συµµετέχει στο διάλογο για το ασφαλιστικό, θέση 
που εκφράστηκε και έµπρακτα και στην προηγούµενη ευκαιρία 
συζήτησης του ασφαλιστικού.», επεσήµανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.  
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης  ∆ασκαλόπουλος, σχετικά µε την εκπροσώπηση στο διάλογο για το 
Ασφαλιστικό απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,         
στις 3 ∆εκεµβρίου 2009, την ακόλουθη επιστολή: 
 
«Κύριε Υπουργέ, 
Όπως σας ενηµερώσαµε και προφορικά στην πρόσφατη συνάντησή µας, ο ΣΕΒ θα συµµετάσχει στον 
διάλογο για το ασφαλιστικό χωρίς προαπαιτήσεις και χωρίς προκαταλήψεις. Ο ΣΕΒ θα δώσει έµφαση 
όχι τόσο στην –πολλές φορές προσχηµατικώς- ζητούµενη ειλικρίνεια του διαλόγου, όσο κυρίως στην 
αποτελεσµατικότητά του, δηλαδή στη δυνατότητα να δηµιουργήσει συναντίληψη και συναινέσεις και να 
οδηγήσει σε αποφάσεις και εφαρµογή λύσεων. Το ασφαλιστικό είναι το µείζον θέµα των επόµενων 
γενεών. Η διαρκής πρόοδος προς την επίλυσή του είναι προς το συµφέρον της κοινωνίας µας και 
ευθύνη όλων µας, χωρίς εξαίρεση. Το ασφαλιστικό πρέπει να πάψει να είναι πρόβληµα και πρέπει να 
ξαναγίνει η λύση για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ ορίζει ως 
εκπρόσωπό του στον διάλογο για το ασφαλιστικό τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του κ. 
Χαρίτωνα Κυριαζή και προτείνει ως πρόεδρο της Επιτροπής τον καθηγητή κ. Σάββα Ροµπόλη, 
Επιστηµονικό ∆ιευθυντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος» 
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Επίσκεψη του Προέδρου της BUSINESSEUROPE κ. Jürgen R. Thumann στην Αθήνα,  
16 Νοεµβρίου 2009 

 

 
Βασική προϋπόθεση για να ξαναµπεί η χώρα µας σε αναπτυξιακή 
τροχιά είναι να ξαναγίνει ευνοϊκή για επενδύσεις, προσελκύοντας 
ταυτόχρονα και άµεσες ξένες επενδύσεις –από την Ευρώπη και από 
όλον τον κόσµο– που θα καλύψουν την ανεπάρκεια των εγχώριων 
πόρων, θα διευρύνουν την οικονοµική δραστηριότητα και θα 
προσδώσουν αναπτυξιακή δυναµική στην οικονοµία µας.  Αυτό ήταν το 
βασικό αντικείµενο της συνάντησης του Προέδρου της 
BUSINESSEUROPE κ. Jürgen R. Thumann και του Προέδρου του 
ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου µε τον Υπουργό Οικονοµικών        
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της επίσκεψης στην Αθήνα του επικεφαλής της Ένωσης Βιοµηχανικών 

και Εργοδοτικών Συνδέσµων της Ευρώπης (BUSINESSEUROPE). Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 
υπογράµµισε ότι ο Ευρωπαίος και ξένος επενδυτής είναι απαραίτητοι σύµµαχοι για την εθνική ανάπτυξη, 
καθώς η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να πετύχει τους αναγκαία υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και να επωφεληθεί 
της παγκόσµιας ανάπτυξης χωρίς ξένες επενδύσεις.   

Για να αντισταθµίσουµε τη σηµερινή µας υστέρηση στο διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον, οφείλουµε να δηµιουργήσουµε ένα 
ανταγωνιστικό θεσµικό πλαίσιο για την υποδοχή, προώθηση και 
υλοποίηση άµεσων ξένων επενδύσεων, που θα φέρουν 
τεχνολογία και τεχνογνωσία και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας, παρατήρησε ο κ. ∆ασκαλόπουλος. Η γραφειοκρατία, η 
πολυνοµία, η φορολογική αστάθεια, αλλά και η αντίληψη που 
διέπει ορισµένες κοινωνικές οµάδες –τόνισε ακόµη ο κ. 
∆ασκαλόπουλος– είναι οι κύριοι αντιεπενδυτικοί, 
αντιαναπτυξιακοί παράγοντες, που πρέπει να αντιµετωπιστούν 
άµεσα και αποτελεσµατικά, ώστε να µπορέσει η χώρα να 
αξιοποιήσει τα υπαρκτά και σηµαντικά συγκριτικά της 
πλεονεκτήµατα. Ο κ. Jürgen R. Thumann κατά την παραµονή 
του στην Αθήνα συναντήθηκε επίσης µε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΣΕΒ και στελέχη του, καθώς και µε δηµοσιογράφους και συζήτησαν θέµατα της ατζέντας της 
Λισαβόνας, που σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε., την ενίσχυση της 
ενιαίας παρουσίας της στο παγκόσµιο προσκήνιο, τη διεύρυνση, τις προοπτικές των χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης και τη συνεισφορά των επιχειρήσεων στην αντιµετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων. 
∆ιαβάστε εδώ τις σχετικές δηλώσεις προς τα Η.Μ.Ε.  
 

Ο ΣΕΒ είναι µέλος της Ένωσης Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων 
της Ευρώπης (BUSINESSEUROPE), του κορυφαίου ανεξάρτητου οργανισµού 
που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Με την ιδιότητά του αυτή, 
συµµετέχει στις Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας της Ένωσης Βιοµηχανικών 
και Εργοδοτικών Συνδέσµων της Ευρώπης. Η BUSINESSEUROPE σήµερα 
αριθµεί ως µέλη 40 εθνικούς βιοµηχανικούς και εργοδοτικούς Συνδέσµους, 

από 34 χώρες της Ευρώπης, εκπροσωπώντας πάνω από 20 εκατοµµύρια µικρές, µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις. Από το 1957, η BUSINESSEUROPE προωθεί τα συµφέροντα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. 

mailto:pressoffice@sev.org.gr
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1629&mid=8&lang=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.14 

∆εκέµβριος 2009 

Συνάντηση του ΣΕΒ µε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής, 11 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ µετά την 
ολοκλήρωση της συνάντησης: 
 «Είχαµε µε την Υπουργό και τους συνεργάτες 
της µια εγκάρδια και ουσιαστική συζήτηση. 
∆ιαπιστώσαµε την κοινή βούληση Κράτους 
και επιχειρηµατικότητας να συνεργαστούν µε 
στόχο µία Ελλάδα καθαρής ανάπτυξης. 
Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒ για την έξοδο 
από την κρίση είναι η βιώσιµη ανάπτυξη –
ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή και σεβασµό 
στο περιβάλλον.» 
 

Η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη στο Γενικό 
Συµβούλιο του ΣΕΒ, 8 ∆εκεµβρίου 2009 

 

 
Συνάντηση εργασίας είχαν ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος και µέλη της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, στο Υπουργείο, την 
Τρίτη, 8 ∆εκεµβρίου 2009. Στη συνάντηση αυτή 
συµµετείχαν από τη διοίκηση του ΣΕΒ, ο κ. Ευθύµιος 
Βιδάλης, Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη και µέλος του ∆Σ του ΣΕΒ, καθώς 
επίσης τα µέλη του ∆Σ του ΣΕΒ και του ∆Σ του 
Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, κκ.: 
∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος και Αναστάσιος 
Καλλιτσάντσης. Από πλευράς Υπουργείου µετείχαν η 
Υπουργός κ. Τίνα Μπιρµπίλη, οι Υφυπουργοί κκ.: 
Γιάννης Μανιάτης και Θάνος Μωραΐτης, καθώς και οι Γεν. Γραµµατείς κ. Μαρία Καλτσά και κ. Κώστας 
Μαθιουδάκης και η Ειδική Γραµµατέας Μαργαρίτα Καραβασίλη. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην τοποθέτησή του 
σηµείωσε: «Ο ΣΕΒ πιστεύει και προσβλέπει στη συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ για την επίλυση όλων αυτών των 
προβληµάτων –µε αναφορά στα επιστηµονικά δεδοµένα και όχι την τάση δαιµονοποίησης των επιχειρήσεων, 
που συχνά παρατηρείται.  Είναι, δε, σε θέση να βοηθήσει µε τρόπο ουσιαστικό –προσφέροντας ιδέες, και 
λύσεις, καθώς και θέτοντας στη διάθεση του νέου Υπουργείου τα στελέχη, τους επιστήµονες, τους έµπειρους 
µάνατζερ, που ήδη δουλεύουν στις τρεις σηµαντικές επιστηµονικές οµάδες εργασίας που διαθέτει από καιρό –
για τη χωροταξία, το περιβάλλον και την ενέργεια.» ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

 

«Χωρίς ανάπτυξη δεν θα µπορέσουµε να λύσουµε κανένα από 
τα διαρθρωτικά µας προβλήµατα. Με ανάπτυξη, και οι λύσεις 
θα είναι µόνιµες και η κοινωνική συνοχή θα διασφαλιστεί.». 
Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος προσφωνώντας την Υπουργό Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη στο 
πλαίσιο της συνάντησής της µε το Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ.   

Και πρόσθεσε: «Πρωταρχικό ρόλο για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση θα έχει η ιδιωτική πρωτοβουλία, µέσα από 

ιδιωτικές επενδύσεις, βοηθούµενες από παραγωγικές ξένες επενδύσεις, που 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη.» Ο κ. ∆ασκαλόπουλος υπογράµµισε, 
επίσης, ότι: «Η συζήτηση για τον καθορισµό των αναπτυξιακών λεωφόρων του 
µέλλοντός µας, πρέπει να ξεκινήσει οργανωµένα και να περιλάβει όλους τους 
οικονοµικούς και κοινωνικούς συντελεστές –να γίνει, τώρα, κύριο θέµα του 
εθνικού κοινωνικού διαλόγου. Σκοπός είναι να περιγράψουµε τις νέες 
κατευθύνσεις, τους νέους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα δώσουν 
την προστιθέµενη αξία, τις δουλειές και τα εισοδήµατα του αύριο, καθώς και τις  
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Πρόταση του ΣΕΒ για σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας και 
την κοινωνία της γνώσης, 11 Νοεµβρίου 2009  

∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου υποδεχόµενος την Υπουργό 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 8 ∆εκεµβρίου 2009: 

«Για να έρθει η ανάκαµψη πρέπει να δώσουµε αναπτυξιακά φτερά στη χώρα 
µας.  Πρέπει να περάσουµε από την άµυνα στην επίθεση, από τα δανεικά στις επενδύσεις.  Ήρθε η 
ώρα να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις που θέλουν να τολµήσουν, να καινοτοµήσουν, να 
επενδύσουν. Υπάρχει εθνική επιχειρηµατική τάξη ικανή να εγγυηθεί µία ισχυρή και ανταγωνιστική 
Ελλάδα.» 

 
οριζόντιες πολιτικές, που θα κινητοποιήσουν τα κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναµικό να εκµεταλλευθούν τις 
νέες ευκαιρίες.» ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 

«Η παραγωγή πτυχιούχων ανέργων 
εικονογραφεί την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού 
µας συστήµατος. Η µετατροπή του πτυχίου σε 
εισιτήριο για µία θέση στο ∆ηµόσιο σηµατοδοτεί 
την υποβάθµιση της ελληνικής παιδείας.» Αυτό 
τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος, στη συνάντηση που είχαν, 
στις 11 Νοεµβρίου 2009, αντιπροσωπεία του 
ΣΕΒ, στην οποία µετείχαν τα µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, κ.κ.: Χάρης 
Κυριαζής, Θεόδωρος Φέσσας και Βαρβάρα 
Βερνίκου, µε την Υπουργό Παιδείας,        ∆ια 
Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων κ. Άννα 
∆ιαµαντοπούλου.  
Ως σηµαντική παράµετρο µίας εκπαιδευτικής 

αλλαγής, ο ΣΕΒ προτείνει την εισαγωγή του µαθήµατος της επιχειρηµατικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθµίδες µε τη συνεργασία των ακαδηµαϊκών και επιχειρηµατικών φορέων. Η σύνδεση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µε την αγορά εργασίας και την κοινωνία της γνώσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον 
εκσυγχρονισµό και την αναβάθµισή του, έτσι ώστε να εξοπλίζει τη νέα γενιά µε ουσιαστικά προσόντα, γνώση 
και ικανότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ προτάσσει την ανάγκη: 

 
 Να προσαρµοστεί το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών µε στόχο την ανάπτυξη ειδικοτήτων αιχµής που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 Να ανασχεδιαστούν και να αναβαθµιστούν τα προγράµµατα για τη δια βίου µάθηση και την επαγγελµατική 
κατάρτιση ώστε να καταστούν αποτελεσµατικά µέσα θωράκισης της απασχόλησης. 

 Να λειτουργήσει ουσιαστικά το ΕΣΣΕΕΚΑ - Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης µε την Απασχόληση, το οποίο παίζει κρίσιµο ρόλο τόσο στη διασύνδεση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µε την αγορά εργασίας όσο και στη δια βίου µάθηση. 
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Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Παρευξείνιο 
Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα: “Seizing new investment and trade opportunities  
in the Black Sea and Caspian in the Post Crisis Era” , 12 και 13 Νοεµβρίου 2009 

Συµµετοχή ΣΕΒ στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Στη σκιά ενός Στελέχους»,   
24 Νοεµβρίου 2009 

 
 Να καθιερωθεί η άµεση συνεργασία των Γραφείων ∆ιασύνδεσης και Επιχειρηµατικότητας των ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η εµβέλεια και η αποτελεσµατικότητα του θεσµού αυτού 

            ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

               
Ο ΣΕΒ, µε δεδοµένη τη δέσµευσή του στην οργανική επανασύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, 
διαµέσου του «µπολιάσµατος» της Παιδείας µε το πνεύµα της σύγχρονης 
επιχειρηµατικότητας, συµµετείχε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Στη σκιά ενός Στελέχους»,  το οποίο συντονίζεται 
από το Σωµατείο «Επιχειρηµατικότητα Νέων». Τους 24 µαθητές της Α’ 
Λυκείου του Α’ Τοσιτσείου Αρσακείου Εκάλης, που επισκέφθηκαν         
στις 20 Νοεµβρίου 2009, τα γραφεία του ΣΕΒ, υποδέχτηκε ο Γενικός 
∆ιευθυντής του ΣΕΒ κ. ∆ιονύσης Νικολάου. Μετά την ολοκλήρωση  

ανοικτής συζήτησης, οι µαθητές ξεναγήθηκαν στα γραφεία του ΣΕΒ και ήλθαν σε επαφή µε στελέχη της 
Υπηρεσίας, τα οποία τους παρουσίασαν τις δραστηριότητες κάθε δικτύου/µονάδας, την οργάνωση και 
λειτουργία του ΣΕΒ καθώς και το ρόλο του στην προώθηση των ζητηµάτων της επιχειρηµατικότητας. 
 

Στο επίκεντρο οι τάσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης των οικονοµιών της Μαύρης Θάλασσας, της 
Κασπίας και του Καυκάσου τα επόµενα χρόνια  
 

Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ, 12 και 13 
Νοεµβρίου 2009, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και µε την υποστήριξη της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης 
Ευξείνου Πόντου, του Invest in Greece και του UNDP (Aναπτυξιακό Πρόγραµµα 
Ηνωµένων Εθνών). Στόχος του Φόρουµ ήταν να αναλυθούν οι τάσεις και οι 
προοπτικές ανάπτυξης των οικονοµιών  των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, της 
Κασπίας και του Καυκάσου τα επόµενα χρόνια, καθώς και οι συγκεκριµένοι τοµείς 

επενδυτικού ενδιαφέροντος που δηµιουργούν νέες ευκαιρίες. Στην έναρξη της εκδήλωσης παρευρέθησαν ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σπύρος Κουβέλης και ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης. Στην εναρκτήρια οµιλία του, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ & Επικεφαλής 
∆ιεθνών ∆ράσεων και Πρόεδρος της UBCCE κ. Θανάσης Λαβίδας υπογράµµισε το γεωστρατηγικό ρόλο της 
περιοχής στην παγκόσµια οικονοµία λόγω της πληθώρας των ενεργειακών πόρων, των υποδοµών για τη 
µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τη ∆ύση και τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Σύµφωνα µε τις εισηγήσεις στο Φόρουµ, οι περισσότερες από τις χώρες 
της περιοχής αυτής -παρά την παγκόσµια οικονοµική κρίση- επιδιώκουν να δηµιουργήσουν ευνοϊκό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον δίνοντας χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ισχυροποιώντας θεσµούς, 
απελευθερώνοντας κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας και εισάγοντας τεχνογνωσία. Το 3ο UBCCE Φόρουµ 
διοργανώθηκε φέτος για πρώτη φορά στη χώρα µας, στο πλαίσιο της Προεδρίας, που ασκεί στην Ένωση 
Παρευξεινίων Εργοδοτικών Φορέων (Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises - UBCCE), 
ο ΣΕΒ, µετά την πρόσφατη εκλογή του κ. Θανάση Λαβίδα το 2008. 
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας του κ. Θανάση Λαβίδα, Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, Επικεφαλής ∆ιεθνών 
∆ράσεων και Προέδρου της UBCCE  
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Ο ΣΕΒ φέτος τα Χριστούγεννα αποφάσισε αντί της αποστολής ευχετήριων καρτών στα µέλη και τους 

συνεργάτες του να διαθέσει χρηµατικό ποσό για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 

Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις "Η ΠΙΣΤΗ".  

 
Ο  Σύλλογος ιδρύθηκε το 1993 -από τους ίδιους τους γονείς που βρέθηκαν στο Νοσοκοµείο Παίδων «η Αγία 

Σοφία»- και µέσα  από τη λειτουργία του, επιδιώκει µεταξύ άλλων, την ψυχική και οικονοµική στήριξη των 

οικογενειών µε παιδί που πάσχει από καρκίνο, καθώς και την υποστήριξη του έργου των ιατρών, 

νοσηλευτριών και του λοιπού προσωπικού των Αιµατολογικών - Ογκολογικών Κλινικών και της Μονάδας 

Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και το έργο του Συλλόγου «Η ΠΙΣΤΗ», µπορείτε να 

αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της, στη δ/νση: www.pisti.gr  

 

Ο ΣΕΒ σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένο το Νέο Έτος 
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