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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΒ
Συνεκλήθη σήµερα Τετάρτη, 26.5.2004, η Ετήσια Τακτική
Συνέλευση
των
µελών
του
Συνδέσµου
Ελληνικών
Βιοµηχανιών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Πρωινή συνεδρίαση:
Α΄ Μέρος:
Η πρωινή συνεδρίαση άρχισε µε τη διαδικασία εγκατάστασης
του Προέδρου της Συνέλευσης κ. Ανδρέα Κανελλόπουλου, ο
οποίος απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό προς τα Μέλη του
ΣΕΒ.
Κατόπιν, και προτού αρχίσει η διαδικασία, ο Πρόεδρος του
ΣΕΒ αναφέρθηκε στην απώλεια του αείµνηστου Προέδρου
του ∆ηµήτρη Κυριαζή, ο οποίος απεβίωσε τον Απρίλιο και η
Συνέλευση κράτησε ενός λεπτού σιγή.
Απολογισµός του ΣΕΒ για το έτος 2003-2004:
Τον απολογισµό των πεπραγµένων έκανε
ο Γενικός
∆ιευθυντής του ΣΕΒ κ. Γιάννης ∆ραπανιώτης, ο οποίος
αναφέρθηκε στις ∆ράσεις του Συνδέσµου και στα κυριότερα
ζητήµατα που απασχόλησαν τη ∆ιοίκηση και την Υπηρεσία
τη χρονιά που πέρασε. Ενδεικτικά αναφέρονται : Φορολογική
Μεταρρύθµιση, Απλοποίηση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος,
Νέος Αναπτυξιακός Νόµος, Απελευθέρωση Αγορών, Γ΄ ΚΠΣ,
Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Παρατηρητήριο
Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ, Στρατηγική της Λισαβόνας και
Παρατηρητήριο του ΣΕΒ,
Πιστοποίηση Ποιότητας
Προϊόντων, Ενίσχυση των Εξαγωγών, Ολυµπιακοί Αγώνες
και συµµετοχή του ΣΕΒ στις δράσεις του Athens Business
Club, Στήριξη των ΜΜΕ, για την ΕΓΣΣΕ, Κοινωνικό ∆ιάλογο,
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Επιχειρηµατική Ανάπτυξη και
Αειφορία, η ∆ιεθνής Παρουσία του ΣΕΒ, κ.ά.
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Ακολούθησε η Οµιλία του υποψηφίου Προέδρου κ. Οδυσσέα
Κυριακόπουλου.
Ο κ. Κυριακόπουλος αφού αναφέρθηκε στις δραστηριότητες
του ΣΕΒ κατά τη θητεία της ∆ιοίκησης που έληξε, ευχαρίστησε
τα µέλη του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
κατόπιν παρουσίασε τα υποψήφια µέλη του νέου ∆.Σ. Στόχοι
και την επόµενη διετία θα είναι η προσπάθεια να γίνει το
περιβάλλον πιο φιλικό για την επιχείρηση και πιο
ανταγωνιστική η οικονοµία, να ενισχυθεί η παραγωγικότητα
και η απασχόληση µε την εξασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής.
Ο κ. Κυριακόπουλος ανήγγειλε την πρωτοβουλία που
αναλαµβάνει ο ΣΕΒ για την προώθηση της ελληνικής
επιχειρηµατικής παρουσίας διεθνώς και ιδιαίτερα στις χώρες
της διεύρυνσης µε την ίδρυση Τµήµατος ∆ιεθνούς Ανάπτυξης
του ΣΕΒ (ΣΕΒ International). Για την πρωτοβουλία αυτή,
παρέµβαση έκανε ο κ. Θανάσης Λαβίδας, ο οποίος µαζί µε
την κ. ∆. Μητρογιαννοπούλου έχουν αναλάβει τον
συντονισµό.
Το πρώτο µέρος της πρωινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
έκλεισε µε τη διενέργεια µυστικής ψηφοφορίας, κατά την
οποία ενεκρίθησαν τα Πεπραγµένα του απερχοµένου ∆.Σ.
για το 2003 και ο Προϋπολογισµός για το 2004, και
εξελέγησαν τα µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
νέου Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ. Πρόεδρος του ΣΕΒ
επανεξελέγη για τρίτη διετία ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος.
Το νέο ∆.Σ. του ΣΕΒ συνεδρίασε αµέσως µετά την εκλογή του
και συγκροτήθηκε σε σώµα, κάνοντας δε χρήση της ειδικής
διάταξης του Καταστατικού, εξέλεξε ως 21ο Μέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΣΕΒ κ.
Γιάννη ∆ραπανιώτη.
(Βλ. χωριστό ∆ελτίο Τύπου για τις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)
Β΄ Μέρος
Εξάλλου, στο δεύτερο µέρος της πρωινής Συνεδρίασης,
µίλησε ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γιώργος Παπανδρέου µε θέµα «Η Ελληνική Οικονοµία
Μπροστά σε Νέες Προκλήσεις».
(Η οµιλία του κ. Παπανδρέου θα δοθεί χωριστά)
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