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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του για την Ελληνική Προεδρία, ο ΣΕΒ
(Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών) οργανώνει εκδήλωση για τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2003 στη
Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο MAΚΕ∆ΟΝΙΑ PALACE. Η εκδήλωση γίνεται σε
συνεργασία µε τη UNICE (΄Ενωση Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων
της Ευρώπης) µε την ευκαιρία της Συνεδρίασης της Επιτροπής Μικροµεσαίων
της UNICE.

Η συµµετοχή στην εκδήλωση αυτή θα είναι µια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν οι
επιχειρηµατίες τους άξονες πολιτικής υπέρ των µικροµεσαίων που προωθεί η
UNICE, καθώς επίσης να παρουσιάσουν τους δικούς τους προβληµατισµούς
και απόψεις, να θέσουν ζητήµατα και προτάσεις, τις οποίες µπορούν να
προωθήσουν τόσο ο ΣΕΒ όσο και η UNICE, για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος λειτουργίας των µικροµεσαίων εταιριών -µε δεδοµένο το
ενδιαφέρον και των δύο οργανώσεων για τα ζητήµατα που απασχολούν τις
µΜΕ, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον ελληνικό όσο και στον
ευρωπαϊκό χώρο εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Προς τούτο άλλωστε ο
ΣΕΒ οργάνωσε πρόσφατα στην Αθήνα ειδική εκδήλωση µε θέµα την
Επιχειρηµατικότητα και τις µΜΕ, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τρεις κρίσιµοι
τοµείς που επηρεάζουν τη λειτουργία των µικροµεσαίων εταιριών: η
καινοτοµία, η διοικητική απλοποίηση και η χρηµατοδότηση.

Πρόγραµµα
Η εκδήλωση θα αρχίσει µε «Κλειστή Συνεδρίαση»
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της UNICE (9.30΄-12.30΄).

της Επιτροπής
Συµµετέχουν ο

Πρόεδρος και τα µέλη-εκπρόσωποι των Συνδέσµων µελών της UNICE. Τα
θέµατα συζήτησης στην ενότητα αυτή είναι τα παρακάτω:

-

Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την Επιχειρηµατικότητα. Αξιολόγηση
και εκτιµήσεις.

-

Ο ορισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις µικροµεσαίες.

-

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η πρόοδος
εφαρµογής στα κράτη-µέλη.

-

Η συµφωνία της Βασιλείας (Basel Accord) για τη χρηµατοδότηση.

-

Η επόµενη εκδήλωση της UNICE για τις µικροµεσαίες (2ο εξάµηνο 2003,
Βρυξέλλες). Προτάσεις για το θέµα, το περιεχόµενο, την οργάνωση.

Θα ακολουθήσει γεύµα και αµέσως µετά θα αρχίσει η διευρυµένη Συνεδρίαση
µε τη συµµετοχή εκπροσώπων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. (14.00΄-17.00΄),
το πρόγραµµα της οποίας είναι το εξής:

14.00-17.00

∆ιευρυµένη Συνεδρίαση
(µε

τη

συµµετοχή

εκπροσώπων

µικροµεσαίων

επιχειρηµατιών)
14.00-14.10

-

Καλωσόρισµα από τον κ. Francesco Bellotti, Πρόεδρο
της Επιτροπής ΜΜΕ της UNICE και παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της πρωϊνής συνεδρίασης.

14.10-14.20

-

Παρουσίαση από τον κ. Erik Berggren, στέλεχος της
UNICE για τις βασικές κατευθύνσεις δράσεων της
UNICE, τη στρατηγική της Λισαβόνας και τις
µικροµεσαίες.

14.20-14.30

Παρουσίαση από τον κ. Ανδρέα Μιτσή, Γενικό
Γραµµατέα
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τις µΜΕ
(Θεσσαλονίκη 13-14/2/03) καθώς και των δράσεων
του ελληνικού Υπουργείου για τις Μικροµεσαίες.

14.30-14.40

Παρουσίαση από τον κ. ∆ηµήτρη Μάρδα,
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ελληνικού Οργανισµού
Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), των συµπερασµάτων και
προτάσεων του πιλοτικού προγράµµατος για την
ενίσχυση των εξαγωγών των µΜΕ.

14.40-14.50

Παρουσίαση της κας Βασιλικής Καραγιάννη,
Τοµεάρχη Βορείου Ελλάδος, ∆/νση ∆ικτύου Εταιρικής
Τραπεζικής της EUROBANK µε θέµα τη χρηµατοδότηση
των µικροµεσαίων εταιριών, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
και οι υπηρεσίες.

14.50-15.00

Παρουσίαση
από
τον
κ.
Επαµεινώνδα
Χριστοφιλόπουλο, στέλεχος του ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ Γραφείου Θεσσαλονίκης για τις υπηρεσίες του ∆ικτύου
που υποστηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη των
µικροµεσαίων εταιριών.

15.00-15.10
15.10-17.00

-

Παρουσίαση από πλευράς ΣΕΒ θέσεων και προτάσεων
για την Επιχειρηµατικότητα και τις Μικροµεσαίες.
- Συζήτηση µε τους επιχειρηµατίες και τους
εκπροσώπους των µικροµεσαίων. Παρεµβάσεις και
τοποθετήσεις για τα προβλήµατα, τις ανάγκες, τις
προτεραιότητες, τους στόχους και τις πολιτικές που
πρέπει να υιοθετηθούν (από πλευράς Ελληνικής
Προεδρίας, κρατών-µελών, UNICE, Ε.Ε.) για τη βελτίωση
του περιβάλλοντος λειτουργίας των µΜΕ.

Η εκδήλωση αυτή πραγµατοποιείται

Με την υποστήριξη της

