
   

 
 
ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών                                                Email: pressoffice@sev.org.gr                          
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                
Τηλ. 211 5006 000 - Fax. 210 3222 929 

 
Newsletter  Νο. 11 
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Σηµαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες ανέδειξε το ∆ιεθνές Ευρω-Μεσογειακό 
Επιχειρηµατικό Φόρουµ, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, µε θέµα ΄΄Bridging the Mediterranean: 
The Athens Business Forum΄΄, 8 - 10/7/2009, ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Καβούρι   

 

 
Με τη διαπίστωση ότι η πρωτοβουλία «Ένωση για τη Μεσόγειο» 
µπορεί να ενώσει διαφορετικούς πληθυσµούς και θρησκείες που 
έχουν τον κοινό στόχο της προόδου, της ευηµερίας, της ειρηνικής 
συνύπαρξης, ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη  επιτυχία, οι εργασίες του 
∆ιεθνούς Ευρω-Μεσογειακού Επιχειρηµατικού Φόρουµ, που 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ, µε θέµα “Bridging the Mediterranean: The Athens 
Business Forum”, από 8-10/7/2009, στην Αθήνα.  
 
 
 

Κηρύσσοντας την έναρξη του Φόρουµ, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ         
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος επεσήµανε ότι οι προοπτικές που 
διανοίγονται για τις επιχειρήσεις είναι µεγάλες, καθώς η δηµιουργία ενιαίου 
οικονοµικού χώρου προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες επιχειρηµατικής δράσης 
σε πολλούς τοµείς. Στην εναρκτήρια οµιλία του, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και 
Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων κ. Θανάσης Λαβίδας, εξέφρασε την 
πεποίθηση του επιχειρηµατικού κόσµου, ότι η «Ένωση για τη Μεσόγειο» είναι 
σηµαντικός και απαραίτητος στόχος, ο οποίος µπορεί να αποφέρει την 
προσδοκώµενη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης. Οι 
επιχειρήσεις επιδιώκουν την ουσιαστική συµµετοχή τους στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα που θα υλοποιηθούν, ενώ πολλές εταιρίες έχουν ήδη 
σχεδιάσει και υποβάλει συγκεκριµένα σχέδια. Σηµειώνεται, ότι στις εργασίες 
του Φόρουµ µίλησαν η Υπουργός Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη,  ο 
Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας της Αιγύπτου κ. Rachid Mohamed 
Rachid, ο Υφυπ. Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Ειδικός 
Εκπρόσωπος του Προέδρου της Γαλλίας κ. Ν. Σαρκοζί για την Ένωση για τη 
Μεσόγειο Πρέσβης Serge Telle και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων κ. Phillipe de Fontaine Vive. Επίσης οµιλίες έκαναν 
ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, στη διάρκεια του 
επίσηµου γεύµατος, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
και ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο 
οποίος ήταν ο  επίσηµος οµιλητής στο δείπνο. Το Φόρουµ ολοκληρώθηκε µε 
την υπογραφή της  ∆ιακήρυξης της Αθήνας για το Μέλλον της Ευρω - 
Μεσογειακής Επιχειρηµατικής Συνεργασίας, από τον Αντιπρόεδρο και 
Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων του ΣΕΒ κ. Θανάση Λαβίδα, µε µηνύµατα 
προς τις Κυβερνήσεις των χωρών της Μεσογείου σχετικά µε τις προσδοκίες     

                                                     και προτάσεις του επιχειρηµατικού κόσµου. 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ, 23/6/2009 

Ειδική εκδήλωση µε θέµα «Η αναπτυξιακή διάσταση της µετανάστευσης στις χώρες της 
Νοτιο - Ανατολικής Μεσογείου», 9/7/2009 

 

 
Ειδική εκδήλωση µε θέµα «Η αναπτυξιακή διάσταση της 
µετανάστευσης στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου» 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ, την Πέµπτη, 9/7/2009 στο πλαίσιο του Ευρω-
Μεσογειακού Επιχειρηµατικού Φόρουµ µε τίτλο “Bridging the 
Mediterranean: The Athens Business Forum”. Στην εκδήλωση χαιρετισµό 
απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών, καθηγητής,         
κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Οµιλητές ήταν ο Πρόεδρος του διεθνούς 
Migration Policy Institute, κ. ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Καθηγητής 
κ. Πλάτων Τήνιος, ενώ τα συµπεράσµατα συνόψισε ο Αντιπρόεδρος του 

ΣΕΒ, κ. Χάρης Κυριαζής. Τη συζήτηση συντόνισε ο 
δηµοσιογράφος κ. Φίλιος Στάγκος. Βασικό συµπέρασµα 
της εκδήλωσης αποτελεί ότι η σωστή διαχείριση του 
φαινοµένου της µετανάστευσης από την πολιτεία, µε τη 
συνδροµή του ιδιωτικού τοµέα και ευρύτερα της Κοινωνίας 
των Πολιτών, τόσο µε τη δηµιουργία του κατάλληλου 
βιώσιµου περιβάλλοντος για τους µετανάστες (θεσµικό – 
νοµοθετικό πλαίσιο, κουλτούρα – νοοτροπία) όσο και µε τη 
σταδιακή ανάπτυξη των απαραίτητων δοµικών 
χαρακτηριστικών του γενικού συνταξιοδοτικού µας 
συστήµατος, µπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη 
συµβολή των µεταναστευτικών ροών στην ενίσχυση της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 
  
 
 

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ, υπέγραψαν την Τρίτη, 23/6/2009, ο 
Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, στο πλαίσιο της  
συνεδρίασης του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ.  
 
Όπως ανακοινώθηκε βασικοί στόχοι του Μνηµονίου είναι: 

• Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, µε τη 
συµµετοχή και υποστήριξη όλων των 
ενδιαφερόµενων φορέων.  

• Ο συντονισµός και η συνεργασία επιχειρήσεων και 
Πολιτείας για την υλοποίηση κοινών δράσεων. 

• Η αναβάθµιση των µηχανισµών εποπτείας για την 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.  

• Η ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας και η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων. 
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Για το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τον ΣΕΒ ο 
Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης  
δήλωσε: 

Η «Αναθεώρηση ∆ιατάξεων του v. 703/1977 περί Ανταγωνισµού» στο επίκεντρο του ΣΕΒ, 
13/4/2009 

Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι στις ανοιχτές οικονοµίες 
και κοινωνίες ο ελεύθερος ανταγωνισµός 
είναι ο κατεξοχήν µοχλός ανάπτυξης και 
ευηµερίας. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται 
ένα απλό και κατανοητό θεσµικό πλαίσιο 
προστασίας του ανταγωνισµού και µια 
ισχυρή, ανεξάρτητη και κατάλληλα 
στελεχωµένη Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

∆έσµη συγκεκριµένων προτάσεων υπέβαλε ο ΣΕΒ σε συνάντησή του µε τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, 18/6/2009

 
 
 
 
 
 

«Σταθερή πολιτική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής 
Γραµµατείας Καταναλωτή είναι η δηµιουργία µιας αγοράς, που θα λειτουργεί µε 
κανόνες και ευκαιρίες για όλους (…). Είναι αυτονόητο ότι στην προσπάθεια αυτή, 
Πολιτεία, Ενώσεις Καταναλωτών και Επιχειρήσεις είµαστε από την ίδια πλευρά του 
λόφου (…). Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, προχωρήσαµε στην υπογραφή 
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του ΥΠΑΝ και του ΣΕΒ για την εκπόνηση δράσεων 
για την προστασία του καταναλωτή ως παράγοντα διασφάλισης της εύρυθµης 

λειτουργίας της αγοράς. Μέσα από τη µεταξύ µας συνεργασία, θα µας δοθεί η δυνατότητα να 
αξιοποιηθούν, αφενός η στρατηγική επιλογή  του Υπουργείου Ανάπτυξης να υλοποιεί πολιτικές 
προστασίας, ενηµέρωσης, κατάρτισης του καταναλωτή και αποτελεσµατικής εποπτείας της αγοράς 
και αφετέρου, οι εµπειρίες και η τεχνογνωσία των Εταιρειών µελών του ΣΕΒ, καθώς και η ικανότητά 
του να συσπειρώνει γύρω του παραγωγικά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας στην Ελλάδα».         
∆ιαβάστε εδώ πλήρες κείµενο του Μνηµονίου 
 

∆έσµη συγκεκριµένων προτάσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, υπέβαλε ο ΣΕΒ, στο 
πλαίσιο συνάντησης του Προέδρου του κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου και 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή 
Χατζηδάκη και το επιτελείο του, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 
18/6/2009. Η συνεργασία κάλυψε όλα τα θέµατα που αφορούν στη στήριξη 
της οικονοµικής δραστηριότητας και στη δηµιουργία προϋποθέσεων για 
ταχύτερη ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ενέργειας, των 

βιοτεχνικών και βιοµηχανικών πάρκων, της έρευνας και τεχνολογίας, της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, του 
ανταγωνισµού και των πολιτικών υλοποίησης του ΕΠΑΝ, ενώ συµφωνήθηκε η υπογραφή Μνηµονίου 
Συνεργασίας που σχετίζεται µε την προστασία του καταναλωτή.    ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
                          

Ειδική εκδήλωση στα γραφεία του, πραγµατοποίησε ο ΣΕΒ, 
τη ∆ευτέρα, 13/4/2009 µε θέµα «Αναθεώρηση ∆ιατάξεων 
περί Ανταγωνισµού», µε τη συµµετοχή εκπροσώπου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, ειδικών από την Ελλάδα και τις 
Βρυξέλες, νοµικών, ακαδηµαϊκών και εµπειρογνωµόνων, 
ενόψει της επικείµενης αναθεώρησης των διατάξεων του v. 
703/1977 περί Ανταγωνισµού, µε σχετικό Σχέδιο Νόµου. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να διατυπωθούν οι προτάσεις 
των µελών του ΣΕΒ και να τεθούν υπόψη του Υπουργείου, 
µε επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο, τα βασικά ζητήµατα 
και οι ενδεχόµενες επιπτώσεις, που το εν λόγω Σχέδιο Νόµου επιφέρει στις επιχειρήσεις. Τα συµπεράσµατα 
που προέκυψαν ενσωµατώθηκαν σε Υπόµνηµα που υποβλήθηκε από τον ΣΕΒ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για 
τον σκοπό αυτό.  

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/mnimonio_ypan_sev_230609.pdf
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1581&mid=8&lang=gr
mailto:pressoffice@sev.org.gr
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Εισήγηση του Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση της Ο.Κ.Ε., µε θέµα: «Ο ρόλος του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την έξοδο από την κρίση και η συµβολή του για 
µακροχρόνια οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη», 25/6/2009 

«Σήµερα, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπορεί και πρέπει να 
παίξει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο µε στόχο να µην 
επαναληφθεί η κρίση και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η κοινωνική 
συνοχή και πρόοδος. Και µπορεί να το κάνει δίνοντας ξανά 
έµφαση στη χρηµατοδότηση, στήριξη και ανάπτυξη της 
πραγµατικής οικονοµίας».  ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Ο ΣΕΒ συµµετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007- 2013», 
6/7/2009 

 

 
Μιλώντας στην εκδήλωση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε τα εξής: (…) Παρά την κριτική -δίκαιη ή 
άδικη- που ασκήθηκε κατά των τραπεζών οφείλουµε να 
αναγνωρίσουµε ότι, στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία, το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα αποδεικνύεται η ασφαλέστερη πηγή 
χρηµατοδότησης, καλύπτοντας και ένα µέρος του κενού, που άφησαν 
πίσω τους µεγάλοι διεθνείς τραπεζικοί όµιλοι. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 
το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εκταµίευσε σε καθαρή βάση 5,2 δισ. 
ευρώ νέα δάνεια µόνο κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008, παρά την 
κρίση και την έλλειψη ρευστότητας και σε αντίθεση µε την υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η µεταβολή δανείων ήταν αρνητική! (…) 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΣΕΒ συµµετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε τη ∆ευτέρα, 6/7/2009 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Υπουργού κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου, µε θέµα την παρουσίαση δράσεων Κοινωνικών Εταίρων 
και ΜΚΟ που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007 - 2013». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Χάρης Κυριαζής, ο οποίος στη  σύντοµη 
παρέµβασή του, τόνισε την εξαιρετική σηµασία, που αποδίδει ο 
επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας µας, στη βελτίωση της ποιότητας των 
δηµοσίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και στην οικοδόµηση µιας 
αποτελεσµατικής  συνεργασίας µεταξύ  επιχειρήσεων και δηµόσιας 
διοίκησης.  Ο κ. Κυριαζής σηµείωσε, ότι τα ζητήµατα των σχέσεων µε τη 

δηµόσια διοίκηση ταλανίζουν την επιχειρηµατική κοινότητα στη χώρα µας επί δεκαετίες, θέτοντας τροχοπέδη 
στις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής µας οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
συµµετοχή του ΣΕΒ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», σηµατοδοτεί µια 
νέα αρχή και χαράσσει µια νέα σελίδα στην προσπάθεια βελτίωσης της «καθηµερινότητας» των επιχειρήσεων, 
στην ανάπτυξη ουσιαστικής διαβούλευσης µε τη δηµόσια διοίκηση, στην ανάπτυξη συνεργασιών προς όφελος 
του πολίτη και της επιχειρηµατικότητας.    
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Εκδήλωση Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας για τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
27/5/2009 

Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
στηρίζει το πρόγραµµα «Η Οδύσσεια της 
Caretta» για την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας, 3/6/2009 

 

Εκδήλωση µε θέµα «Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Βιώσιµη Ανάπτυξη», την πρώτη µιας σειράς εκδηλώσεων 
- διοργάνωσε στην Πάτρα το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την 
υποστήριξη των µικροµεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων στα κρίσιµα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης. Σε 
χαιρετισµό του στην ηµερίδα ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης, Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη, σηµείωσε, µεταξύ άλλων, ότι η βιώσιµη ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο δράσης 
λίγων µεγάλων εταιριών αλλά µέληµα κάθε επιχειρηµατία. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 
Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος, κ. Φαίδων Κουνινιώτης, ανέφερε ότι η ανάπτυξη σαν έννοια µας 
απασχολεί καθώς είναι το εργαλείο που παράγει πλούτο, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, αποσαφήνισε 
όµως ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι και βιώσιµη. Χαιρετισµό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Επιστηµονικού 
Πάρκου Πατρών κ. Πέτρος Γρουµπός.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που διεξήχθη σε πάνελ οµιλητών, στο οποίο συµµετείχαν οι κ. κ. :         
Γ. Τσολακίδης της Interamerican - Mentor, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης και πως αυτή επηρεάζει οικονοµικά και νοµικά τις ΜΜΕ 
στο άµεσο µέλλον, Π. Σκαρλάτος του Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών, ο οποίος ανέλυσε τις 
απαιτήσεις του Κανονισµού REACH για τα Χηµικά, Χ. Τσιτσέλης της Polyeco S.A., που επικέντρωσε στις 
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, στην οικο-αποδοτικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα, και την αποδοτικότητα 
Πρώτων Υλών, Ν. Παπαδόπουλος από την ADVICE – ΚΑΝΤΟΡ, ο οποίος µίλησε για Πηγές Χρηµατοδότησης 
ΜΜΕ από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, 
ανακοίνωσε µια νέα  πρωτοβουλία του, που αφορά στην επίσηµη υποστήριξη του επιστηµονικού 
προγράµµατος «Η Οδύσσεια της Caretta», που υλοποιεί ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου 
Πάρκου Ζακύνθου. Συγκεκριµένα σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 3/6/2009 - στα Γραφεία 

του ΣΕΒ - και στην οποία συµµετείχαν από το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη ο Πρόεδρος κ. Ευθύµιος Βιδάλης καθώς και ο 
Γενικός ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆Σ του ΣΕΒ, κ. ∆ιονύσης 
Νικολάου και από τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Ζακύνθου, η Πρόεδρος κα Αµαλία Λ. Καραγκούνη - Κύρτσου, 
ανακοινώθηκε η επίσηµη υποστήριξη του Συµβουλίου στο 
Πρόγραµµα «Η Οδύσσεια της Caretta». Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη αναλαµβάνει το ρόλο Χορηγού του 
Προγράµµατος, υιοθετώντας µία από τις χελώνες της Ζακύνθου που 
εντάσσονται στο πρόγραµµα, στην οποία και έδωσε το συµβολικό 
όνοµα «Ναυσικά».          

∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 
 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1576&mid=8&lang=gr
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Εκδήλωση του Ιδρύµατος Κόκκαλη µε θέµα: «Η Καινοτοµία στην 
Ελλάδα - Συγκριτική αξιολόγηση µε διεθνείς δείκτες, πολιτικές, 
προτάσεις στρατηγικής» υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 17/6/2009 

Σύµφωνα µε την µελέτη «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα», που παρουσιάστηκε στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συνολικές δαπάνες των επιχειρήσεων για καινοτοµία 
(µε την ευρύτερη έννοια και όχι για Ε&Α) και οι επιχορηγήσεις του δηµοσίου είναι 
επίσης υψηλές, χωρίς όµως να ωθούν τη χώρα σε υψηλές κατατάξεις 
καινοτοµίας. Εκεί που η Ελλάδα φαίνεται να έχει υψηλές επιδόσεις είναι στην 
προώθηση «νέων για την εταιρία» προϊόντων και στις εσωτερικές καινοτοµίες της 
επιχείρησης (οργανωτικές κ.α.). Αυτό εξηγεί και τις σχετικά µεγάλες δαπάνες για 
καινοτοµία, αφού η καινοτοµία ορίζεται ευρύτερα, περιλαµβάνοντας όλες τις 
δαπάνες του εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης νέων για την εταιρία προϊόντων / 
υπηρεσιών (όχι απαραίτητα νέων για την αγορά). Εξηγεί επίσης την υστέρηση σε 
πατέντες µιας και η έµφαση δεν είναι σε Ε&Α . Φαίνεται εποµένως να επικρατεί 
ένα µοντέλο υιοθέτησης και διάχυσης νέων προϊόντων, τεχνολογιών και 
µεθόδων.  Περισσότερα για τη µελέτη πατήστε εδώ 

Τα Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσµου 
∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος συνδέουν τις καλές πρακτικές των 
Επιχειρήσεων µε την Κοινωνία  

 
 
 
 
 
 

 
Το Ίδρυµα Κόκκαλη, τιµώντας το Ευρωπαϊκό Έτος 
Καινοτοµίας, διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 
εκδήλωση και συζήτηση της µελέτης «Καινοτοµία στην 
Ελλάδα» που εκπονήθηκε από οµάδα του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου, στις 17/6/2009. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος προσδιόρισε την 
Καινοτοµία ως συνδυασµό δηµιουργίας και ανατροπής 
που απαιτεί θάρρος, ρίσκο και απαλλαγή από το φόβο 
του καινούριου. 
 
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας του 
Προέδρου του ΣΕΒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Τα Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσκαλούν όλες τις επιχειρήσεις 
που έχουν εκπονήσει προγράµµατα ΕΚΕ να αναδείξουν το έργο τους και να 
υποβάλουν συµµετοχές στη φετινή διοργάνωση. Η υποβολή των συµµετοχών 
ξεκινά την 25η Ιουλίου 2009 και θα ολοκληρωθεί την 15η Οκτωβρίου 2009. 
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υποβάλουν τις συµµετοχές τους µέσω του επίσηµου site της διοργάνωσης 
www.aristia-sde.gr, από το οποίο θα µπορούν και να ενηµερωθούν αναλυτικά 
για τις ενότητες και τον αναθεωρηµένο κανονισµό του θεσµού, τον τρόπο 
υποβολής των προγραµµάτων τους και τα κριτήρια αξιολόγησης.  
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Προσεχείς Εκδηλώσεις &          
Νέες Εκδόσεις ΣΕΒ 

Ο ΣΕΒ σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι! 

 
 
 
 
 

 
 Νέες Τεχνολογίες για τη βιοµηχανία στην 3η διεθνή έκθεση µε τίτλο ''FETEC-Βιοµηχανικός 
Εξοπλισµός'', που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 6-9/11/2009, Metropolitan Expo 

 
 

 Ετήσιος Απολογισµός ΣΕΒ, ''∆ράσεις 2008-2009'' 
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