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«Θα κριθεί στην πράξη και οριστικά αν μας θέλει η Ευρώπη κι αν εμείς θέλουμε την 
Ευρώπη. Από εμάς τελικά εξαρτάται» υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ,             
22 Δεκεμβρίου 2011 

«Ή θα υπογράψουμε τη νέα δανειακή σύμβαση, δεσμευόμενοι στο 
πρόγραμμα δράσης και μεταρρυθμίσεων που αυτή συνεπάγεται για 
την επόμενη τριετία, ή θα πεινάσουμε εκτός Ευρώπης». 
 

 

 
«Το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα της οδυνηρής αυτής περιόδου 
είναι ότι παθαίνουμε χωρίς να μαθαίνουμε.  Αγωνιούμε για τις δόσεις 
των δανεικών, αλλά δεν αγωνιζόμαστε για να εξαλείψουμε τα όσα μας 
κατάντησαν επαίτες των εταίρων μας.  Θέλουμε να παραμείνουμε στο 
ευρώ, αλλά αποφεύγουμε κάθε προσπάθεια προσαρμογής στην 
ευρωζώνη.  Απαιτούμε από τους Ευρωπαίους να μας σώσουν, αλλά 
φερόμαστε σαν να μη θέλουμε να σωθούμε.  Ιδιαίτερα ο κομματικός 
και συντεχνιακός μικρόκοσμος επιδόθηκε, από την αρχή της κρίσης, 
στην περιφρούρηση των δικών τους στενών συμφερόντων, 
αφήνοντας το εθνικό σκάφος να βουλιάζει», ανέφερε στην 

τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κατά τη 
διάρκεια συνάντησης με τους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 22 
Δεκεμβρίου, στα Γραφεία του ΣΕΒ. 

 
Ο ίδιος μεταξύ άλλων τόνισε: «Κι αν το πολιτικό μας σύστημα είχε έγκαιρα επιτελέσει, εδώ και δύο χρόνια, 
ακόμη και αυτούς τους τελευταίους μήνες, όλα εκείνα για τα οποία είχαμε δεσμευτεί, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν 
μια πολύ πιο ασφαλής χώρα σε μια ανασφαλή Ευρώπη, και οι θυσίες του λαού μας θα είχαν πιάσει τόπο.  
Αντιμετώπισαν όμως εξαρχής τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με ιδεοληψίες, τις θεώρησαν έξωθεν επιβουλή και 
επιβολή, αντί να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι ήταν προς το δικό μας συμφέρον.  Κατέληξαν έτσι να 
συσσωρεύσουν ένα αβάσταχτο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τον τόπο –το οποίο μεγαλώνει με κάθε 
ημέρα αδράνειας που περνά. Το πρόβλημά μας, εν τέλει, δεν είναι τόσο οικονομικό, όσο πολιτικό.  Είναι 
πρόβλημα ενός ολόκληρου συστήματος που είχε χρεοκοπήσει ηθικά και κοινωνικά πριν ακόμη οδηγήσει τη 
χώρα στην οικονομική χρεοκοπία». 
 
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε τον υπαρκτό κίνδυνο να μην έχει πού να πατήσει η πολυπόθητη 
ανάπτυξη όταν έρθει η ώρα της.  Η ιδιωτική παραγωγική οικονομία καταστρέφεται –τόνισε- όχι από δικά της 
λάθη, αλλά από τις ασφυκτικές συνθήκες που δημιουργεί το αβάσταχτο κρατικό χρέος και τα συνεχιζόμενα 
ελλείμματα που το τροφοδοτούν. Ταυτοχρόνως η βαθιά κρίση που ταρακουνάει την Ευρώπη μεγιστοποιεί τους 
κινδύνους για τη χώρα μας –και το κόστος από την καθεστωτική 
ανευθυνότητα των τελευταίων χρόνων.  Αναφερόμενος στην κοινή γνώμη ο 
κ. Δασκαλόπουλος σημείωσε ότι είναι αυτή που επέβαλε μια κυβέρνηση 
εθνικής ανάγκης ως αντίδοτο στη συνολική χρεοκοπία του μεταπολιτευτικού 
καθεστώτος, έχοντας εναποθέσει μεγάλες προσδοκίες στην κυβέρνηση 
αυτή.  Και, προφανώς, με ανάλογη αυστηρότητα θα την κρίνει. Στο τέλος 
της παρέμβασής του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ευχήθηκε τα συμβαλλόμενα 
κόμματα να αντιληφθούν ότι είναι και δικό τους συμφέρον να επιτύχει αυτή 
η κυβέρνηση, στην οποία μετέχουν. «Εύχομαι η σημερινή κυβέρνηση να 
αποτελέσει γέφυρα προς μια νέα εποχή και όχι παρένθεση στο παλαιό 
καθεστώς. Εύχομαι το αμφίρροπο 2012 να είναι για το έθνος μας έτος 
συνειδητής προσπάθειας για την αναγκαία αλλαγή.  Ο λαός μας που 
παιδεύεται γιατί ξέρει τι διακυβεύεται, έχει δικαίωμα να λυτρωθεί από τον 
φόβο και να δει την ελπίδα». Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2013&mid=&lang=gr
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«H επιχειρηματικότητα… στενάζει και η ανάπτυξη… στομώνει» σημείωσε ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην τοποθέτησή του στην Εκδήλωση – Συζήτηση της 
Ο.Κ.Ε. με θέμα: «Από την κρίση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»,                                  
20 Δεκεμβρίου 2011 
 

«Αυτή τη στιγμή παίζεται αν θα παραμείνουμε ή όχι στην 
Ευρώπη. Είναι χρέος και συμφέρον των κομμάτων που 
συγκατοικούν στην κυβέρνηση να συνεργαστούν ειλικρινά για 
να ξορκίσουν οριστικά τον εφιάλτη της δραχμής και της 
εθνικής υποτίμησης. Δεν υπάρχουν, λοιπόν, περιθώρια για 
εκλογολογία και κομματικά ή εσω-κομματικά παιχνίδια. Αν η 
κυβέρνηση αυτή δεν προφτάσει, η Ελλάδα θα πεινάσει».                             
 
Α π ο μ α γ ν η τ ο φ ώ ν η σ η των Δηλώσεων του Προέδρου του ΣΕΒ 
κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, 
22/12/2011 
 

 

 
 

 
 «Από την αρχή της κρίσης η ανάπτυξη αποτελεί σύνθημα όλων των πολιτικών ταγών, 
αίτημα όλων των κοινωνικών εταίρων, προσδοκία ολόκληρης της κοινωνίας.  Ανάπτυξη, 
ωστόσο, δεν βλέπουμε!  Κι όμως: ο τόπος διαθέτει τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν και 
μπορούν να εγγυηθούν μία νέα αναπτυξιακή τροχιά. Στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας, 
στο πεδίο της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας, συστοιχίζονται δυνάμεις που 
διψούν για ανάπτυξη και έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν πράξη. Δυνάμεις που, μέσα 
στην καθολική καθίζηση, εξακολουθούν να μοχθούν, να πετυχαίνουν, να αποδίδουν 
φόρους, εισφορές και κοινωνικό  μέρισμα. Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα τι εμποδίζει τις 
δυνάμεις αυτές να ξαναδώσουν στην οικονομία και την κοινωνία μας αναπτυξιακή 
δυναμική –επενδύσεις, δουλειές, προκοπή; 
 
Το πολιτικό σύστημα αρνείται με κάθε πρόσχημα να περιορίσει το μέγεθος και την 

παρέμβαση του κράτους και να αφήσει ανεμπόδιστη την ιδιωτική πρωτοβουλία να δημιουργήσει ανάπτυξη με 
όρους πραγματικής οικονομίας. 
 
Αν δεν αλλάξουμε, όμως, ανάπτυξη δεν θα δούμε.  Έξοδος από την κρίση δεν θα υπάρξει.  Διέξοδος υπάρχει 
μόνο μέσα από τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια.  Έτσι δουλεύει η σύγχρονη ιδιωτική οικονομία –γι’ αυτό και 
όλες οι εστίες ανάπτυξης που παραμένουν ακόμη ενεργές, στην ιδιωτική οικονομία βρίσκονται. 
 
Η μετάβαση σ’ ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, η μεταμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας μας, είναι μία 
μάχη που πρέπει να δοθεί σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα. Γι’ αυτό και από τη σημερινή συνάντηση 
δεν μπορεί να προκύψει κάτι ουσιαστικό.  Με ευχολόγια και αναμασήματα στερεότυπων αιτημάτων, με τα ίδια 
επιχειρήματα και τις ίδιες συνταγές, πιο κοντά είναι η πτώχευση παρά η ανάπτυξη.  Θα ξαναδούμε ανάπτυξη 
όταν εξαλειφθεί το έλλειμμα ανάμεσα στις εξαγγελίες και τις πράξεις, όταν οι παραγωγικοί πολίτες αποκτήσουν 
προτεραιότητα έναντι των κομματικών πελατών, όταν οι χρόνιες αγκυλώσεις αντιμετωπιστούν με 
ριζοσπαστικές τομές, όταν συνειδητοποιηθεί, επιτέλους, ότι μοναδικό αντίδοτο στο φάσμα ερημοποίησης της 
ελληνικής οικονομίας είναι η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων και η άνθηση των σύγχρονων 
ελληνικών επιχειρήσεων. Με δυο λόγια, ανάπτυξη θα ξαναδούμε αν και όταν το κρατικοδίαιτο πολιτικό 
σύστημα τολμήσει να αποκρατικοποιήσει την οικονομία και την κοινωνία». 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2010&mid=&lang=gr
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Εκδήλωση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με θέμα: "Προοπτικές Μείωσης 
Αερίων Θερμοκηπίου στην Ελλάδα: Με τι Κόστος;", 15 Δεκεμβρίου 2011, Ίδρυμα Ευγενίδου 
 

 

Οι επιλογές που διαθέτει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει   
την πρόκληση της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου  

με όφελος για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία  
στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε  
το «Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

 
Παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα της μελέτης της  

McKinsey & Company 
«Ανάπτυξη Καμπύλης Κόστους Τεχνικών Δυνατοτήτων 

 Μείωσης Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα» 

Με συνέπεια στους καταστατικούς του στόχους για την προώθηση ενός 
ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου,  πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της βιώσιμης 
ανάπτυξης, που θα βασίζεται σε εμπεριστατωμένα στοιχεία και τεκμηριωμένες 
προτάσεις, το «Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» διοργάνωσε την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, εκδήλωση με θέμα: 
«Προοπτικές Μείωσης Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα: Με τι 
κόστος». Ειδικότερα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 
δημόσια τα βασικά ευρήματα της Μελέτης «Ανάπτυξη Καμπύλης Κόστους 

Τεχνικών Δυνατοτήτων Μείωσης Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα» (Greenhouse  Gas Abatement Cost 
Curve for Greece), που εκπόνησε η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company, για 
λογαριασμό του Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε στην ειδική μεθοδολογία της ΜcKinsey, η οποία έχει δοκιμαστεί και 
εφαρμοστεί σε 26 χώρες διεθνώς. 

Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του «Συμβουλίου ΣΕΒ για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη», κ. Ευθύμιος Βιδάλης, σημείωσε ότι αυτή η πρωτοβουλία 
συμπληρώνει μια προσπάθεια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, η 
οποία εξελίσσεται εδώ και τρία χρόνια, για την ανταπόκριση στην πρόκληση της 
Κλιματικής Αλλαγής, «μίας πρόκλησης στην οποία οφείλει να ανταποκριθεί η γενιά μας 
με μέριμνα και για τις επόμενες γενιές». Παράλληλα,  επισήμανε, ότι σήμερα 
«δεδομένης της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις 
και νέες προσεγγίσεις που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και θα προωθούν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας». Αναφερόμενος στις 
πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις για το θέμα, ο κ. Βιδάλης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα 
συνεχίσει και θα πρέπει, να συνεχίσει να πρωτοπορεί ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 
«Όμως έχει ένα πολύ δύσβατο δρόμο να ακολουθήσει, ιδιαίτερα κάτω από τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που διανύει, καθώς οφείλει να συνδυάσει την προσπάθεια για 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με την αδήριτη ανάγκη για  διαφύλαξη και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και των επιχειρήσεων».   

Εστιάζοντας στη χώρα μας, ο κ. Βιδάλης, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να συμμετέχει  ενεργά στο διάλογο που 
διεξάγεται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. «Δεν έχουμε όμως να κερδίσουμε απολύτως τίποτα από το να 
είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις και πέραν των υποχρεωτικών  και 
παραμένοντας προσκολλημένοι σε σχήματα πολιτικής που έχουν σχεδιασθεί κάτω από πολύ διαφορετικές 
συνθήκες». Την πρόκληση της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και μπορούμε και οφείλουμε να την 
αντιμετωπίσουμε -πρόσθεσε ο κ. Βιδάλης- αλλά με τρόπους που μπορούν να επιτύχουν «το επιδιωκόμενο 
περιβαλλοντικό όφελος, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας, με 
ενίσχυση  παραγωγικής βάσης και αύξηση των θέσεων εργασίας». 

http://www.sev.org.gr/
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Την εκδήλωση χαιρέτισε με γραπτό μήνυμά του ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, 
ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα απέστειλε ο Πρόεδρος του World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) κ. Björn Stigson. Ο κ. 
Stigson σημείωσε ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της  μελέτης 
ΜcKinsey «η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μια win-win πρόταση για την 
επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας, μιας επιλογής που κερδίζει έδαφος 
σε παγκόσμιο επίπεδο». 

  
Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Stigson, βλέπουμε έναν κόσμο, όπου η εστίαση στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής θα είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης, με μία προσέγγιση «από 
τη βάση προς τα πάνω», όπου οι ίδιες οι χώρες επανεξετάζουν τις δυνατότητές τους για μείωση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, έτσι ώστε να θέσουν τους δικούς τους στόχους και εν συνεχεία να τους υποβάλλουν 
στη Γραμματεία για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών. «Πιστεύω ότι η Μελέτη McKinsey και ο 
διάλογος που θα ακολουθήσει, αποτελούν μία πολύ καλή πλατφόρμα για τη δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου 
δράσης στην Ελλάδα, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει και την τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας, 

ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου». 

Ακολούθησε η παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Ανάπτυξη Καμπύλης Κόστους Τεχνικών 
Δυνατοτήτων Μείωσης Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα» από την κα Θεανώ 
Λιακοπούλου, Partner της McKinsey & Company, ενώ πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις 
έγιναν στο πλαίσιο του Πάνελ Συζήτησης με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Ανάπτυξη: 
Ενισχύοντας την Ανταγωνιστικότητα σε Περιβάλλον Κρίσης». Στους ομιλητές και 
συζητητές του Πάνελ περιλαμβάνονταν διακεκριμένοι ειδικοί, όπως οι κ.κ.: Ιωάννης 
Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ, Υπεύθυνος για τις Απογραφές της Ελλάδας για τη Σύμβαση για 

την Κλιματική Αλλαγή και το Κιότο, Αναστάσιος 
Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος, Ελληνικός 
Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΑΗ), Κωνσταντίνος Κουκλέλης, 
Πρόεδρος, Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών 
Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), Δημήτρης Λάλας, 
Καθηγητής, Εκπρόσωπος για την Κλιματική 
Αλλαγή, Πρόεδρος της Επιτροπής 20-20-20, 
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών 
Πολιτικής, WWF Ελλάς. Το Πάνελ συντόνισε ο κ.  
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος του 
Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Σημειώνεται ότι Χορηγοί της Εκδήλωσης είναι οι παρακάτω εταιρείες-μέλη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΙΤΑΝ ΑΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ. 
 
 
 
 

 
Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Τεχνικό Σημείωμα με τα βασικότερα σημεία της μελέτης 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.sevbcsd.org.gr 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/ENIMEROTIKOTEXNIKOSIMEIOMA_15122011.pdf
http://www.sevbcsd.org.gr/
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“Oι οργανωμένες, σύγχρονες επιχειρήσεις είναι αυτές κυρίως στις οποίες σήμερα 
βασίζεται το κράτος για να σταθεροποιήσει την κατάσταση” υπογράμμισε ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής στη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση 
της έρευνας ΙΟΒΕ-ΕΜΠ με πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την αποτύπωση της κατάστασης και 
των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων, 13 Δεκεμβρίου 2011 
 

Παρουσίαση της έρευνας ΙΟΒΕ-ΕΜΠ με πρωτοβουλία του ΣΕΒ με τίτλο: "Έρευνα στις 
Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά 
συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας», 13 Δεκεμβρίου 2011 
 

 

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) η παρουσίαση της μεγάλης έρευνας αποτύπωσης της κατάστασης 
και των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για πρωτοβουλία του 
ΣΕΒ, που εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την 
Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις 
Τοπικές Αγορές Εργασίας»*. Η έρευνα υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής 
Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ-ΕΒΕΟ), με τη βοήθεια της 
εταιρείας Public Issue και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 
2.000 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες απασχολούν συνολικά περίπου 320.000 
εργαζόμενους. *Η έρευνα υλοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ μέσω της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών 
Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (Αναθέτουσα Αρχή). 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
Στην παρέμβασή του στη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της έρευνας 
ΙΟΒΕ-ΕΜΠ με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, για την αποτύπωση της κατάστασης 
και των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων, ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, σημείωσε ότι οι οργανωμένες, 
σύγχρονες επιχειρήσεις είναι αυτές κυρίως στις οποίες σήμερα βασίζεται το 
κράτος για να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Είναι αυτές που αιμοδοτούν τα 
φορολογικά έσοδα, είναι αυτές που προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν 
να διατηρήσουν ζωντανή την απασχόληση, είναι αυτές που καταφέρνουν να 
επιζούν σε μια αγορά όπου μήνες τώρα δεν υπάρχει χρηματοδότηση για την 
κίνησή τους, και δεν υπάρχει εμπορική πίστη της χώρας και των 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Είναι αυτές που συγκρατούν την κατάσταση και δεν έχει πλήρως καταρρεύσει η 
οικονομία. Συνεχίζοντας ο κ. Κυριαζής υπογράμμισε ότι οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις είναι πάλι εκείνες που 
δίνουν την οποιαδήποτε ελπίδα για να επανεκκινήσει η οικονομία αύριο. Είναι αυτές που παράγουν 
ανταγωνιστικά προϊόντα, δίνουν δουλειές μόλις ανοίξει η αγορά, αυξάνουν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις, και 
είναι οι πρώτες που κάνουν επενδύσεις, πολύ νωρίτερα από οποιονδήποτε ξένο που πιθανό να προσελκυστεί 
στη χώρα, εάν αλλάξουν οι συνθήκες. 
 
Κλείνοντας την παρέμβαση του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής τόνισε: «Οι 
σύγχρονες μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις – υποδείγματα που πετυχαίνουν, με 
στρατηγικό προσανατολισμό στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, μας προσφέρουν μια αισιόδοξη 
προοπτική ότι η Ελλάδα σήμερα μπορεί και να παράγει και να σταθεί στο διεθνές περιβάλλον. Με τις ζωντανές 
δυνάμεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας η αναπτυξιακή αντεπίθεση της ελληνικής οικονομίας γίνεται 
περισσότερο ορατή».  Διαβάστε περισσότερα εδώ 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2006&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2005&mid=8&lang=gr
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Τεχνικό Υπόμνημα του ΣΕΒ προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα φορολογικά,                       
2 Δεκεμβρίου 2011 
 

 

Αναλυτικό τεχνικό υπόμνημα για μια σειρά φορολογικών θεμάτων που πρέπει να διευθετηθούν άμεσα υπέβαλε 
ο ΣΕΒ προς το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η 
οποία εξακολουθεί να πλήττεται κυρίως από το ασταθές και επαχθές φορολογικό περιβάλλον και τη 
γραφειοκρατία.  Τονίζεται  επίσης ότι η παράταση της εκκρεμότητας για τη συνολική αναμόρφωση του 
φορολογικού συστήματος λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη.  Επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του 
ΣΕΒ, υπογραμμίζεται ότι η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
δημοσιονομικής προσαρμογής  αλλά θα πρέπει να στηριχτεί και στον άξονα της ανάπτυξης, που 
νομοτελειακά συνεπάγεται  ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.   

Παρατηρώντας ότι οι θέσεις και  προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου, 
που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ, δεν ενέχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο 
Σύνδεσμος ζητά να αντιμετωπιστούν άμεσα βασικά προβλήματα, όπως η 
μείωση επιβαρύνσεων που επιδρούν ευθέως στο κόστος των εταιριών και οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρά τις υποσχέσεις δεν έχουν βελτιωθεί, 
εμποδίζοντας έτσι  την ευκολότερη συμμόρφωσή τους με τον νόμο –οπότε και την 
προώθηση της ανάπτυξης.   

Ειδικότερα, μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων που προτείνεται η άμεση αντιμετώπισή τους είναι οι απαραίτητες 
ενέργειες προς την κατεύθυνση κατάργησης του ΚΒΣ και της εφαρμογής του Πιστοποιητικού 
Φορολογικού Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, η εκλογίκευση των ρυθμίσεων για τις Ενδοομιλικές 
Συναλλαγές και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή των νέων Ποινικών Διατάξεων.  

Σημαντική ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί, αποδίδει ο ΣΕΒ μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι 
ενώ έχουν ψηφιστεί νόμοι που αντιμετωπίζουν κάποια από τα προβλήματα, η εφαρμογή τους δεν 
υλοποιείται, διότι με ευθύνη των υπουργείων δεν εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις ή και οι εγκύκλιοι 
που απαιτούνται, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.  

Επίσης, ο ΣΕΒ επαναφέρει τη δέσμη 10 μέτρων άμεσης απόδοσης -που είχε, ήδη, υποβάλλει τον περασμένο 
Αύγουστο- τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και στην 
ενίσχυση των προσπαθειών διάσωσης επιχειρηματικών μονάδων ενώ μαίνεται η κρίση.  

Τα μέτρα αυτά αφορούν στην φορολόγηση εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους, στην επιστροφή φόρων από το 
δημόσιο μέσω συμψηφισμών, στα επίπεδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ακινήτων που επιβαρύνουν 
το κόστος και όχι τα αποτελέσματα, και την άρση αντικινήτρων για συγχωνεύσεις και αυξήσεις κεφαλαίου, 
ενέργειες κατ´ εξοχήν απαραίτητες αυτή την περίοδο που πρέπει πολλές μονάδες να αναδιαρθρωθούν για να 
μην κλείσουν. 

«Αποτελεί βαθιά πεποίθηση των επιχειρήσεων» τονίζεται στο Υπόμνημα «ότι η 
άμεση ενεργοποίηση του Υπουργείου προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι ένα 
πρώτο και σημαντικό βήμα, που θα βελτιώσει το ψυχολογικό κλίμα και θα 
δημιουργήσει μία αρχική προσδοκία καλυτέρευσης του τόσο δυσμενούς 
περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν σήμερα». 

 
Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος 

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2001&mid=8&lang=gr
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Επίσκεψη στον ΣΕΒ ομάδας ξένων εκπροσώπων του Τύπου από χώρες της ΕΕ,                      
9 Νοεμβρίου 2011 

Επιστολή - Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης                      
κ. Γιώργο Κουτρουμάνη απέστειλε ο ΣΕΒ την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 

 
 

 
Επιστολή - Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 
Γιώργο Κουτρουμάνη απέστειλε ο ΣΕΒ την Τετάρτη, 23.11.2011, με την ευκαιρία 
ανάληψης των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης. Στην επιστολή που υπογράφουν ο 
Πρόεδρος κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. 
Χάρης Κυριαζής, παρατίθενται συνοπτικά τα πλέον κρίσιμα θέματα ευθύνης του 
Υπουργείου, που απασχολούν σήμερα τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και για τα 

οποία προτείνεται  να γίνει άμεσα ολοκληρωμένη παρουσίαση και συζήτηση.  
 
Όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΒ, η αντιμετώπιση της βαθιάς κρίσης που βιώνουμε δεν αφήνει άλλα 
περιθώρια για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εφαρμογή νόμων και στη διευθέτηση θεμάτων που 
έχουν ως κύριο στόχο να ανακόψουν το κύμα της ανεργίας και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων – να στηρίξουν δηλαδή την εθνική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. 
 
Στο Υπόμνημα που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ www.sev.org.gr γίνεται αναφορά: 
 

• στην ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας για τη Διαχείριση της Κρίσης, 
• στην αποσαφήνιση της έννοιας των Βαρέων και Ανθυγιεινών  Επαγγελμάτων  (ΒΑΕ) και στην ανάγκη 

εκπόνησης συγκεκριμένων αναλογιστικών μελετών, 
• στην Υποχρεωτική διαιτησία – Λειτουργία ΟΜΕΔ,  
• στην άμεση έκδοση σειράς Υπουργικών Αποφάσεων σε εκκρεμότητα,  
• στην ανάγκη καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας,  
• στη Σύνδεση αμοιβών με Παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης,  
• στην πλήρη ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας 104/2008/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία,  
• στα Προγράμματα Διατήρησης Απασχόλησης και στις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής,  
• στην άμεση εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 

καθώς και  
• στις Αναλογιστικές Μελέτες στους ΦΚΑ στα Επικουρικά Ταμεία. 

 

 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, οργάνωσε επίσκεψη 
στην Αθήνα, ομάδας 35 δημοσιογράφων από πέντε χώρες της ΕΕ, η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7-9 Νοεμβρίου 2011. Οι δημοσιογράφοι που 
συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με μέλη του πολιτικού κόσμου, 
αλλά και με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, οικονομικών φορέων και 

διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα των ευρωπαίων δημοσιογράφων 
πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία του ΣΕΒ, στις 9 Νοεμβρίου, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΕΒ σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και συγχρόνως να 
παρακολουθήσουν την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων της αναπτυξιακής 
μελέτης με τίτλο «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά», που εκπόνησε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, 
ο  διεθνούς κύρους μελετητικός οργανισμός McKinsey & Co. Η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι 
αντίστοιχη αυτής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από ομάδα 30 
έγκριτων Γερμανών δημοσιογράφων, η οποία απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο από 
τους συμμετέχοντες όσο και από τους Έλληνες συνομιλητές τους και συνέβαλε στην 
αντικειμενικότερη ενημέρωση της γερμανικής κοινής γνώμης. 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/
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Παρεμβάσεις ΣΕΒ για τις πολιτικές εξελίξεις, Νοέμβριος 2011 

«Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πρώτοι οι Έλληνες ανησυχούν ότι η υπόσχεση της 
Ευρώπης απειλείται», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ World,                      
9 Νοεμβρίου 2011 
 

 

Στο περιθώριο της παραπάνω συνάντησης με τους ξένους δημοσιογράφους, 
ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, σε δήλωσή του στην 
ΕΡΤ World, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον όλων για την 
Ελλάδα, είναι μία ένδειξη, του τι μπορεί να γίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
σε μία στιγμή, που όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πρώτοι οι Έλληνες, 
ανησυχούν ότι η υπόσχεση της Ευρώπης, που ήταν μία υπόσχεση 
ευημερίας, περισσότερου εισοδήματος και κοινωνικών αγαθών, αυτή τη 
στιγμή απειλείται σε επίπεδο προσωπικό για τον καθένα. Συνεχίζοντας, 

τόνισε «Έχουμε πολλές αλλαγές να κάνουμε στην χώρα μας, απ την άλλη, όλες αυτές οι αλλαγές και κάθε 
μέτρο που λαμβάνεται, επηρεάζουν την καθημερινή ζωή ανθρώπων, που δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση 
απάνω τους να το δεχτούν χωρίς αντίδραση, στο ρυθμό που ορίζει η οικονομική αλλαγή. Και αυτό είναι 
αλήθεια σε όλη την Ευρώπη». 

 
Ακούστε ή και διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Προέδρου του ΣΕΒ 
 

 

 
 
Δήλωση Προέδρου ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, 
9 Νοεμβρίου 2011 

 
 «Η πρόκληση είναι σαφής: Το πολιτικό μας σύστημα καλείται να υπερβεί τον 
εαυτό του.  Και να σχηματίσει μια κυβέρνηση σαν αυτή που ελπίζουμε, όχι μια 
κυβέρνηση σαν αυτή που φοβόμαστε.  Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή μας προοπτική και να ξαναγίνει ο τόπος σοβαρός και σεβαστός έναντι 
όλων.  Από το μαραθώνιο παρασκήνιο των ημερών πρέπει να προκύψει μια 
γνήσια εθνική συμφωνία, όχι μια ψευδεπίγραφη κομματική συναλλαγή». 

 
Ανακοίνωση ΣΕΒ για τις εξελίξεις, 6 Νοεμβρίου 2011 
 

«Η μετατροπή της οικονομικής κρίσης σε πολιτική περιπέτεια είναι εθνικά 
επικίνδυνη. Το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης δεν κατάφερε να 
διαφυλάξει την οικονομία μας. Ας διασώσει, τουλάχιστον, τη δημοκρατία μας από 
την πλήρη απαξίωση της στη συνείδηση των πολιτών. Τούτες τις ώρες κρίνεται 
το μέλλον όλων μας για τις επόμενες δεκαετίες. Όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, 
ο τόπος κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Χρέος των υπόλογων 
κομματικών ηγεσιών είναι να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή μας προοπτική, 
συγκλίνοντας σε ένα γενναίο συμβιβασμό  πολιτικής ωριμότητας και εθνικής 
ευθύνης». 

Από την Καθημερινή, 10 Νοεμβρίου 2011 
 
 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1999&mid=8&lang=gr
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Καμιά κρίση όσο αξεπέραστη κι αν φαίνεται, δεν καταργεί την ελπίδα τόνισε στον 
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην εκδήλωση - 
τελετή βράβευσης των εταιρειών και ομίλων «2010 True leaders by Icap Group»,                
25 Οκτωβρίου 2011 

«΄Οσο σκληρές κι αν είναι οι συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε, εμείς είμαστε 
υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε για να αναγεννηθεί ο τόπος.  Και θα το κάνουμε 
γιατί ξέρουμε πώς.  Ο πιο στέρεος, ο πιο ρεαλιστικός δρόμος είναι ο δικός μας.  
Εθνικό είναι ό,τι πετυχαίνει διεθνώς. Και πραγματικά εθνική πολιτική μπορούν 
να ασκήσουν μόνο όσοι είναι σε θέση να καταστήσουν τη χώρα διεθνώς 
ανταγωνιστική. Στον καταπιεσμένο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
βρίσκονται σήμερα όσοι ζωντανοί, όσοι ικανοί, όσοι δουλεύουν με γνώση και 
τόλμη.  Αυτοί μπορούν να ξανακάνουν την Ελλάδα μας success story». 
 
 

 

 
«Ζούμε την τελική πράξη του εθνικού μας δράματος –την κορύφωση της 
διαδικασίας αποσύνθεσης του κομματικού, πελατειακού κράτους, που 
κατέρρευσε υπό το βάρος της άσωτης υπερχρέωσής του.  Είναι 
ταυτόχρονα η τελική πράξη του δράματος των τελευταίων δύο ετών, που 
χαρακτηρίσθηκε από την αβουλία και αδυναμία της κυβέρνησης –αλλά 
και του πολιτικού συστήματος συνολικά– να ξηλώσει το κράτος των 
κατεστημένων συντεχνιών και των βολεμένων της κομματοκρατίας.              
Να προχωρήσει στην ουσιαστική υλοποίηση της αναγκαίας αλλαγής, αντί 
να οπισθοχωρεί μπροστά στη λυσσαλέα αντίδραση όσων αντιστέκονται 
σε κάθε αλλαγή –γιατί θίγει τα κεκτημένα που απέσπασαν σε βάρος των 
πραγματικών συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου. 
 
Δύο χρόνια τώρα, νομίζαμε ότι κοροϊδεύουμε τους εταίρους μας –
αποδεικνύεται όμως ότι κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας.  Τρέφαμε την 
ψευδαίσθηση ότι μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς ν’ αλλάξουμε.  
Πιστέψαμε ότι θα μας έσωζαν κι ας μη θέλαμε εμείς να σωθούμε.  
 
 

Εδώ που έφτασαν πλέον τα πράγματα, όποια απόφαση κι αν ληφθεί αύριο από τους ευρωπαίους εταίρους 
μας θα είναι οδυνηρή για την Ελλάδα.  Θα απαιτηθούν ακόμα μεγαλύτερες θυσίες και ακόμα μεγαλύτερος 
κόπος, θα χρειαστεί να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερο κόστος, για να ξαναγίνουμε κύριοι της τύχης μας.  
Τώρα θα συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε πραγματικά, και τί μας περιμένει, πρακτικά. 
 
Εθνική αναπτυξιακή διέξοδος υπάρχει σήμερα μόνο στη σύγχρονη επιχειρηματική δράση.  Σε αντίθεση με τα 
όσα συμβαίνουν στον δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις βρίσκονται άνθρωποι που χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους πόρους, που σχεδιάζουν, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που τις επιλέγει και 
απολαμβάνει ο κόσμος και που με τους κόπους τους και τους φόρους τους συνεισφέρουν τα περισσότερα στο 
κοινωνικό κράτος και στην εθνική οικονομία. 
 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το έθνος μας βιώνει δύσκολες και πικρές στιγμές.  Καμιά κρίση, όμως, όσο 
αξεπέραστη κι αν φαίνεται, δεν καταργεί την ελπίδα –με δύο προϋποθέσεις:  να μην αφήσουμε ανυπεράσπιστο 
το πεδίο στα τέρατα που γεννά η εγκατάλειψη της λογικής –να διαφυλάξουμε μια στοιχειώδη συλλογικότητα και 
ομοφροσύνη, προστατεύοντας το κοινό μας μέλλον από όσους επενδύουν στην κοινή μας χρεοκοπία.  Κι 
ακόμα, πολύ απλά, να μάθουμε ν’ αντλούμε εθνική αυτοπεποίθηση μέσα από την εθνική αυτογνωσία.  

Μπορούμε και χωρίς τους 
μύθους του περιούσιου λαού 
να διεκδικήσουμε επάξια και 
επί ίσοις όροις μία θέση στον 
σύγχρονο κόσμο». 
 
 
 
 
 
 

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου του ΣΕΒ  

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1986&mid=8&lang=gr
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Προσεχείς Εκδηλώσεις 

 

 

 
 

 
 Ένας κόσμος νέων δυνατοτήτων για τους Έλληνες εξαγωγείς 
στο διαδίκτυο για ανάπτυξη με αιχμή την εξωστρέφεια 
 

Ένας νέος «πλανήτης» εμπορικών συναλλαγών και δικτύωσης των Ελλήνων εξαγωγέων με εταίρους από όλο 
τον κόσμο γεννιέται μέσα από την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Δικτυακής Πύλης εξαγωγών 
“TradePlanet” (www.TradePlanet.gr), που αναλαμβάνει η Eurobank EFG, σε συνεργασία με τους τρεις 
βασικούς εξαγωγικούς φορείς της χώρας ΠΣΕ, ΣΕΒΕ και ΣΕΚ - και με την υποστήριξη του ΣΕΒ. 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 

        
Ειδική ενημερωτική εκδήλωση ΣΕΒ με θέμα: "Νέες τελωνειακές διαδικασίες και 
Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την      

         επιχείρηση", 25 Ιανουαρίου 2012, Γραφεία ΣΕΒ 
 
Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ, 23 Φεβρουαρίου 2012, Θεσ/νίκη    

 
 

 
 
 

Ο ΣΕΒ σας εύχεται Καλή Χρονιά! 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.tradeplanet.gr/
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/TradePlanetgr.pdf
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2011&mid=694&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2009&mid=694&lang=gr

	«H επιχειρηματικότητα… στενάζει και η ανάπτυξη… στομώνει» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην τοποθέτησή του στην Εκδήλωση – Συζήτηση της Ο.Κ.Ε. με θέμα: «Από την κρίση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»,                   ...



