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Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην αναδυόµενη αγορά της Αλγερίας στο 
επίκεντρο κοινής εκδήλωσης του ΣΕΒ µε το Υπουργείο Εξωτερικών, 10 Ιουνίου 2008 

 
 

 
Ο ΣΕΒ µε ανακοίνωση του εκφράζει την συµπαράστασή του στη σύζυγο και την οικογένεια του Γιώργου 
Μυλωνά. Συµµεριζόµαστε την αγωνία και την ελπίδα τους, ότι θα καταβληθεί από την Πολιτεία κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε η οδυνηρή αυτή περιπέτεια να τελειώσει γρήγορα και ο Γιώργος Μυλωνάς να ξαναβρεθεί 
κοντά στους δικούς του.  
Αυτό προέχει, αυτό είναι το µόνο που έχει σηµασία τούτη τη στιγµή. 
 

 

 
Φόρουµ για την προώθηση των οικονοµικών και 
επιχειρηµατικών σχέσεων Ελλάδας-Βιετνάµ διοργάνωσε την 
Τρίτη, 10.6.2008, σε κεντρικό ξενοδοχείο της  Αθήνας, ο ΣΕΒ, 
στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης στην Ελλάδα του 
Προέδρου του Βιετνάµ κ. Nguyen Minh Triet. Για να συµβάλει 
στην προσέγγιση των δυο επιχειρηµατικών κοινοτήτων και στην 
ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών ο ΣΕΒ υπέγραψε 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Βιετνάµ, θέτοντας τις βάσεις για ευρύτερη 
ενηµέρωση για τις ευκαιρίες στο Βιετνάµ και για δικτύωση µε τις 
µεγάλες και εξωστρεφείς βιετναµέζικες εταιρίες. Υποδεχόµενος 
τον Πρόεδρο του Βιετνάµ ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & 

Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων του ΣΕΒ, κ. Θανάσης Λαβίδας τόνισε ότι η ανεξερεύνητη αγορά του Βιετνάµ 
µπορεί να αποτελέσει αξιόλογη εναλλακτική λύση για ελληνικές εταιρίες που επεκτείνονται στην Άπω Ανατολή. 
Όπως σηµείωσε, το Βιετνάµ σήµερα προσφέρει ανταγωνιστική παραγωγική βάση, µε νεανικό και 
εκπαιδευµένο στελεχιακό δυναµικό σε χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε την Κίνα και την  Ινδία.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ  
 

 
 
 
 

 
Η αναδυόµενη αγορά της Αλγερίας και οι ευκαιρίες 
επιχειρηµατικής ανάπτυξης που παρουσιάζει ήταν το 
αντικείµενο της ηµερίδας που διοργάνωσε την Τρίτη, 
10.6.2008, το απόγευµα, ο ΣΕΒ στα Γραφεία του, σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και µε την 
Πρεσβεία της Αλγερίας. Στην εκδήλωση, στην οποία  
παρέστησαν  και µίλησαν ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Γ. 
Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
και ο Πρέσβης της Αλγερίας στην Ελλάδα κ. A. 
Benyamina, παρευρέθησαν επιχειρηµατίες και στελέχη  

 

 
∆ήλωση του ΣΕΒ για τον Γιώργο Μυλωνά, 10 Ιουνίου 2008 

 
Με κεντρικό οµιλητή τον Πρόεδρο του Βιετνάµ κ. Nguyen Minh Triet διοργανώθηκε 
Επιχειρηµατικό Φόρουµ από τον ΣΕΒ, 10 Ιουνίου 2008 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1345&mid=8&lang=gr
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Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Χάρη Κυριαζή, στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής για 
την Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, 4 Ιουνίου  2008

Ο ΣΕΒ στην Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ), 4 Ιουνίου 2008 

 
από 70 ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ,  από αλγερινής πλευράς έκαναν παρουσιάσεις υψηλόβαθµοι παράγοντες 
από το Υπουργείο Ενέργειας και Μεταλλείων, το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Επενδύσεων, τον Οργανισµό 
∆ιαχείρισης Λιµένων, Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα καθώς και από κατασκευαστικές εταιρίες. Σε χαιρετισµό 
της, η εκπρόσωπος του ΣΕΒ, κ. ∆ήµητρα Μητρογιαννοπούλου, Μέλος του Γενικού Συµβουλίου και 
Υπεύθυνη για Μεσογειακές χώρες του ΣΕΒ, επεσήµανε ότι η Αλγερία, που έως τώρα αποτελούσε 
ανεξερεύνητη για τις ελληνικές εταιρίες περιοχή, έχει εισέλθει σε φάση ανάπτυξης, ανοίγεται στον διεθνή 
ανταγωνισµό επιζητώντας νέους εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν από την παραδοσιακή 
παρουσία γαλλικών και ιταλικών εταιριών. 

 
 

 
 
 
 

 
Τις θέσεις του ΣΕΒ για τη Συνθήκη της Λισαβόνας ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, 
µιλώντας στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής, την Τετάρτη, 4.6.2008,  που επεξεργάστηκε το σχέδιο νόµου 
σχετικά µε την Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, στην οποία τοποθετήθηκε επίσης και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο κ. Χάρης 
Κυριαζής σηµείωσε ότι ο ΣΕΒ υποστηρίζει σθεναρά τη νέα Συνθήκη γιατί αυξάνει τη δηµοκρατικότητα στη 
λήψη αποφάσεων και φέρνει πιο κοντά τους πολίτες στην Ευρώπη, στο κέντρο των αποφάσεων. Η Συνθήκη 
της Λισαβόνας –τόνισε ακόµη ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ -κατοχυρώνει το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης 
που δεν µπορεί να είναι µόνο µία µεγάλη ενιαία αγορά, ένας ενιαίος οικονοµικός χώρος και συγχρόνως 
ανταποκρίνεται στους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών, αφού θέτει ως 
πρωταρχικούς στόχους την οικονοµική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και κοινωνική 
συνοχή.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
 
 
 

 
Μια σηµαντική διάκριση που επιβεβαιώνει την προσήλωση του 
ΣΕΒ στο διάλογο της Κοινωνίας των Πολιτών, µέσα από τη 
συµµετοχή του σε θεσµοθετηµένους µηχανισµούς διαβούλευσης, 
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
(EOKE), αποτελεί η εκλογή της  Υπεύθυνης του Γραφείου 
Βρυξελλών του ΣΕΒ, Ειρήνης Πάρη, στην Αντιπροεδρία αυτού 
του θεσµικού οργάνου, µε αρµοδιότητα τα θέµατα Επικοινωνίας 
της Επιτροπής.    
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1340&mid=8&lang=gr
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε Οικονοµικό Φόρουµ στη Μόσχα από τον ΣΕΒ και 
το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Ρωσίας, 2 Ιουνίου 2008 

Οι αναδυόµενες αγορές της Λατινικής Αµερικής και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που 
δηµιουργούνται στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΣΕΒ  µε το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 
Ελλάδας-Λατινικής Αµερικής, 30 Μαΐου 2008 

 
 
 
 
 

 
Με τη συµµετοχή πολλών Μελών του ΣΕΒ και του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Ρωσίας 
πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα, 2.6.2008, στη Μόσχα, Ελληνο-Ρωσικό Οικονοµικό Φόρουµ στο πλαίσιο της 
πολυπληθούς ελληνικής αποστολής επιχειρηµατιών και στελεχών, που συνοδεύουν τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών κ. Πέτρο ∆ούκα σε επίσηµη επίσκεψή του. Σηµειώνεται, ότι η  παρουσία τόσο µεγάλου αριθµού 
εταιριών από διάφορους κλάδους είναι ενδεικτική του αυξανόµενου ελληνικού ενδιαφέροντος να αξιοποιήσει το 
θετικό κλίµα από τις αναβαθµισµένες σχέσεις των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα και να αναπτύξει νέες 
επενδυτικές και εµπορικές πρωτοβουλίες. 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ  
 
 

 
 
 
 
 

 
Ηµερίδα για τις αναδυόµενες αγορές της Λατινικής Αµερικής 
και τις ευκαιρίες επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζουν, συνδιοργάνωσε την Παρασκευή, 30.5.2008, 
στα γραφεία του, ο ΣΕΒ µε το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 
Ελλάδας-Λατινικής Αµερικής. Στην εκδήλωση έκαναν 
παρουσιάσεις οι Πρέσβεις και οι Εµπορικοί Ακόλουθοι της 
Αργεντινής, του Μεξικού, του Περού, της Ουρουγουάης, της 
Βενεζουέλας, του Παναµά και της Κούβας. Την ηµερίδα 
παρακολούθησαν αρκετοί επιχειρηµατίες και στελέχη, που 
ενδιαφέρονται για την περιοχή και είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν διεξοδικά για τις εξελίξεις, τις τάσεις και τις 
προοπτικές των οικονοµιών, καθώς και για τους τοµείς που 

προσφέρονται για επιχειρηµατική δραστηριοποίηση, ενώ πραγµατοποίησαν και πολλές κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
µε τους ξένους διπλωµάτες. Σε προσφώνησή του ο Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων του ΣΕΒ 
κ. Θανάσης Λαβίδας σηµείωσε, ότι οι χώρες της Λατινικής Αµερικής αποτελούν µία δυναµικά αναπτυσσόµενη  
και αναδυόµενη αγορά µε ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης προσφέροντας όχι µόνο µεγάλες επενδυτικές 
ευκαιρίες αλλά και ένα εντυπωσιακό αριθµό δυνητικών καταναλωτών.  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1336&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1333&mid=8&lang=gr
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Ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο Global Compact, 28 Μαΐου 2008 

Συνεδρίασε το Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ µε επίσηµο προσκεκληµένο τον Ευρωπαίο 
∆ιαµεσολαβητή κ. Νικηφόρο ∆ιαµαντούρο, 27 Μαΐου 2008 

 
 
 
 

 
Την ίδρυση του Ελληνικού ∆ικτύου Global Compact 
ανακοίνωσαν ο επικεφαλής του Global Compact Networks & 
Global Compact Partnerships,  κ. Soren Petersen, ο επικεφαλής 
του UNDP Programme Management Office στην Αθήνα κ. 
Giuseppe Belsito, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Χάρης 
Κυριαζής και ο Πρόεδρος του Ελληνικού ∆ικτύου για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κ. Νίκος Αναλυτής, σε εκδήλωση 
που πραγµατοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, την 
Τετάρτη 28 Μαΐου. Παράλληλα και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 
διεξήχθη στις 28 και 29 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα 
τοπικά εθνικά δίκτυα του Global Compact στην Ευρώπη. 
Όπως σηµείωσε, στο χαιρετισµό του στην εκδήλωση, ο κ. Χ. 

Κυριαζής «ο ΣΕΒ έχει δεσµευτεί σε µακροπρόθεσµη βάση να δραστηριοποιηθεί ακόµη περισσότερο για να 
ευαισθητοποιήσει και να παροτρύνει τις επιχειρήσεις-µέλη του να συµµετάσχουν στο Ελληνικό ∆ίκτυο του 
Global Compact (www.unglobalcompact.org) του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, στηρίζοντας αυτήν την 
πολύ σηµαντική διεθνή πρωτοβουλία».  
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
 
 
 
 

 
Με επίσηµο προσκεκληµένο οµιλητή τον Ευρωπαίο 
∆ιαµεσολαβητή κ. Νικηφόρο ∆ιαµαντούρο, συνεδρίασε την 
Τρίτη 27 Μαΐου 2007, το πρώτο Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, µε 
τη νέα σύνθεση του, όπως προέκυψε  µετά την πρόσφατη Γενική 
Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος, αφού καλωσόρισε τα νέα µέλη του 
Συµβουλίου, σηµειώνοντας ότι ξεκινά µια νέα διετία δράσεων και 
πρωτοβουλιών για τον ΣΕΒ, στη συνέχεια παρουσίασε στα µέλη 
τον κ. Ν. ∆ιαµαντούρο καθώς και τον Έλληνα Συνήγορο του 
Πολίτη, κ. Γ. Καµίνη, που συνόδευσε τον Ευρωπαίο  
∆ιαµεσολαβητή.  Ο κ. ∆ασκαλόπουλος,  σηµείωσε ότι  έχουµε 
την τάση κάθε φορά που δυσκολεύουν τα πράγµατα ο 

επιχειρηµατίας να γίνεται ο εύκολος στόχος, το εξιλαστήριο θύµα, το άλλοθι για όλα τα καλά και τις αβελτηρίες 
και του πολιτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο όµως της σύγχρονης ευρωπαϊκής αντίληψης οι επιχειρήσεις είναι 
οντότητες που απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα που έχει ο κάθε πολίτης, χρίζουν προστασίας απέναντι σε 
κάθε φαινόµενο κακοδιοίκησης, εκ µέρους των θεσµικών οργάνων και οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως και κάθε άλλος πολίτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής µπορεί να είναι δυνητικά 
χρήσιµος σε επιχειρηµατίες και σε επιχειρήσεις, διάσταση που στη ανέπτυξε ο κ. ∆ιαµαντούρος προς τα µέλη 
του ΣΕΒ.   
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ   
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1337&mid=8&lang=gr
http://www.ombudsman.europa.eu
http://www.unglobalcompact.org/
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Τα κλειστά επαγγέλµατα στο επίκεντρο της συνάντησης του ΣΕΒ µε τον Επίτροπο για την 
Εσωτερική Αγορά κ. Charlie McCreevy, 16 Μαΐου 2008 

 
 
 
 
 

 
Την πρωταρχική ανάγκη να προχωρήσει µε γρήγορα και 
αποφασιστικά βήµατα η απελευθέρωση όλων των 
αγορών στην Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, στη συνάντηση που είχε η 
∆ιοίκηση του ΣΕΒ µε τον Επίτροπο για την Εσωτερική 
Αγορά, κ. Charlie McCreevy, την Παρασκευή 16.5.2008. 
«Τα κλειστά επαγγέλµατα αποτελούν ένα από τα µείζονα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η λειτουργία της αγοράς», 
υπογράµµισε ο κ. ∆ασκαλόπουλος. «Τροφοδοτούν τον 
πληθωρισµό και υπονοµεύουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας σε βάρος του συνόλου της οικονοµίας. 
Η επιχειρηµατικότητα στερείται ευκαιριών για καινοτοµία 

και επένδυση. Ο καταναλωτής στερείται των ωφελειών, που προσδίδει ο ανταγωνισµός µέσα από καλύτερες 
υπηρεσίες και χαµηλότερες τιµές. Η χώρα µας διατηρεί σήµερα δεκάδες κλειστά επαγγέλµατα. Η 
απελευθέρωση ενός και µόνο –του τοµέα των µεταφορών– θα οδηγούσε σε εξοικονόµηση πόρων της τάξης 
του 1 δισ. ευρώ περίπου, σε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 2,5% και σε άνοδο της απασχόλησης κατά 
4%.  Παράλληλα, θα επέφερε αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις σε όλη την οικονοµία µε µείωση του κόστους». 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1325&mid=8&lang=gr

