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Νοέµβριος 2009 

Η Συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ µε τη συµµετοχή του Υπουργού 
Οικονοµικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ∆ευτέρα, 2 Νοεµβρίου 2009 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ µετά το πέρας της 
συνεδρίασης του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
 
«H εθνική επιχειρηµατική τάξη γνωρίζει 
πολύ καλά ότι η οικονοµία βρίσκεται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης –και είναι 
πρόθυµη να συµβάλει µε µία έκτακτη 
εισφορά στην αναγκαία προσπάθεια 
αντιµετώπισης του δηµοσιονοµικού µας 
εκτροχιασµού. Αλλά το κλειδί για να βγούµε 
πραγµατικά από το οικονοµικό µας 
αδιέξοδο, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, 
το νοικοκύρεµα του κράτους και, πάνω απ’ 
όλα, η ανάπτυξη.» 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην προσφώνησή του, καλωσορίζοντας τον 
Υπουργό Οικονοµικών, σηµείωσε τα εξής: «Προσβλέπουµε στην 
επιτυχία σας, γιατί αυτή αποτελεί εθνική ανάγκη. Η οικονοµία µας 
βρίσκεται σε οριακό σηµείο. Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός και ο 
παραγωγικός µαρασµός επισείουν το φάσµα της κοινωνικής 
καθίζησης και της περιθωριοποίησης του τόπου. Είναι πλέον κοινή 
συνείδηση ότι η κατάσταση της οικονοµίας καθιστά αναπόφευκτη τη 
λήψη άµεσων µέτρων. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και 
εισφοροδιαφυγής είναι προφανώς µία βασική σας προτεραιότητα. Η 
φορολογική δικαιοσύνη είναι άλλωστε µια έννοια ταυτόσηµη µε την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο ΣΕΒ έχει επεξεργαστεί ολοκληρωµένες       

–και µάλιστα σκληρές– προτάσεις για το πρόβληµα της φοροδιαφυγής, και θα στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες 
της κυβέρνησης για την περιστολή της. Η –συχνά κατασυκοφαντηµένη– σύγχρονη ελληνική επιχειρηµατικότητα 
εφαρµόζει στην πράξη και µε συνείδηση κοινωνικής ευθύνης, την αρχή της φορολογικής διαφάνειας, γιατί έχει 
κάθε λόγο να στηρίξει την προσπάθεια καταπολέµησης της φοροδιαφυγής που, εκτός των άλλων, αποτελεί και 
παράγοντα αθέµιτου ανταγωνισµού. Θα περιοριστώ να υπογραµµίσω ότι: 
 

• Οι 1.500 µεγαλύτερες από το σύνολο των 
202.000 ελληνικών επιχειρήσεων, που 
απασχολούν κατά µέσον όρο 350 
εργαζόµενους η καθεµία, καταβάλλουν το 
72,2% του συνολικού φόρου εισοδήµατος 
νοµικών προσώπων, αποδίδοντας εκάστη 
µέσο ετήσιο φόρο € 2,2 εκατ. 

 
• Αυτές οι 1.500 επιχειρήσεις απασχολούν 

πάνω από 500.000 µισθωτούς, αποδίδουν 
στο ακέραιο τον ΦΠΑ και τις εισφορές τους 
και λειτουργούν µε καθεστώς απόλυτης 
διαφάνειας µέσα από ισολογισµούς, διεθνή 
λογιστικά πρότυπα, ορκωτούς ελεγκτές και 
ελέγχους από τις φορολογικές αρχές και τις 
χρηµαταγορές. 

 
Αν δεν τρέξουµε στην ανηφόρα θα µας πάρει πίσω η κατηφόρα!         
Η ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτει απαραιτήτως τη 
δηµιουργία πλούτου µέσα από την επιχειρηµατικότητα, τις 
επενδύσεις, την εξωστρέφεια, την καινοτοµία. Ταυτόχρονα, όµως, µε 
την αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων πρέπει να δώσουµε 
έµφαση στην οικονοµική ανάπτυξη. Σε κάποιες θέσεις ή διαγνώσεις, 
κύριε υπουργέ, πιθανόν να διαφέρουµε. Συγκλίνουµε, όµως, ως προς 
την αντίληψη και τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι το σηµαντικό. Με αυτές 
τις σκέψεις, σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε µαζί µας και δίνω 
αµέσως τον λόγο σ’ εσάς.»  

 
∆ιαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΣΕΒ µε τίτλο: 

«Η Φορολογική Πραγµατικότητα», που δηµοσιοποιήθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2009 
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∆ιαδοχικές Συναντήσεις της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου 2009 

  

 
Στις συναντήσεις αυτές, η διοίκηση του ΣΕΒ, τόνισε την ανάγκη η εργασία 
να θωρακιστεί από τις συνέπειες της κρίσης και κατέθεσε         
10 συγκεκριµένα µέτρα - ανάχωµα στην περαιτέρω διόγκωση της 
ανεργίας. Τονίζεται, ότι πολλά από τα µέτρα αυτά, διασταυρώνονται µε τις 
προεκλογικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, ενώ έχουν συζητηθεί κατά το 
πρόσφατο παρελθόν και µε τη ΓΣΕΕ. Στις συναντήσεις παρόντες ήταν οι 
αντιπρόεδροι του ΣΕΒ κ.κ.: Χάρης Κυριαζής, Νίκος Καραµούζης και 
Θεόδωρος Φέσσας, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Σάκης 
Καλλιτσάντσης. Μετά το πέρας της δεύτερης συνάντησης στα γραφεία 
του ΣΕΒ, την Τρίτη, 27/10/2009 ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος, µεταξύ άλλων σηµείωσε, ότι ο ΣΕΒ έχει δηλώσει 
διάθεση συνεργασίας και συνεισφοράς. «Πιστεύουµε ότι, µαζί και µε τους 
άλλους κοινωνικούς εταίρους, µπορούµε πράγµατι να συνεισφέρουµε 
ώστε να υπάρξει καλύτερη αποτελεσµατικότητα στις κοινωνικές δαπάνες 
και καλύτερες υπηρεσίες και οφέλη για τον πολίτη.»  
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 

 
Τα δέκα µέτρα – ανάχωµα στην ανεργία 

 
1. Άµεση λειτουργία και καταβολή της κρατικής χρηµατοδότησης στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής. Να καθοριστούν 

προτεραιότητες ενίσχυσης των ασθενέστερων και να προβλεφθεί η συµµετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στη 
διαχείριση. 

2. Κατάργηση των φορολογικών αντικινήτρων που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στη διανοµή 
κερδών και στην πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη ειδικά στους χαµηλόµισθους εργαζόµενους. 

3. Υποστήριξη των νέων προσλήψεων µε προσωρινή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών µόνο για εκείνες τις 
επιχειρήσεις, που θα αυξήσουν την απασχόληση µέχρι το τέλος του 2010 (η διαφορά µπορεί να καλυφθεί από το 
Κράτος µε κόστος που είναι µικρότερο από το κόστος του επιδόµατος ανεργίας). 

4. Προσωρινή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο επίπεδο του βασικού µισθού και µέχρι το τέλος του 2011, σε 
όσες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση της δραστηριότητάς τους στη διετία 2009 – 2010. 

5. Επιδότηση για συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκείνων των εργαζόµενων που µέσα στο  
2009 και στο 2010 υποχρεώνονται να έχουν µειωµένη απασχόληση. 

6. Εξυγίανση και ενίσχυση των προληπτικών και κατασταλτικών µηχανισµών για την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. 

7. Crash Program για αναβάθµιση παρεµβατικού ρόλου του ΟΑΕ∆. Μεταξύ άλλων: Ολοκλήρωση της διαδικασίας 
για την απογραφή εργοδοτών και πλήρης µηχανογραφική αποτύπωση των προσλήψεων - Αναστολή της 
καταβολής του επιδόµατος ανεργίας σε περιπτώσεις που απορρίπτονται διαδοχικές προσφορές θέσεων εργασίας 
από τον ΟΑΕ∆. 

8. Υποχρεωτική εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας (98/59) για την κατάρτιση κοινωνικού σχεδίου εργαζοµένων, στις 
περιπτώσεις όπου η αναδιάρθρωση µίας επιχείρησης συνεπάγεται οµαδικές απολύσεις. 

9. Άµεση προώθηση εφαρµογής του νόµου περί εγγυηµένου δανεισµού των επιχειρήσεων και επίβλεψη της 
εφαρµογής του από τις τράπεζες,  έτσι ώστε τα δάνεια µε εγγύηση ∆ηµοσίου να διοχετευθούν άµεσα στις 
επιχειρήσεις που διατηρούν ή αυξάνουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας. 

10. Προσαύξηση του επιδόµατος ανεργίας κατά 25% µέχρι το τέλος του 2010. 
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Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι εργασίες του ∆ιεθνούς Συµποσίου για το Νερό µε θέµα:  
«Βιώσιµη Ανάπτυξη και Νερό: Μία παγκόσµια πρόκληση για τοπικές δράσεις»  
που διοργάνωσε το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη σε συνεργασία µε το 
Megaron Plus, 22 και 23 Οκτωβρίου 2009, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 

 
 
Οι εργασίες της 1ης Ηµέρας του Συµποσίου – Πέµπτη, 22 Οκτωβρίου 2009 
 

 «Η διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων µαζί µε τις κλιµατικές αλλαγές, την 
ενέργεια και τη βιοποικιλότητα αποτελούν κρίσιµα, αλληλένδετα ζητήµατα 
που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ενός βιώσιµου 
µέλλοντος», σηµείωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης  
∆ασκαλόπουλος. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ακόµη ότι η άριστη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 
οικονοµία µας και την κοινωνία µας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, συνέχισε,  
ανάγουν το πρόβληµα σε πρόκληση. Συµµάχους στην προσπάθεια αυτή οι 
επιχειρήσεις ελπίζουν να βρουν την Πολιτεία, την τοπική κοινωνία και τα 

ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. ∆ασκαλόπουλος τόνισε ότι ο ΣΕΒ χαιρετίζει ιδιαίτερα την ίδρυση του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
 

Μιλώντας στην έναρξη του Συµποσίου, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για 
τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, κ. Ευθύµιος Βιδάλης, αναφέρθηκε στη νέα αυτή 
πρωτοβουλία τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι τα σοβαρά και αλληλένδετα 
ζητήµατα της Βιώσιµης Ανάπτυξης απαιτούν γνώση για τα πραγµατικά 
δεδοµένα καθώς και συναίσθηση των αναγκαίων σταθµίσεων. Ο κ. Βιδάλης 
έδωσε έµφαση στο γεγονός ότι το σηµερινό καταναλωτικό πρότυπο δεν είναι 
διατηρήσιµο για τον πλανήτη. Αναφέρθηκε επίσης στα µηνύµατα -της 
έκθεσης «Νερό για Όλους» που αφορούν στο θέµα της κατανάλωσης και της 
ανάγκης συνειδητοποίησης του τι σηµαίνουν ορισµένες καθηµερινές µας 

συνήθειες δίνοντας µερικά παραδείγµατα: «Ένα φλιτζάνι καφέ για να παραχθεί, από το αγρόκτηµα µέχρι το 
φλιτζάνι µας, έχουν καταναλωθεί περίπου 280 λίτρα νερού, ενώ για ένα καλό µπιφτέκι στο πιάτο µας 12.000 
λίτρα». Κλείνοντας την οµιλία του, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, τόνισε ότι οι  
συνέπειες µιας αποτυχηµένης παγκόσµιας προσπάθειας στην αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών σε 
παγκόσµιο επίπεδο θα βλάψουν τη χώρα µας δυσανάλογα πολύ και µε κοινό παρονοµαστή τα θέµατα που 
επηρεάζονται από το νερό.» 

 
 «Αντιµετωπίζοντας την Κρίση του Πόσιµου Νερού» 
Ο κ. Peter Rogers, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Ρυµοτοµίας και 
Χωροταξίας, στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ, ΗΠΑ στην οµιλία του παρουσίασε 
σχέδιο έξι σηµείων για την αποφυγή της κρίσης, µε άξονες: την ορθή 
τιµολόγηση του νερού, την εξοικονόµηση του αρδευτικού νερού, τις 
επενδύσεις στα συστήµατα υποδοµών και τέλος την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες αφαλάτωσης του 
νερού. 
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Η «Αξιοποίηση του Θαλάσσιου Νερού και των Λυµάτων» ήταν το θέµα 
που ανέπτυξε ο κ. Lute Broens, Πρόεδρος, της Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Αφαλάτωσης, Μέλος του ∆.Σ., του Εθνικού Συµβουλίου Ολλανδίας για το 
Νερό, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της Norit BV Ολλανδίας, παρουσιάζοντας τα 
πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της «ανανεώσιµης χρήσης του νερού και 
της ενέργειας», ενώ σηµείωσε τον ρόλο της τεχνολογίας των µεµβρανών. 
 
 
Με θέµα «Στρατηγική Χρηµατοδότησης Προγραµµάτων για το Νερό και 
την Ενέργεια στην Εποχή των Κλιµατικών Αλλαγών» η κα. Γραµµατική 
Παπαδοπέτρου - Τσίγκου, Γενική ∆ιευθύντρια, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο Λουξεµβούργο, σηµείωσε ότι η διασύνδεση του νερού µε 
την ενέργεια είναι κοµβικής σηµασίας. Πρόσθεσε ότι για την επίτευξη 
βιώσιµων λύσεων απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε ενσωµάτωση 
των ζητηµάτων των κλιµατικών αλλαγών στις πολιτικές χρηµατοδότησης και 
λήψης αποφάσεων.  
 
 «Η Χρηµατοοικονοµική Πρόκληση της Βιώσιµης Ανάπτυξης για το 
Νερό» ήταν το θέµα προσέγγισης του κ. Philippe Marin,  Εµπειρογνώµονα 
Νερού και Υγιεινής της Παγκόσµιας Τράπεζας στην Τυνησία, ο οποίος 
σηµείωσε ότι, ενώ η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του προβλήµατος 
του  νερού από το ευρύ κοινό, είναι συνεχώς αυξανόµενη, η συνήθης 
λαϊκιστική προσέγγιση –που απαιτεί «περισσότερα χρήµατα» από τις 
κυβερνήσεις– δεν αποτελεί  λύση. Το «νερό έχει κόστος και αυτό πρέπει να 
γίνει κατανοητό από όλους» τόνισε, ενώ επεσήµανε ότι η συµµετοχή του 
ιδιωτικού τοµέα µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατική στη βελτίωση της 

λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών ύδρευσης.  
 
Σηµειώνεται, ότι το συντονισµό της συζήτησης στο πάνελ που ακολούθησε των οµιλιών της 1ης ηµέρας του 
Συµποσίου, 22/10/2009, είχε ο κ. Μιχάλης Σκούλλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου 
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ΕCSDE) και της ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας για το Νερό-Μεσόγειος (GWP-Med).  
 
 
Οι εργασίες της 2ης Ηµέρας του Συµποσίου – Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 
 

 
Τις εργασίες της 2ης ηµέρας του ∆ιεθνούς Συµποσίου άνοιξε µε χαιρετισµό 
του, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Μέλος ∆.Σ. του Συµβουλίου ΣΕΒ για 
τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, σηµειώνοντας: «Πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη µπορεί όχι 
µόνο να µην ανταγωνίζεται αλλά να προστατεύει και να αναβαθµίζει το 
περιβάλλον, ενώ αυτή καθ’ αυτή η προστασία του περιβάλλοντος 
προϋποθέτει µια ανεπτυγµένη κοινωνία και οικονοµία.»  
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O Mike Young,  Οµότιµος Καθηγητής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Νερού 
στο Πανεπιστήµιο της Αδελαΐδας, στην Αυστραλία και ∆ιευθυντής του 
Ινστιτούτου Περιβάλλοντος της Αδελαΐδας, τόνισε πως η γεωργική παραγωγή 
ενδέχεται να διαταραχθεί και στην Ελλάδα, λόγω κλιµατικών αλλαγών, µετά 
τα όσα συνέβησαν στην Αυστραλία, η οποία έχει παρόµοιο κλίµα. Η λύση δεν 
ήταν άλλη από την αλλαγή καλλιεργειών και τη σωστή χρήση νερού µέσα 
από σχήµατα οικονοµικά, τα οποία παραπέµπουν σε αυτά που 
χρησιµοποιούνται ήδη για το φαινόµενο του Θερµοκηπίου, µε άλλα λόγια, µε 
τη σωστή αποτίµηση του κόστους της παροχής νερού στους καλλιεργητές. 
 
Ο Joachim Pocas Martins, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο 
Πανεπιστήµιο του Πόρτο και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της “Águas do Portò”,  
τόνισε ότι η µείωση των απωλειών νερού στα αστικά δίκτυα διανοµής – η 
οποία συχνά είναι µεγαλύτερη του 50% – αποτελεί επιβεβληµένο έργο από 
περιβαλλοντική, ηθική και οικονοµική σκοπιά. Οι πόροι που µπορούν να 
εξοικονοµηθούν µπορεί να επαρκούν για τη χρηµατοδότηση της επέκτασης 
των συστηµάτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον αστικό 
κύκλο του νερού, χωρίς να αυξηθούν οι τιµές. 
 
Ο Marc Edwards, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Κρατικό 
Πολυτεχνείο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, τόνισε ότι τα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης φτάνουν στο τέλος του ωφέλιµου βίου τους, 
προσφέροντας  µια τεράστια ευκαιρία για τη χρήση νέων τεχνολογιών 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανεµηµένης επεξεργασίας, της 
αναβαθµισµένης θέρµανσης του νερού, του κύκλου των θρεπτικών 
συστατικών, της ανάκτησης του «γκρίζου» νερού και των υδατοπτώσεων, 
επιφέροντας επανάσταση στην αποδοτικότητα των δικτύων. 

 
 
Ο Lucien Chabason, Πρόεδρος του Blue Plan και ∆ιευθυντής του IDDRI 
(Institut du Dévelopment Durable et des Relations Internationales), στη 
Γαλλία, αναφέρθηκε στις πιέσεις που ασκούνται στους υδάτινους πόρους 
από την αύξηση του πληθυσµού, την άρδευση, τον τουρισµό, την 
αστικοποίηση καθώς και τις κλιµατικές αλλαγές στην περιοχή της Μεσογείου. 
Στις νότιες χώρες επεσήµανε οι υδάτινοι πόροι ενδέχεται να µειωθούν κατά 
15-25% µέχρι τα µέσα του αιώνα. 
 
 
Ο Jürg Staudenmann,  Σύµβουλος ∆ιακυβέρνησης Υδάτων του UNDP 
(Αναπτυξιακό Πρόγραµµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών), στο 
Περιφερειακό Κέντρο της Μπρατισλάβα, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας, 
επεσήµανε «είναι γεγονός ότι 1 στους 6 ανθρώπους σε αυτό τον πλανήτη δεν 
έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιµο νερό και 1 στους 3 σε βασικές 
εγκαταστάσεις υγιεινής». Ως εκ τούτου η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει 
ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας καθαρού 
νερού.  

 
 
Tο συντονισµό της συζήτησης στο πάνελ που ακολούθησε των οµιλιών της 2ης ηµέρας του Συµποσίου, 
23/10/2009, είχε  ο κ. ∆ιονύσιος Σιµόπουλος, ∆ιευθυντής Πλανηταρίου, Ίδρυµα Ευγενίδου.  
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∆ιοργάνωση του Παρευξείνιου Επιχειρηµατικού Φόρουµ µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ,            
 12- 13 Νοεµβρίου 2009, Θεσσαλονίκη 

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

 
 
 
 

 
Σηµειώνεται ότι το ∆ιεθνές Συµπόσιο για το Νερό συνέπεσε µε την έναρξη λειτουργίας της 
µοναδικής διεθνούς Έκθεσης «Νερό για όλους» της Cité des sciences et de l’ industrie, 
La Villette-Paris. Η Έκθεση που φιλοδοξεί, µέσω µιας σειράς διαδραστικών εκθεµάτων, να 
ενηµερώσει αλλά και να προβληµατίσει τον επισκέπτη, θα φιλοξενηθεί από 21 
Οκτωβρίου µέχρι 30 ∆εκεµβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, µε την χορηγία του 
Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και του Ιδρύµατος Ευγενίδου σε συνεργασία µε 
τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 
 
 

∆ιαβάστε παρακάτω : 
 
• Το ∆ελτίο Τύπου του ∆ιεθνούς Συµποσίου για το  Νερό (22-23/10/2009)  
• Τις Παρουσιάσεις των Οµιλητών του ∆ιεθνούς Συµποσίου για το Νερό (22-23/10/2009) 
 
 

 

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), διοργανώνει 
στη Θεσσαλονίκη στις 12-13 Νοεµβρίου 2009 (Ξενοδοχείο NIKOPOLIS) το Παρευξείνιο 
Επιχειρηµατικό Φόρουµ. Το Φόρουµ αυτό είναι µια πρωτοβουλία του ΣΕΒ στο πλαίσιο της 
Προεδρίας που έχει αναλάβει, τον Μάρτιο του 2009, της Ένωσης Παρευξεινίων 
Επιχειρηµατικών Φορέων, Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises, 
UBCCE, www.ubcce.org. Στην εκδήλωση θα γίνουν παρουσιάσεις και αναλύσεις για την 
πορεία και τις µελλοντικές προοπτικές των οικονοµιών των χωρών, που περιλαµβάνει το 
Παρευξείνιο τόξο (Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία, Καύκασος) σε σχέση µε τη διεθνή 
οικονοµική κρίση καθώς και για συγκεκριµένα έργα υποδοµής και αναπτυξιακά 
προγράµµατα, που δηµιουργούν νέες επενδυτικές και εµπορικές ευκαιρίες.  

                             ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

Ο κ. Θανάσης Λαβίδας, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, είναι Πρόεδρος της Ένωσης Παρευξεινίων Επιχειρηµατικών Φορέων,         
Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises, UBCCE από τον Μάρτιο του 2009 
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