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Αγαπητοί Φίλοι,

O ΣΕΒ με χαρά σας αποστέλλει το πρώτο ηλεκτρονικό Newsletter συνοδευόμενο με τις πιο
θερμές ευχές μας για τη νέα χρονιά.
Η πρωτοβουλία μας αυτή στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών για τις
σημαντικότερες δραστηριότητες και παρεμβάσεις του ΣΕΒ. Αξιοποιώντας τα νέα
ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας σταθερής και
αξιόπιστης σχέσης μαζί σας.

Ο ΣΕΒ σας εύχεται η νέα χρονιά να σας εμπνεύσει
για νέα μεγαλύτερα βήματα και επιτυχίες.
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Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στη Συνέντευξη Τύπου του ΣΕΒ,
18 Δεκεμβρίου 2007
Το 2008 θα είναι έτος υψηλότερου πληθωρισμού και χαμηλότερης ανάπτυξης. Έχουμε
δύσκολες μέρες μπροστά μας, αλλά στις δύσκολες μέρες οι επαρκείς κοινωνίες διαλέγουν
τη φυγή προς τα εμπρός. Κάθε άλλη επιλογή είναι αδιέξοδη. Από εμάς εξαρτάται να
αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη συγκυρία και να δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, τις
προϋποθέσεις για να έρθουν καλύτερες ημέρες, σημείωσε ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος,
στη τελευταία - για τη φετινή χρονιά - συνέντευξη τύπου του ΣΕΒ.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ με την παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Χρήστου Φώλια,
13 Δεκεμβρίου 2007
Με την παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Χρήστου Φώλια συνεδρίασε την Πέμπτη, 13
Δεκεμβρίου το Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. Στην προσφώνηση του προς τον Υπουργό, ο
Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος σημείωσε, μεταξύ των άλλων, ότι η
συνάντηση πραγματοποιείται σε μία όχι ακριβώς ευοίωνη συγκυρία: «υπάρχουν ενδείξεις
για αναπτυξιακή επιβράδυνση, πληθωριστική επιτάχυνση και δημοσιονομική δυστοκία».
Ο κ. Δασκαλόπουλος τόνισε ακόμη ότι το άνοιγμα των αγορών με ταυτόχρονη ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, η συνεπής και συνεχής καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η
επίλυση του ασφαλιστικού, στο πλαίσιο μίας δίκαιης και μακρόχρονα βιώσιμης πολιτικής, αποτελούν προκλήσεις που
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε χωρίς μεγάλο οικονομικό και απαράδεκτο κοινωνικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, με αφορμή την γενική απεργία,
12 Δεκεμβρίου 2007
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΒ με αφορμή την γενική απεργία της 12 Δεκεμβρίου 2007, ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης
Δασκαλόπουλος τόνισε τα εξής: «Ο ΣΕΒ συμμερίζεται την εύλογη κοινωνική ανησυχία και ανασφάλεια που εκφράζει η
αυριανή γενική απεργία. Οι δυνάμεις της εργασίας - εργοδότες και εργαζόμενοι - έχουν κάθε λόγο να αξιώνουν μία
ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση του Ασφαλιστικού. Έχουν κάθε λόγο να αντιτίθενται στην επιβολή αποσπασματικών
μέτρων, τα οποία “μπαλώνουν” συγκυριακά και στην ουσία μεταθέτουν το πρόβλημα διογκώνοντάς το. Αξιώνουμε,
ακόμη, έναν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο, στον οποίον να προσέλθουν όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Η μέχρι
σήμερα διαδικασία διαλόγου καλλιέργησε, δυστυχώς, τη δυσπιστία και έδωσε άλλοθι στην υπεκφυγή… Ο ΣΕΒ θεωρεί
ότι η αυριανή απεργία αναδεικνύει την ανάγκη για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις των κοινωνικών εταίρων, με στόχο
ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο να αποτελεί πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας, σιγουριάς και δικαιοσύνης».
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Απονεμήθηκαν τα Επιχειρηματικά Βραβεία «Οι Καλύτερες 5 εταιρίες στις Ίσες Ευκαιρίες»,
11 Δεκεμβρίου 2007
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος διαγωνισμός για τη διάκριση και προώθηση
καλύτερων πρακτικών Ίσων Ευκαιριών στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με την
εκδήλωση απονομής των Βραβείων Επιχειρηματικής Αριστείας: «Οι καλύτερες 5 στις Ίσες
Ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007, στην Αίγλη Ζαππείου.
Τα βραβεία του διαγωνισμού απέσπασαν οι εταιρίες SHELL HELLAS ΑΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
INTRACOM HOLDINGS, EXODUS, BP HELLAS και MC DONALD’S HELLAS ΕΠΕ. Το
διαγωνισμό υποστήριξαν ο ΣΕΒ και η Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών, το ALBA Graduate Business School και ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού (Σ.Σ.Δ.Π.).
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Λιβάνου, 6 Δεκεμβρίου 2007
Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λιβάνου ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και τον αντίστοιχο
επιχειρηματικό φορέα του Λιβάνου-Lebanese Economic Forum, την
Πέμπτη, 6
Δεκεμβρίου 2007, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Χρήστου Φώλια, του Πρέσβη της
Ελλάδος στη Βηρυτό, κ. Παναγιώτη Καλογερόπουλου και του Πρέσβη του Λιβάνου στην
Ελλάδα κ. Gebran Michel Shoufan. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία του ο ΣΕΒ, επιδιώκει να
στήσει γέφυρα οικονομικής συνεργασίας με τη λιβανέζικη επιχειρηματική κοινότητα, η
οποία παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Λίβανος έχει πολυσχιδή δραστηριότητα σε
πολλές αραβικές χώρες από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν μέσω συνεργασιών οι ελληνικές επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιδρύθηκε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Τουρκίας, 5 Δεκεμβρίου 2007
Ισχυρές βάσεις για τη διεύρυνση των ελληνοτουρκικών επιχειρηματικών σχέσεων τέθηκαν,
στην Αθήνα, με την υπογραφή της συμφωνίας για την ίδρυση του Επιχειρηματικού
Συμβουλίου Ελλάδας–Τουρκίας, μεταξύ του ΣΕΒ και του οργανισμού DEIK (Foreign
Economic Relations Board of Turkey). Τη συμφωνία υπέγραψαν, το πρωί της Τετάρτης, 5
Δεκεμβρίου 2007, από την πλευρά του ΣΕΒ, ο κ. Θανάσης Λαβίδας, Γενικός Γραμματέας &
Επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου και ο κ. Selim Egeli, εκπρόσωπος του
DEIK (Foreign Economic Relations Board of Turkey) & Πρόεδρος του Turkish-Greek
Business Council.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΒ το Ελληνο - Αιγυπτιακό Business Forum με κεντρικό
ομιλητή, την Α.Ε., τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Mohammed Hosny Mubarak, 5 Δεκεμβρίου 2007
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007, με πρωτοβουλία
του ΣΕΒ και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Αιγύπτου, σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας, το Ελληνο-Αιγυπτιακό Business Forum, στο οποίο παρευρέθη και
μίλησε η Α.Ε., ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Mohammed Ηosny
Mubarak. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες του
ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοποθέτηση του ΣΕΒ για τα νέα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, 30 Νοεμβρίου 2007
Σε σχετική ανακοίνωση του ο ΣΕΒ τονίζει ότι η επιβολή και νέας αύξησης που φτάνει το 20% στο βιομηχανικό και
εμπορικό ρεύμα επιφέρει ένα ακόμα πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής
οικονομίας. Σε συνδυασμό με την αλματώδη άνοδο των πρώτων υλών διεθνώς, η αύξηση αυτή συντελεί στην
επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει επικίνδυνα τις πληθωριστικές πιέσεις, που
απειλούν ευθέως την αγοραστική δύναμη όλων των καταναλωτών, όλων των εργαζομένων.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ, 29 Νοεμβρίου 2007
Η επιβίωση της χώρας μας στο καινούργιο διεθνές περιβάλλον απαιτεί την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας με
σύγχρονους όρους ανταγωνιστικότητας – κι αυτό συνεπάγεται το πέρασμα από την επιδοτούμενη και καταναλωτική
ανάπτυξη, σε ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη κυρίως από τα πραγματικά κέρδη του ιδιωτικού τομέα και την
αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ μιλώντας στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού. «Συνεπάγεται το πέρασμα από τον δανειοβίωτο παρασιτισμό σε μία
αυστηρή οικονομική τάξη πραγμάτων. Είναι μια αδήριτη αναγκαιότητα, την οποία οφείλω να πω, ότι η σημερινή
κυβέρνηση δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει και συστηματικά προσπαθεί να υπηρετήσει», σημείωσε ο κ.
Δασκαλόπουλος.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ο ΣΕΒ ιδρύει το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Ινδίας ενισχύοντας τη δικτύωση των ελληνικών
επιχειρήσεων στην δυναμική της Ινδίας, 14 Νοεμβρίου 2007
Την ίδρυση Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Ινδίας (Greek-Indian CEO’s Forum) υπέγραψε την Τετάρτη, 14
Νοεμβρίου 2007 στη Βομβάη, ο ΣΕΒ με τη Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Ινδίας, παρουσία του Υφυπουργού
Εξωτερικών κ. Πέτρου Δούκα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα. Υπογράφοντας τη σχετική
συμφωνία, ο κ. Θανάσης Λαβίδας, Γενικός Γραμματέας και Επικεφαλής Διεθνών Δράσεων του ΣΕΒ, τόνισε ότι αυτή
αποτελεί επισφράγιση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο Νέο Δελχί,
ανοίγοντας νέες προοπτικές για αξιοποίηση ευκαιριών από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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