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«Η ευθύνη του μέλλοντός μας είναι στα δικά μας χέρια» υπογράμμισε στην προσφώνησή
του προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στο Γενικό
Συμβούλιο, 7 Φεβρουαρίου 2011
Σε προσφώνησή του προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ.
Γιώργο Προβόπουλο, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος
σημείωσε: «Πρέπει να αφήσουμε πίσω το αδιέξοδο της κρατικοδίαιτης,
επιδοτούμενης και δανειοδοτούμενης ανάπτυξης. Και να βγούμε μπροστά
χτίζοντας μία οικονομία βασισμένη στην επένδυση και στην
ανταγωνιστικότητα, μια κοινωνία βασισμένη στην απόδοση και στην
αξιοσύνη. Η σύγχρονη ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα
θεσμικά και λειτουργικά ολοκληρωμένο περιβάλλον που να ενθαρρύνει την
ιδιωτική πρωτοβουλία, να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, να
κατοχυρώνει την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική ασφάλεια.
Σύγχρονη ανάπτυξη σημαίνει ανοιχτές αγορές, ανοιχτά επαγγέλματα, ανοιχτά πεδία δημιουργίας.» (…)
Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΕΒ
τόνισε: «Γίνεται πολύς λόγος τούτες
Μας χρειάζεται, όμως, και ένα νέο αναπτυξιακό σκεπτικό για
τις μέρες για επιμήκυνση και
το πού πρέπει να οδεύσει και πώς να υλοποιηθεί η νέα μορφή
αναδιάρθρωση του χρέους, για
βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα. Ποια είναι τα συγκριτικά
μείωση του επιτοκίου δανεισμού μας
της πλεονεκτήματα, σε ποιους τομείς –υπαρκτούς και
κ.ο.κ.,
στο
πλαίσιο
της
δυνητικούς– μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, πού θα πρέπει να
θεσμοποίησης
της
Κοινοτικής
στρέψει το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτή είναι η απόλυτη
αλληλεγγύης και της κατοχύρωσης
προτεραιότητα του ΣΕΒ και αυτό είναι το πεδίο
του
ευρύτερου
Ευρωπαϊκού
πρωτοβουλιών που σχεδιάζει να αναλάβει.
συμφέροντος. Αλλά όλα αυτά, όσο
θετικά κι αν είναι, δεν αποτελούν
σενάρια εφησυχασμού. Είναι αντιθέτως σενάρια εγρήγορσης. Η εθνική ανασυγκρότηση είναι ένας δρόμος
ανηφορικός, στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε συνεπή προσπάθεια και πολύ κόπο. Όχι –όπως
προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι– για το συμφέρον των δανειστών μας ή για τις σκοπιμότητες των
εταίρων μας. Αλλά για τη δική μας εθνική ανάγκη, για τη δική μας εθνική επιβίωση και προκοπή. Σε πείσμα
όσων θέλουν να βλέπουν τον τόπο υπό ξένη κατοχή για να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες, η ευθύνη του
μέλλοντος μας είναι στα δικά μας χέρια. Αν μη τι άλλο, γιατί κανείς δεν θα μας σώσει παρά τη θέλησή μας.»
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ και Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη κ. Ευθυμίου Ο. Βιδάλη στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής,
15 Φεβρουαρίου 2011
Τη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη χώρα αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη
καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, με νέες
αντιλήψεις, οριοθετημένου από νέους θεσμούς και διαδικασίες, τόνισε στην
παρέμβασή του προς τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της
Βουλής, στον κύκλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και
Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης,
σημειώνοντας, παράλληλα, την ανάγκη προσδιορισμού ενός νέου ρόλου, τόσο για
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τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα, που σήμερα καλούνται να προσαρμόσουν και να εξυγιάνουν την
αντίληψη και την όλη λειτουργία τους. Αναδεικνύοντας τη θέση του ΣΕΒ, ότι ανάπτυξη και περιβάλλον δεν είναι
και δεν πρέπει να είναι στόχοι αντιτιθέμενοι, αλλά στόχοι που οφείλουν να εναρμονίζονται ο ένας με τον άλλο,
ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε στο ρόλο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο ήδη, στο σύντομο
χρόνο της λειτουργίας του, έχει να επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων περιέγραψε τη δυσκολία
των
επιχειρήσεων
στις
παρούσες αντίξοες συνθήκες
«Είναι πολλές οι αγκυλώσεις, είναι πολλά τα κρίσιμα και χρονίζοντα
να πεισθούν για την πορεία
προβλήματα που εμποδίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτρέπουν τις
προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
επενδύσεις και εκθέτουν τις επιχειρήσεις σε άσκοπα και
Ολοκληρώνοντας
την
απρόβλεπτα ρίσκα».
παρέμβασή του, αναφέρθηκε
στον τομέα της προώθησης
του διαλόγου με την Πολιτεία και ειδικότερα με το ΥΠΕΚΑ, σε μια προσπάθεια έμπρακτης ανάδειξης της
σημασίας της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της σύγχρονης ατζέντας της βιώσιμης ανάπτυξης και για την
αναζήτηση λύσεων προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα. Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της
παρέμβασης

Εκδήλωση ΣΕΒ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για
την Ανάπτυξη», 11 Μαρτίου 2011
Η αναγκαία επιστροφή στην αναπτυξιακή διαδικασία μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με την απελευθέρωση των δημιουργικών
δυνάμεων της χώρας και τη δημιουργία ενός νέου τοπίου
φιλικού για την επιχειρηματικότητα και ελκυστικού για τις
επενδύσεις. Επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην εκφρασμένη
κυβερνητική βούληση, ο ΣΕΒ ανέλαβε την πρωτοβουλία να
καταγράψει τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους λειτουργία και συναλλαγή με τη
δημόσια διοίκηση και, ταυτόχρονα, να προτείνει συγκριμένα μέτρα για το άμεσο ξεπέρασμά τους. Τα εμπόδια
αυτά, που για πρώτη φορά καταγράφονται και αναλύονται σε έκταση και βάθος, αναφέρονται σε συγκεκριμένες
ρυθμίσεις και διαδικασίες, οι οποίες αυξάνουν υπέρμετρα το οικονομικό κόστος και περιορίζουν την
αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δράσης σε βάρος της ανάπτυξης. Η εργασία τελεί υπό την αιγίδα
του ΣΕΒ και υλοποιείται από τη «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» σε συνεργασία με τις εταιρείες –
αναδόχους «Deloitte Business Solutions» και «TREK Consulting». Τα πρώτα συμπεράσματα και
συγκεκριμένες προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αυτών, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν σε
θεματικές συναντήσεις στην εκδήλωση «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για
την Ανάπτυξη», που διοργανώνει ο ΣΕΒ την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 και
ώρα 09:30 – 14:00 στο ξενοδοχείο Royal Olympic Athens, Αθανασίου Διάκου
28-34, Ακρόπολη. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα γενικά συμπεράσματα για
περισσότερες από 300 διαδικασίες που αποτελούν σημείο επαφής των
επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση και στη συνέχεια, σε θεματικά εργαστήρια θα
συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων για μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα
θέματα όπως:
•
•
•
•
•
•

Η υποβολή στοιχείων ενδο-ομιλικών συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων
Η έγκριση διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
Ο έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών
Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες
Ο έλεγχος στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρίνα Σπυριδάκη, Στέλεχος
του Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων του ΣΕΒ (τηλ.:211 5006 187, fax:210 3222929, e-mail:
mspyridaki@sev.org.gr).

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου με αφορμή αναφορές για
τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, 7 Φεβρουαρίου 2011
«Είναι άδικο και παράλογο να ανακύπτει εκ του μη όντος και ίσως εκ του
πονηρού, θέμα περικοπής μισθών στον ιδιωτικό τομέα, όταν το χρεοκοπημένο
Κράτος παραμένει αμείωτο και τα προνόμια των συντεχνιών του Δημοσίου
ουσιαστικά άθικτα. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πληρώνουν ήδη το
σκληρότερο τίμημα στον βωμό μιας κρίσης για την οποία δεν ευθύνονται. Οι
επιχειρήσεις επιδοτούν με τη δουλειά και τα κέρδη τους το κρατικό, πελατειακό
εποικοδόμημα στο οποίο το πολιτικό σύστημα δείχνει να μη θέλει ή να μην μπορεί να βάλει μαχαίρι. Η
ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με πολύ πιο αποτελεσματικούς
τρόπους. Προέχει να μειωθεί ο όγκος του Κράτους που καταπνίγει την οικονομία. Να δοθεί τέλος στον
αναχρονιστικό κρατικό παρεμβατισμό. Να καταργηθούν τα εκατοντάδες εμπόδια που καθιστούν ασφυκτικό το
επιχειρηματικό περιβάλλον. Να προχωρήσει χωρίς νοθεύσεις το άνοιγμα των αγορών και των επαγγελμάτων.
Όλα αυτά ο ΣΕΒ τα έχει εξηγήσει όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην τρόικα, που έδειξε να τα
καταλαβαίνει. Σημασία, όμως, έχει να τα κατανοήσουν στην πράξη και όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης.»

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, 14 Φεβρουαρίου 2011
«Οι δημαγωγοί του μπαλκονιού και του πεζοδρομίου συμπεριφέρονται σαν να
θέλουν να οδηγήσουν τον τόπο κατευθείαν στον γκρεμό –στην πτώχευση.
Διευκολύνουν έτσι, από ανευθυνότητα, ιδεοληψία ή ιδιοτέλεια, εκείνα τα
συμφέροντα –εκτός, ίσως και εντός Ελλάδος- που στοιχηματίζουν στη χρεοκοπία
της χώρας μας για να την εξαγοράσουν σε εξευτελιστική τιμή. Δεν πείθει το μένος
όλων εκείνων, οι οποίοι παριστάνουν ότι αγωνίζονται για να …απελευθερώσουν την πατρίδα από δήθεν ξένη
κατοχή. Απύθμενη η ιδιοτέλεια και η υποκρισία τους! Λες και εξαρτάται από τους «ξένους» αν θα
ορθοποδήσουμε ή θα χρεοκοπήσουμε. Δικά μας είναι τα προβλήματα, δική μας κι η ευθύνη αντιμετώπισής
τους. Ούτε η Ε.Ε., ούτε το ΔΝΤ, ούτε κανείς θα μας σώσει, τελικά, κόντρα στη θέλησή μας. Η σκληρή και
άδικη για τους πολλούς πραγματικότητα που βιώνουμε δεν αντιμετωπίζεται με υποκριτικές κραυγές. Ευτυχώς,
η σιωπηλή κοινωνική πλειοψηφία, θέλει να επιβιώσει κι όχι να αυτοκτονήσει συλλογικά. Ο τόπος όμως
βρίσκεται κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού. Η ανευθυνότητα έχει τεράστιο κόστος και η δημαγωγία όρια.
Πρέπει ν’ αντισταθούμε σε όσους αντιστέκονται με άλλοθι το Μνημόνιο στις αναγκαίες αλλαγές, αν θέλουμε οι
θυσίες των πολιτών να πιάσουν τόπο και η Ελλάδα να παραμείνει χώρα ευρωπαϊκή, αλλά και εθνικά
αξιοπρεπής.»
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη σκιά ενός στελέχους» συμμετοχή του ΣΕΒ για 3η
συνεχόμενη χρονιά, 27 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΣΕΒ, με δεδομένη τη δέσμευσή του για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, συμμετείχε,
για τρίτη συνεχή χρονιά, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη σκιά ενός
Στελέχους», το οποίο συντονίζεται από το Σωματείο «Επιχειρηματικότητα
Νέων». Τους 27 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου
Ηλιούπολης, που επισκέφθηκαν την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου
2011, τα γραφεία του ΣΕΒ, υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής του
ΣΕΒ, κ. Διονύσης Νικολάου. Μετά την ολοκλήρωση ανοιχτής
συζήτησης, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα γραφεία του ΣΕΒ και
ήλθαν σε επαφή με στελέχη της Υπηρεσίας, τα οποία τους
παρουσίασαν τις δραστηριότητες, την οργάνωση και τη λειτουργία
των επιμέρους μονάδων/τομέων της.

Τον Μάρτιο ξεκινά η εθνικής εμβέλειας έρευνα του ΣΕΒ για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων

Πανελλήνια έρευνα με στόχο να καταγραφούν κρίσιμες τεχνολογικές, οικονομικές και θεσμικές μεταβολές,
που χαρακτηρίζουν σημαντικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, ανέλαβε ο ΣΕΒ ,
ώστε να διαμορφωθεί –για πρώτη φορά- μια ολοκληρωμένη εικόνα των τάσεων και εξελίξεων στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στο ανθρώπινο δυναμικό.
Ειδικότερα, η έρευνα εθνικής εμβέλειας του ΣΕΒ με τίτλο: «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη
των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις Τοπικές Αγορές Εργασίας»,
εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του στο ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την εκπόνηση προτάσεων και την
ανάληψη πρωτοβουλιών, που θα συμβάλλουν στην έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση μέσα από
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας.
Ο ΣΕΒ ανέθεσε την υλοποίηση της έρευνας στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και
το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠΕΒΕΟ), οι οποίοι, σε συνεργασία με την εταιρία δημοσκοπήσεων PUBLIC ISSUE πρόκειται να απευθυνθούν
σε ένα μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα για τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.
Με την επιτυχή έκβαση της έρευνας, η οποία ξεκινά μέσα στο Μάρτιο, αναμένεται να γίνει ένα σοβαρό βήμα
στην προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου φιλόδοξου
αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημήτριο Χατζαντώνη,
Υπεύθυνο Μονάδας Σχεδιασμού, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (τηλ.: 211 5006 129, 210 3237 325, fax: 210 3222
929, e-mail: dhatzantonis@sev.org.gr).
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Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ, Επικεφαλής των Διεθνών
Δράσεων κ. Θανάση Λαβίδα, 15 Φεβρουαρίου 2011
Στις
15
Φεβρουαρίου
2011,
ο
Πρέσβης
της
Γαλλίας
στην
Ελλάδα
κ. Christophe Farnaud απένειμε τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της
Τιμής στον κ. Θανάση Λαβίδα, Πρόεδρο της Lavipharm και Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ,
Επικεφαλής των Διεθνών Δράσεων. Η απονομή της διάκρισης αποτελεί φόρο τιμής σε
έναν πυλώνα του οικονομικού κόσμου, η δράση του οποίου προώθησε το διάλογο μεταξύ
των λαών και τη συνεργασία σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και ειδικότερα μεταξύ της
Ελλάδας και της Γαλλίας. Ο κ. Λαβίδας μεταξύ άλλων τόνισε: «Ως Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Επικεφαλής των Διεθνών Δράσεων του Συνδέσμου,
δίνω μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας
αλλά και των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς πιστεύω βαθιά ότι το μέλλον της
Ελλάδας είναι η Ευρώπη.» Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ομιλίας

Ανανέωση της θητείας του κ. Θανάση Λαβίδα ως Προέδρου της UBCCE στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, 14-15 Μαρτίου 2011
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Παρευξείνιων
Επιχειρηματικών
Φορέων
(UBCCE)
πραγματοποιείται
στην
Κωνσταντινούπολη, στις 14-15 Μαρτίου 2011 υπό την Προεδρία του ΣΕΒ. Η
UBCCE που ιδρύθηκε το 2006 και συγκεντρώνει στους κόλπους της 21
Συνδέσμους-Μέλη από 16 χώρες έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο –παρά τις
διαφορές στα μεγέθη και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών- μεταξύ των
οποίων και 2 επιχειρηματικά Φόρουμ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ ως Προεδρεύων Φορέας τα δυο
τελευταία χρόνια. Κατά τη φετινή Συνέλευση αναμένεται να ανανεωθεί για δύο ακόμη χρόνια η θητεία
του ως Προέδρου της UBCCE του κ. Θανάση Λαβίδα, Αντιπροέδρου & Επικεφαλής Διεθνών
Δράσεων του ΣΕΒ. Μεταξύ άλλων η UBCCE υλοποιεί, σε συνεργασία με τον γερμανικό Οργανισμό
DIZ, ένα πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενημέρωσης και υποστήριξης σε αναπτυσσόμενες
χώρες της περιοχής σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής επάρκειας και
αποδοτικότητας που ενδιαφέρουν άμεσα τις εταιρίες που επενδύουν στους συγκεκριμένους τομείς.
Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒ στη Γερμανία σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Γερμανίας (BDI), 17-18 Μαρτίου 2011
Την έναρξη στοχευμένης συνεργασίας με τον κεντρικό Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Γερμανίας (BDI) σηματοδοτεί η επίσκεψη που θα
πραγματοποιήσει ο ΣΕΒ στο Βερολίνο με ομάδα μεγάλων ελληνικών
εταιριών, στις 17-18 Μαρτίου 2011. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της
ενίσχυσης επαφών του ΣΕΒ με ομόλογους ευρωπαϊκούς φορείς και είναι υπό
την αιγίδα των δύο Κυβερνήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση της ελληνο-γερμανικής επιχειρηματικής
συνεργασίας. Στόχος των εταιριών που θα μετέχουν στην αποστολή είναι να έχουν επαφές και
συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη αντίστοιχων γερμανικών εταιριών, τόσο για συνεργασίες που
είναι σε εξέλιξη όσο και για διερεύνηση νέων κοινών δράσεων σε συγκεκριμένα project, είτε στην
Ελλάδα είτε στη Γερμανία ή και σε τρίτες χώρες. Σε επόμενη φάση ο ΣΕΒ θα υποδεχθεί στην Αθήνα
αποστολή γερμανικών εταιριών και θα οργανώσει αντίστοιχο πρόγραμμα επιχειρηματικών
συναντήσεων.
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Προσεχείς Εκδηλώσεις

SAVE THE DATE! Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Εκδήλωση ΣΕΒ με τίτλο:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ
για τις Εισηγμένες Εταιρείες
Διαφάνεια – Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα»

¾ Ημερίδα ΣΕΒ για τις Ελληνο - Μαροκινές οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την
παρουσία του Υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου του Μαρόκου κ. Abdellatif Maazouz,
29 Μαρτίου 2011, Γραφεία ΣΕΒ
¾ Συμπόσιο με τίτλο: «Πράσινη Αποδοτική και Βιώσιμη – Ο στόχος για την Ελληνική Ενεργειακή
Οικονομία», με τη συμμετοχή των κ.κ.: Ευθυμίου Ο. Βιδάλη, Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, Προέδρου του
Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και του Αναστασίου Καλλιτσάντση, Προέδρου της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, Αντιπροέδρου του ΣΕΒ και Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων
Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), 22 Μαρτίου 2011, MEGARON PLUS
¾ Εκδήλωση από το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
με τίτλο: "Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011: Υπευθυνότητα - Συνεργασία Προοπτική", 28 Φεβρουαρίου 2011, συνεδριακό κέντρο ΔΑΪΣ

Επικοινωνήστε στη νέα μας ηλεκτρονική διεύθυνση
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