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Νέο διοικ ητικ ό συμβούλιο στο Σύνδέσμο Εταιρειών Συμβούλων
Μάνατζμεντ Ελλάδος
Πηγ ή: ΑΠΕ 03/04/13-17:41
«O ι Ελληνικ ές Εταιρείες Συμβούλων – μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων
Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) - αποτελούν, την κ ρίσιμη αυτή περίοδο, ισχυρή δύναμη
αιχμής, αφ ού διαθέτουν μεγ άλη εμπειρία στον αποτελεσματικ ό σχεδιασμό κ αι στην ευέλικ τη
κ αι αποτελεσματικ ή υλοποίηση μέτρων κ αι πολιτικ ών». Αυτό τονίστηκ ε στη γ ενικ ή
συνέλευση του ΣΕΣΜΑ, η οποία εξέλεξε τη νέα διοίκ ηση του συνδέσμου. Κατά τη διάρκ εια
των εργ ασιών της συνέλευσης, δόθηκ ε έμφ αση στο γ εγ ονός ότι τα μέλη του ΣΕΣΜΑ
μπορούν να προσθέσουν αξία εφ αρμογ ής σε άμεσες θετικ ές εξελίξεις γ ια την οικ ονομία κ αι
την κ οινωνία στους τρείς βασικ ούς άξονες γ ια την ανάπτυξη της χώρας: Υποστήριξη των
διαρθρωτικ ών αλλαγ ών στο δημόσιο τομέα. Υποστήριξη της ανταγ ωνιστικ ότητας κ αι
εξωστρέφ ειας των ελληνικ ών επιχειρήσεων κ αι, γ ενικ ότερα, του επιχειρηματικ ού
περιβάλλοντος. Υποστήριξη της εφ αρμογ ής αποδοτικ ών λύσεων αξιοποίησης του ΕΣΠΑ κ αι
κ άθε σχετικ ής κ οινοτικ ής ή άλλης χρηματοδότησης. Παράλληλα, όπως αναφ έρεται σε
σχετικ ή ανακ οίνωση, οι εταιρείες προωθούν σχεδιασμούς γ ια την ανάδειξη του κ λάδου των
συμβουλευτικ ών υπηρεσιών ως σημαντικ ού κ λάδου απασχόλησης επιστημόνων στην
Ελλάδα κ αι το εξωτερικ ό, λειτουργ ώντας ως προπομποί γ ια την επιχειρηματικ ή διείσδυση
κ αι την προσέλκ υση επενδύσεων. Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί τον επαγ γ ελματικ ό συλλογ ικ ό φ ορέα
των οργ ανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 56 εταιρείες – μέλη,
στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.500 εξειδικ ευμένα στελέχη - Έλληνες
επιστήμονες κ αι πραγ ματοποιούν περισσότερο από 250.000.000 ευρώ ετήσιο κ ύκ λο
εργ ασιών, έχοντας επενδύσει άνω των 70.000.000 ευρώ ελληνικ ής προέλευσης κ εφ άλαια.
Στην ανοικ τή συνεδρίαση της γ ενικ ής συνέλευσης, απηύθυνε ομιλία ο υφ υπουργ ός
Ανάπτυξης, Ανταγ ωνιστικ ότητας, Υποδομών, Μεταφ ορών κ αι Δικ τύων, Αθανάσιος Σκ ορδάς,
ο οποίος αναφ έρθηκ ε στην πλήρη αναδιοργ άνωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
κ αι κ ρατικ ών προμηθείων, κ αθώς κ αι στην προστιθέμενη αξία, που προσφ έρουν οι εταιρείς
συμβούλων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των ελληνικ ών επιχειρήσεων. Επίσης, απηύθυναν
χαιρετισμό ο πρόεδρος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Νικ ήτας
Κωνσταντέλλος κ αι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικ ών Γραφ είων Μελέτων (ΣΕΓΜ),
Ανδρέας Λουκ άτος. Το νέο διοικ ητικ ό συμβούλιο του ΣΕΣΜΑ συγ κ ροτήθηκ ε σε σώμα, ως
εξής: Πρόεδρος: Παντελής Κούκ ος - πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, TEC Σύμβουλοι ΑΕ.
A΄ αντιπρόεδρος: Κυριάκ ος Ανδρέου - πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος,
PwC Busine ssSolutions AE. Β΄ αντιπρόεδρος: Λάμπρος Τσόλκ ας - αντιπρόεδρος, Acce nture .
Γενικ ός Γραμματέας: Βασίλειος Ρεγ κ ούζας - πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος, ΣΤΟ ΧΑΣΙΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ. Αν. Γενικ ός Γραμματέας: Αλέξανδρος Καλόμοιρος - Γενικ ός
Διευθυντής, S.M.R . C onsultants. Ταμίας: Ελευθέριος Βασιλειάδης Busine ssSe ctorManage r, Planning AE. Μέλος: Νικ όλαος Παπαδάτος - αντιπρόεδρος & δ/
νων σύμβουλος, R e m aco AE. Μέλος: Βασίλειος Νταουσάνης - πρόεδρος & δ/νων
σύμβουλος, ΙΑΠΕΤΟ Σ ΑΕ. Μέλος: Γεώργ ιος Τζιάλλας - Γενικ ός Διευθυντής, Europe an
Profile s AE. Αναπληρωματικ ό μέλος: Μιχάλης Ροδάκ ης - αντιπρόεδρος, Ernst & Young
Busine ss Advisory Solutions. Αναπληρωματικ ό μέλος: Εμμανουήλ Μπαλτάς - αντιπρόεδρος
& δ/νων σύμβουλος, R E.DE-PLANC onsultants. Αναπληρωματικ ό μέλος: Φώτης Μπενέκ ος δ/νων σύμβουλος, ΤΕΚΜΩΡ ΑΕ. Επίσης, σύμφ ωνα με απόφ αση της γ ενικ ής συνέλευσης της
31ης Μαρτίου 2009, στο ΔΣ συμμετέχει e x officioo εκ άστοτε πρόεδρος της Ελληνικ ής
Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ. Στο παρόν ΔΣ συμμετέχει ο Αθανάσιος Μαύρος, ο οποίος
έχει εκ λεγ εί ως πρόεδρος της ΕΛΕΣΜΑ, μέχρι το Μάρτιο 2014. Επιπλέον, εξελέγ η η νέα
Συμβουλευτικ ή Επιτροπή, το συμβουλευτικ ό – γ νωμοδοτικ ό όργ ανο του Συνδέσμου, το
οποίο υποστηρίζει τη λειτουργ ία του ΔΣ, με την εξής σύνθεση: Συντονιστής: Σταύρος
Δαμιανίδης - Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, LDKC O NSULTANTS. Αν.
Συντονιστής: Γεώργ ιος Ραουνάς - Γενικ ός Διευθυντής, KPMG Σύμβουλοι AΕ. Μέλος:
Κωνσταντίνος Γιαλής - Γενικ ός Διευθυντής, ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ. Μέλος: Παναγ ιώτης Τουμπανάκ ης Busine ss De ve lopm e nt Dire ctor, Global Vie w AE. Μέλος: Αντώνης Καπλάνης - αντιπρόεδρος
& Γενικ ός Διευθυντής, Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ. Επιπλέον, εξελέγ ησαν τα μέλη της
Εξελεγ κ τικ ής Επιτροπής κ αι της Επιτροπής Δεοντολογ ίας. Ως μέλη της Εξελεγ κ τικ ής
Επιτροπής εξελέγ ησαν ομόφ ωνα από τη γ ενικ ή συνέλευση οι κ .κ . Γεώργ ιος
Βασιλακ όπουλος (Υποδομή Σύμβουλοι ΑΕ), Θ εόδωρος Γκ ούμας (Ex e rgia AE) κ αι
Κωνσταντίνος Τσιακ ατάρας (Διαδικ ασία ΑΕ). Ως τακ τικ ά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογ ίας
εξελέγ ησαν ομόφ ωνα από τη γ ενικ ή συνέλευση οι κ .κ . Γεώργ ιος Κρικ έλας (Me ntoringae ),
Γεώργ ιος Μελισσαρόπουλος (IC AP Group) κ αι Γεώργ ιος Παπανικ ολάου (Topplanae ), κ αι
ως αναπληρωματικ ά μέλη οι κ .κ . Νικ όλαος Μπουνάκ ης (PR O AC TIVEQ ualityManage m e nt
ΕΠΕ), Γεώργ ιος Στόγ ιας (ΝΕΣΤΩΡ Συμβουλευτικ ή ΑΕ) κ αι Χρήστος Καλαντζής (R EDEC O NAE).
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικ ά δικ αιώματα ανήκ ουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ κ αι παραχωρούνται
σε συνδρομητές μόνον γ ια συγ κ εκ ριμένη χρήση.

Στο ΣΔΟΕ οι 49 πλουσιότεροι της «Λ ίστας
Λ αγκάρντ»
www.gsis.gr: Κάντε αίτηση για επίδομα πετρελαίου
θέρμανσης 2013
Α ίγινα: Ηταν νεκρή στο σπίτι της για 10 χρόνια
Δυσοίωνες προβλέψεις για την αγορά ακινήτων
Citigroup: Πιθανή η έξοδος της Ελλάδας από τo
Ευρώ το 2013

Κοινωνικοί Λειτουργοί για
www.paidagogiko.gr
Συνεργάτες Κέντρων Ειδικής Αγωγής.
Ανοίξτε το δικό σας μέσω Franchise.

Pellets
www.xo.gr/Βιοκαυση-Πελλετ
Ποιοτικά Pellet για Σόμπες, Τζάκια,
Καυστήρες σε Τεράστια Ποικιλία!

Σεμινάρια Φωτοβολταϊκών;
www.SolarEnergyC ourses.com
Επαγγελματκή Εκπαίδευση στα
Φωτοβολταϊκά

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
www.virvilis.gr
18 Χρόνια τακτοποιούμε Επιτυχώς Χρέη
Ιδιωτών. Ενημερώσου Τώρα!

Ο Συνήγ ορος του Πολίτη διαπιστώνει σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργ ία του
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μεταξύ των οποίων ο υπερβολικ ός χρόνος
αναμονής γ ια εξέταση (04/04 - 15:55)
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Κλήρωση του Εθνικ ού Λαχείου (04/04 - 15:55)

Τρίκ αλα: Εντοπίστηκ αν άλλες δύο χειροβομβίδες έξω από τις Φυλακ ές της πόλης
(04/04 - 15:55)
Με 7,4 εκ ατ. ευρώ ενισχύει το υπουργ είο Εσωτερικ ών τις περιφ έρειες (04/04 15:54)
Στην άνοιξη είναι αφ ιερωμένο το Παραμύθι της Κυριακ ής στο Εθνικ ό Αρχαιολογ ικ ό
Μουσείο (04/04 - 15:54)

Αίγ ινα: Ηταν νεκ ρή στο σπίτι της γ ια 10 χρόνια
Μέσω inte rne t η κ αρτέλα ενσήμων του ΙΚΑ
Νέες φ ωτογ ραφ ίες από 5 ιερόδουλες με Aids
Ο ...Βενιζέλος διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκ η
Φωτογ ραφ ίες της ιερόδουλης με AIDS έδωσε η Αστυνομία
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