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Δύναμη Προόδου
και Ανάπτυξης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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H αλματώδης τεχνολογική πρόοδος, η ατελής ολο-
κλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αστάθεια και η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία, είναι 
οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
χώρα μας. Προκαλούν εύλογη ανασφάλεια σε ευρύ-
τερα τμήματα του πληθυσμού και δοκιμάζουν τις αντο-
χές της κοινωνίας. Όμως η εσωστρέφεια, ο απομονω-
τισμός, η αποδοκιμασία δοκιμασμένων οικονομικών 
θεσμών, όπως εκφράζονται πολιτικά τα τελευταία χρό-
νια, αποτελούν την εύκολη λύση. Δεν δίνουν την ορθή 
απάντηση σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Υπονο-
μεύουν τόσο την οικονομία όσο και τη δημοκρατία και 
πριονίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε όλοι.

Η Ελλάδα πρέπει να κοιτά το μέλλον χωρίς κωλυσι-
εργίες και πισωγυρίσματα. Τα βήματα προς τα πίσω 
δεν θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την ευημε-
ρία. Η ιστορία το έχει αποδείξει επανειλημμένα. 

Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία, είναι καθή-
κον της επιχειρηματικής κοινότητας να δώσει πειστι-
κές απαντήσεις απέναντι στο κύμα αμφισβήτησης που 
σαρώνει τον δυτικό κόσμο. Να εξηγήσουμε τα οφέλη 
της οικονομικής ανάπτυξης. Να επαναφέρουμε στις 
σωστές βάσεις την ατζέντα της δημόσιας πολιτικής. 
Να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και εκπαίδευση 
πολιτών και κομμάτων για τα σημαντικά οφέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ανοικτών και ανταγωνιστι-
κών αγορών.

Αυτό ακριβώς υπηρετούμε στον ΣΕΒ, τα τελευταία 
110 χρόνια. Πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να 
τερματιστεί αυτή η μακρόχρονη, επίμονη κρίση εμπι-
στοσύνης που ταλαιπωρεί (και) τη χώρα μας, είναι 
να πιέσουμε για ακόμη πιο βαθιές και ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που απελευθερώ-
νουν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καταργούν 
ειδικά προνόμια, κτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με 
την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, δημιουργούν 
προϋποθέσεις δυναμικής ανάπτυξης και παραγωγής 
νέου πλούτου για τους πολλούς. Μόνο έτσι θα μπο-
ρέσουμε να φέρουμε μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις 
και να δημιουργήσουμε πολλές και καλές θέσεις ερ-
γασίας.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ΣΕΒ και καλού-
με όλους εσάς να στηρίξετε την αποστολή μας. Ο 
Σύνδεσμός μας, είναι η φωνή των υπεύθυνων και 
οργανωμένων επιχειρήσεων της χώρας μας. Προά-
γει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τόσο μέσω 
του δικτύου μας που απαρτίζεται από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές και ξένες εταιρείες στην Ελλάδα, όσο και 
στις κορυφαίες διεθνείς επιχειρηματικές οργανώσεις, 
όπως η BusinessEurope, η BIAC, ο IOE και ο ILO.

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πε-
ριβάλλον που θα προσελκύσει επενδύσεις σε όλους 
τους τομείς που παρουσιάζουν σήμερα σημαντικές ευ-
καιρίες, όπως, μεταξύ άλλων, η μεταποίηση, η ενέρ-
γεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ψηφιακή οικονομία, οι 
μεταφορές και το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα. 

Με τη δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρημα-
τικότητα περιβάλλοντος και με τις απαιτούμενες διαρ-
θρωτικές αλλαγές, οι ελληνικές επιχειρήσεις μέλη 
του ΣΕΒ είναι έτοιμες να συμβάλλουν στην εξυγί-
ανση και στην ανάπτυξη της χώρας. Για μια Ελλά-
δα, παραγωγική, ανταγωνιστική και ευημερούσα.  

Θεόδωρος Φέσσας
Πρόεδρος ΣΕΒ

Η χαμένη εμπιστοσύνη 
ξανακερδίζεται

με ιδιωτικές 
επενδύσεις, δουλειές 

και ανάπτυξη!

Ηγεσία
Εκπροσώπηση
Γνώση
Δικτύωση

Μάιος 2017
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ΠΟΙΟΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
συμβάλλει σταθερά, από το 1907, στην ανάπτυ-
ξη των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Αποτελεί την 
ανεξάρτητη φωνή της επιχειρηματικότητας και εκ-
προσωπεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής οικονο-
μικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών.
 

Φορέας αλλαγής  

Ο ΣΕΒ, ως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό δίκτυο, 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο μετασχηματισμό 
της χώρας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική οικονομία. Η ευρεία βάση των με-
λών μας, που περιλαμβάνει 400 από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες στην Ελλάδα, παρέχει τη δυνατότητα 
για έγκυρη και ευρεία πληροφόρηση για τις εξελί-
ξεις, άμεση και αποτελεσματική δράση σε θέματα 
του ελληνικού επιχειρείν. 
 

Βασικός εταίρος
στον κοινωνικό διάλογο

Ως κοινωνικός εταίρος, ο ΣΕΒ εργάζεται για την οι-
κονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο με 
άξονες την καλή διακυβέρνηση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Συμμετέχει στον εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, εκπροσωπώντας την 
οργανωμένη επιχειρηματικότητα. Ο ΣΕΒ συνεργά-
ζεται με την Πολιτεία, τους Κοινωνικούς Εταίρους, 
πολιτικά κόμματα και φορείς, για τη διαμόρφωση 
προϋποθέσεων που προάγουν την επιχειρηματικό-
τητα και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ισχυρός εκπρόσωπος των 
ελληνικών επιχειρήσεων 

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα συμ-
βάλλοντας ενεργά  στη διαμόρφωση ενός φιλικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συμμετέχει στο 
δημόσιο διάλογο, διατυπώνει τεκμηριωμένες θέ-
σεις, χαράσσει προτάσεις πολιτικής και παρέχει 
αναλύσεις σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέ-
ματα.
 

Δυναμικός παράγοντας
δικτύωσης

Ο ΣΕΒ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να δι-
κτυώνονται μεταξύ τους και να έρχονται σε επαφή 
με εκπροσώπους από την πολιτική ηγεσία, φο-
ρείς, τράπεζες, ιδρύματα, δυνητικούς συνεργάτες 
και επενδυτές, τόσο σε τοπικό όσο σε διεθνές 
επίπεδο. Οι δράσεις και οι υπηρεσίες δικτύωσης 
του ΣΕΒ διευκολύνουν την ανταλλαγή απόψεων, 
γνώσεων, εμπειριών και νέων επιχειρηματικών ευ-
καιριών και παρέχουν στις επιχειρήσεις-μέλη την 
αναγκαία πλατφόρμα για να επιτύχουν την επιχει-
ρηματική τους ανάπτυξη.
 

Οργανισμός γνώσης 

Ο ΣΕΒ παρέχει στα μέλη του προνομιακή πρό-
σβαση σε  πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις της 
αγοράς - συμπεριλαμβανομένων ειδικών αναλύ-
σεων σε οικονομικά και νομοθετικά θέματα - και 
οργανώνει τακτικά ημερίδες και συνέδρια τομεα-
κού ενδιαφέροντος. Τα μέλη μας έχουν έγκαιρη 
ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη 
λειτουργία και τις προοπτικές της επιχείρησής τους, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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Κωνσταντίνος
Κόκκαλης
Μέλος Δ.Σ.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Μιχάλης 
Στασινόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

VIOHALCO S.A.  

Βασίλης 
Φουρλής
Μέλος Δ.Σ.

HOUSEMARKET 
A.E. (IKEA)

Γιάννης
Γιώτης
Αντιπρόεδρος
 
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεόδωρος
Φέσσας
Πρόεδρος

QUEST 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Αλέξανδρος 
Μακρίδης
Γενικός Γραμματέας

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Μ.Γ. 
Α.Ε.

Κωνσταντίνος
Μπίτσιος
Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος 

Νικόλαος
Καραμούζης
Αντιπρόεδρος 

ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBAK
ERGASIAS Α.Ε.

Κωνσταντίνος 
Μαραγκός
Ταμίας

Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ -
Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
Α.Ε.

Ευάγγελος 
Μυτιληναίος
Αντιπρόεδρος 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέλλη
Κάτσου
Μέλος Δ.Σ.

ΦΑΡΜΑΤΕΝ 
Α.Β.Ε.Ε.

Σπύρος
Θεοδωρόπουλος
Αντιπρόεδρος 

CHIPITA A.E.

Μιχάλης
Τσαμάζ
Μέλος Δ.Σ.

OTE GLOBE

Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος
Αντιπρόεδρος

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Οδυσσέας 
Αθανασίου
Μέλος Δ.Σ.

LAMDA
DEVELOPMENT A.E. 

Γιώργος
Κώτσαλος
Μέλος Δ.Σ.

INTERAMERICAN
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΩΗΣ Α.Ε.

Ευτύχιος
Βασιλάκης
Μέλος Δ.Σ.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Ηρώ
Αθανασίου
Μέλος Δ.Σ.

ΕΛΑΪΣ-
UNILEVER
HELLAS Α.Ε.

Αναστάσιος
Καλλιτσάντσης
Αντιπρόεδρος 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Πάνος 
Κυριακόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 
επιδιώξεις του, ο ΣΕΒ αναπροσαρμόζει συνεχώς 
τη δομή του, ώστε να είναι ευέλικτη και αποτελε-
σματική. 

Σήμερα, η λειτουργία του ΣΕΒ στηρίζεται σε τέσ-
σερις  πυλώνες:

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όρ-
γανο του ΣΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα 
μέλη, εταιρείες και σύνδεσμοι. Κάθε εκπρόσωπος 
έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Εκλέγει 20μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο διετούς θητείας, το οποίο 
διοικεί τον ΣΕΒ και χαράσσει τη στρατηγική του. 
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρό-
εδρος επιλέγει ολιγομελή Εκτελεστική Επιτρο-
πή, στην οποία προεδρεύει και με τη βοήθεια της 
οποίας παρακολουθεί και κατευθύνει τις εργασίες 
του ΣΕΒ.

Το Γενικό Συμβούλιο (90 μέλη) εκλέγεται από 
τη Γενική Συνέλευση και είναι ανώτατο γνωμο-
δοτικό όργανο της διοίκησης. Συνεδριάζει τακτικά, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις ενδιαφέροντος για τον 
ΣΕΒ και τα μέλη του συζητούν και ανταλλάσσουν 
απόψεις για θέματα που απασχολούν την επιχειρη-
ματική κοινότητα.

Τα στελέχη της Υπηρεσίας του ΣΕΒ, μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανώτερα στε-
λέχη από τις επιχειρήσεις-μέλη του οργανισμού 
συμμετέχουν στις μόνιμες και ad hoc επιτροπές 
που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση 
στρατηγικών και τη διατύπωση προτάσεων. Οι μό-
νιμες επιτροπές του ΣΕΒ ασχολούνται με ζητήματα, 
όπως η φορολογία, η βιομηχανία και η μεταποίη-
ση, η ενέργεια, η ψηφιακή οικονομία, η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η χωροταξία, τα logistics, η απασχόλη-
ση και το εργασιακό περιβάλλον, κα.

Ο ΣΕΒ έχει εκπροσώπους σε πολυάριθμες ανε-
ξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, Επιτροπές και Οργα-
νισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, 
διαθέτει γραφείο εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
από το 1962.
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ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΗΣ

Αγορά εργασίας

Ο ΣΕΒ συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο σε 
διμερές και τριμερές επίπεδο. Στο πλαίσιο της διαβού-
λευσης με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, ο 
ΣΕΒ συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών με θέσεις, 
προτάσεις και παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται  
των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής πολιτικής, 
της κοινωνικής ασφάλισης, των δεξιοτήτων, της εκπαί-
δευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώ-
πινου δυναμικού. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
ο ΣΕΒ συμμετέχει σε θεσμικά όργανα, επιτροπές και 
ομάδες εργασίας, για να ενισχύσει τις θέσεις του, στα 
θέματα των εργασιακών σχέσεων και του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Βιομηχανία & Μεταποίηση

Η βιομηχανία και μεταποίηση στηρίζουν παραδοσι-
ακά την ελληνική οικονομία και συνεισφέρουν στην 
συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγών. 
Η μετάβαση σε μια οικονομία καινοτομίας και βιώ-
σιμης ανάπτυξης προϋποθέτει πολιτικές που στηρί-
ζουν την ελληνική μεταποίηση, δημιουργούν αξία και 
δουλειές. Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Μεταποίησης 
προωθεί συστηματικά τα θέματα αυτά.  

Καινοτομία και Ψηφιακή
Οικονομία

Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό 
και αποτελεί βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. 
Δεδομένου ότι, η καινοτομία και οι τεχνολογίες αιχ-
μής βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασί-
ες, ο ΣΕΒ, προωθεί ενεργά τη χάραξη μιας εθνικής 
στρατηγικής για την επιτυχή μετάβαση στην ψηφιακή 
οικονομία, που θα βασίζεται σε αποτελεσματικά και 
αξιόπιστα δίκτυα  επικοινωνιών, ανταγωνιστικές επι-
χειρήσεις και αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιωσιμότητα είναι επιτακτική ανάγκη για μακροπρό-
θεσμη επιχειρηματική επιτυχία. Με την ενσωμάτωση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις επι-
χειρηματικές στρατηγικές τους, οι επιχειρήσεις που 
πρωτοπορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη μεγιστοποιούν 
την  απόδοσή τους για τους μετόχους,  την κοινωνία 
και το περιβάλλον. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη προωθεί μοντέλα επιχειρηματικής 
ανάπτυξης σύμφωνα με τους παγκόσμιους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Φορολογική πολιτική 

Η αποτελεσματική φορολογική πολιτική, εναρμονι-
σμένη με το πλαίσιο της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας 
για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επι-
χειρήσεων. Μέσω των πρωτοβουλιών της Επιτροπής 
Φορολογικής Πολιτικής που έχει συστήσει ο ΣΕΒ, 
συμβάλλει ενεργά σε διαβουλεύσεις για φορολογικά 
θέματα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπε-
δο, προωθεί προτάσεις φορολογικής πολιτικής και 
ασχολείται με φορολογικά ζητήματα που επηρεά-
ζουν συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

Επενδύσεις και Ανάπτυξη 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν προϋπόθεση για 
την επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα πα-
ρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, όμως η 
ενθάρρυνση νέων παραγωγικών επενδύσεων απαιτεί 
έξυπνα επενδυτικά εργαλεία και κίνητρα. Παράλλη-
λα η άρση επενδυτικών αντικινήτρων και η επιτάχυν-
ση των αδειοδοτήσεων θα βελτιώσει την ελκυστικό-
τητα της χώρας ως διεθνή επενδυτικό προορισμό.
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Ενέργεια

Μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική για την Ελ-
λάδα μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Ο ΣΕΒ  διατυπώνει προτάσεις πο-
λιτικής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την 
αποδοτικότερη παραγωγή, την υποκατάσταση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές οι προτάσεις προσα-
νατολίζονται προς τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων για 
μακροπρόθεσμη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης 
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας με διεθνή προ-
σανατολισμό. Το λιμάνι του Πειραιά αναπτύσσεται 
συνεχώς, ενώ το τοπικό οικοσύστημα 3PL μπορεί να 
προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η Επι-
τροπή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΣΕΒ προωθεί επι-
χειρηματικές και επενδυτικές συνέργειες στον κλάδο, 
όπως και την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει την 
στρατηγική της θέση και να αναδειχθεί σε διαμετακο-
μιστικό κόμβο της Ευρώπης.

Διεθνές Εμπόριο

Η αποτελεσματική πρόσβαση των επιχειρήσεων σε 
διεθνείς αγορές είναι μέγιστης σημασίας για την τα-
χύτερη οικονομική μεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα 
παράγοντας επιβίωσης και εκσυγχρονισμού της Ελ-
ληνικής οικονομίας. Η Επιτροπή Εξωστρέφειας του 
ΣΕΒ προωθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσι-
ών υποστήριξης της διεθνούς παρουσίας επιχειρήσε-
ων. Η πρωτοβουλία ExportReady του ΣΕΒ δικτυώνει 
ελληνικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές, τους 
παρέχει στρατηγική πληροφόρηση ανά προϊόν και 
αγορά και τους μεταφέρει τεχνογνωσία και πρακτικές 
συμβουλές για την ταχύτερη βελτίωση των εξαγωγι-
κών επιδόσεων. 

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Νέες επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης 
και επικέντρωση στην εξωστρέφεια και την καινοτο-
μία αποτελούν ελκυστικές επενδυτικές επιλογές που 
μπορούν να αλλάξουν την ελληνική οικονομία. Ο 
ΣΕΒ δραστηριοποιείται με διάφορες πρωτοβουλίες 
που υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως: 
πρόσβαση σε μέντορες που είναι  υψηλόβαθμα στε-
λέχη των εταιρειών μελών του, εκπαίδευση και γνώ-
ση για τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις δικτύωσης και πρόσβαση σε κατάλ-
ληλους συνεργάτες και επιλογές χρηματοδότησης.

Εταιρική Διακυβέρνηση 

Ο ΣΕΒ προάγει την ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας 
και των καλών πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνη-
σης, όπως και την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό 
και την αναδιάρθρωση του εταιρικού δικαίου, θεω-
ρώντας ότι αυτά αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη 
διαμόρφωση ενός  ανταγωνιστικού και φιλικού επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος.   

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Αντιμετωπίζουν όμως 
σημαντικές προκλήσεις στην παραγωγική και οικονο-
μική μεγέθυνση τους. Η Επιτροπή Μικρών και Με-
σαίων Επιχειρήσεων του ΣΕΒ σχεδιάζει και εισηγείται 
εξειδικευμένες πολιτικές που προωθούν την ταχύτε-
ρη ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα, τη βελτίωση των 
επιδόσεων καινοτομίας, εξαγωγών, διακυβέρνησης 
αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην 
χρηματοδότηση. Τέλος η ένταξη των ΜμΕ σε παρα-
γωγικά δίκτυα γύρω από μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
θα αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και οι-
κονομίες κλίμακας. 

Εξειδικευμένες κλαδικές
πολιτικές

Οι κλαδικές πολιτικές εξειδικεύουν τις οριζόντιες 
ανάγκες με στοχευμένες προτάσεις για όλους τους 
κρίσιμους κλάδους της οικονομίας (πχ αγροδιατρο-
φή, φάρμακα, μεταποίηση, καταναλωτικά είδη, ενδύ-
ματα, ΤΠΕ, κλπ). Επιδίωξη των πολιτικών που προω-
θεί ο ΣΕΒ σε όλους τους κλάδους είναι η βελτίωση 
των εξαγωγικών επιδόσεων, οι επενδύσεις, η άρση 
κλαδικών αντι-κινήτρων και στρεβλώσεων στον αντα-
γωνισμό, η αξιοποίηση της ψηφιακής οικονομίας. Ο 
ΣΕΒ προωθεί, επίσης, πολιτικές δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης αλλά και ένταξης των κλάδων σε πα-
ραγωγικές αλυσίδες. 

Δεξιότητες για Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
ένα ανοικτό, εξωστρεφές και προσανατολισμένο στην 
καινοτομία εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο προάγει 
την αριστεία. Οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας 
για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 
Η επένδυση σε νέες και αναβαθμισμένες δεξιότη-
τες αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς εργασίας. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει 
ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών που 
ενθαρρύνουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ερ-
γαζόμενους να επενδύσουν στη δια βίου μάθηση και 
κατάρτιση, να διαμορφώσουν αποτελεσματικά προ-
γράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης και να 
αντιμετωπίσουν την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Παραγωγική μεγέθυνση χωρίς επαρκή χρηματοδότη-
ση δεν νοείται. Ο ΣΕΒ προωθεί συνεχώς πολιτικές 
για χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές χρηματοδό-
τησης που καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και μειώνουν το κόστος δανεισμού. Επίσης, δικτυώνει  
επιχειρήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός και 
εκτός Ελλάδας.

Ανταγωνισμός και Αγορές 
Προϊόντων  

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού διευκολύνει την 
οικονομική ανάπτυξη, προάγει την καινοτομία, αυ-
ξάνει την παραγωγικότητα, δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας και παρέχει πολλαπλά οφέλη στους κα-
ταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το κράτος. Ο ΣΕΒ, 
προκειμένου να προωθήσει την ενίσχυση του αντα-
γωνισμού, υλοποιεί δράσεις για τη συμμόρφωση 
και αυτορρύθμιση των επιχειρήσεων, στηρίζει την 
ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των 
κλαδικών ρυθμιστικών αρχών και διατυπώνει τεκ-
μηριωμένες προτάσεις για τον περιορισμό της κρα-
τικής παρέμβασης σε θέματα ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων.  

ΤΟΜΕΙΣ  ΔΡΑΣΗΣ



12 13

Περισσότερες από

250
εταιρείες εκπροσωπούνται

19
οµάδες εργασίας
& επιτροπές

Tακτικές

συναντήσεις

320
ανώτατα στελέχη
συµµετέχουν συνολικά

Βιομηχανία, Υποδομές
& Νέα Οικονομία

• Επιτροπή Ενέργειας
• Επιτροπή Ψηφιακής Οικονομίας
• Επιτροπή Βιομηχανίας & Μεταποίησης

Τομέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού

• Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων 
• Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού  
• Ομάδα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
• Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνου
 & Ασφαλιστικών Θεμάτων 
• Ομάδα Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνης
 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον
& Ρυθμιστικές Πολιτικές

• Επιτροπή Φορολογίας
• Επιτροπή Χωροταξίας
• Ομάδα Καταναλωτή
• Ομάδα Ανταγωνισμού

Αναπτυξιακές Πολιτικές
& Εξωστρέφεια

• Ομάδα Εξωστρεφών Επιχειρήσεων 
• Ομάδα Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων  
• Ομάδα Διεθνών Επιχειρήσεων 
• Ομάδα Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
• Ομάδα Επιχειρήσεων
 Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Συμβούλιο ΣΕΒ
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  

Οργανισμός Προώθησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών 
(ΟΠΕΜΕΔ)

Ο ΣΕΒ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ &
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί επιχειρήσεις όλων των με-
γεθών και όλων των κλάδων της οικονομίας, από 
μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και 
διεθνείς εταιρείες. Η βάση των μελών του περι-
λαμβάνει πάνω από 400 οργανωμένες επιχειρή-
σεις, 50 συνδεδεμένους οργανισμούς (ενώσεις, 
κλαδικούς και περιφερειακούς συνδέσμους) και 
πάνω από 3.500 έμμεσα μέλη. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελούν τον πυρήνα της βάσης των 
μελών του ΣΕΒ.

Η μακρόχρονη ιστορία μας, το υψηλής ποιότη-
τας δίκτυό μας, η εξειδίκευση και τεκμηριωμένη 
παρέμβαση και επίδρασή μας στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων καθιστούν τον ΣΕΒ ως την κορυφαία 
επιχειρηματική οργάνωση στην Ελλάδα.
 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ 

Παρέχουμε στα μέλη μας την επιρροή, την πρό-
σβαση στη γνώση, την εκπροσώπηση και τις ευκαι-
ρίες δικτύωσης που χρειάζονται για να προχωρή-
σουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους:

•  Αποφασιστικό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος εντός του οποίου καλείται να 
λειτουργήσει μια επιχείρηση. 

•  Στρατηγική πληροφόρηση, εργαλεία και μηχανι-
σμούς για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της 
σε μια παγκόσμια αγορά. 

•  Πρόσβαση σε όσους μπορούν να διαμορφώ-
σουν και να βοηθήσουν ώστε να επιτύχει τους 
επιχειρηματικούς της στόχους.

•  Ευκαιρίες επαφής και ανταλλαγής απόψεων με 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕΒ
ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ 

Ενέργεια

Τράπεζες

Εµπόριο Εκπαίδευση

Παραγωγή

MME

Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Συµβου-
λευτικής

Χονδρικό
Εµπόριο

Τηλ-
επικοινωνίες Τουρισµός

Πληροφορική

Μέταλλα Χηµική
Βιοµηχανία

Αγρο-
διατροφή

Κατασκευ-
αστικές

– Τεχνικές

Τρόφιµα –
Ποτά

Φάρµακα –
Καλλυντικά

Υπηρεσίες
∆ιαµεταφορών

3.500
µέλη
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50%
της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
στην Ελλάδα

Τα άµεσα µέλη του ΣΕΒ
πραγµατοποιούν το

Ενεργητικό:

€368 δισ. /

67% του συνόλου (1)

 Ίδια κεφάλαια: 

€60 δισ. /

51% του συνόλου (1)

Πωλήσεις:

€62 δισ. /

43% του συνόλου (1)

Προ φόρων κέρδη: 

€2,4 δισ. /

30% του συνόλου (2)

Εργαζόµενοι:

190.000 /

11% του συνόλου
ασφαλισµένων στο IKA 

Μισθοί:

€4,8 δισ. /

20% του συνόλου (3)

Ασφαλιστικές εισφορές: 

€2,1 δισ. /

20% του συνόλου (3)

Φόρος επί των κερδών: 

€0,8 δισ. / 

29% του συνόλου (4)

(1) 20.500 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2015 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
(2) σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
(3) % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA
(4) % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων
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Ο ΣΕΒ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση των αποφάσεων και των πολιτικών σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της συμμετοχής 
του στη BusinessΕurope, την κορυφαία ευρωπαϊκή 
οργάνωση που εκπροσωπεί 40 κύριες βιομηχανι-
κές και εργοδοτικές ομοσπονδίες και ενώσεις από 
34 χώρες. Ο ΣΕΒ συμμετέχει, επίσης, σε μόνιμη 
βάση στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανίας (Business and Industry Advisory 
Council - BIAC) του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και 
στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for 
Sustainable Development - WBCSD), την παγκό-
σμια οργάνωση εταιρειών, που υποστηρίζουν τη 
συνεργασία επιχειρηματικότητας και κυβερνήσεων 
με στόχο την εξισορρόπηση των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο ΣΕΒ συμμετέχει, 
επίσης, μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδο-
τών (International Organisation of Employers - 
IOE) στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας (International Labor Office - ILO).  

H ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιο-
μηχάνων και Βιοτεχνών το 1907 συνενώνει το 
παραδοσιακό με το νεωτερικό επιχειρείν, με τη 
συμμετοχή του «κύκλου της Ζυρίχης». Πρώτες κα-
τακτήσεις: συμβολή αφ’ ενός στη δημιουργία του 
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας το 1910 και αφ’ 
ετέρου του πρώτου θεσμικού πλαισίου με τον νόμο 
2946 «περί προαγωγής της βιομηχανίας και βιοτε-
χνίας» το 1922. Το 1946 επικαθορίζει την ταυτότη-
τα και τον ρόλο του: μετονομάζεται σε Σύνδεσμο 
Ελλήνων Βιομηχάνων και μετέχει ενεργά στη μετα-
πολεμική ανασυγκρότηση και στην αναδιάρθρω-
ση της ελληνικής οικονομίας.

Τη δεκαετία του ’60, η προοπτική ένταξης της Ελ-
λάδας στην ΕΟΚ λειτουργεί ως καταλύτης στην 
ελληνική βιομηχανία. Ο ΣΕΒ συντονίζεται με τις 
επιταγές των καιρών, εγκαινιάζοντας συνεργασί-
ες με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 
Το 1962 γίνεται μέλος της UNICE (της σημερι-
νής BusinessEurope) και δημιουργεί γραφείο στις 
Βρυξέλλες.

Ήδη από τη δεκαετία του ’70 ως θεσμοθετημένος 
κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει στον κοινωνικό 
διάλογο και εκπροσωπεί τις οργανωμένες επιχει-
ρήσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

Το 1975, ο ΣΕΒ ιδρύει το Ινστιτούτο Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ως επι-
στέγασμα της σταθερής αντίληψης και πίστης του 
στην ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα και μελέτη 
των βιομηχανικών θεμάτων και των εξελίξεων στην 
οικονομία.

Το 1979, με τη συμφωνία ένταξης της χώρας στην 
ΕΟΚ, ο ΣΕΒ μετονομάζεται σε Σύνδεσμο Ελλη-
νικών Βιομηχανιών, ευθυγραμμιζόμενος με τις δι-
εθνείς εξελίξεις στην κεφαλαιακή συγκρότηση και 
στη διοικητική διάρθρωση των επιχειρήσεων, ενώ 
έρχεται σε άμεση επαφή με την ελληνική κοινωνία 
εγκαινιάζοντας τον θεσμό των ανοιχτών συνεδρι-
άσεων. 

Το 1980, ο ΣΕΒ πρωτοπορεί στον τομέα της εκ-
παίδευσης, ιδρύοντας το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, με σκοπό τη 
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 
εργαζομένων και ανέργων.  Το 1992, ο ΣΕΒ γί-
νεται ο ιδρυτικός φορέας του Athens Laboratory 
of Business Administration (ALBA), με σκοπό 
να εκπαιδεύσει τους επιχειρηματικούς ηγέτες του 
αύριο, παράγοντες ανάπτυξης και προόδου. 

Εκπροσωπώντας στην πράξη το σύνολο της επιχει-
ρηματικής δράσης μετονομάζεται το 2007 σε ΣΕΒ 
σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Αντιλαμβανόμενος νωρίς τη σημασία της προώ-
θησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον επιχειρημα-
τικό κόσμο και την κοινωνία γενικότερα, το 2008 
ιδρύει το Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και συμμετέχει στο World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD). 

Το 2012, η διαρκής ανταγωνιστικότητα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της αξιοπιστίας της 
ελληνικής αγοράς, μεταξύ των διεθνών και εγχώρι-
ων επενδυτών, οδήγησαν τον ΣΕΒ στην αναγνώριση 
του ρόλου και της σημασίας της εταιρικής διακυβέρ-
νησης. Μαζί με την ΕΧΑΕ ο ΣΕΒ ιδρύει το Ελληνικό 
Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). 
Το ΕΣΕΔ είναι μέλος του European Corporate 
Governance Codes Network.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

ΟΡΟΣΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ 
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