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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σεµινάριο για υψηλόβαθµα στελέχη Βιοµηχανικών και
Εργοδοτικών Συνδέσµων από τις Νότιες Μεσογειακές Χώρες
οργάνωσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), από 3 έως 5
Φεβρουαρίου 2003, στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του κατά την
Ελληνική Προεδρία.
Το Σεµινάριο εντάσσεται σε σειρά
επιµορφωτικών συναντήσεων, συνεδρίων και συνεργασιών µεταξύ
των Επιχειρηµατικών Οργανώσεων από τις Ευρωπαϊκές και τις Νότιες
Μεσογειακές Χώρες, που υλοποιήθηκαν στο πρόγραµµα ευρωµεσογειακής συνεργασίας UNIMED, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της
UNICE (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών
Οργανώσεων) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ALBA
(Athens Laboratory for Business Administration) στη Βουλιαγµένη,
είχε ως θέµα την επικοινωνιακή πολιτική και τη δικτύωση, και
ασχολήθηκε µε τους τρόπους και τις δυνατότητες βελτίωσης των
ικανοτήτων των αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ώστε να
καθιερωθούν ως ηγετικοί φορείς ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας,
να αναπτύσσουν επωφελείς δράσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους
και να βελτιώνουν την εικόνα τους προς την κοινωνία.
Σε προσφώνησή του ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ κ. Ιωάννης
∆ραπανιώτης αναφέρθηκε στο σηµαντικό ρόλο των Συνδέσµων στη
σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και στο διεθνή ανταγωνισµό
και περιέγραψε τους βασικούς στόχους τους που είναι να συµβάλουν
στην
οικονοµική
ανάπτυξη,
στη
διαµόρφωση
ευνοϊκού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στη δηµιουργία περισσοτέρων
επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας και στην κοινωνική συνοχή και
ευηµερία. Αναφέρθηκε στις αυξανόµενες ανάγκες για συνεργασίες
και για δράσεις που παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στα µέλη τους,
στην ανταλλαγή εµπειριών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών
καθώς και στην εισαγωγή νέων και σύγχρονων φιλοσοφιών.
Σηµείωσε δε την ενεργό συµµετοχή του ΣΕΒ στα
ευρωµεσογειακά πράγµατα και, ειδικότερα, στη στενή συνεργασία
του ΣΕΒ µε δύο Μεσογειακούς Φορείς, την Οµοσπονδία Εργοδοτών
και Βιοµηχάνων Κύπρου και το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της
Ιορδανίας, µε την παροχή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης, εµπειριών
και πρακτικών.

Υπογράµµισε επίσης την ανάγκη να συνεχισθούν και να
ενισχυθούν οι πολύπλευρες επαφές από τις δύο πλευρές της
Μεσογειακής Λεκάνης, υπηρετώντας το στόχο της ευρωµεσογειακής
συνεργασίας που είναι η προσέγγιση των δύο µεγάλων οικονοµικών
και επιχειρηµατικών χώρων, της Ευρώπης και της Νοτίου Μεσογείου
και η δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου µέχρι το 2010.

