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Παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΒ θ. Γεκήηξε Γαζθαιόπνπινπ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 
θξίζε, ζηε πλέληεπμε Σύπνπ ΔΒ, 19 Μαΐνπ 2011, Γξαθεία ΔΒ   
 

Δήλωζη ηος Πποέδπος ηος ΣΕΒ ζηα Η.Μ.Ε. ζηη Σςνένηεςξη Τύπος ΣΕΒ, 19/5/2011 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΒ: «Έλα ρξφλν ηψξα, ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο γηα λα νξζνπνδήζεη ν ηφπνο ηηο λνζεχνπκε ζηελ 

πξάμε θαη ηηο ππνλνκεχνπκε, πνιηηηθά θαη εζηθά, ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Έηζη ν θφκπνο έθηαζε ζην ρηέλη. Σα 

θφκκαηα δελ έρνπλ πεη ζην ιαφ ηελ αιήζεηα. Αλ δελ ηα θαηαθέξνπκε, ζα πεηλάζνπκε. Δίλαη  ινηπφλ ε χζηαηε 

επθαηξία λα αλαιάβνπκε φινη ηηο επζχλεο καο γηα λα βγεη ν ηφπνο απφ ην αδηέμνδν, αλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηελ 

επζχλε ηεο πηψρεπζεο θαη ηεο δηάιπζεο». 

Δμάιινπ απαληώληαο ζε εξώηεζε δεκνζηνγξάθνπ γηα ηηο απνιύζεηο ζην δεκόζην ηνκέα, ν Πξόεδξνο ηνπ 
ΔΒ ηόληζε: «Δγψ μέξσ φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, πνπ δελ ρξενθφπεζε φπσο ην δεκφζην, πιεξψλεη ήδε ηελ θξίζε κε 
ρηιηάδεο ινπθέηα θαη 200.000 αλζξψπνπο ρσξίο δνπιεηά. Γελ κπνξεί άιιν λα ζεθψζεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ην βάξνο 
άρξεζησλ Οξγαληζκψλ, θνξέσλ, ππεξεζηψλ ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο». 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΔΒ παξνπζίαζε ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ΜΜΔ 
ηνλ «Οδηθό Υάξηε γηα ηε Νέα Αλάπηπμε – Ζ Διιάδα 10 ρξόληα κπξνζηά» 

 
Αλαγλσξίδνληαο ηελ θξηζηκφηεηα θαη επηηαθηηθφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ελφο Οδεγνχ 
Αλάπηπμεο, πνπ ζα εθνδηάζεη κε αμηφπηζηε ππμίδα, ηφζν ην θξάηνο φζν θαη ηελ ηδησηηθή 
νηθνλνκία γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα, ν ΔΒ αλέιαβε ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ κηα 
θαζνξηζηηθή πξσηνβνπιία, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ θαη ηεο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ο ΔΒ αλέζεζε ζηελ αλεμάξηεηε δηεζλή εηαηξεία ζπκβνχισλ 
McKinsey, πνπ δηαζέηεη πινχζηα εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα απηφλ, λα 
εθπνλήζεη ηνλ «Οδηθό Υάξηε» ηεο λέαο εζληθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
παξαγσγηθά ππνπξγεία, ηελ ΟΚΔ θαη ηνπο εξγνδνηηθνχο θνξείο ησλ βαζηθψλ θιάδσλ 
ηεο νηθνλνκίαο καο. Σελ πξσηνβνπιία απηή ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ θ. Γεκήηξεο 
Γαζθαιόπνπινο παξνπζίαζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ θαηά ηελ πξφζθαηε 
πλέληεπμε Σχπνπ, ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά «ε λέα αλάπηπμε δελ ζα έξζεη 
νπξαλνθαηέβαηε ζ’ εκάο.  Πξέπεη λα πάκε εκείο πξνο απηήλ.  Καη λα ηελ θεξδίζνπκε κε 

ηε δνπιεηά καο, ηε ζπλέπεηά καο, ηηο ζπζίεο καο.» 
 

ε άιιν ζεκείν ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ ν θ. Γαζθαιφπνπινο επεζήκαλε 
φηη νη επηηαγέο ησλ θαηξψλ απεπζχλνπλ θαη κία πξφθιεζε ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή καο θνηλφηεηα, πνπ θαιείηαη λα μεθχγεη απφ ηε ινγηθή 
ησλ επηδνηήζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ, λα θφςεη ηνλ νκθάιην ιψξν κε 
ην θξάηνο, λα βξεη αλαπηπμηαθή δηέμνδν ζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
θαη ζε λέεο αγνξέο. ηε πλέληεπμε Σχπνπ κίιεζε θαη ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο ηεο McKinsey θ. Γηώξγνο Σζόπειαο, ν νπνίνο ζεκείσζε 
φηη ε κειέηε θαιχπηεη 4 βαζηθνχο ππιψλεο, πνπ αθνξνχλ ηελ καθξν-
νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρψξαο, ηνπο θιάδνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
απνηειέζνπλ αλαπηπμηαθνχο ππιψλεο, ηελ αλάιπζε επηκέξνπο 

δεηεκάησλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο επηιερζέληεο θιάδνπο, ηελ αλάιπζε ηεο δπλακηθήο 
ππνθιάδσλ θαη νηθνλνκηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη δηεζλψο ηζρπξά 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε κειέηε βξίζθεηαη ήδε ζην ηειηθφ ζηάδην θαη ζα έρεη 
νινθιεξσζεί κέζα ζηνλ επφκελν κήλα. Ο θ. Γαζθαιφπνπινο επεζήκαλε: «Θα ηελ παξνπζηάζνπκε κε ηελ 
πεπνίζεζε φηη πξνζθέξεη κηα ζηεξεή βάζε ιεηηνπξγηθήο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ησλ 
ππεχζπλσλ θνκκάησλ θαη ηεο Πνιηηείαο. Δίλαη θαηά θάπνην ηξφπν ην «κεηα-κλεκόλην» πνπ έρνπκε αλάγθε 
γηα λα μαλαζπλαληεζνχκε κε ην κέιινλ καο». 
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Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΔΒ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Σξίηε, 24 Μαΐνπ 2011,                      
ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 
 

 
 
 
 
 Γηαβάζηε παξαθάησ: 
 

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΒ θ. Γεκήηξε Γαζθαιφπνπινπ ζηε 
ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ γηα ηνλ Οδηθφ Υάξηε ηεο Νέαο Αλάπηπμεο, 19/5/2011  

 Σν Γειηίν Σχπνπ: ''Οδηθφο Υάξηεο γηα ηε Νέα Αλάπηπμε - Η Διιάδα 10 ρξφληα κπξνζηά'', 19/5/2011 
 
 
 

 
Σελ Σξίηε 24 Μαΐνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε Δηήζηα Σαθηηθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ 
ηνπ ΔΒ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ. ηελ απνγεπκαηηλή  πλεδξίαζε ηεο 
Δηήζηαο πλέιεπζεο (Αίθοσσα «Χρήστος Λαμπράκης») ζα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ 
ν Πξσζππνπξγφο θ. Γηώξγνο Α. Παπαλδξένπ,  θαη νκηιεηέο ζα είλαη ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 
ΔΒ θ. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο. 
 
Καηά ηελ πξστλή πλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο (Αίθοσσα 
«Δημήτρης Μητρόποσλος»), ηα Μέιε ηνπ ΔΒ ζα θιεζνχλ, 
κεηαμχ ησλ άιισλ, λα εγθξίλνπλ ηνλ Απνινγηζκφ 

Πεπξαγκέλσλ γηα ην 2010, ηνλ Δηήζην Απνινγηζκφ γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε 
(2010), θαζψο θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2011. ηε ζπλέρεηα, ν Αξρεγφο ηεο 
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θ. Αληώλεο ακαξάο, ζα κηιήζεη ζηα Μέιε ηνπ ΔΒ θαη 
αθνινχζσο ζα παξαθαζίζεη ζε γεχκα κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΒ.  
 
ην πιαίζην ηεο θεηηλήο πλέιεπζεο ζα θηινμελεζεί έθζεζε κε ηηο 21 ζπκκεηνρέο  πνπ 
δηαθξίζεθαλ ζην Γηαγσληζκό Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο «Ζ Διιάδα 
Καηλνηνκεί!», πνπ δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ν ΔΒ θαη ε Eurobank EFG. 

εκεηψλεηαη φηη Υνξεγνί ηεο Δηήζηαο πλέιεπζεο ηνπ ΔΒ είλαη νη εμήο εηαηξίεο: 

ΜΔΓΑ ΥΟΡΖΓΟ:  EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

ΥΟΡΖΓΟΗ ΔΚΓΖΛΩΖ: DAMMA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ., ΥΡΤΟ ΟΓΗΓΟ ΔΝΣΤΠΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Α.Δ., ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ., S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ., ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ - ΟΜΙΛΟ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, ΓΔΝΔΙ ΦΑΡΜΑ Α.Δ., ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ., LAVIPHARM Α.Δ., EURISKO 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Δ.Π.Τ.Π.Σ., CIVITAS ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ., DIAGEO 
ΔΛΛΑ Α.Δ., ΓΙΟΝΤΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ. 

 

Γηαβάζηε εδψ ην πξφγξακκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΔΒ 

 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1908&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/read.asp?file=/Uploads/News/meleti_odikos_xartis_19052011.pdf&lang=gr
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/PROGRAM_GS_2011.pdf
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Ζ Πάηξα, ν δεύηεξνο ζηαζκόο ηεο έθζεζεο κε ηηο 21 πξνηάζεηο-ππνςεθηόηεηεο, πνπ 
πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη 
Καηλνηνκίαο κε ηίηιν «Ζ Διιάδα Kαηλνηνκεί!», πνπ δηνξγαλώλνπλ από θνηλνύ ν ΔΒ θαη ε 
Eurobank EFG, 9 Μαΐνπ 2011 

 
 

Η επηζηεκνληθή θαη ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ε επξχηεξε 
θνηλσλία ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ήξζαλ ζε επαθή κε 
ηελ πξσηνπνξηαθή δνπιεηά ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ, πνπ δηαθξίζεθαλ 
ζην Γηαγσληζκφ Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο κε ηίηιν                        
«Ζ Διιάδα Kαηλνηνκεί!», πνπ δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ν ΔΒ θαη ε 
Eurobank EFG.   

Δηδηθφηεξα, ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο, δηαθξίζεθε ηδηαίηεξα 
ζηελ πξψηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο επηά απφ ηηο 21 πξνηάζεηο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειηθή δηεθδίθεζε ησλ ηεζζάξσλ βξαβείσλ 
πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηέο ή εξεπλεηηθέο νκάδεο κε έδξα ηελ Πάηξα. Σα 
εγθαίληα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε Γεπηέξα 9 Μαΐνπ, ζηνλ 
Πνιπρψξν Πνιηηεία, ηεο Πάηξαο.  

Μηιψληαο ζε ζρεηηθή εθδήισζε, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΒ                       
θ. Γηνλύζεο Νηθνιάνπ, ν νπνίνο ζπληόληζε ην πάλει ηεο 
εθδήισζεο, ηφληζε φηη «ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία δελ κπνξεί λα είλαη 

απηνζθνπφο. Καηαμηψλνληαη κφλν φηαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα θαη  ππεξεζίεο πνπ 
βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, δεκηνπξγνχλ απαζρφιεζε θαη απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Απηά 
κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Μηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ λα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο δηνηθεηηθά εκπφδηα θαη θξαηηθέο παξεκβάζεηο, πξάγκα 
πνπ δπζηπρψο δελ ζπκβαίλεη. Η παξαγσγή πηπρηνχρσλ αλέξγσλ εηθνλνγξαθεί ηελ αλεπάξθεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο», ππνγξάκκηζε ν θ. Νηθνιάνπ. «Η αλαβάζκηζε ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 
Γεκφζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο είλαη ε κεγαιχηεξε εζληθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα», 
θαζψο «ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία δελ ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ηε δπλακηθή πνπ απαηηνχλ νη θαηξνί αλ 
δελ ζηεξηρζνχλ ζε έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα». Η ζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, είπε ν 
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΒ ζα έξζεη θαη κέζα απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο: «πέξα απφ ηηο ελεξγέο πνιηηηθέο, 
πξνυπνζέηεη ηελ απνπζία γξαθεηνθξαηηθψλ πξνζρσκάησλ, ηελ επηθξάηεζε απιψλ θαη μεθάζαξσλ θαλφλσλ 
πνπ λα έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Μφλν ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο αλαδηνξγαλψλνληαη κε 
ηαρχηεηα ελζσκαηψλνληαο θαηλνηφκεο ιχζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα έλα 
επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έξεπλαο θαη ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα». 

Δμάιινπ, ν θ. Παλαγηώηεο Μαληάο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Δπηθεθαιήο 
Γηθηχνπ Σξαπεδηθήο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ Eurobank EFG 
θεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο ππνγξάκκηζε «Η αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο έρεη θαίξηα ζεκαζία θαη ε έκθαζε ζηελ έξεπλα κπνξεί 
λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο, θαζψο, φπσο επηζήκαλε ν θ. Μαληάο,  
«αθαδεκατθέο εθηηκήζεηο ζπγθιίλνπλ  φηη κηα αχμεζε ζην 3% ηνπ ΑΔΠ 
ησλ επελδχζεσλ ζε Έξεπλα θαη Καηλνηνκία νδεγεί καθξνπξφζεζκα ζε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαηά 1% εηεζίσο». 



   

 
 
ΔΒ ζύλδεζκνο επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληώλ                                                Email: newsletter@sev.org.gr                                                 
Ξελνθώληνο 5, 105 57 Αζήλα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Σει. 211 5006 000 - Fax 210 3222 929 

 
Newsletter Νν.22 

Μάηνο 2011 
  

 

Info! Μεηά ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πάηξα, ε έθζεζε ζα παξνπζηαζηεί 

ζην Ζξάθιεην Κξήηεο (Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, 31 Μαΐνπ-5 
Ηνπλίνπ) θαη ζηελ Αζήλα, από ηηο 17 Ηνπλίνπ, ζηνλ «Διιεληθό Κόζκν», 
όπνπ ζηηο 21 Ηνπλίνπ ζα νινθιεξσζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ 
παλεγπξηθή ηειεηή βξάβεπζεο ηεζζάξσλ πξνηάζεσλ, δύν από ην 
ρώξν ηεο θαηλνηνκίαο θαη δύν από ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα.  

 

πλαίλεζε εξγνδνηώλ-εξγαδνκέλσλ δήηεζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒ ζην 12ν πλέδξην 
πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθώλ πλδηθάησλ, 16 Μαΐνπ 2011 

 

 

Σηο νκηιίεο απφ ηελ εθδήισζε ηεο Πάηξαο θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ                              
«Η Διιάδα Καηλνηνκεί!» κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην www.kainotomeis.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Να δνζεί έκθαζε ζε απηά πνπ καο ελψλνπλ θαη φρη ζε φζα καο ρσξίδνπλ»,                                        
ηφληζε ν θ. Γαζθαιφπνπινο. 

«πλαίλεζε» κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο πξνηείλεη ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ θ. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο, κε ην 
ραηξεηηζκφ πνπ απέζηεηιε ζηελ έλαξμε ηνπ 12νπ ζπλεδξίνπ ηεο πλνκνζπνλδίαο ησλ 
Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ, ζηηο 16 Μαΐνπ, ζηελ Αζήλα. Η θξίζε, ηφληζε ν Πξφεδξνο ηνπ 
ΔΒ, «είλαη κηα απεηιή πνπ νθείινπκε λ' αληηκεησπίζνπκε δίλνληαο έκθαζε ζ' απηά 
πνπ καο ελψλνπλ θαη φρη ζ' απηά πνπ καο ρσξίδνπλ, αλαδεηψληαο ηξφπνπο θνηλήο 
δξάζεο θαη φρη αηηίεο ζχγθξνπζεο. Η δηρφλνηα κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ εξγαζίαο δελ 
σθειεί ελ ηέιεη θαλέλαλ. Αληίζεηα, ε θνηλή ζηάζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ Διιάδα 
απέδσζε θαξπνχο πνπ απνηεινχζαλ αλάρσκα ζηελ θξίζε. Μαδί απνηξέςακε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη έκπξαθηα δηαθπιάμακε 
ηε ζεζκηθή θαηάθηεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ». 

Ο θ. Γαζθαιφπνπινο, ν νπνίνο παξεπξέζε ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζεκείσζε φηη ηα ζπκθέξνληα 
εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ δελ ηαπηίδνληαη ίζσο, είλαη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ θνηλά. «Άιισζηε, πξφζζεζε, 
ηα ζθιεξά πιήγκαηα ηεο θξίζεο δελ θάλνπλ δηαθξίζεηο. Σα ινπθέηα θαη νη απνιχζεηο είλαη φςεηο ηνπ ίδηνπ 
λνκίζκαηνο. Κνηλφ καο ζπκθέξνλ είλαη ε δηαθχιαμε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο δνπιεηάο 
καο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, ην ρηίζηκν κηαο δπλακηθήο νηθνλνκίαο κε φξνπο 
βηψζηκεο αλάπηπμεο». Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη νη εκπεηξίεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα 
αθνπζηνχλ απφ ηνπο επξσπαίνπο ζπλδηθαιηζηέο «ζα εκπινπηίζνπλ ηε γλψζε θαη ζα γνληκνπνηήζνπλ ηε 
ζπλείδεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ θαιείηαη θαη απηφ, φπσο φινη καο, λα αληηκεησπίζεη 
κηα δνκηθή θξίζε».  

Γηαβάζηε εδψ ην πιήξεο θείκελν ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ 

http://www.kainotomeis.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1903&mid=8&lang=gr
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πλάληεζε εξγαζίαο ΔΒ - BUSINESSEUROPE, 16 Μαΐνπ 2011 

 

Με αθνξκή ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΝΓ θ. Αληώλε ακαξά ζην Εάππεην, ν Πξόεδξνο 
ηνπ ΔΒ θ. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε, 12 Μαΐνπ 2011 
 

 

 
πλάληεζε εξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ΔΒ κε ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή ηεο Έλσζεο Βηνκεραληθψλ θαη Δξγνδνηηθψλ πλδέζκσλ ηεο 
Δπξψπεο (BUSINESSEUROPE), θ. Philippe de Buck, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ 2011, ζηα γξαθεία ηνπ ΔΒ.  
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο BusinessEurope έθαλε αλαθνξά ζηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε, ζεκεηψλνληαο φηη «ζχκθσλα κε 
ηηο εαξηλέο νηθνλνκηθέο καο πξνβιέςεηο κέζα ζην 2011 ζα 
δεκηνπξγεζνχλ 1 εθαηνκκχξην λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ζε ρψξεο, πνπ έρνπλ αληαγσληζηηθή ζέζε θαη 
ζηαζεξά δεκνζηνλνκηθά, φπσο είλαη ε Πνισλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε 
Ληζνπαλία, ε Φηλιαλδία, ε Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία». Δηδηθφηεξα γηα ηελ 
Διιάδα αλαθέξζεθε ζην ρακειφ πνζνζηφ παξαγσγηθφηεηαο 
ππνγξακκίδνληαο φηη «ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 22ε ζέζε ζε επίπεδν 
ΔΔ».       
 
Ο θ. De Buck ππνγξάκκηζε φηη ιφγσ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ηεο 
αληζνξξνπηψλ, ε Διιάδα δελ ήηαλ αξθεηά ηζρπξή γηα λα μεπεξάζεη ηελ 
θξίζε κφλε ηεο, ηνλίδνληαο ηε γελλαία ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 
Καηαιήγνληαο ν θ. De Buck ζεκείσζε φηη ε εθαξκνγή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ δελ είλαη απιά κέξνο κηαο ηδενινγηθήο αηδέληαο «είλαη ε άκεζε ζπλέπεηα ηνπ θφζκνπ ζηνλ 
νπνίν δνχκε. Έλαο θφζκνο κε πνιιέο επθαηξίεο, αιιά θαη πξνθιήζεηο».  
 
 
 
 

 

 
«Bξίζθσ πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πνπ παξνπζίαζε ζήκεξα ν Πξφεδξνο ηεο ΝΓ, κε 
ζηφρν κηα άκεζε αλαπηπμηαθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία, δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ηεο ηδησηηθήο 
νηθνλνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο.  Μφλν απηέο κπνξνχλ, 
πξάγκαηη, λα πξαγκαηψζνπλ ηε λέα κνξθή αλάπηπμεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ηφπνο. 
Γηα λα δηακνξθσζεί έλα αλαπηπμηαθφ θιίκα απαηηείηαη πξψηα λα αξζεί ε 
αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιεί ην θάζκα ηεο ρξενθνπίαο θαη ην αζθπθηηθφ βάξνο ηνπ 
δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο.  Πξνυπφζεζε γη’ απηφ απνηειεί ε πξνψζεζε ησλ 
εδψ θαη πνιιά ρξφληα αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζα αιιάμνπλ ηηο δνκέο, 
ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πξαθηηθέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία.  Κη απηφ 
απνηειεί ζήκεξα κηα πξφθιεζε θαη’ εμνρήλ πνιηηηθή θαη δεπηεξεπφλησο 
νηθνλνκηθή». 
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Οη ζέζεηο ηνπ ΔΒ γηα ην Δζληθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Φνξνδηαθπγήο, 2 Μαΐνπ 2011 

«Γηα κία αθόκε θνξά ε αγνξά θαιείηαη λα πιεξώζεη ηα ζπαζκέλα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα» 
ζεκεηώλεη ζε δήισζή ηνπ ζηελ Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒ                            

θ. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο, 5 Μαΐνπ 2011  

 

 
Σν Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο 
ήηαλ αλαγθαίν θαη είλαη θαινδερνχκελν –ζην βαζκφ πνπ εληάζζεη, γηα 
πξψηε θνξά ηφζν νξγαλσκέλα, έλα κείδνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 
πξφβιεκα ζηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κπβέξλεζεο. Αξθεί λα κελ 
απνδεηρζεί αλεθάξκνζην σο πξνο ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη θαη αλεδαθηθφ 
σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη. Η πξφθιεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ είλαη ε 
νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ πεξίπνπ 70 δξάζεσλ πνπ πεξηέρεη, νη 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε θαηά θαηξνχο εμαγγειζεί. Η έκθαζε 

ζε κέηξα αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ  αληηθαηνπηξίδεη ηε βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο λα απνθαηαζηήζεη ηε θνξνινγηθή 
ηζνξξνπία ζε κία ρψξα φπνπ ν έλαο ζηνπο δχν πνιίηεο δελ πιεξψλεη θφξν εηζνδήκαηνο. Γηα λα 
απνθαηαζηαζεί, φκσο, κία πξαγκαηηθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηελ πνιηηεία θαη ηνλ θνξνινγνχκελν 
πνιίηε, ην θξάηνο νθείιεη λα δψζεη πξψην ην θαιφ παξάδεηγκα απφ ηελ κία επηδεηθλχνληαο ζπλέπεηα θαη 
αμηνπηζηία ζηηο δηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη νθεηιέο – δελ κπνξεί λα πξνβιέπεη απζηεξφηαηεο πνηλέο γηα πνιίηεο 
πνπ είλαη αζπλεπείο επεηδή ην ίδην ην θξάηνο ηνπο ρξσζηά- θαη απφ ηελ άιιε θαηαξηίδνληαο έλα άκεζα 
εθαξκφζηκν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ -φπνπ ην «πάξηη» 
ηεο αζχδνηεο ζπαηάιεο ζπλερίδεηαη νπζηαζηηθά ακείσην. Σν θνξνθπλεγεηφ θαη νη έθηαθηεο εηζθνξέο δελ 
κπνξνχλ λα απνηεινχλ κφληκν αληίβαξν ζηελ απξνζπκία ηνπ θξάηνπο λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηνπ. 
 
Δμάιινπ, ε απζηεξνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ζα απνθηήζεη ηζρπξφηεξν εζηθφ έξεηζκα κφλν αλ 
ζπλνδεπηεί, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, απφ κία ρεηξνπηαζηή πξννπηηθή κείσζεο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ -θάηη 
πνπ ζα δψζεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θίλεηξν γηα θνξνινγηθή ζπλέπεηα θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 
 
 

 
 
«Γηα κία αθφκε θνξά ε αγνξά θαιείηαη λα πιεξψζεη ηα ζπαζκέλα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα.  Σν θξάηνο έρεη νπζηαζηηθά θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ κελ απνδίδνληαο 
ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο επηζηξνθέο ΦΠΑ πνπ δηθαηνχληαη –ελψ ην ίδην 
θνβεξίδεη κε θπιαθή φζνπο δελ απνδίδνπλ ΦΠΑ– κελ πιεξψλνληαο ηηκνιφγηα 
πνπ εθθξεκνχλ γηα πνιινχο κήλεο –ελψ ν  ΦΠΑ έρεη απνδνζεί– κελ 
θαηαβάιινληαο επηδνηήζεηο σο έρεη ππνρξέσζε θνθ. ηελ νπζία, ην θξάηνο 
πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη κία εηθνληθή δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε δηα ηεο κε 
πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ, δηφηη δελ έρεη ηε βνχιεζε ή ηελ ηφικε λα βάιεη 
καραίξη ζηελ πξαγκαηηθή, αζχδνηε, ζπαηάιε ηνπ.  Οη κεηψζεηο ησλ 
ειιεηκκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ ΓΔΚΟ, απνδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν ξεηνξηθέο παξά 
νπζηαζηηθέο, θαζψο ζηελ πξάμε ε θπβέξλεζε λεξψλεη ζπλερψο ην θξαζί ηεο 
κπξνζηά ζηελ αληίζηαζε ησλ ηζρπξψλ ζπλδηθάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 
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Νέα πξνζέγγηζε από ηνλ ΔΒ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ζε 6 
θξίζηκνπο θιάδνπο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
 

 

                                  

Γηα ηνλ ΔΒ ε επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ, 
πνπ εγθισβίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ζηξαγγαιίδνπλ ην δπλακηζκό ησλ 
δεκηνπξγηθώλ δπλάκεσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 
Απηφ ζεκαίλεη κηθξφ θαη επέιηθην θξάηνο, αλνηρηέο αγνξέο, ζχγρξνλε θαη 
απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο, ζηαζεξφ θαη 
αληαγσληζηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, μεθάζαξνπο φξνπο ρσξνζέηεζεο θαη 
αδεηνδφηεζεο, ηαρχηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, δηαθάλεηα θαη ειθπζηηθφ πιαίζην 
γηα επελδχζεηο, αιιά θαη κία λέα εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ζε πεδία κε νξαηή επίδξαζε ζηε 
βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 
ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο πξσηνβνπιίαο ηνπ γηα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ρσξίο 

Δκπφδηα», ν ΔΒ αλέιαβε λα θαηαγξάςεη ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο επαθή κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, λα αλαδείμεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη λα νξγαλψζεη έλα 
νπζηαζηηθφ δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπηπιένλ, ν ΔΒ 
πξνρψξεζε θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο κφληκνπ Μεραληζκνχ δηαξθνχο ελεκέξσζεο, αλάδεημεο θαη 
παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ βειηίσζεο  ζην μεπέξαζκα ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ εκπνδίσλ, πνπ 
δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο.  
 
Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ παξνπζίαζε κειέηεο γηα ηα «30 πεδία δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο» ν ΔΒ πξνρψξεζε ζηε ραξηνγξάθεζε ελφο επξχηαηνπ ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ, πνπ εθηεινχλ νη 
επηρεηξήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο. Η αλάιπζε απηή θαηέιεμε ζηελ εθπφλεζε 6 Δηδηθψλ Δθζέζεσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ 
γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο.  
 
Δηδηθφηεξα εμεηάζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο:   
  

 Διέγρνπ ζηελ παξαγσγή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

 Έγθξηζεο δηάζεζεο θαη ηηκνιφγεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

 Διέγρνπ αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ 

 Διέγρνπ ηήξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζε εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ηιεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηηο ζπλαιιαγέο 

 Τπνβνιήο ζηνηρείσλ ελδν-νκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

 
Ο ΔΒ έρεη δεζκεπηεί λα δψζεη ζπλέρεηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή, κέζα απφ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
Παξαηεξεηεξίνπ Γηνηθεηηθψλ Δκπνδίσλ, ην νπνίν θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα κφληκν κεραληζκφ ππνζηήξημεο 
ηνπ δηαιφγνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο. 
 
Γηαβάζηε παξαθάησ: 

 Σν πιήξεο θείκελν ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ 

 Σε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ πξνηάζεσλ πνπ, δηαηππψλνληαη ζηηο Δηδηθέο Δθζέζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηνπο 6 θξίζηκνπο θιάδνπο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκίαο  

 Σηο 6 εηδηθέο εθζέζεηο 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1907&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/SYNOPTIKH_PAROYSIASH_6_EIDIKVN_EKTHESEWN_1852011.pdf
http://www.sev.org.gr/online/viewPosNews.aspx?id=1898&mid=621&lang=gr&Code=editions


   

 
 
ΔΒ ζύλδεζκνο επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληώλ                                                Email: newsletter@sev.org.gr                                                 
Ξελνθώληνο 5, 105 57 Αζήλα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Σει. 211 5006 000 - Fax 210 3222 929 

 
Newsletter Νν.22 

Μάηνο 2011 
  

 

Ζ Δπξώπε θαισζνξίδεη ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ! 
 

Σελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο εξγαιείν εμόδνπ από ηελ θξίζε πεξηγξάθεη ζε άξζξν ηεο ε 
θα νθία – Κνπλελάθε Δθξαίκνγινπ, Σακίαο - Δληεηαικέλν Μέινο Γ ΔΒ, Αξκόδηα γηα 

ζέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ εθεκεξίδα Πξώην Θέκα, 8 Μαΐνπ 2011 

 
Ο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ ιακβάλεη επξχηεξε 
αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ρψξα καο αιιά 
θαη ζηελ Δ.Δ. ππνδειψλνληαο έηζη ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ηνπ Δπηηξφπνπ θ. Michel Barnier ζε 
εξψηεζε ηεο επξσβνπιεπηνχ θαο Μαξηέηηαο Γηαλλάθνπ ζην 
επξσθνηλνβνχιην, ν νπνίνο αλαγλψξηζε ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, πξνηείλνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηα ειιεληθά 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Δπηπιένλ, ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ν ΔΒ πηνζέηεζε θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ αξρή «ζπκκφξθσζε ή αηηηνιφγεζε». Ο ελ  ιφγσ θψδηθαο ζα 
θαιχςεη κεγάιν αξηζκφ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα. Δμάιινπ, ζχκθσλα θαη κε ζηνηρεία πνπ 
έδσζε ν Πξφεδξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θ. σθξάηεο Λαδαξίδεο, απφ ην ζχλνιν ησλ 245 
εηζεγκέλσλ, νη 162 πηνζέηεζαλ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ. 
 
Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΒ, σο 20νπ κέινπο ζην European Corporate Governance Codes 
Network, ην επξσπατθφ δίθηπν νξγαληζκψλ, πνπ είηε έρνπλ ζπγγξάςεη εζληθφ Κψδηθα, είηε είλαη αξκφδηνη γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. ην πιαίζην απηφ, ν ΔΒ πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνχο ζηε 
δεκηνπξγία πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Παξάιιεια, επηβεβαηψλνληαο ηελ επξσπατθή ηνπ 
παξνπζία, ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ δεκνζηεχηεθε ζην site ηνπ European Corporate 
Governance Institute (ECGI), ηνλ επηζηεκνληθφ θνξέα ηεο Δ.Δ. γηα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 
ζχκβνπιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ζην site ηνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Κψδηθεο φισλ ησλ ρσξψλ 
ζηνλ θφζκν κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Διιάδαο. Σέινο, νη επξσπατθνί επηρεηξεκαηηθνί ζχλδεζκνη 
ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ Κψδηθα ηνπ ΔΒ κέζσ παξνπζίαζήο ηνπ, ζε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε 
Βηνκεραληθψλ θαη Δξγνδνηηθψλ πλδέζκσλ ηεο Δπξψπεο (BUSINESSEUROPE), ε νπνία ελ ζπλερεία 
απέζηεηιε ηνλ Κψδηθα ζηα κέιε ηεο.   

 
ε άξζξν ηεο ε θα Δθξαίκνγινπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη «Αλ θάηη καο δίδαμε ε θξίζε πνπ 
θιφληζε ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο είλαη φηη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζπλδέεηαη 
άκεζα κε ηελ νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Δπξψπε θαη ΗΠΑ έρνπλ ήδε θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 
πξνο ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ ψζηε λα δηαθπιαρζνχλ ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 
(stakeholders) θαη ελ ηέιεη ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία 
ιεηηνπξγνχλ. Οη αξρέο απηέο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη κία 
εηαηξεία ή αθφκα θη έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο ή ζεζκφο, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θαη ηα κέζα 
πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνπο επηηχρεη. Απφ ηελ άιιε, ε Διιάδα κέρξη ζήκεξα απνηεινχζε ην 
κφλν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρσξίο δηθφ ηνπ επξέσο απνδεθηφ Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, θελφ πνπ πιένλ θαιχπηεη ν ΔΒ κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ «Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ».  
 
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην: www.sev.org.gr. 

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf
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Δθδήισζε ηνπ ΔΒ κε ηίηιν: «Ο θαηαλαισηήο ζην επίθεληξν. Μνληέιν Απηναμηνιόγεζεο 
ηεο επηρείξεζεο», 18 Μαΐνπ 2011, Γξαθεία ΔΒ 

 

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ ΔΒ ζην Κάηξν, 18-20 Μαΐνπ 2011  

 

 
 Ο ΔΒ κε ζηφρν λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε 
επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ζην πεδίν ηνπ 
θαηαλαισηή, έρνληαο ζέζεη ην ζέκα απφ πνιχ λσξίο ςειά 
ζηελ αηδέληα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ηε δηαζθάιηζε ηνπ 
αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ, δηνξγάλσζε εθδήισζε κε ηίηιν: «Ο 
θαηαλαισηήο ζην επίθεληξν. Μνληέιν Απηναμηνιόγεζεο 
ηεο επηρείξεζεο», ζηηο 18 Μαΐνπ, ζηα γξαθεία ηνπ.   
 
ηελ εθδήισζε παξνπζηάζηεθε ην «Μνληέιν 
απηναμηνιόγεζεο: Ζ ζεκαζία ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ 

επηρείξεζε» ην νπνίν εθπφλεζε ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΔΒ γηα «Θέκαηα 
Καηαλαισηή», αληαπνθξηλφκελε ζηηο δξάζεηο πνπ δήηεζαλ ηα κέιε ηνπ ΔΒ 
θαηά ηελ έξεπλα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2009. 
  
χκθσλα κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.. ΔΒ, Αξκφδηνπ κέινπο γηα ζέκαηα 
Καηαλαισηή θ. Ησάλλε Αζ. Γηώηε, ην Μνληέιν εζηηάδεη ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, 
ηελ ππνδνκή θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ 
επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη απμάλνπλ ηελ «πίζηε» ηνπο ζην πξντφλ ή 
ηελ ππεξεζία πνπ επέιεμαλ κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, 
παξνπζηάδεη έλα ζχγρξνλν πξαθηηθφ εξγαιείν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ  

ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία  ηνπ θαηαλαισηή-πειάηε, ηνπ πιένλ πνιχηηκνπ πφξνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε 
ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία. Να ζεκεησζεί φηη ν ΔΒ πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη workshop γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 
Μνληέινπ. 
  
Γηαβάζηε εδψ ην πιήξεο θείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ΔΒ, Αξκφδηνπ κέινπο γηα ζέκαηα 
Καηαλαισηή, θ. Ισάλλε Αζ. Γηψηε 
 

 
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Κάηξν δηνξγάλσζε ν ΔΒ κε ηελ επθαηξία 
ηεο επίζθεςεο ηνπ Τθππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ θ. πύξνπ Κνπβέιε, ζηηο 18-
20 Μαΐνπ. Ήηαλ ε πξώηε ζπληνληζκέλε επίζθεςε ειιεληθώλ εηαηξηώλ 
κεηά ηελ πξόζθαηε αιιαγή ηνπ θαζεζηώηνο ζηελ επαίζζεηε απηή ρώξα 
ηεο Μεζνγείνπ κε ζηφρν ηελ αλαζέξκαλζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ 
Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ έγθαηξε ηνπνζέηεζε ειιεληθψλ 
εηαηξηψλ ζην λέν νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπίν ζηελ αηγππηηαθή 
αγνξά, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εμειίμεηο.  
Καηά ηε δηάξθεηα Διιελν-Αηγππηηαθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ Φόξνπκ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν Βηνκεραληώλ Αηγύπηνπ κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ θ. 
πχξν Κνπβέιε, νη ειιεληθέο εηαηξίεο είραλ ζπλαληήζεηο κε αηγππηηαθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ 
πξνηάζεηο λέσλ ζπλεξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. ηελ απνζηνιή κεηείραλ 15 εηαηξίεο απφ ηνπο 
θιάδνπο ελέξγεηαο, θαηαζθεπψλ, δνκηθψλ πιηθψλ θαη επίβιεςεο έξγσλ, ζσιελνπξγίαο, πιαζηηθψλ, 
ραξηνπνηίαο, θισζηνυθαληνπξγίαο, κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ππεξεζηψλ πγείαο, 
κεηαθνξψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1913&mid=694&lang=gr
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Πξνζερείο Δθδειώζεηο 

 
 
 
ρνιηάδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην Φφξνπκ θαη ηηο επαθέο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη Δπηθεθαιήο Γηεζλψλ Γξάζεσλ ηνπ ΔΒ θ. Θαλάζεο Λαβίδαο αλέθεξε φηη γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο, ε 
Αίγππηνο παξακέλεη ρώξα πξνηεξαηόηεηαο ζηε Νόηηα Μεζόγεην θαη ζεκαληηθή αγνξά πνπ  
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ζε πνιινύο ηνκείο, θπξίσο ηεο ελέξγεηαο, ησλ  θαηαζθεπψλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ, 
ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη άιισλ.  
 
Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα εδψ 
 
 
 

 

 
 
 

 Σελ Σξίηε, 24 Μαΐνπ 2011 ε Δηήζηα πλέιεπζε ηνπ ΔΒ, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ 
  

 Γηαδξαζηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αλψηαησλ ζηειερψλ κε ζέκα: “The Art & Science 
of Negotiation” απφ ην ΑΙΣ, 31 Μαΐνπ - 4 Ινπλίνπ, Παηαλία 

 

 Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ γηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ Δπηθνηλσλίαο κε ηίηιν 
«CONNECT», 9-10 Ινπλίνπ 2011, Βνπθνπξέζηη  

 

 1ν πλέδξην Πξνκεζεηψλ & Γηνίθεζεο Δθνδηαζκνχ Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην 
Πξνκεζεηψλ θαη ηελ Hellenic Logistics Association, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΒ, 16-17 Ινπλίνπ 2011,                        
Hyatt Regency, Θεζ/λίθε  

 

 πλέδξην κε ηίηιν «Δζληθέο Μεηαθνξέο & Γηαλνκέο: θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο, απνηειεζκαηηθέο ζπλέξγεηεο θαη 
πξαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο», 21 Ινπλίνπ 2011, Sofitel 
Athens Airport, Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ  

 

 Δπξσπατθφ πλέδξην Eurosensors απφ ην ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο», 4-7 επηεκβξίνπ 2011, Μέγαξν Μνπζηθήο 
Αζελψλ 

 

 To 16th International ITA Workshop κε ηίηιν «Flexible E-Work Formats and Social Inclusion» δηνξγαλψλνπλ ην 
Σ.Δ.Ι. Υαιθίδαο θαη ν Γηεζλήο κε θεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο International Telework Academy (ITA), 15-17 
επηεκβξίνπ 2011, Βξαπξψλα Αηηηθήο 
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