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«Δεύτερο ζήτημα, που πρέπει να απαντήσω, σχετικά με το Σύνδεσμο 
Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος και τον ορισμό του, ως κοινωνικού εταίρου. 
 
Πρώτον, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω και αυτό το είπα στον ΣΕΒ με τις 
επιστολές που ανταλλάξαμε, ότι δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τους 
εργοδοτικούς φορείς, όταν τέθηκε το ζήτημα της αναγνώρισης του ΣΕΤΕ, ως 
ισότιμου κοινωνικού εταίρου, παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ 
επικαλύπτονται σε πού μεγάλο βαθμό. Ο ΣΕΤΕ είναι μέλος του ΣΕΒ, μάλιστα 
υπάρχει πολλές φορές ταύτιση και των προσώπων, δηλαδή τα μέλη του Δ.Σ. 
του ΣΕΤΕ να είναι και μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΒ και δεν είχα δει τότε, όταν υπήρχε 
αυτή η αναγνώριση του ΣΕΤΕ ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου, παρά την 
αλληλεπικάλυψη αυτή – που θα έπρεπε κανείς να πει, πώς που γίνεται να 
ορίζεις εθνικό κοινωνικό εταίρο κάποιον, ο οποίος επικαλύπτεται από άλλον 
εθνικό κοινωνικό εταίρο - να υπάρξει αντίδραση. 
 
Αυτή τη στιγμή υπάρχει αντίδραση για το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου 
Ελλάδος, παρότι δεν υπάρχει αυτή η επικάλυψη, γιατί ούτε ο Σύνδεσμος 
Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, ως τέτοιος, είναι μέλος του ΣΕΒ, ούτε τα μέλη 
του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος είναι μέλη του ΣΕΒ, παρότι έχει 
100 χρόνια λειτουργίας. 
 
Άλλοι λόγοι, που εξηγούν τη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης. 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος καλύπτει μεταποιητικές και 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα. Μπορεί το όνομά του να έχει μείνει έτσι, στην πραγματικότητα, 
όμως, καλύπτει επιχειρήσεις, βιομηχανικές και μεταποιητικές, χωρίς 
γεωγραφικό προσδιορισμό, που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με μεγαλύτερη 
συγκέντρωση στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά τις καλύπτει σε όλη τη χώρα. 
 
Δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι γνωστό πια ότι ο ΣΕΒ είναι προσανατολισμένος 
στις υπηρεσίες. Αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό στους κοινωνικούς εταίρους και 
στους εργοδοτικούς φορείς, ότι ο ΣΕΒ κατά κύριο λόγο δεν είναι εκφραστής της 
βιομηχανίας της χώρας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος 
αποκλειστικά καλύπτει μεταποιητικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
 
Νομίζω, λοιπόν, ότι μ’ αυτή την αναγνώριση, καλύπτεται ένα υπαρκτό έλλειμμα 
αντιπροσωπευτικότητας, ένα κενό που υπήρχε στην εκπροσώπηση του 
συνόλου της βιομηχανίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας. Να σημειώσω 
δε, ότι αυτό εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραλλάσσει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων σε όλους τους φορείς» 
 


