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Συνεδρίασε το Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, µε επίσηµο προσκεκληµένο τον Υπουργό
Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Με την παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, κ. Κωστή Χατζηδάκη συνεδρίασε, τη
∆ευτέρα, 29 Σεπτεµβρίου 2008, το Γενικό Συµβούλιο
του ΣΕΒ. Τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του,
συνόδευσε ο Γενικός Γραµµατέας Επικοινωνιών, ∆ρ.
Γεώργιος Ιωάννου Αναστασόπουλος.
Ο
Πρόεδρος
του
ΣΕΒ,
κ.
∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος στην προσφώνησή του τόνισε τη
σηµασία των µεταφορών και τηλεπικοινωνιών για
την ενίσχυση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας και τη συνολική πρόοδο της κοινωνίας και
σηµείωσε ότι ο ΣΕΒ, επιδοκιµάζει κάθε λύση που
συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και στο άνοιγµα του στον ανταγωνισµό. Ο κ. ∆ασκαλόπουλος έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στη µεγάλης σηµασίας πρωτοβουλία του Υπουργείου, που αφορά στην Εθνική Στρατηγική
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στην οµιλία στο Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, ο Υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, σηµείωσε ότι «καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για να
επιταχύνουµε το βηµατισµό µας, να µπούµε σε µια ευρωπαϊκή τροχιά ανάπτυξης που θα µας προσφέρει
καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες ευκαιρίες, νέες και καλές θέσεις εργασίας». Ειδικότερα, ο κ.
Χατζηδάκης σκιαγράφησε την πολιτική για τον ΟΣΕ, την Ολυµπιακή, τα αεροδρόµια και τον τοµέα των νέων
τεχνολογιών.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Ο ΣΕΒ ενισχύει τους δεσµούς συνεργασίας µε το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του ΣΕΒ και του
Συµβουλίου
Ανταγωνιστικότητας
των
ΗΠΑ
υπέγραψαν την Πέµπτη, 18 Σεπτεµβρίου 2008, ο
Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος
και η Πρόεδρος του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας
των ΗΠΑ, κα Deborah Wince-Smith, παρουσία του
Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Daniel
Speckhard. Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε το
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, ο ΣΕΒ θα
αναλάβει πρωτοβουλίες για µεταφορά τεχνογνωσίας,
οργάνωση
τεχνικών
εκδηλώσεων
και
πραγµατοποίηση επαφών µε παράγοντες που
διαµορφώνουν
πολιτικές
βελτίωσης
της
ανταγωνιστικότητας.
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Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στη συµβολή των
σύγχρονων, υγιών επιχειρήσεων που παράγουν πλούτο, δηµιουργούν ανάπτυξη και επιδεικνύουν υψηλό
αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης στην έξοδο από τη σηµερινή κρίση. Αν και υποφέρουν -ευτυχώς σε περιορισµένο
βαθµό - από τις επιπτώσεις της παγκόσµιας αναταραχής οι σύγχρονες, υγιείς επιχειρήσεις είναι αυτές που
όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή θα αναλάβουν να οδηγήσουν την οικονοµία µακριά από τη σηµερινή ζοφερή
πραγµατικότητα. Καθήκον της πολιτείας, υπογράµµισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, είναι να σταθεί συµπαραστάτης
σ΄ αυτή τη προσπάθεια.
Σε χαιρετισµό του ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ & Επικεφαλής
∆ιεθνών ∆ράσεων και
Πρόεδρος του Επιχειρηµατικού
Συµβουλίου Ελλάδας - ΗΠΑ, κ. Θανάσης Λαβίδας
υπογράµµισε «Μόνο µέσα από τη σύγχρονη γνώση, την
έρευνα, την καινοτοµία και την ποιότητα, θα µπορέσουµε να
αναβαθµίσουµε την ανταγωνιστικότητά µας, να προοδεύσουµε
και να επιτύχουµε οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη». Η κα
Deborah Wince-Smith σηµείωσε ότι σήµερα προϋπόθεση για
τη δηµιουργία µιας δυναµικής και ανταγωνιστικής οικονοµίας,
είναι η στενή συνεργασία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Συνάντηση του Προέδρου και µελών της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου

«Μόνη απάντηση, µόνη διέξοδος από τη σηµερινή κρίση
είναι η ανάπτυξη. Και ανάπτυξη χωρίς την
επιχειρηµατικότητα δεν µπορεί να υπάρξει», τόνισε ο
Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος στη
συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Α.
Παπανδρέου, τη ∆ευτέρα, 8 Σεπτεµβρίου 2008, που
πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή αντιπροσωπείας της
διοίκησης του ΣΕΒ. Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι του
ΣΕΒ συζήτησαν µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους
συνεργάτες του για τα συσσωρευµένα διαρθρωτικά
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, που η
παγκόσµια κρίση έφερε στο προσκήνιο.
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Ο κ. ∆ασκαλόπουλος αναπτύσσοντας τις θέσεις του ΣΕΒ σηµείωσε, ότι η
σηµερινή κρίση, µας προσφέρει µία µοναδική – και ίσως την ύστατη –
ευκαιρία να θέσουµε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες,
ανθεκτικές και σύγχρονες βάσεις.
«Με άξονες το νοικοκύρεµα και την αναδιανοµή των κρατικών
δαπανών, την αποφασιστική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
και της προώθησης παραγωγικών επενδύσεων και την ταχεία
ολοκλήρωση της απελευθέρωσης όλων των µεγάλων τοµέων
της οικονοµίας, ώστε να επιτευχθεί το άνοιγµά τους στον
ανταγωνισµό, ο ΣΕΒ ανέλυσε το τρίπτυχο των άµεσων
παρεµβάσεων – αλλά µε µακροπρόθεσµη στόχευση, που θα
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.»

∆ιαβάστε εδώ τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου
µετά τη συνάντηση του µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Παπανδρέου

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην εκδήλωση του ΣΕΒΤ για
τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του
Τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε, στις 22 Σεπτεµβρίου 2008, ο ΣΕΒΤ µε την
πραγµατοποίηση εορταστικής εκδήλωσης. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα στην επετειακή
εκδήλωση, απέστειλε και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒΤ,
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, που τόνισε µεταξύ άλλων:
«Είναι αδιανόητο σήµερα, ο πιο ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο κλάδος της
ελληνικής βιοµηχανίας, ο πιο σύγχρονος, ο πιο καινοτόµος και ο πιο σηµαντικός στην
παραγωγή πλούτου και στην προσφορά θέσεων εργασίας, να γεµίζει µε εικόνες τα
παράθυρα των οκτώ, όταν αυτά αναφέρονται στο προσφιλές τους θέµα, της ακρίβειας
και της αισχροκέρδειας. Είναι επίσης άδικο, ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη ένταση
ανταγωνισµού κι αυτός που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες ελεύθερης και
εύκολης επιλογής στους καταναλωτές, να είναι κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της
ανώφελης παρεµβατικότητας της πολιτείας και της νοµικοστρεφούς ανάλυσης της
Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Μέρος της ευθύνης για την εξέλιξη αυτή οφείλει να αναζητηθεί στις τάξεις µας. Σε τίποτα
δεν ωφελεί να παραµένουµε κλεισµένοι σε τείχη δισταγµού και ατολµίας, γιατί συχνά η
κοινωνία εκλαµβάνει τη σιωπή ως ένδειξη ενοχής και απόδειξη έλλειψης στέρεου και
πειστικού αντίλογου.»

∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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«Ισότητα στην Απασχόληση»
Οι επιχειρήσεις, τα ΜΜΕ και οι Ένοπλες ∆υνάµεις στο επίκεντρο της εκδήλωσης του ΣΕΒ

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον
ΣΕΒ
µε
θέµα:
«Ισότητα
στην
Απασχόληση»,
που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2008, σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, σε συνεργασία
µε τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις «ΑΝΘΙΣΗ», «ΑΡΤΕΜΙΣ»,
«ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ», οι οποίες ασχολήθηκαν µε την Ισότητα στις
επιχειρήσεις, στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα ΜΜΕ αντίστοιχα.

Παρουσιάζοντας τα συµπεράσµατα της εκδήλωσης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Χάρης Κυριαζής, µεταξύ
των άλλων, τόνισε ότι «οι αιτίες των ανισοτήτων που παραµένουν στην αγορά εργασίας είναι περίπλοκες και
αλληλοεξαρτώµενες και ότι η επιτυχία για την αντιµετώπισή τους απαιτεί ενιαίες στρατηγικές προώθησης της
ισότητας, οι οποίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και δράσεις που θα αναπροσδιορίζουν τους ρόλους των
φύλων στην κοινωνία. Είναι αναγκαία λοιπόν η αλληλεπίδραση και συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
φορέων, ώστε να αντιµετωπιστούν, µε µία ενιαία προσέγγιση, οι αντιφάσεις καθώς και οι εντάσεις στις σχέσεις
µεταξύ οικογένειας – εργασιακού περιβάλλοντος – κοινωνίας».
Στην εκδήλωση, παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισµό, η Γενική Γραµµατέας Ισότητας του Υπ.
Εσωτερικών, κ. Ευγενία Τσουµάνη, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Ειδικός
Γραµµατέας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Βούτος, η
Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια Οικονοµικού Σχεδιασµού & Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
κ. Αγγελική Πανάγαινα.
Η εκδήλωση περιελάµβανε δύο θεµατικές ενότητες. Στην πρώτη
ενότητα µε θέµα «Άρση του Επαγγελµατικού ∆ιαχωρισµού»
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση, σε µορφή debate, για την ισότητα
στις επιχειρήσεις, στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα ΜΜΕ, όπου
κατατέθηκαν οι απόψεις και οι εµπειρίες των συµµετεχόντων στη
συζήτηση. Στο πρώτο debate µε θέµα «Συζητώντας για την
Ισότητα στις Επιχειρήσεις» συµµετείχαν η κα Μάρθα Μυλωνά,
∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρίας Olympic DDB
και Πρόεδρος του ΣΣ∆Π και ο κ. Λουκάς Καβαλαγιός,
∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρίας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κα Ρένα
Μπαρδάνη, Συντονίστρια ∆ικτύου Εργασιακών Σχέσεων και
Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΕΒ. Στη συζήτηση ακούστηκαν οι απόψεις των συµµετεχόντων και έγινε ανταλλαγή
εµπειριών µέσω συγκεκριµένων ερωτήσεων.
Στη δεύτερη ενότητα µε θέµα «Ισότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», ο Πρόεδρος του Ελληνικού
∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κ. Νίκος Αναλυτής, κατέθεσε τους προβληµατισµούς και
εµπειρίες του και τόνισε την ευκαιρία που παρουσιάζεται µέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να
προβληθούν και αναπτυχθούν θέµατα Ισότητας.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Άρθρο του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην εφηµερίδα
«Καθηµερινή της Κυριακής»
Το παρόν άρθρο δηµοσιεύτηκε στις 28/9/2008 µε τίτλο:
«Η διεθνής κρίση ανέδειξε τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας»

«Η σηµερινή κρίση είναι δοµική. Πηγάζει από τη φύση και τη λειτουργία του
οικονοµικού συστήµατος των τελευταίων 25 ετών – του ασύδοτου
χρηµατοπιστωτικού καπιταλισµού.
Ανάγλυφα και µε µεγάλο κόστος
αποκαλύφθηκαν οι τεράστιοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν όταν ο
χρηµατοπιστωτικός τοµέας ουσιαστικά αποδεσµεύεται από την πραγµατική
οικονοµία και λειτουργεί χωρίς αποτελεσµατικούς ελέγχους.
Η κρίση
σηµατοδοτεί το τέλος µίας εποχής, – όπως αυτή του 1929 για την παγκόσµια
οικονοµία και του 1989 για το παγκόσµιο πολιτικό σύστηµα.
Η παγκόσµια κρίση επιτάχυνε την έλευση της ελληνικής, φέρνοντας στο
προσκήνιο όλα εκείνα τα - επί δεκαετίες συσσωρευµένα - διαρθρωτικά
προβλήµατα που ναρκοθετούν την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το
ίδιο το µέλλον της χώρας. Η διεθνής ανάκαµψη – όταν και όπως έρθει – δεν
θα σηµάνει και την έξοδο από τα δικά µας αδιέξοδα. Αντίθετα, κινδυνεύουµε
εν τω µεταξύ να αντιµετωπίσουµε πρωτόγνωρες αποκλίσεις από το µοντέλο
ανάπτυξης και αύξησης της ευµάρειας που ζήσαµε την τελευταία εικοσαετία.
Κύριος άξονας των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων πρέπει να είναι η
ενθάρρυνση της επιστροφής στις παραδοσιακές αξίες της παραγωγής ανταγωνιστικών αγαθών και
υπηρεσιών. Η ενθάρρυνση της επιστροφής στην πραγµατική οικονοµία - τη µόνη που δηµιουργεί µόνιµο
πλούτο και εγγυάται την κοινωνική πρόοδο…»

∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

«Η αντίληψη ότι µία οικονοµία µπορεί να λειτουργεί µε βάση τη
λογική ότι τα λεφτά παράγουν λεφτά, χωρίς αντίκρισµα και αξία
στην πραγµατική οικονοµία, αποδείχθηκε ότι δεν µπορεί να
αποτελεί την ιδεολογία µίας κοινωνίας που ενδιαφέρεται για τη
µακρόχρονη πορεία της, για το µέλλον των παιδιών της."

Έκθεση Doing Business 2009 από την Παγκόσµια Τράπεζα

Εκδόθηκε πρόσφατα η ετήσια έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank) για την «ευκολία του
επιχειρείν», τις διαδικασίες διεξαγωγής δηλαδή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο
χωρών παγκοσµίως. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά η Ελλάδα κατατάσσεται στην 96η θέση από 181
συνολικά χώρες για το 2008, δέκα θέσεις υψηλότερα σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Προσεχείς Εκδηλώσεις του ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε το Megaron Plus διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα
«Βιώσιµη Ανάπτυξη και Κλιµατικές Αλλαγές» µε επίσηµο προσκεκληµένο τον
Sir Nicholas Stern, στις 26 Νοεµβρίου 2008, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο Sir Nicholas Stern θεωρείται κορυφαία προσωπικότητα σε θέµατα Βιώσιµης
Ανάπτυξης. Εκτός από την πλούσια ακαδηµαϊκή του καριέρα, έχει διατελέσει στέλεχος
της Παγκόσµιας Τράπεζας και Ειδικός Σύµβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας και Σύµβουλος του Υπουργού Οικονοµικών της Μεγάλης Βρετανίας. Τον
Ιούλιο του 2005 του ανατέθηκε η µελέτη για τις επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής
στην οικονοµία. Το Stern Review δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 30 Οκτωβρίου
2006 και έγινε πρώτη είδηση σε παγκόσµιο επίπεδο .

Άλλες Εκδηλώσεις

¾ Εκδήλωση µε θέµα: ''OPEN DAYS-Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων''
διοργανώνουν η Επιτροπή Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 6-8/10/2008
¾ Ηµερίδα για τη ψηφιακή τηλεόραση µε τίτλο ''2012...Ολική Σύν∆Εση'' διοργανώνει ο Σύνδεσµος
∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ∆Ε)'', 8/10/2008
¾ 2ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ της Παρευξείνιας Ένωσης Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (UBCCE),
Τουρκία 21-22/10/2008
¾ ∆ιοργάνωση έκθεσης για την Τεχνολογία µε τίτλο: ''dte-Digital Technology Expo 2008'', 7-9/11/2008

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