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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...
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Γ.∆είκτης από 3/9/2007 
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Ειδήσεις ∆ιαδίκτυο nmlkji nmlkj

Αναλυτική αναζήτηση
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Ετήσια γενική συνέλευση ΣΒΒΕ 
Μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιφέρειας 
ζητούν οι βιοµήχανοι της Β.Ελλάδας

 
Motionteam 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ.Μυλωνάς

Θεσσαλονίκη 

Μέτρα για την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων της περιφέρειας θα 
ζητήσουν, µεταξύ άλλων, τη 
∆ευτέρα, οι βιοµήχανοι της 
Β.Ελλάδας, κατά την ετήσια 
γενική συνέλευση του ΣΒΒΕ, στην 
οποία κύριος οµιλητής είναι ο υπουργός Οικονοµίας. 

Στο κλειστό µέρος της γενικής συνέλευσης το ΠΑΣΟΚ θα 
εκπροσωπήσει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο οποίος µιλήσει µε 
θέµα: «Ο ρόλος της περιφέρειας στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας». 

Στη φετινή συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος θα απονεµηθούν από τον κ. 
Αλογοσκούφη «βραβεία απασχόλησης» σε οκτώ εταιρείες-
µέλη του ΣΕΒΕ που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη αύξηση 
απασχόλησης το 2007. 

Newsroom ∆ΟΛ 

Επόµενο άρθρο: 

Η συγκράτηση του 
ελλείµµατος απαιτεί 
«θυσίες», τονίζει ο 
Γ.Αλογοσκούφης στο 
ΣΒΒΕ (28/7/2008)

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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