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Ολοκληρώθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις εισηγµένες 
ί

«Ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεργασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να 
βρούµε βιώσιµες λύσεις» ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος µετά τη συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων µε την Υπουργό Εργασίας 
κα Λούκα Κατσέλη, 9 Ιανουαρίου 2011 

«Η χώρα βρίσκεται σε µία δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία και έχει 
µπροστά της ένα κρίσιµο τρίµηνο. Όλοι οι πολιτικοί φορείς καθώς και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα κριθούν µε µέτρο την ευθύνη που θα επιδείξουν και τη 
συµβολή τους στο ξεπέρασµα της κρίσης. Ο ουσιαστικός διάλογος και η 
συνεργασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να βρούµε βιώσιµες λύσεις.  
Αυτό είναι το νόηµα της παρουσίας µας σήµερα εδώ και είναι θετικό ότι 
µονιµοποιούµε αυτή τη συνεργασία. Οι περιστάσεις εναποθέτουν σήµερα 
αυξηµένο λόγο και ρόλο στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι βιώνουν από 
πρώτο χέρι την οικονοµική και κοινωνική κρίση.» 

 
Ολοκληρώθηκε και µπορεί να υιοθετηθεί και να τεθεί άµεσα σε εφαρµογή ο  
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που κατάρτισε ο ΣΕΒ για τις 
εισηγµένες εταιρείες. Ο ΣΕΒ ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία µε σκοπό την 
ενίσχυση της διαφάνειας στην ελληνική επιχειρηµατική αγορά και την εναρµόνισή της 
µε τις βέλτιστες πρακτικές, που ισχύουν στις χώρες του ΟΟΣΑ, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και παγκοσµίως. Ο Κώδικας είναι προσαρµοσµένος στη νοµοθεσία και 
στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα και έχει συνταχθεί µε βάση την αρχή 
της «συµµόρφωσης» ή «εξήγησης», περιλαµβάνοντας έτσι θέµατα, που ξεπερνούν 
τους υπάρχοντες νόµους και κανόνες. Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ 
αποτελεί ένα εργαλείο για τη συµµόρφωση των εισηγµένων εταιρειών στον Ν. 
3873/2010  και την υποβολή της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Το τελικό κείµενο του Κώδικα, ο οποίος αποτέλεσε αντικείµενο ανοικτής 
διαβούλευσης, για περισσότερο από τέσσερις εβδοµάδες, έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΒ www.sev.org.gr . Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
κ. Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης συνεχάρη τον ΣΕΒ για την πρωτοβουλία αυτή µε 
επιστολή του στην οποία υπογραµµίζει: «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χαιρετίζει την 
προσπάθεια αυτή του ΣΕΒ για την υιοθέτηση του Κώδικα και την οικειοθελή εφαρµογή 
του από τις εισηγµένες εταιρίες. Σύµφωνα µε το ν. 3873/2010, οι διοικήσεις των 
εισηγµένων εταιριών οφείλουν να παράσχουν ενηµέρωση προς τους µετόχους τους 
αναφορικά µε τις αρχές και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν.  
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ παρέχει µια σηµαντική υπηρεσία στις εισηγµένες εταιρίες και 
στους µετόχους τους θέτοντας στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης που διασφαλίζει τα συµφέροντα των µετόχων και διευκολύνει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους». Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΣΕΒ για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και 
την επάνοδο της οικονοµίας σε συνθήκες ανάπτυξης. Ο ΣΕΒ εκτιµά, ότι η υιοθέτηση του Κώδικα θα αυξήσει 
σηµαντικά την εµπιστοσύνη των εγχώριων και διεθνών επενδυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης 
θα ενισχύσει τη φήµη, την αντικειµενική µεταχείρισή τους και τη σχέση τους µε την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 
 
*Στη φωτογραφία η κα Σοφία Κουνενάκη - Εφραίµογλου, Ταµίας, Αρµόδιο Μέλος ∆Σ ΣΕΒ, Επικεφαλής των Οµάδων 
Εργασίας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου ΣΕΒ 
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Τοποθέτηση ΣΕΒ για τα κλειστά επαγγέλµατα, 20 Ιανουαρίου 2011 

Παρέµβαση του Προέδρου του ΣΕΒ στο Harvard Business School Club Ελλάδος µε θέµα: 
«Το µέλλον του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: O Πυρήνας απέναντι στην 
Περιφέρεια», 20 Ιανουαρίου 2011 

 
 

 
 «Όλα τούτα τα χρόνια, η Ελλάδα είχε ασπαστεί ένα πολύ βολικό ευρωπαϊκό 
«ιδεώδες», που ισοδυναµούσε µε την παροχή άφθονων και ανεξέλεγκτων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και επιδοτήσεων προς όφελος του ελληνικού 
πελατειακού συστήµατος.  Σπατάλησε, έτσι, πόρους που είχαν ως στόχο να 
τη φέρουν πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.  Αν και µέλος της Ευρώπης, 
παραµείναµε ξένοι προς το ευρωπαϊκό εργασιακό ήθος και οργάνωση. Γι’ 
αυτό και ο ευρωσκεπτικισµός βρήκε πρόσφορο έδαφος µόλις οι εταίροι µας 
έγιναν δανειστές µας.  Για τον ίδιο λόγο, το Μνηµόνιο προκαλεί τόσο 
φανατικές αντιδράσεις από τόσα βαθιά ριζωµένα συµφέροντα: επιτάσσει την 
αναγκαστική προσαρµογή του ελληνικού πολιτικοοικονοµικού συστήµατος 

στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.  Η Ελλάδα καλείται να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος στην ουσία και 
όχι µόνο κατ’ όνοµα.  Ειδάλλως, δεν θα υπάρχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. 
 
Ο κόσµος άλλαξε ριζικά.  Και θα συνεχίσει να αλλάζει. Η Ευρώπη δεν µπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς.  Η Ευρώπη πρέπει να προλάβει τις εξελίξεις.  Πρέπει να ξεφύγει από 
τις ανώφελες έριδες για το πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ χρειάζονται για τη στήριξη της άσωτης περιφέρειας και 
υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει τα χρήµατα αυτά να καταβληθούν.  Πρέπει να βρει το όραµα, την 
πολιτική βούληση και την ηθική ηγεσία που θα οδηγήσουν την ευρωπαϊκή ήπειρο στον 21ο αιώνα.  Η 
πολιτική της ελίτ θα πρέπει να πάψει να ανησυχεί για το τι συµβαίνει και να εγκύψει σοβαρά σε ό,τι δεν 
συµβαίνει.  Πρέπει να γίνουν κρίσιµα βήµατα, να φωτιστούν οι διαφορές, να υπάρξουν αντιπαραθέσεις.  
Περισσότερο από ένα οικονοµικό ευρωοµόλογο, η Ευρώπη χρειάζεται εσπευσµένα την «έκδοση» ενός 
πολιτικού ευρωοµόλογου, ενός οµόλογου ευρωπαϊκής πίστης.  ∆ιότι, αυτό που µετράει περισσότερο 
είναι να ανακτήσει το Ευρωπαϊκό Κίνηµα τη δυναµική του στην κατεύθυνση προς µια πραγµατική 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι λαοί της αυτό θέλουν, αυτό προσδοκούν. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, τίποτα άλλο δεν θα 
έχει ουσιαστικό νόηµα.» ∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας 
 

Η ύπαρξη 150 και πλέον κλειστών 
επαγγελµάτων σε µία κατ’ όνοµα 
ανοιχτή οικονοµία, αποτελεί 
µοναδικό παράδοξο για µία χώρα-
µέλος της σύγχρονης Ευρώπης. 
Είναι βασικό σύµπτωµα του 

πελατειακού κρατικού  προστατευτισµού που έφερε τον τόπο µας στο χείλος της χρεοκοπίας. Η 
απελευθέρωση των αγορών και των ευκαιριών, είναι αναγκαία συνθήκη οικονοµικού και κοινωνικού 
εκσυγχρονισµού. Το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων προφανώς δεν φέρνει την καταστροφή, όπως 
προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώµη και τα ίδια τους τα µέλη, οι συντεχνιακές ηγεσίες. Ούτε αποτελεί, 
βέβαια, το µαγικό κλειδί για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, όπως ισχυρίζονται ορισµένοι. Θα 
διαµορφώσει ωστόσο πεδία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων,  ιδιαίτερα στους νέους που διψούν για 
δηµιουργική δράση. Και θα συµβάλει καθοριστικά στη δηµιουργία εργασιακής νοοτροπίας και αντίληψης  
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Σχόλια ΣΕΒ επί του Σ/Ν «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη, 
την επιχειρηµατικότητα και την περιφερειακή συνοχή», 4 Ιανουαρίου 2011 

Θέσεις και παρατηρήσεις του ΣΕΒ για το Σχέδιο Νόµου για την «Αναµόρφωση του ∆ικαίου 
του Ανταγωνισµού», 4 Ιανουαρίου 2011 

«Οποιαδήποτε νέα παρέµβαση στο νοµικό 
πλαίσιο του ανταγωνισµού στη χώρα µας 
οφείλει να ενσωµατώνει τις αξίες του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Ανταγωνισµού , δηλαδή 
να προωθεί την αντικειµενικότητα, ευθυκρισία 
και αποτελεσµατικότητα, να διασφαλίζει 
ανεξαρτησία και διαφάνεια στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και να υπακούει στις αρχές 
της λογοδοσίας.  Το πλαίσιο νόµου πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της αρχής που 
είναι επιφορτισµένη µε το έργο της εφαρµογής 
του, χωρίς να αφήνει περιθώριο παρεµβάσεων 
της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία µιας 
ανεξάρτητης αρχής.» 

 
βασισµένης στην τόλµη και την πρωτοβουλία. Έχει έρθει εξ ανάγκης η ώρα να απαλλαγούµε από τον ιδιότυπο 
επαγγελµατικό-εργασιακό «Μεσαίωνα», τον οποίον µέχρι σήµερα καµία κυβέρνηση δεν τολµούσε να θίξει. 

 
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης  ∆ασκαλόπουλος, σχετικά µε τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του ΣΕΒ για 
το Σχέδιο Νόµου για την «Αναµόρφωση του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού» απέστειλε στον Υπουργό 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετική επιστολή, στην οποία 
µεταξύ άλλων τόνισε: «Στο σύγχρονο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, οι οικονοµίες και κοινωνίες που 
αναπτύσσονται επενδύοντας και δηµιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας, είναι αυτές που προωθούν 
την επιχειρηµατικότητα και ενισχύουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων µέσα σ’ ένα 
ολοκληρωµένο πλαίσιο ανοιχτών και 
ανταγωνιστικών αγορών.  Βασική προϋπόθεση 
για την αποτελεσµατικότητα των αγορών αυτών 
είναι να έχουν το Κράτος και ο ιδιωτικός τοµέας 
ευδιάκριτους ρόλους και σαφείς συµπεριφορές. Ο 
πιο σηµαντικός νόµος που ορίζει τον τρόπο 
συµπεριφοράς των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 
ανοιχτής οικονοµίας, ενώ παράλληλα 
περιφρουρεί τις µεταξύ τους σχέσεις και, πάνω 
απ’ όλα, τον ίδιο τον καταναλωτή, είναι ο νόµος 
περί Προστασίας του Ανταγωνισµού.  Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, ο σύγχρονος επιχειρηµατικός 
κόσµος έχει συµφέρον ο νόµος αυτός να 
εφαρµόζεται αποτελεσµατικά.  Ο ανταγωνισµός, εξάλλου, είναι αυτός που, µεταξύ άλλων, ωθεί τις επιχειρήσεις 
να αναπτύσσονται και να βελτιώνουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους σε όφελος του καταναλωτή. 
 
Πρέπει, επίσης, να προωθεί την επικέντρωσή της στην εφαρµογή του νόµου, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε 
πιθανότητα να εκφυλιστεί η λειτουργία της σε υποκατάστατο πρακτικών κρατικού παρεµβατισµού ή σε πολιτική 
ελέγχου τιµών. Αυτό εξάλλου είναι και το πνεύµα της δέσµευσης που έχει αναλάβει η χώρα µας στο πλαίσιο 
του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) στο εδάφιο που προβλέπει την 
αναµόρφωση της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού. Επιπλέον, επειδή µία Επιτροπή Ανταγωνισµού συγκεντρώνει 
εξαιρετικά µεγάλη εξουσία, η λειτουργία της πρέπει να συνάδει µε συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα.  
Συγκεκριµένα, πρέπει ιδιαίτερα να διασφαλίζεται το τεκµήριο της αθωότητας των επιχειρήσεων, να 
διαφυλάττεται η φήµη και η εικόνα της εταιρείας που γίνεται αντικείµενο έρευνας και να διαφυλάττεται η 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη δικαστική προστασία των ιδιωτών.» ∆ιαβάστε εδώ τη σύνοψη των ειδικών 
παρατηρήσεων 

 
Το νοµοσχέδιο ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και 
την περιφερειακή συνοχή περιλαµβάνει πολλές καινοτοµίες και απλοποιήσεις, που ενθαρρύνουν µε τρόπο 
ουσιαστικό την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.  Σε γενικές γραµµές, δηλαδή, υιοθετείται µία αντίληψη για τις 
επενδύσεις και προτάσσεται µία πρακτική ενίσχυσής τους που αποµακρύνεται από τις αναποτελεσµατικές  
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Οφείλουµε, ωστόσο, να υπογραµµίσουµε ότι 
οι επενδύσεις, που είναι απαραίτητες για να 
επαναφέρουν την χώρα σε αναπτυξιακή 
πορεία, δεν ενθαρρύνονται απλώς µε ένα 
αναπτυξιακό νόµο.  Η παγκόσµια πρακτική 
έχει δείξει –χωρίς εξαιρέσεις– ότι η 
ενθάρρυνση και προσέλκυση των 
επενδύσεων προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας 
ολοκληρωµένης και συνολικής προσπάθειας, 
που θα έχει ως κύριους άξονες τη δηµιουργία 
ενός ευρύτερου περιβάλλοντος φιλικού προς 
την επιχειρηµατικότητα και διεθνώς 
ανταγωνιστικού ως προς τα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρει στους επενδυτές.  Στο θέµα 
αυτό η χώρα µας εξακολουθεί να υστερεί –
ιδιαίτερα σε σύγκριση µε όσα ισχύουν 
διεθνώς. 

Προσεχείς Εκδηλώσεις 

 
θεωρήσεις προηγούµενων ετών και έρχεται πολύ πιο κοντά στα δεδοµένα της σύγχρονης αγοράς και των 
διαδικασιών λειτουργίας της.  Είναι σαφής παράλληλα, η ορθή πρόθεση του νοµοθέτη να ενισχύσει την 
επενδυτική προσπάθεια σε τοµείς που αναπτύσσονται γρήγορα και που έχουν τη δυνατότητα να είναι διεθνώς 
ανταγωνιστικοί, καθώς και να προσφέρει κίνητρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη την τεράστια καθυστέρηση 
(άνω του έτους) για την ετοιµασία και υποβολή του 
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αυτό που προέχει 
τώρα είναι η άµεση ψήφισή του και, στη συνέχεια, η 
χωρίς καθυστερήσεις δηµιουργία και εφαρµογή του 
απαραίτητου και ευρύτατου θεσµικού πλαισίου 
(προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις) για 
το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια να µην έρχεται σε αντίθεση µε το 
πνεύµα του νόµου και να µην αποκλίνει χρονικά 
από την εξαγγελθείσα ηµεροµηνία ενεργοποίησης 
του νέου Νόµου. 
 
Στη βάση αυτή, είναι πλέον απαραίτητο και επείγον 
τουλάχιστον να ολοκληρωθούν οι αλλαγές που 
έχουν ήδη ξεκινήσει (π.χ. η δηµιουργία του ΓΕΜΗ), 
καθώς και άλλες που έχουµε δεσµευτεί να 
υλοποιήσουµε ή που από χρόνια εκκρεµούν και οι 
οποίες συνολικά µπορούν να διαµορφώσουν ένα 

ευρύτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον –όπως για παράδειγµα, η ολοκλήρωση της χωροθέτησης, η 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η κατάργηση της πληθώρας 
των γραφειοκρατικών, αναχρονιστικών και κοστοβόρων για τους επενδυτές διαδικασιών, η ενίσχυση της 
ποιότητας των υποδοµών, ο εξορθολογισµός στο φορολογικό καθεστώς κ.α. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
 
 

 
 Συνεδρίαση Γενικού Συµβουλίου ΣΕΒ, ∆ευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, γραφεία ΣΕΒ 

 
 Στη συνεδρίαση των µελών του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ θα παρίσταται 
ως επίσηµος προσκεκληµένος – οµιλητής ο ∆ιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, 
Καθηγητής κ. Γιώργος Προβόπουλος ο οποίος θα εκθέσει τις απόψεις του για τη 
παγκόσµια οικονοµική κρίση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. 
 
 

 
 SAVE THE DATE! Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, MEGARON PLUS 

 
Συµπόσιο µε τίτλο: «Πράσινη Αποδοτική και Βιώσιµη – Ο στόχος για την Ελληνική Ενεργειακή      
Οικονοµία», Συµπόσιο µε τίτλο: «Πράσινη Αποδοτική και Βιώσιµη – Ο στόχος για την Ελληνική 
Ενεργειακή Οικονοµία» µε τη συµµετοχή των κ.κ.: Ευθυµίου Ο. Βιδάλη, Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, 
Προέδρου του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, και του Αναστασίου Καλλιτσάντση, Προέδρου 
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Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) 

mailto:pressoffice@sev.org.gr
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1825&mid=8&lang=gr

