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«Μια νέα πολιτική για την Οικονοµία»
ζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος µιλώντας στην εκδήλωση:
«Η Ελληνική Οικονοµία µετά την Κρίση, Αναζητώντας ένα νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο»
«Κανένα µοντέλο ανάπτυξης δεν θα µας προσδώσει τον δυναµισµό που απαιτεί η
παγκόσµια οικονοµία και η ευρωπαϊκή σύγκλιση, καµία στροφή προς την πραγµατική
οικονοµία δεν θα είναι αποτελεσµατική και µακρόχρονη, καµία νέα ισορροπία ιδιωτικού
και δηµόσιου τοµέα δεν θα εγγυηθεί την αναγκαία κοινωνική συνοχή, αν δεν αλλάξουµε
τις αντιλήψεις µας και τον τρόπο µε τον οποίον προσεγγίζουµε τα πράγµατα». Αυτά
τόνισε στην οµιλία του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, στο πλαίσιο
εκδήλωσης, που οργάνωσε το ΙΟΒΕ, σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ, τη ∆ευτέρα, 1.12.2008.
Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκε το βιβλίο «Η Ελληνική Οικονοµία µετά την Κρίση,
Αναζητώντας
ένα
νέο
Αναπτυξιακό
Πρότυπο», που συνέγραψαν ο καθηγητής,
κ. Ιωάννης Στουρνάρας, Επιστηµονικός
∆ιευθυντής του ΙΟΒΕ και η κα Μαρία Αλµπάνη, Οικονοµολόγος
της Τραπέζης της Ελλάδος. «Η νέα µας προσέγγιση»,
υπογράµµισε ο κ. ∆ασκαλόπουλος, «δεν µπορεί πλέον παρά να
χαρακτηρίζεται από: συναίνεση για τις βασικές κατευθύνσεις,
αποφασιστικότητα στην επιλογή και αποτελεσµατικότητα στην
εφαρµογή. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αντίληψης που απαιτείται
επειγόντως.» Στην ίδια εκδήλωση µίλησαν ο κ. Μιχαήλ
Κορτέσης, Πρόεδρος του ΙΟΒΕ, και ο κ. Γιάννης
Παναγόπουλος, Πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Ο κ. Στουρνάρας παρουσίασε τα κύρια συµπεράσµατα του βιβλίου,
ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Τάκης Πολίτης, Γενικός ∆ιευθυντής του ΙΟΒΕ.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Ο οικονοµολόγος και ακαδηµαϊκός Sir Nicholas Stern συναντήθηκε µε την πολιτική ηγεσία
της χώρας συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο και µέλη της διοίκησης του ΣΕΒ
Σειρά επαφών µε την πολιτική ηγεσία πραγµατοποίησε την
Πέµπτη, 27.11.2008, δεύτερη ηµέρα παραµονής του στην Αθήνα,
ο βρετανός οικονοµολόγος και ακαδηµαϊκός Sir Nicholas Stern, ο
οποίος βρέθηκε στη χώρα µας, ως επίσηµος προσκεκληµένος του
ΣΕΒ. Τον κ. Stern, που έγινε ευρύτερα γνωστός από την «Stern
Review», την έκθεση 700 σελίδων που δηµοσίευσε ακριβώς πριν
από δύο χρόνια, µε θέµα τις συνέπειες της κλιµατικής µεταβολής
στην παγκόσµια οικονοµία, στις διαδοχικές του συναντήσεις
συνόδευσε αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο,
κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, τον Πρόεδρο του Συµβουλίου του
ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, κ. Ευθύµιο Βιδάλη και τον Γεν.
Γραµµατέα, κ. Σάκη Καλλιτσάντση. Ο κ. Stern συναντήθηκε το
πρωί µε την υπουργό Εξωτερικών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη µε την ευκαιρία της επίσηµης παρουσίασης της
ελληνικής έκδοσης της σύνοψης της Έκθεσης Στερν για τα οικονοµικά της κλιµατικής αλλαγής, που
υλοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και µε την ευγενική υποστήριξη της
Βρετανικής Κυβέρνησης.
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Στη συνέχεια ο κ. Stern, συνοδευόµενος από τον βουλευτή και Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µετέβη στη Βουλή των Ελλήνων, όπου συναντήθηκε µε
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. ∆ηµήτρη Σιούφα. Ακολούθησε οµιλία του σε κοινή Συνεδρίαση των ∆ιαρκών
Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής & Εµπορίου και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
κ. Γιώργο Παπανδρέου, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή. Το πρόγραµµα επαφών του κ. Stern
ολοκληρώθηκε µε συνάντησή του µε τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, κ. Γιώργο Σουφλιά.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Με µεγάλη επιτυχία ο ΣΕΒ διοργάνωσε, την Τετάρτη, 26.11.2008, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εκδήλωση µε θέµα: «Βιώσιµη Ανάπτυξη
και Κλιµατικές Αλλαγές», µε επίσηµο οµιλητή τον Βρετανό
οικονοµολόγο και ακαδηµαϊκό Sir Nicholas Stern. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Megaron Plus και µε χορηγό
το Ίδρυµα Λαµπράκη. Τη δηµιουργία ενός ισχυρού υπουργείου
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ,
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, µιλώντας στην έναρξη της
εκδήλωσης, τόνισε ότι «Αν η Ελλάδα θέλει να συγκαταλέγεται στις
προηγµένες και σύγχρονες χώρες, τότε απαιτείται όχι µόνο ριζική αλλαγή αντίληψης, αλλά και ευρύτερες
δοµικές αλλαγές. Η συνύπαρξη των ευθυνών της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος συνάδει µε την έννοια της
βιώσιµης ανάπτυξης, δηλαδή µε τη σύγχρονη παγκόσµια αντίληψη της ισόρροπης ανάπτυξης µε ισότιµους
στόχους, την οικονοµική ευηµερία, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή». Ο
κ. ∆ασκαλόπουλος σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ανά τον κόσµο οργανωµένες και σύγχρονες επιχειρήσεις
έχουν ήδη αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση αυτή – διότι αναγνωρίζουν ότι για την παγκόσµια οικονοµία
και κοινωνία αυτό είναι µονόδροµος. Έχουν την οργάνωση, τις γνώσεις, τους ανθρώπινους και υλικούς
πόρους για να συνεισφέρουν καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι, κατά
τεκµήριο και κατά την εφαρµοσµένη πρακτική τους, εκείνες που αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και επιδεικνύουν
τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτούς τους τοµείς. Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν, ήδη, κατανοήσει ότι το ίδιο το
συµφέρον τους απαιτεί να βρίσκονται σε αρµονία µε τις κοινωνικές απαιτήσεις».
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Sir Nicholas Stern, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα: “A Global Deal on Climate
Change and the Role of Business” (Μία Παγκόσµια Συµφωνία για τις Κλιµατικές Αλλαγές και ο Ρόλος των
Επιχειρήσεων). Ο κ. Stern υπογράµµισε, ότι σήµερα γνωρίζουµε πως το κόστος της αδράνειας και της
καθυστερηµένης αντίδρασης στη κλιµατική αλλαγή ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των όποιων παρεµβάσεων.
Σηµείωσε επίσης, ότι έχουµε κατανοήσει και το µέγεθος και το βάθος του προβλήµατος και συγχρόνως
διαθέτουµε τα οικονοµικά εργαλεία και τις απαραίτητες τεχνολογίες για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Κλείνοντας, την οµιλία του ο κ. Stern και αναφερόµενος στην παγκόσµια οικονοµική κρίση, τόνισε ότι
µπορούµε και οφείλουµε να την αντιµετωπίσουµε συγχρόνως µε την περιβαλλοντική κρίση. Ιδιαίτερα, γόνιµη
συζήτηση και προβληµατισµός, για τις στρατηγικές κατευθύνσεις που οφείλουµε να υιοθετήσουµε, µε άξονα τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις που διαµορφώνουν οι κλιµατικές αλλαγές
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συζήτησης σε Πάνελ, που ακολούθησε την
οµιλία Stern µε τη συµµετοχή του ιδίου, καθώς και των κ.κ.: Ευθύµιου O.
Βιδάλη, Προέδρου του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά A.E., Χρήστου
Ζερεφού, Ακαδηµαϊκού, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ∆ηµήτρη Καραβέλλα, ∆ιευθυντή,
WWF Ελλάς και ∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου,
Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ. Το συντονισµό της συζήτησης στο πάνελ άνοιξε
µε σύντοµη παρέµβασή του ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη, κ. Ευθύµιος Βιδάλης. Σηµειώνεται, ότι τον συντονισµό της συζήτησης στο πάνελ ανέλαβε ο
κ. Χαρίδηµος Κ. Τσούκας, Ph.D., Καθηγητής Οργάνωσης & ∆ιοίκησης στην Ερευνητική Θέση «Γεώργιος ∆.
Μαύρος», ALBA Graduate Business School.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Εισήγηση του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στη συνεδρίαση της Κ.Ο.
της Ν∆ µε θέµα: «∆ιεθνής Οικονοµική Κρίση: Πρόκληση Ευθύνης για όλους»
Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ν∆, την Τετάρτη,
19.11.2008, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος τόνισε ότι «Οι
ηµέρες της ραγδαίας ανάπτυξης και του εύκολου πλουτισµού έχουν παρέλθει.
Ζήσαµε την ανάδειξη ενός παγκόσµιου χρηµατοοικονοµικού καπιταλισµού που είχε
αποκοπεί από την πραγµατική οικονοµία και την κοινωνία. Φτάσαµε µε τον όρο
αγορά να εννοούµε ουσιαστικά µόνο την αγορά χρηµάτων και όχι τον ζωτικό χώρο
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Η παραδοσιακή διαδικασία της
αποταµίευσης για µελλοντική εξασφάλιση, µετεξελίχθηκε σε αυτοτελή διαδικασία
στοιχηµάτων γρήγορης απόδοσης». Ο κ. ∆ασκαλόπουλος στην παρέµβασή του,
τόνισε ακόµη ότι «Η κρίση δεν είναι µόνο οικονοµική. Ουσιαστικά, είναι κρίση
ηθικής. Γιατί ένα οικονοµικό σύστηµα είναι αποτελεσµατικό και βιώσιµο, µόνο όταν
είναι ηθικά νοµιµοποιηµένο στη συλλογική συνείδηση».
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Ηγετικό ρόλο για ένα βιώσιµο µέλλον αναλαµβάνει ο ΣΕΒ µε την ίδρυση Συµβουλίου για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη
Με διάθεση για µια εποικοδοµητική συνεργασία και µε στόχο
τη διαµόρφωση ενός βιώσιµου µέλλοντος για όλους,
εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου, της Πολιτείας και
της Κοινωνίας των Πολιτών, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
του ΣΕΒ να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργάνωσε
στην Αίγλη του Ζαππείου, την Τρίτη, 11.11.2008, µε θέµα την
«επίσηµη πρώτη» του Συµβουλίου του ΣΕΒ για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, κ Γιώργος
Σουφλιάς και από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η κ. Sonia Ruiz
εκ µέρους του ∆ιευθυντή της Greenpeace στην Ελλάδα, κ. Νίκου
Χαραλαµπίδη. Τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της νέας αυτής
προσπάθειας ανέπτυξαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του ΣΕΒ για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη, κ. Ευθύµιος Βιδάλης, ενώ µηνύµατα χαιρετισµούς (βιντεοσκοπηµένα) απέστειλαν ο Πρόεδρος του World
Business Council for Sustainable Development, κ. Björn Stigson,
καθώς και ο Έλληνας Επίτροπος για το Περιβάλλον στην Ε.Ε., κ.
Σταύρος ∆ήµας.
Κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ,
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, σηµείωσε ότι οι στόχοι της Βιώσιµης
Ανάπτυξης δεν είναι απλώς επίκαιροι, αλλά ουσιαστικά µας δείχνουν τον
δρόµο για την έξοδο από τη σηµερινή κρίση, προδιαγράφοντας µε
ενάργεια µία δυναµική οικονοµία, που προσβλέπει στην κοινωνία
και σέβεται το περιβάλλον. Η βιώσιµη ανάπτυξη εναρµονίζεται µε
την κοινωνία, καθώς θέτει τρεις ισοδύναµους στόχους: την
οικονοµική ωφέλεια, την οικολογική ισορροπία και την κοινωνική
πρόοδο. Η υιοθέτησή τους σήµερα, ενώ περιστοιχιζόµαστε από τα
ερείπια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, αποτελεί πράξη κοινωνικής ευθύνης και οικονοµικού
ρεαλισµού. «Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει – τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ -ένα βιώσιµο µέλλον για όλους
µας.». Καταλήγοντας, ο κ. ∆ασκαλόπουλος σηµείωσε ότι «Ειδικότερα ο ΣΕΒ έχει αποφασίσει να διαδραµατίσει
ηγετικό ρόλο στην προώθηση των τριών πυλώνων επιχειρηµατικής και κοινωνικής δράσης και στο πλαίσιο
αυτό δηµιουργεί µέσα στους κόλπους του συµβούλια ή δίκτυα επιχειρήσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την
εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που θα αποτελέσουν την κρίσιµη µάζα για την
προώθηση αυτών των αρχών στο σύνολο της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας».
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Παρουσιάζοντας το νέο «Συµβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη» ο Πρόεδρός του, κ. Ευθύµιος Βιδάλης σηµείωσε ότι «Η
Βιώσιµη Ανάπτυξη και οι αρχές της κυριαρχούν, αλλά και οφείλουν
να κυριαρχούν στη κορυφή της ατζέντας των κυβερνήσεων, των
οργανισµών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ένας ανοιχτός, ειλικρινής και τεκµηριωµένος
διάλογος, καθώς και συντονισµένες ενέργειες, µε την ενεργοποίηση
όλων». Στο πλαίσιο αυτό – πρόσθεσε ο κ. Βιδάλης, οι πολλές
σύγχρονες, καλά στελεχωµένες και οργανωµένες επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν ήδη εντάξει στη στρατηγική τους και στη λειτουργία
τους τη µέριµνα για το περιβάλλον, όπως και την κοινωνική
συνεισφορά, είναι διατεθειµένες να παίξουν ένα ρόλο ηγετικό, παρασύροντας και το πλήθος των πιο µικρών
επιχειρήσεων, που δίνουν τη µάχη της καθηµερινής επιβίωσης. Ιδιαίτερη σηµασία για το νέο Συµβούλιο του
ΣΕΒ έχει η στρατηγική συµµαχία µε το World Business Council for Sustainable Development, το οποίο
- µετά την Ευρωπαϊκή Ένωση - θεωρείται ο πιο αξιόπιστος οργανισµός στα θέµατα της Βιώσιµης
Ανάπτυξης διεθνώς. Σηµειώνεται ότι στο νέο «Συµβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» συµµετέχουν
31 επιχειρήσεις ως ιδρυτικά µέλη, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη βιοµηχανία και την µεταποίηση και
οι οποίες έχουν αυτοδεσµευθεί στη σταδιακή εφαρµογή και διάδοση ενός Κώδικα 10 αρχών Βιώσιµης
Ανάπτυξης. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, στην εκδήλωση του ΕΣΒΕΠ
και του Ελληνο -Αµερικανικού Επιµελητηρίου, µε θέµα: «Επώνυµο Προϊόν: Οδηγώντας την
Καταναλωτική Εµπιστοσύνη στη Νέα Εποχή»
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος σε οµιλία του στην
εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσµου Βιοµηχανιών Επωνύµων Προιόντων
(ΕΣΒΕΠ) και του Ελληνο-Αµερικανικού Επιµελητηρίου, µε θέµα: «Επώνυµο
Προϊόν: Οδηγώντας την Καταναλωτική Εµπιστοσύνη στη Νέα Εποχή», που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 19.11.2008, µεταξύ άλλων, τόνισε: «Σήµερα,
µε την κρίση σε επώδυνη εξέλιξη, ο πειρασµός να στηριχθούµε ολοένα και
περισσότερο στα φτηνά και ανώνυµα προϊόντα είναι ορατός και µεγάλος.
Οφείλουµε, όµως – έχουµε µακροπρόθεσµο συµφέρον ως πολίτες – να
αντισταθούµε, προκειµένου να εξασφαλίσουµε τη λειτουργία µιας υγιούς και
προοδεύουσας παραγωγικής βάσης, που δίνει προϊόντα αξίας και δουλειές
σταθερές. Χρειαζόµαστε, τώρα περισσότερο από ποτέ, µια ανθούσα πραγµατική οικονοµία και η βιοµηχανία
επωνύµων προϊόντων αποτελεί την πεµπτουσία της παραγωγικής οικονοµίας».
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Παρέµβαση ΣΕΒ προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη
για τα µέτρα στήριξης της Οικονοµίας
Ειδικότερα, σε επιστολή του, την Πέµπτη, 23.10.2008, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος
επισηµαίνει: «Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση είναι βαθιά και προµηνύεται µακρά. Ορθά η θωράκιση του
τραπεζικού συστήµατος από τους συστηµικούς κινδύνους και την κατάρρευση της εµπιστοσύνης των
καταθετών αποτελεί άµεση προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Η αποκατάσταση, όµως,
της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και η επαναλειτουργία της διατραπεζικής αγοράς δεν είναι
αυτοσκοπός. Είναι ένα απαραίτητο ενδιάµεσο βήµα για να ξεκινήσει και πάλι η χορήγηση πιστώσεων, κυρίως
προς τις χιλιάδες επιχειρήσεις που ήδη αντιµετωπίζουν πρόβληµα στη χρηµατοδότηση της δράσης τους».
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της επιστολής
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Ο ΣΕΒ συµµετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα της «Επιχειρηµατικότητας Νέων»
Ο ΣΕΒ, µε δεδοµένη την προσήλωση και την µακροπρόθεσµη
δέσµευσή του στην προώθηση και ενδυνάµωση της έννοιας του
επιχειρείν στους νέους ανθρώπους, συµµετείχε στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα του Σωµατείου «Επιχειρηµατικότητα Νέων» µε τίτλο «Στη
σκιά ενός στελέχους – Γίνε και εσύ στέλεχος για µία µέρα», την Τρίτη,
18.11.2008, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσµιας
Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας (19-26.11.2008). Συγκεκριµένα,
µαθητική οµάδα επισκέφτηκε τα γραφεία του ΣΕΒ, όπου τους
υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆. ∆ασκαλόπουλος και ο Γενικός
∆ιευθυντής του ΣΕΒ, κ. ∆. Νικολάου. Αφού ακολούθησε µία ανοιχτή και
αυθόρµητη συζήτηση, οι µαθητές ξεναγήθηκαν στα γραφεία του ΣΕΒ και ήρθαν σε επαφή µε στελέχη της
Υπηρεσίας, τα οποία τους παρουσίασαν το πρόγραµµα δραστηριοτήτων κάθε µονάδας, την οργάνωση και
λειτουργία του ΣΕΒ.

Χαιρετισµός του Γενικού ∆ιευθυντή του ΣΕΒ, κ. ∆ιονύση Νικολάου στο 1ο Συνέδριο του
ΙΕΠΑΣ µε θέµα: «Απασχόληση και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός»
Ο κ. ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ, στον χαιρετισµό του στο 1ο
Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ, την Τετάρτη, 5.11.2008, µε θέµα: «Απασχόληση και
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» σηµείωσε: «Για να είναι οι επιχειρήσεις
ανταγωνιστικές θα πρέπει να βασίζονται σε ένα ανθρώπινο δυναµικό µε ευρύτερες
γνώσεις, περισσότερες δεξιότητες, µεγαλύτερη υπευθυνότητα, αυξηµένη κινητικότητα
και επιχειρηµατική αντίληψη. Σ’ αυτή την κατεύθυνση ο ΣΕΒ εκπροσωπώντας τη
σύγχρονη επιχείρηση υποστηρίζει ότι η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε
όλα τα επίπεδα αποτελεί µεγάλη εθνική πρόκληση. Επιπλέον ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η
αποτελεσµατική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και η διά βίου
προσαρµογή των γνώσεων των εργαζοµένων και των ανέργων προς τις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στην καταπολέµηση της
ανεργίας και την παροχή µεγαλύτερης ασφάλειας απασχόλησης στους ίδιους τους εργαζοµένους.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, κ. Πλούταρχο Σακελλάρη

Ενηµερωτική συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλούταρχο Σακελλάρη και τον
Επικεφαλής του Τµήµατος Χρηµατοδοτήσεων στην Ελλάδα, κ. Θέµη
Κουβαράκη πραγµατοποίησαν την Τετάρτη, 22.11.2008, ο Πρόεδρος
του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος και τα µέλη της εκτελεστικής
επιτροπής του ΣΕΒ στα γραφεία του Συνδέσµου.
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24η Οκτωβρίου - Παγκόσµια Ηµέρα των Ηνωµένων Εθνών µε την παρουσία του ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ στήριξε και συµµετείχε στην εκδήλωση εορτασµού για την Παγκόσµια Ηµέρα των
Ηνωµένων Εθνών, την Τετάρτη, 24.10.2008. Στην Αθήνα, η ηµέρα αυτή, τιµήθηκε µε
ειδική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγµατος, όπου εκπρόσωποι των 5 αντιπροσωπειών
των Ηνωµένων Εθνών στην Ελλάδα παρουσίασαν φωτογραφικό και έντυπο υλικό από
τον ΟΗΕ, παρείχαν πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του ΟΗΕ και τα προγράµµατά
του, ενώ, παράλληλα, παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό οι Στόχοι της Χιλιετίας και η
διεθνής πρωτοβουλία του ΟΗΕ, το Global Compact, ιδρυτικό µέλος του οποίου αποτελεί
και ο ΣΕΒ. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και του ΣΕΒ.

Εκδήλωση του ΣΕΒ σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Φιλανδίας µε θέµα: «Advancing
Competitiveness: A national and global challenge»
Η Ελλάδα µπορεί να κερδίσει πολλά ακολουθώντας πρακτικές που έχει
εφαρµόσει η Φιλανδία κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών
και να δηµιουργήσει συνθήκες σταθερής ανάπτυξης σε ένα ευνοϊκό
επιχειρηµατικό περιβάλλον µε έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό, την
έρευνα και καινοτοµία αλλά και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Αυτή ήταν η βασική διαπίστωση της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΣΕΒ
σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Φιλανδίας, µε θέµα: «Advancing
competitiveness: a national and global challenge», την Τρίτη,
25.11.2008, µε κύριους οµιλητές τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο
Καλαφάτη, τον Αντιπρόεδρο του Φινλανδικού Ταµείου για Τεχνολογία
και Καινοτοµία (TEKES) Dr. Martti af Heurlin, τον ∆/ντα Σύµβουλο του Ερευνητικού Ινστιτούτου της
Φιλανδικής Οικονοµίας (ELTA), κ. Sixten Korkman και τον ∆ιευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της NOKIA,
κ. Lauri Kivinen, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας στη Ντόχα υπέγραψε ο ΣΕΒ µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο του Κατάρ παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κώστα Καραµανλή
Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε ο ΣΕΒ στη Ντόχα µε το Εµπορικό
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Κατάρ, παρουσία του Πρωθυπουργού
κ. Κώστα Καραµανλή, την Κυριακή, 26.10.2008, κατά τη διάρκεια
Επιχειρηµατικού Φόρουµ, που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την
προώθηση των διµερών οικονοµικών σχέσεων. Κεντρικός οµιλητής στο
Φόρουµ ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ παρευρέθησαν η
Υπουργός Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη και ο Υφυπουργός
Εξωτερικών, κ. Πέτρος ∆ούκας. Υπογράφοντας τη συµφωνία εκ µέρους
του ΣΕΒ, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων,
κ. Θανάσης Λαβίδας επεσήµανε ότι στις δύσκολες συνθήκες που
δηµιουργεί η διεθνής οικονοµική κρίση την απάντηση µπορεί να δώσει η επιχειρηµατική κοινότητα, αυξάνοντας
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δυναµικά την επενδυτική και εµπορική δραστηριότητά της σε ξένες αγορές. Όπως σηµείωσε ο κ. Λαβίδας, οι
ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και να τολµήσουν σε αγορές που ανθίστανται
στην κρίση και αναπτύσσονται µε υψηλούς ρυθµούς - όπως είναι το Κατάρ.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Επιχειρηµατική αποστολή και Φόρουµ στο Λίβανο διοργάνωσε ο ΣΕΒ για την προώθηση
των διµερών οικονοµικών και επιχειρηµατικών σχέσεων

Την επίσκεψη 25µελούς επιχειρηµατικής αποστολής στη Βηρυτό
διοργάνωσε ο ΣΕΒ, το χρονικό διάστηµα από 27 έως 29.11.2008, στο
πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου
Ελλάδας – Λιβάνου, που έχει ιδρύσει ο ΣΕΒ µε τον Σύνδεσµο
Επιχειρηµατιών Λιβάνου. Η συνάντηση συνδυάσθηκε µε την επίσκεψη στον
Λίβανο του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Χρήστου Φώλια, ο οποίος παρέστη
και µίλησε σε Ελληνο-Λιβανικό Φόρουµ του ΣΕΒ µε θέµα τις προοπτικές
προώθησης των διµερών οικονοµικών και επιχειρηµατικών σχέσεων, µαζί
µε τον Υπουργό Οικονοµίας και Εµπορίου του Λιβάνου, κ. Mohamad Safadi. Σηµειώνεται, ότι η επίσκεψη στη
Βηρυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΣΕΒ για τη διεύρυνση της δικτύωσης των ελληνικών
εταιριών στις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης και της Μέσης Ανατολής.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Προσεχείς Εκδηλώσεις
¾ Ηµερίδα από τον ΕΦΕΤ µε θέµα: «Ενδυνάµωση της επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ της EFSA
και των εταίρων της σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος του ΕΦΕΤ ως Εθνικό Εστιακό Σηµείο της EFSA»,
9/12/2008, Ξενοδοχείο St George Lycabettus
¾ Βράβευση του κ. Γεωργίου Γόντικα, Επίτιµου Προέδρου EFG Eurobank σε ειδική εκδήλωση από το
IOBE, 15/12/2008
¾ Εκδήλωση µε τίτλο: ''Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ∆ηµόσια Υγεία'' από το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 17/12/2008
¾ Σεµινάριο µε θέµα: ''The Art of Science of Negotiation'' διοργανώνει το Athens Information
Technology, 27-31/1/2009
¾ 2η διεθνής έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταικά Συστήµατα»,
εκθεσιακό κέντρο Expo Athens, 3-6/4/2009
¾ ∆ιαγωνισµός «Επιχειρηµατίας της Χρονιάς 2008» στην Ελλάδα, Απρίλιος 2009
Στείλτε µας τη γνώµη σας για το Newsletter στο
pressoffice@sev.org.gr
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