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Σηµεία οµιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου
Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας,
Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι,
(…) Για κρίση ακούµε, για κρίση µιλάµε και κρίση βιώνουµε. Αλλά
ποια κρίση; Σίγουρα, όχι την παγκόσµια, η οποία µας επηρεάζει
σε περιορισµένο βαθµό, καθότι η οικονοµία µας είναι µικρή και
εσωστρεφής. Η δική µας κρίση είναι ουσιαστικά, µία ανώµαλη
προσγείωση στην πραγµατικότητα, µια συνειδητοποίηση της
οικονοµικής αντικειµενικότητας, αφού για πολύ καιρό τώρα,
απολαµβάναµε µία εικονική πραγµατικότητα. Για δεκαετίες τώρα,
η χώρα µας αναπτυσσόταν µε δανεικά, κρατικές επιχορηγήσεις
και κοινοτικές επιδοτήσεις, τις οποίες, εν πολλοίς, σπαταλήσαµε,
ενίοτε δε καταχραστήκαµε. Απολαύσαµε έτσι ως οικονοµία, µία
ρηχή ανάπτυξη και ως πολίτες, µία ληξιπρόθεσµη καταναλωτική
ευωχία. Και εθελοτυφλούσαµε απέναντι στο ίδιο µας το µέλλον, γιατί η κοινωνία µετέθετε µονίµως τη
µεταρρυθµιστική αναγκαιότητα και οι απλήρωτοι λογαριασµοί συσσωρεύονταν χρόνο µε χρόνο. (…)
Το πρόγραµµα των αναγκαίων αλλαγών είναι γνωστό και δεδοµένο. Το όραµα της
αλλαγής είναι αυτό που µας λείπει. Αυτό που το πολιτικό σύστηµα απέτυχε να
µεταγγίσει στην κοινωνία. Από µετάθεση σε µετάθεση, από διάψευση σε διάψευση,
πάψαµε να πιστεύουµε στους ταγούς µας, πάψαµε να προσβλέπουµε µε πίστη στο
µέλλον, πάψαµε να εµπιστευόµαστε τον εαυτό µας. Είµαστε ένας λαός που φοβάται
το χειρότερο, γιατί δεν τολµά να ελπίσει στο καλύτερο. (…)
Η προβολή του κρατικού αυτού προτύπου στην κοινωνία προσέλαβε χαρακτήρα
πανδηµίας. Οργιάζουν η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, η αυθαίρετη δόµηση,
η καταστροφή του περιβάλλοντος, οι σχέσεις συναλλαγής. Επικρατεί η νοοτροπία
του εύκολου πλουτισµού και της ήσσονος προσπάθειας, η έλλειψη επαγγελµατισµού
και ευθύνης, η δυσπιστία των πάντων έναντι των πάντων. Ζούµε σε ένα κράτος και
σε µία κοινωνία ελαστικής συνείδησης. Γι’ αυτό και ό,τι έχει πραγµατικά επιτευχθεί
µέχρι σήµερα, έχει γίνει όψιµα και σπάνια έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του ελάχιστου
κοινού παρονοµαστή. Και η ίδια η ∆ηµοκρατία µας έχει υποστεί την πιο επικίνδυνη
διάβρωση: τελεί υπό τη δικτατορία της µετριοκρατίας. (…)
Από τη φύση του, ο επιχειρηµατικός κόσµος αποτελεί την αιχµή της
προσπάθειας
για
την
πραγµάτωση
του
ανεκπλήρωτου
εκσυγχρονισµού. Η σύγχρονη οργανωµένη επιχείρηση, ως µορφή
κοινωνικής οργάνωσης, συνδυάζει όλα τα απαραίτητα συστατικά της
προόδου: όραµα, ποιοτικό ανθρώπινο δυναµικό, γνώση, καινοτοµία,
τόλµη, αποτελεσµατικότητα. Εναρµονίζεται µε τις εξελίξεις των καιρών.
Σχεδιάζει και παράγει οικονοµικό αποτέλεσµα. Επενδύει και
αναπτύσσεται µε στόχο τη µακροβιότητα. Σταθερά αποτελεί τον κύριο
και πιο αποτελεσµατικό µοχλό ανάπτυξης. Ανταποκρίνεται, έτσι,
έµπρακτα στην κοινωνική της ευθύνη. Αυτή είναι η δουλειά µας. Αυτήν
ξέρουµε και αυτήν κάνουµε καλά, µε καθηµερινή αφοσίωση και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, παρά τα
πολύµορφα εµπόδια που αντιµετωπίζουµε. Κι αυτήν θα συνεχίσουµε να κάνουµε, πέρα από προτροπές και
συστάσεις. ∆εν διεκδικούµε ούτε κρατική προστασία, ούτε κρατικά προνόµια. (…) ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Απόσπασµα από την οµιλία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών,
κ. Γιάννη Παπαθανασίου
«Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας µεταφέρω τον εγκάρδιο
χαιρετισµό του Πρωθυπουργού του κ. Καραµανλή, θα ήθελε σήµερα να είναι µαζί
µας εξ αιτίας όµως της επίσκεψής του στη Στοκχόλµη αυτό δεν ήταν δυνατό. Μου
ανέθεσε να σας βεβαιώσω για τη σταθερή θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, µου ανέθεσε να σας βεβαιώσω ότι κάνουµε και
θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατό για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό των
συνεπειών της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στον τόπο µας, αποφασισµένοι να
συνεχίσουµε τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται για την ενίσχυση
της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας της οικονοµίας
µας. Έτοιµοι να περάσουµε στο δεύτερο κύµα των µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται
ο τόπος και καθιστά πιο επιτακτικές η πρωτόγνωρη διεθνής οικονοµική κρίση.»

(…) Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τα όσα θετικά πετύχαµε τα πέντε τελευταία
χρόνια δεν αρκούν. Η ανάγκη για τολµηρές δοµικές αλλαγές είναι πλέον ακόµη πιο
επιτακτική. Όσα δεν τολµήσαµε να κάνουµε ως χώρα πριν την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, οφείλουµε να τα
κάνουµε πράξη τώρα. Όσα δεν βρήκαµε το θάρρος να κάνουµε µετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, ακόµα
και όταν βλέπαµε το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας να γίνεται οξύτερο, πρέπει και οφείλουµε να τα κάνουµε στα
επόµενα δύο χρόνια. Πρέπει επιτέλους ως χώρα να µάθουµε να στηριζόµαστε περισσότερο στην παραγωγή
ανταγωνιστικών υπηρεσιών και προϊόντων και πολύ λιγότερο στην κατανάλωση και στο δανεισµό. Πρέπει ως
χώρα, αν θέλουµε να έχουµε φιλοδοξίες και αξίωση για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, να διορθώσουµε τις
χρόνιες διαρθρωτικές µας αδυναµίες. Και για να πετύχουµε ένα τέτοιο φιλόδοξο εθνικό στόχο, πρέπει
επιτέλους να βρούµε το θάρρος να αποκτήσουµε ένα ανταγωνιστικό θεσµικό πλαίσιο παντού. Στο κράτος.
Στην αγορά. Στην παιδεία. Στις επιχειρήσεις. Στην έρευνα και την τεχνολογία. Εύκολες και µαγικές συνταγές
δεν υπάρχουν. Υπάρχει µόνο ο δρόµος της ευθύνης και των τολµηρών διαρθρωτικών αλλαγών (…)
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Απόσπασµα από την οµιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
κας Φάνης Πάλλη – Πετραλιά
«Πέρα από τα προβλήµατα που η ίδια η κρίση προκαλεί, γεγονός αναµφισβήτητο
είναι ότι µπορεί να αποτελέσει αφορµή για δράση. Ο ΣΕΒ έχει δείξει ότι λειτουργεί
εδώ και καιρό, ως εργαστήρι παραγωγής πολιτικής, ως εργαστήρι για την εκπόνηση
συγκεκριµένων προτάσεων για την οικονοµία, ως εργαστήρι για την ανάληψη
πρωτοβουλιών και δράσεων. Εµείς στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας µελετούµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΕΒ
αλλά και της ΓΣΕΕ, γιατί πεποίθησή µας είναι ότι οι δυνάµεις της
επιχειρηµατικότητας, της αγοράς, της εργασίας µπορούν και πρέπει να έχουν
αυξηµένο ρόλο στη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων της χώρας µας, της κοινωνίας
και των πολιτών. Γι’ αυτό και θεωρώ πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι οι κοινωνικοί
εταίροι, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ, η ΓΕΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να
δηµιουργήσουν «µπλόκο» κατά της ανεργίας. Η πρόταση αυτή αποδεικνύει την
ωριµότητα, τη σοβαρότητα, τη νηφαλιότητα των δυνάµεων της παραγωγής, της
αγοράς, της εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να είναι η πυξίδα όλων µας Πολιτείας, κοµµάτων, εργοδοτικών και εργασιακών ενώσεων. Μπορεί να αποτελέσει τον κοινό τόπο για την
αντιµετώπιση της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το πρωί της 11ης Μαΐου 2009
πραγµατοποιήθηκε η κλειστή Συνεδρίαση της Ετήσιας Συνέλευσης, όπου τα
Μέλη του ΣΕΒ ενέκριναν τις προτάσεις και υπερψήφισαν το πλαίσιο δράσης
του Συνδέσµου. Αναλυτικά, η πρωινή συνεδρίαση ξεκίνησε µε τη διαδικασία
εγκατάστασης του Προέδρου της Συνέλευσης κ. Παναγή Βουρλούµη, ο
οποίος και απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό προς τα Μέλη του ΣΕΒ.
Απολογισµό των πεπραγµένων για τη χρονιά έκανε ο Γενικός ∆ιευθυντής &
Μέλος του ∆Σ του ΣΕΒ, κ. ∆ιονύσης Νικολάου, ενώ σύντοµη παρουσίαση
στα µέλη του ΣΕΒ, µε θέµα «Πρακτικές Βιώσιµης Ανάπτυξης», πραγµατοποίησε ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης,
Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Η πρωινή συνεδρίαση έκλεισε µε οµιλία του
Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, προς τα Μέλη, όπου παρουσίασε τους στρατηγικούς
άξονες - δράσεις του ΣΕΒ για το µέλλον.Το πρώτο µέρος της Πρωινής Συνεδρίασης της Ετήσιας Συνέλευσης
του ΣΕΒ, ολοκληρώθηκε µε τη µυστική ψηφοφορία για την έγκριση των Πεπραγµένων, Απολογισµού και
Προϋπολογισµού και της συµπλήρωσης θέσεων παραιτηθέντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ.
Σηµειώνεται, ότι νέα µέλη στο ∆.Σ. του ΣΕΒ, εξελέγησαν ο κ. Ιωάννης Αθ. Γιώτης και ο κ. Απόστολος Ν.
Μητσοβολέας. Το δεύτερο µέρος της πρωινής συνεδρίασης της Ετήσιας Συνέλευσης του ΣΕΒ συνεχίσθηκε µε
Γεύµα - Οµιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου.

«Αυτό που απαιτείται τούτη την ώρα είναι ένας συναγερµός ηθικής και
πολιτικής ανανέωσης - µέσα στα κόµµατα, µέσα στην ίδια την κοινωνία.
Ένας συναγερµός, που θα αναγεννήσει την ελπίδα και θα ξαναδέσει τους
Έλληνες ψυχικά µε τον τόπο τους. Γιατί σήµερα, σ΄ αυτόν τον τόπο, όσοι
θέλουν και µπορούν βλέπουν τις
προοπτικές τους
συνεχώς
να
παραγράφονται».
Α π ο µ α γ ν η τ ο φ ώ ν η σ η της δήλωσης του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη
∆ασκαλόπουλου στα Η.Μ.Ε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, 11 Μαΐου 2009
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Παρουσίαση της Έκθεσης Καλών Πρακτικών
«Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιµης Ανάπτυξης»

Βιώσιµης

Ανάπτυξης

µε

τίτλο:

Με πρωτοβουλία του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την εθελοντική συµβουλευτική
υποστήριξη της εταιρείας Accenture, ολοκληρώθηκε
- η πρώτη στο είδος της για τη χώρα µας – ειδική µελέτη για
την ανάδειξη Καλών Πρακτικών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που
υλοποιούν κορυφαίες επιχειρήσεις - της µεταποίησης και
άλλων κλάδων της ελληνικής οικονοµίας - µέλη του Συµβουλίου.
Η µελέτη που έχει ως τίτλο: «Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιµης Ανάπτυξης» εντάσσεται στις ενηµερωτικές
δράσεις του Συµβουλίου που έχει συστήσει ο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Βασικός στόχος της µελέτης είναι
η εξοικείωση µε την έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης, τις εξελίξεις και το επίπεδο υιοθέτησής της στην Ελλάδα.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και δυναµικότητας, η µελέτη µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης
και αναφοράς και για τη δική τους πορεία προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Η Έκθεση των Καλών Πρακτικών Βιώσιµης Ανάπτυξης, εντάχθηκε στο πρόγραµµα εκδηλώσεων της
φετινής Ετήσιας Συνέλευσης του ΣΕΒ και αποτυπώνει βασικά σηµεία της µελέτης παρουσιάζοντας τις
Πρακτικές Βιώσιµης Ανάπτυξης των µελών του Συµβουλίου.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

«Είναι αναµφίβολα µια εποχή που µας θέτει όλους προ των ευθυνών
µας. Είναι µια εποχή αυξηµένης θεσµικής ευθύνης και για τον ίδιο τον
ΣΕΒ, που εκπροσωπεί και εκφράζει την σύγχρονη οργανωµένη
επιχείρηση. Την επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην έµπνευση
και την τόλµη, στη δηµιουργική πρωτοβουλία και τον σχεδιασµό,
στον επαγγελµατισµό και τη σκληρή δουλειά. Τη σύγχρονη
επιχείρηση που αποσκοπεί µέσα από το κέρδος να δηµιουργεί
πλούτο και θέσεις εργασίας, να αποδίδει φόρους, να παράγει
πολλαπλό κοινωνικό µέρισµα. Αυτός είναι ο ρόλος µας, αυτή είναι η
πραγµατική µας ευθύνη απέναντι στην οικονοµία και την κοινωνία.»
Από τον χαιρετισµό του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου προς τον
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου στο δεύτερο µέρος της πρωινής
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, 11 Μαΐου 2009
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Απόσπασµα από την οµιλία του κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
(…) Και το µήνυµα που θα ήθελα να σας απευθύνω σήµερα είναι πολύ σαφές. Η κατάσταση είναι οριακή. Κάθε
µέρα που περνάει, τα προβλήµατα της οικονοµίας και της κοινωνίας διογκώνονται.
Είναι ώρα για ευθύνη, εκ µέρους όλων µας. Η ευθύνη µας, συνίσταται στην
υποχρέωση να γυρίσουµε σελίδα. Να κάνουµε αυτή την κρίση, µια νέα ευκαιρία για
τη χώρα. Να δώσουµε λύσεις σε χρόνια προβλήµατα. Να κάνουµε αποφασιστικά
βήµατα µπροστά. Να τολµήσουµε επιτέλους ρήξεις και τοµές χωρίς φόβο, χωρίς
συµβιβασµούς. Πάντα, βέβαια, µε δηµοκρατικό τρόπο και διάλογο. Να αλλάξουµε
συνολικά πορεία, για να χτίσουµε µια Ελλάδα αυτοπεποίθησης, κοινωνικής συνοχής,
ανάπτυξης και αξιοκρατίας. Μια Ελλάδα, που να µπορεί να ταυτίζεται µε τη λέξη
«αξία». Το µήνυµά µου σε εσάς σήµερα, αλλά και στη νεώτερη γενιά της Ελλάδας,
είναι ότι µπορούµε και πρέπει να αλλάξουµε την Ελλάδα. Μπορούµε να
ξεπεράσουµε αυτό τον κυνισµό, για τον οποίο µίλησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και
πρέπει να κάνουµε πέρα ό,τι µας κρατάει πίσω. Οι επιλογές που θα κάνουµε στη
χώρα µας, θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις αλλαγές που αναδεικνύονται
παγκοσµίως, µε αφορµή τη διεθνή κρίση. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην εφηµερίδα
«Η Καθηµερινή της Κυριακής», 17 Μαΐου 2009
«Πηγή της διαφθοράς είναι το κράτος και όχι οι
επιχειρηµατίες. Το κράτος είναι το πεδίο όπου βρήκαν
εύφορο έδαφος όλα τα µεγάλα σκάνδαλα», σηµειώνει
ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σε συνέντευξη που παραχώρησε
στην εφηµερίδα «Η Καθηµερινή της Κυριακής».
Σύµφωνα µε τον κ. ∆ασκαλόπουλο, το πολιτικό
σύστηµα είναι εκείνο που θέτει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας. «Αν
εξυγιαίναµε το κράτος», υποστηρίζει, «θα κόβαµε τα
πόδια της διαφθοράς και της διαπλοκής».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σηµείωσε ότι προσβλέπει σε µια
σύγκλιση των ανανεωτικών δυνάµεων των πολιτικών
κοµµάτων, ώστε να ανανεωθεί ηθικά και πολιτικά ο
τόπος. Ερωτηθείς για το εάν τα µέτρα της κυβέρνησης,
σε ότι αφορά στην αντιµετώπιση της οικονοµικής
κρίσης, υπήρξαν επαρκή, τόνισε ότι η ενίσχυση των
τραπεζών µε το πακέτο των 28 δισ. ευρώ υπήρξε ένα
ενθαρρυντικό βήµα. Ωστόσο επεσήµανε ότι η οικονοµική κρίση δε θα πρέπει να λειτουργεί ως πρόκριµα για
την αλλαγή του καθεστώτος στις εργασιακές σχέσεις. «Η πραγµατική ανάκαµψη δεν θα έρθει ποτέ αν δεν
συνειδητοποιήσουµε ότι το σαθρό µοντέλο ανάπτυξης των τελευταίων 30 ετών έχει τελευτήσει. Θα ξαναδούµε
καλύτερες ηµέρες µόνο αν επενδύσουµε, χωρίς ψευδαισθήσεις, στον µόχθο, τη συνέπεια, τη σοβαρότητα, την
ποιότητα, την εξωστρέφεια», πρόσθεσε. Αναφερόµενος σε σενάρια που αφορούσαν στη δηµιουργία ενός νέου
«επιχειρηµατικού πολιτικού κόµµατος» έκανε λόγο για ανασφάλεια όσων επιθυµούν την επιχειρηµατική τάξη
όµηρο του κράτους. «∆εν νοείται, όµως, να είµαστε χωρίς φωνή, χωρίς θέσεις - παθητικοί θεατές των
εξελίξεων στον τόπο αυτόν που είναι το κοινό µας µέλλον. […] Κατά τα άλλα, κανείς µας δεν δηλώνει επίδοξος
Μπερλουσκόνι - ούτε η ελληνική κοινωνία σηκώνει τέτοια φαινόµενα» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.
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Οι Εκδόσεις του ΣΕΒ που διανεµήθηκαν στη Γενική Συνέλευση,
11 Μαΐου 2009, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πρακτικά της εκδήλωσης του ΣΕΒ µε θέµα: ''Βιώσιµη Ανάπτυξη και Κλιµατικές
Αλλαγές'' µε οµιλητή τον Βρετανό οικονοµολόγο και ακαδηµαϊκό Sir Nicholas
Stern, 26/11/08, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Με πρωτοβουλία του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
ολοκληρώθηκε - η πρώτη στο είδος της για τη χώρα µας – ειδική µελέτη για
την ανάδειξη Καλών Πρακτικών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που υλοποιούν
κορυφαίες επιχειρήσεις της µεταποίησης και άλλων κλάδων της ελληνικής
οικονοµίας, µέλη του Συµβουλίου.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Ευρω-Μεσογειακό Επιχειρηµατικό Συνέδριο µε τίτλο ''Bridging the Mediterranean: The
Athens Business Forum'', 8 - 10 Ιουλίου 2009, Divani Apollon Palace & Spa
Ο ΣΕΒ διοργανώνει το µεγαλύτερο Eυρω - Mεσογειακό Eπιχειρηµατικό
Συνέδριο µε τίτλο: ''Bridging the Mediterranean: The Athens Business
Forum'' στις 8 - 10 Ιουλίου 2009, στο Divani Apollon Palace & Spa
(στο Καβούρι). Περισσότεροι από

800 επιχειρηµατίες, υψηλόβαθµα

στελέχη, πολιτικοί και αξιωµατούχοι από την Ε.Ε. και τις χώρες της
Μεσογείου αναµένεται να συµµετάσχουν σε ένα τριήµερο φόρουµ,
προσφέροντας

µια µοναδική ευκαιρία για δηµιουργική συζήτηση,

δικτύωση και κατ'ιδίαν επιχειρηµατικές επαφές.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε: www.athensmedforum.gr

Προσεχείς Εκδηλώσεις

9 Εκδήλωση µε θέµα: ''Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Βιώσιµη Ανάπτυξη'' διοργανώνουν το Συµβούλιο
ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου & ∆υτικής Ελλάδας,
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009, στο Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών
9 Εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΣΕΒ διοργανώνει το Ίδρυµα Κόκκαλη, στις 17 Ιουνίου 2009, στη
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη για την παρουσίαση µελέτης: ‘‘Η Καινοτοµία στην Ελλάδα’’
9 10ο ∆ιεθνές Venture Capital Forum η κορυφαία εκδήλωση στον τοµέα του Venture Capital στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα πραγαµατοποιηθεί
στις 16 και 17 Ιουνίου 2009, στο ξενοδοχείο Hilton

Στείλτε µας τη γνώµη σας για το Newsletter στο
pressoffice@sev.org.gr
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