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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης δέχθηκε σήµερα στις 12.00 το
µεσηµέρι, στο Μέγαρο Μαξίµου, το διοικητικό συµβούλιο του
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) µε επικεφαλής τον πρόεδρό
του Οδυσσέα Κυριακόπουλο, παρουσία του υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών Νίκου Χριστοδουλάκη. Στη συνάντηση µετείχε επίσης και ο
διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού καθηγητής
Γκίκας Χαρδούβελης.
Μετά τη συνάντηση, που διήρκεσε πέραν των δύο ωρών, ο υπουργός
Οικονοµίας και Οικονοµικών Νίκος Χριστοδουλάκης και ο πρόεδρος του
ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος, προέβησαν σε δηλώσεις και απάντησαν
σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ εξήλθε του Μεγάρου Μαξίµου στις 13.50 (ο υπουργός
Οικονοµίας και Οικονοµικών είχε στη συνέχεια κατ’ ιδίαν συνεργασία µε τον
Πρωθυπουργό) και σε ερώτηση για το αντικείµενο της συνάντησης απάντησε ως
εξής:
«Είχαµε µια πολύ καλή και εποικοδοµητική συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό,
όπου ο κοινός στόχος όλων µας είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της απασχόλησης βεβαίως.
Ανταλλάξαµε απόψεις, ενηµερώσαµε τον Πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει
γίνει σε ορισµένους τοµείς και για τους προβληµατισµούς µας σε ορισµένους
άλλους. Γενικά, υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό και εποικοδοµητικό κλίµα».
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να συµπεράνουµε δηλαδή ότι τα σύννεφα διελύθησαν;
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν υπήρξαν ιδιαίτερα σύννεφα για να διαλυθούν.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με το θέµα των µεταλλείων τι θα γίνει; Είσαστε αισιόδοξος
ότι δεν θα κλείσουν τελικά και ότι οι εργαζόµενοι δεν θα χάσουν τις δουλειές
τους;
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα. Είµαστε σε
συνεργασία και µε την κυβέρνηση και θα τη βοηθήσουµε και σ’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
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Χριστοδουλάκης, εξερχόµενος του Μεγάρου Μαξίµου, στις 14.20 µετά το
πέρας της κατ’ ιδίαν συνεργασίας του µε τον Πρωθυπουργό, προέβη στις
ακόλουθες δηλώσεις:
«Το µήνυµα της συνάντησης του Πρωθυπουργού µε την ηγεσία του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών ήταν σαφές: Συνεργασία µε όλες τις παραγωγικές
δυνάµεις, έτσι ώστε να διαµορφώσουµε καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης,
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στη χώρα µας.
Το επόµενο διάστηµα φαίνεται ότι αρχίζει να επικρατεί στη διεθνή σκηνή µια πιο
συγκρατηµένη αντίληψη σχετικά µε τους ρυθµούς ανάπτυξης και πιστεύω ότι
αυτή η ανάκαµψη που θα σηµειωθεί σταδιακά και στην Ευρώπη και στη διεθνή
σκηνή θα βοηθήσει ακόµη περισσότερο την ελληνική οικονοµία να επιταχύνει το
ρυθµό µε τον οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται και σήµερα.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες και σε πολλά
µέτωπα, όπως είναι το µέτωπο της απασχόλησης, όπως είναι η αντιµετώπιση
αρκετών επιχειρήσεων, οι οποίες ακόµη αντιµετωπίζουν γραφειοκρατικά εµπόδια
στο να κάνουν επενδύσεις, όπως επίσης και στις νέες διατάξεις και κατευθύνσεις
του αναπτυξιακού νόµου.
Όλα αυτά συζητήθηκαν µέσα σε ένα πνεύµα καλόπιστου διαλόγου, ο οποίος είναι
περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε αναγκαίος, έτσι ώστε να πετύχουµε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα για όλους: για την ελληνική οικονοµία, τους εργαζόµενους,
τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα µάλιστα σε µία περίοδο µετασχηµατισµού της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, µε τη διεύρυνση που έλαβε χώρα πρόσφατα.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ, ο ΣΕΒ είναι διατεθειµένος να βοηθήσει,
γιατί µέχρι τώρα είδαµε µια αντιπαράθεση σε υψηλό βαθµό και αν µέσα σ’ αυτό
το κλίµα που έχει διαµορφωθεί η κυβέρνηση και ο ΣΕΒ µπορούν να
συνεργαστούν. Ο κ. Κυριακόπουλος, πριν από λίγο, µας είπε ότι δεν υπάρχουν
σύννεφα, αλλά θα δούµε πώς µπορούµε να προχωρήσουµε.
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών,
όπως και άλλοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στη χώρα µας, αλλά και οι εργαζόµενοι
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη σε έναν ευρύ κοινωνικό και οικονοµικό διάλογο.
Ο στόχος είναι κοινός: Περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και
περισσότερη ευηµερία. Ολοι χρειάζονται σ’ αυτό και δεν χωρούν ούτε προσωπικές
αντιπαραθέσεις ούτε οξύτητες, αλλά χρέος όλων είναι µε υπεύθυνο τρόπο να
βοηθήσουµε την ανάπτυξη της χώρας µας και τη διαµόρφωση περισσότερων
θέσεων απασχόλησης.
Το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί η κοινωνική συνοχή για µας, όπως πιστεύω και
για κάθε κοινωνικό φορέα, είναι καθοριστικής σηµασίας. Ανάπτυξη χωρίς
διευρυνόµενες ευκαιρίες απασχόλησης θα είναι µια ανάπτυξη µισή, η οποία αργά ή
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γρήγορα θα απειληθεί από τις κοινωνικές εντάσεις και ανισότητες, τις οποίες θα
πυροδοτήσει.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τα µεταλλεία, κύριε υπουργέ;
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ: Καταβάλλεται µια προσπάθεια, έτσι ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες επενδύσεις και πιστεύω πως αυτό αποτελεί ένα παράδειγµα πώς
πολλές φορές αυτοί οι οποίοι µάχονται µε ιδιαίτερη εχθρότητα τις επενδυτικές
πρωτοβουλίες και την επιχειρηµατικότητα τυχαίνει καµιά φορά να είναι και οι ίδιοι,
οι οποίοι παίζουν στα ζάρια της µικροπολιτικής σκοπιµότητας τις θέσεις
απασχόλησης και τις προοπτικές των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
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