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Φωτογραφικά Στιγµιότυπα! Aπό την παρουσίαση της Έκθεσης των 21 συµµετοχών που προκρίθηκαν στον 

∆ιαγωνισµό Εφαρµοσµένης Έρευνας & Καινοτοµίας  µε τίτλο «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!» στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 

του ΣΕΒ 

Απονοµή βραβείων διαγωνισµού «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!»: Τρίτη 5 Ιουλίου, ώρα 18.30΄, 
«ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος», αίθουσα «Αντιγόνη»                                 
(Πειραιώς 254, Ταύρος).  
 

 

 
 
Με την πανηγυρική εκδήλωση βράβευσης των νικητών ολοκληρώνεται την 
Τρίτη 5 Ιουλίου, ο ∆ιαγωνισµός Εφαρµοσµένης Έρευνας & Καινοτοµίας, 
που διοργάνωσαν µε εξαιρετική επιτυχία ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG. 
 
Ο ∆ιαγωνισµός «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!» κλείνει τον κύκλο του µε την 
ανάδειξη τεσσάρων νικητών, πρώτων µεταξύ ισάξιων από τις 21 προτάσεις 
που είχαν προκριθεί στην τελική φάση επιλογής – δύο από τον τοµέα της 
εφαρµοσµένης έρευνας και δύο από τον τοµέα της καινοτοµίας. Οι 
προτάσεις της τελικής φάσης αποτέλεσαν το αντικείµενο ειδικής έκθεσης 

που παρουσιάστηκε διαδοχικά, παράλληλα µε δηµόσιες συζητήσεις, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το 
Ηράκλειο της Κρήτης. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου στο κτίριο του «Ελληνικού Κόσµου», 
που θα φιλοξενήσει και την εκδήλωση της απονοµής. 
 
Στην τελετή βράβευσης, στην οποία έχει προσκληθεί ο 
Πρωθυπουργός, θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Eurobank EFG κ. Νικόλαος 
Νανόπουλος, ενώ εκ µέρους της Επιστηµονικής 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού θα µιλήσει ο καθηγητής 
του ΕΜΠ κ. Γιάννης Καλογήρου,.  
 
 

 
 

 
  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
∆ιαγωνισµό µπορείτε να αναζητήσετε στο 
www.kainotomeis.gr 
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Από την παρέµβαση του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στη συνάντηση 
του Συµβουλίου των Προέδρων της BUSINESSEUROPE, 14 Ιουνίου 2011 

 
«Με την παρέµβασή µου αυτή θέλω να µεταφέρω στην επιχειρηµατική 
Ευρώπη τους προβληµατισµούς που κυριαρχούν στη χώρα µου –µια χώρα 
που βρίσκεται σε βαθιά οικονοµική, πολιτική και κοινωνική κρίση.  ∆εν έχω 
κανένα ενδοιασµό να παραδεχτώ ότι δικά µας σφάλµατα, νοοτροπίες και 
συµπεριφορές, µας οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση.  ∆εν πρέπει ωστόσο 
να παραγνωρίζεται και το γεγονός, ότι η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά και 
επώδυνα βήµατα προκειµένου να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.  Οπωσδήποτε, 
η προσπάθειά της ενέχει και αποτυχίες -που όµως δεν µειώνουν την αξία της.  
Προσωπικά, δεν γνωρίζω κανένα κράτος στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία που 
να κατάφερε να µειώσει το δηµοσιονοµικό του έλλειµµα κατά περισσότερο από 
5 µονάδες του ΑΕΠ µέσα σ’ ένα χρόνο.  

 
Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η προσαρµογή αυτή επιτεύχθηκε µε τρόπους, που δοκίµασαν 
σκληρά τις κοινωνικές ανοχές και την κοινωνική συνοχή. Τολµώ να πω, ότι στην πρώτη τουλάχιστον φάση η 
Ευρώπη αντιµετώπισε το πρόβληµα µε δισταγµό και ψηλαφητά. Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την 
Ελλάδα ήταν σκληρές κοινωνικά και ανολοκλήρωτες οικονοµικά. Αναπόφευκτα σε κάποιο βαθµό, το 
πρόγραµµα ήταν εµπροσθοβαρές ως προς την αύξηση των φόρων και τις µειώσεις των αµοιβών. Το 
πρόβληµα είναι ότι δεν συνοδεύτηκε από µια ευρύτερη µεταρρύθµιση του σπάταλου και υπερτροφικού 
δηµόσιου τοµέα και από ταχύρρυθµες ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή η καθυστέρηση  υποχρεώνει σήµερα την 
ελληνική κυβέρνηση να προσφεύγει σε νέα, επαχθή αύξηση της φορολογίας, µε αποτέλεσµα να προκαλείται 
δίκαιη κοινωνική αγανάκτηση.   
 
Επιπλέον, από εδώ και πέρα οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα είναι πιο ριζικές, πιο βαθιές, πιο δοµικές.  Εκ των 
πραγµάτων, τα αποτελέσµατά τους δεν θα είναι άµεσα. Οι επιπτώσεις τους όµως θα είναι επώδυνες για ένα 
µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας, που έχει µάθει να ζει µε την προστασία ή την εύνοια του πελατειακού 
κράτους. Για όσους ανήκουν στην ευρεία αυτή κατηγορία, η µεγάλη δυσκολία προσαρµογής έγκειται στο ότι 
πρέπει να αλλάξουν ριζικά τη νοοτροπία τους, να ανατρέψουν αναχρονιστικούς θεσµούς και παρωχηµένα 
στερεότυπα.   
 
Σήµερα, χρειάζεται να χτίσουµε νέες κοινωνικές συµµαχίες ώστε οι πολίτες να αποδεχθούν συνειδητά, να 
αφοµοιώσουν και να υιοθετήσουν τις αλλαγές που υπαγορεύει η οικονοµική πραγµατικότητα.  Την περίοδο 
αυτή θα πρέπει να επιδείξουµε συνέπεια και προσήλωση στους δύσκολους στόχους µας. Και θα χρειαστούµε 
την κατανόηση των εταίρων µας. 

 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1936&mid=8&lang=gr
mailto:newsletter@sev.org.gr
www.sev.org.gr


   

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

 
Newsletter Νο.23 

Ιούλιος 2011 
  

 «Χρειαζόµαστε µια συναίνεση όχι κοµµατικού συµβιβασµού, 
αλλά εθνικής πνοής. Μια τέτοια συστράτευση ήταν εφικτή και θα 
έπρεπε να είχε επιτευχθεί πριν από ένα χρόνο –όταν η χώρα 
προσέφυγε στο Μνηµόνιο για να σωθεί. Σήµερα, για να µην 
αποτελέσει η συναίνεση καµένο χαρτί, απαιτούνται δραστικότερες 
και γενναιότερες πρωτοβουλίες για να βγούµε από το αδιέξοδο. 
Στην αποψινή οµιλία θα εκθέσω τις απόψεις µου και θα 
διατυπώσω την πρότασή µου προς την κατεύθυνση αυτή.»  
 
∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ στα Η.Μ.Ε. στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνέλευσης 
ΣΕΒ, 24/5/2011 

«Η ανάπτυξη θα έρθει ξανά µόνο, αν µπούµε στην τροχιά των ανοικτών αγορών, των 
ανοικτών πεδίων δράσης, των ανοικτών αντιλήψεων» τόνισε στην οµιλία του ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, 
24 Μαΐου 2011, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 

«Βρισκόµαστε ακόµη στην αρχή της εθνικής δοκιµασίας.  Θέλει πολλή δουλειά ακόµη για 
να δούµε το φως στην άκρη του περιβόητου τούνελ.  Αυτό πρέπει να εξηγηθεί στους 
Έλληνες πολίτες.  Χωρίς εκπτώσεις και παραµυθίες.  Γιατί, κάποια στιγµή, αν βασίζονται 
σε φρούδες προσδοκίες για σύντοµη έξοδο από την κρίση χωρίς άλλες θυσίες, και η 
αντοχή και η ανοχή τους µοιραία θα εξαντληθούν.  Κάποια στιγµή, αν η ψευδαίσθηση 
αυτή συντηρηθεί, ο λαός θα «ζητήσει τα ρέστα» –απ’ όποιους βλέπει µπροστά του– 
χωρίς κοµµατικές εξαιρέσεις ούτε καν ατοµικές αθωώσεις.  Οφείλουµε να του εκθέσουµε 
γυµνή την κατάσταση, για να συνειδητοποιηθεί και ν’ αποφασίσει ποιο µέλλον θέλει. 

∆εν εξηγήσαµε  στην κοινή γνώµη πως δεν υπάρχει επιστροφή στην αναπτυξιακή 
φούσκα του χθες.  Η«ανάπτυξη» δεν θα έρθει ως µάννα εξ ουρανού να ξαναγεµίσει τις 
τσέπες και τα µαγαζιά.  Θα ξανάρθει µόνο αν µπούµε στην τροχιά των ανοιχτών αγορών, 
των ανοιχτών πεδίων δράσης, των ανοιχτών αντιλήψεων.  Για να ξαναδούµε ανάπτυξη 

σ’ αυτή τη χώρα θα πρέπει πρώτα να υλοποιηθούν όλες οι µεταρρυθµίσεις που σήµερα καθυστερούν, να 
εφαρµοστούν όλες εκείνες που µένουν στα χαρτιά, να επιταχυνθούν όσες προγραµµατίζονται –και βέβαια να 
αλλάξουν δραστικά οι δοµές, οι θεσµοί, οι κεκτηµένες νοοτροπίες.  Κι αυτό αποτελεί σήµερα µια πρόκληση κατ’ 
εξοχήν πολιτική και δευτερευόντως οικονοµική.» ∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας. 

 
 

 
 
 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ καθώς και τα πλήρη κείµενα των οµιλιών  
µπορείτε να αναζητήσετε εδώ καθώς και στην νέα έκδοση του ΣΕΒ µε τίτλο: ∆ράσεις ΣΕΒ 2010-2011 που 
κυκλοφορεί προσεχώς. 
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Το Ηράκλειο της Κρήτης, ο τρίτος σταθµός της έκθεσης µε τις 21 προτάσεις-
υποψηφιότητες, που προκρίθηκαν στην τελική φάση του ∆ιαγωνισµού Εφαρµοσµένης 
Έρευνας & Καινοτοµίας µε τίτλο «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!» που διοργανώνουν από κοινού 
ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG, 1 Ιουνίου 2011 

Από την οµιλία του Γενικού ∆ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ∆ιονύση Νικολάου στο Συνέδριο του 
Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοτιοανατολικής & Κεντρικής Ευρώπης ΕΠΕ µε θέµα:   
«Εθνικές µεταφορές & διανοµές», 21 Ιουνίου 2011 
 

 
 

 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ κ. ∆ιονύσης Νικολάου, στην οµιλία του, 
υπογράµµισε ότι ο ΣΕΒ έχει ήδη αναλάβει µια πρωτοβουλία µε στόχο 
τη δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου. 
 
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «το νέο αυτό αναπτυξιακό µοντέλο ένας 
«Οδικός χάρτης» της νέας εθνικής µας ανάπτυξης υποστηρίζεται από 
µια σε βάθος έρευνα που πραγµατοποιείται µε την εταιρεία McKinsey 
και σκοπός της είναι να καθοριστεί όχι µόνο πώς µπορούν να 
ενισχυθούν οι προοπτικές των ήδη ανεπτυγµένων κλάδων 
οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά επιπλέον να εντοπιστούν νέοι 
δυναµικοί τοµείς στους οποίους η χώρα µας µπορεί να εκµεταλλευτεί 

τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα.  Ένας τέτοιος τοµέας είναι σίγουρα ο τοµέας των Logistics. Η µελέτη θα 
περιλαµβάνει συγκεκριµένες προτάσεις για οριζόντια µέτρα που θα δηµιουργήσουν ένα ευρύτερα ευνοϊκό 
περιβάλλον για την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις καθώς και συγκεκριµένες προτάσεις για το άνοιγµα 
νέων «λεωφόρων ανάπτυξης» µέσα από ένα νέο επενδυτικό κλίµα που πρέπει να δηµιουργηθεί. 
 
Παράλληλα, θεωρούµε ότι οι οργανωµένες αγορές εφοδιαστικής αλυσίδας µπορούν να συνεισφέρουν µέσα 
από καινοτόµες ιδέες στη συµπίεση του κόστους και εν κατακλείδι της τιµής µε την οποία φθάνουν τα 
διακινούµενα προϊόντα στον γενικό καταναλωτή αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας ιδιαίτερα των πλέον 
ευπαθών από αυτά. Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα δεδοµένου ότι µπορεί µε τον 
τρόπο αυτό να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ποιοτική τροφοδοσία ξένων αγορών µε κρίσιµα εθνικά προϊόντα 
του πρωτογενούς τοµέα µέσω της µεγιστοποίησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και εξασφάλισης 
δυνατοτήτων διάθεσης σε καλύτερες τιµές. 
 
Ο ΣΕΒ δεν θα σταµατήσει να επιδιώκει στο πλαίσιο του παρεµβατικού του ρόλου συνεχή βελτίωση του 
θεσµικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες Logistics ανταποκρινόµενος στις υποδείξεις των µελών του, 
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται και αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου σας.» 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
Στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας έκλεισε ο 
κύκλος των παρουσιάσεων για τις 21 προτάσεις - υποψηφιότητες που 
προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισµού εφαρµοσµένης έρευνας και 
καινοτοµίας µε τίτλο «Η Ελλάδα Kαινοτοµεί», που διοργανώνουν από κοινού ο 
ΣΕΒ και η Eurobank EFG, πριν από την τελική βράβευση στην Αθήνα, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 18:30, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», 
Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος», αίθουσα «Αντιγόνη».  
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Νέα µελέτη ΣΕΒ! Οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2009 - Ανάλυση αποτελεσµάτων και 
απασχόλησης 
 

 «Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση 
στοιχείων του ΙΚΑ σε επίπεδο µεγέθους επιχείρησης, 
καθώς προκύπτει ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν 
αναλογικά περισσότερους εργαζόµενους, καταβάλουν 
περισσότερες εισφορές στο ΙΚΑ και προσφέρουν 
µεγαλύτερους µισθούς.»  
 

 
 
Στην οµιλία του ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ  κ. Χάρης Κυριαζής περιέγραψε τρεις άξονες για την έξοδο από την 
κρίση: εξωστρέφεια της επιχειρηµατικής δράσης, καινοτοµία σε όλες τις λειτουργίες µιας επιχειρηµατικής 
µονάδας, µαζί µε ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Ο κ. Κυριαζής χαρακτήρισε τους τρεις 
αυτούς άξονες «συγκοινωνούντα δοχεία» και επισήµανε πως η πιο αναλυτική έκφραση της καινοτοµίας είναι η 
εφαρµοσµένη έρευνα και τα καινοτοµικά προϊόντα. «Η διαµόρφωση ενός «οικοσυστήµατος» που να ευνοεί την 
καινοτοµία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποκτά κρίσιµη σηµασία και 
επείγουσα προτεραιότητα», είπε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ. Ο Σύνδεσµος, σε 
µια παράλληλη δράση ενίσχυσης της καινοτοµίας, δηµιουργεί ένα δίκτυο για 
την αποτελεσµατική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε βασικούς 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και στην αγορά εργασίας της χώρας, µε 
τελική επιδίωξη «την παραγωγή στρατηγικής πληροφόρησης για όλες τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και την εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση της 
καινοτόµου επίδοσης σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας».  
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού www.kainotomeis.gr 
 

 
Η δραµατική µείωση των καθαρών κερδών και των απασχολουµένων στις 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2009. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση 
35.000 περίπου ισολογισµών έτους χρήσης 2009 που πραγµατοποιήθηκε από τον 
ΣΕΒ. Αναλυτικότερα, στο δείγµα των επιχειρήσεων που εξετάζεται, το οποίο 
περιλαµβάνει σχεδόν το σύνολο των ΑΕ και ΕΠΕ, οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 
215 περίπου δις ευρώ, µειωµένες κατά 13,5% σε σχέση µε το 2008 ενώ τα καθαρά 
κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 4,4 δις ευρώ µειωµένα κατά 34%. Η µείωση αυτή των 

καθαρών κερδών προ φόρων παρουσιάζεται ύστερα από µια επίσης µεγάλη µείωση το 2008 κατά 60%.  
 
Πιο έντονη ήταν η µείωση της απασχόλησης κατά 30%, η οποία σε απόλυτους αριθµούς µεταφράζεται σε 
απώλεια 300.000 περίπου θέσεων εργασίας, ενώ αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι το 40% του συνόλου 
των απασχολουµένων σε ΑΕ και ΕΠΕ εργάζονται σε ζηµιογόνες ή οριακά κερδοφόρες επιχειρήσεις. Σε κλαδικό 
επίπεδο, από το σύνολο των 56 κλάδων που εξετάζονται (πλην των τραπεζών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων) 49 κλάδοι παρουσίασαν µείωση πωλήσεων, 52 µείωση µικτών κερδών και 29 µείωση καθαρών 
κερδών ή αύξηση των ζηµιών, ενώ οι κλάδοι που στο σύνολό τους εµφάνισαν ζηµιές έφτασαν τους 20. Μόνο 
σε 7 κλάδους παρατηρείται αύξηση των κερδών και σε 11 κλάδους µείωση των ζηµιών.  
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
                               

 

 

 

 

www.kainotomeis.gr
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/OI_ELLHNIKES_EPIXEIRHSEIS_TO_2009_APRIL2011.pdf
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Προσεχείς Εκδηλώσεις 

 

 

 

 
√ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Eurosensors από το ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος", 4-7 Σεπτεµβρίου 

2011, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 

√ To 16th International ITA Workshop µε τίτλο «Flexible E-Work Formats and Social 
Inclusion» διοργανώνουν το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και ο ∆ιεθνής µη κερδοσκοπικός 
Οργανισµός International Telework Academy (ITA), 15-17 Σεπτεµβρίου 2011, 
Βραυρώνα Αττικής  
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