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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒ
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Συνεκλήθη σήµερα, Τρίτη, 16.5.2006, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των
µελών του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Πρωινή συνεδρίαση:
Α΄ Μέρος

Η πρωινή συνεδρίαση ξεκίνησε µε τη διαδικασία εγκατάστασης του Προέδρου
της Συνέλευσης κ. Μηνά Τάνες, ο οποίος και απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό
προς τα Μέλη του ΣΕΒ.
Απολογισµός του ΣΕΒ για το έτος 2005-2006 από τον Γενικό ∆ιευθυντή
& Μέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ κ. Γιάννη ∆ραπανιώτη

Απολογισµό των πεπραγµένων έκανε ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ,
κ. Γιάννης ∆ραπανιώτης, ο οποίος επεσήµανε ότι οι ενέργειες του Συνδέσµου
την προηγουµένη περίοδο, στόχευαν στην προσαρµογή της λειτουργίας του
Κράτους στις σύγχρονες απαιτήσεις, στην προώθηση της Ανταγωνιστικότητας
και της Επιχειρηµατικότητας, στην επιδίωξη συµβατότητας της ανάπτυξης µε
την περιβαλλοντική προστασία, στην καλλιέργεια συνθηκών ισότητας,
κοινωνικής συνοχής και εργασιακής ειρήνης µε προεξάρχουσα ως προς αυτό
το τελευταίο την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ για τη διετία 2006-2007, και τέλος
στην ενεργό και αποτελεσµατική διεθνή παρουσία του Συνδέσµου. Ο κ.
∆ραπανιώτης τόνισε ιδιαίτερα ότι ο ΣΕΒ, κατά την τελευταία περίοδο, εστίασε
σηµαντικό µέρος των προσπαθειών του στην επίτευξη µιας σειράς
παραγόντων που αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών και τον
περιορισµό της γραφειοκρατίας, καθώς και στην εξάλειψη των παραγόντων
που λειτουργούν ανασχετικά ως προς την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Παρουσίαση του Γεν. Γραµµατέα του ΣΕΒ, κ. Θόδωρου Φέσσα.
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Τα πρώτα συµπεράσµατα της έρευνας για τις 1000 κορυφαίες επιχειρήσεις
της Ελλάδας, που διεξάγει ο ΣΕΒ µε τη συνεργασία της εταιρίας συµβούλων
McKinsey, παρουσίασε στα µέλη της Γενικής Συνέλευσης ο Γενικός
Γραµµατέας του Συνδέσµου, κ. Θόδωρος Φέσσας. Όπως σηµείωσε
χαρακτηριστικά, παρά το δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον υπάρχουν
παραδείγµατα ιδιαίτερα επιτυχηµένων επιχειρήσεων που ακολούθησαν µε
συνέπεια διαφορετικές µεν αλλά αποτελεσµατικές στρατηγικές. Σύµφωνα µε
την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, επιτυχηµένες ανεδείχθησαν
επιχειρήσεις που υιοθέτησαν αυξηµένη διεθνή παρουσία, ενώ οι καινοτόµες
φαίνεται να αντλούν περί το 30% των εσόδων τους από νέα προϊόντα. Σε
κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Φέσσας, οι εταιρίες που κινούνται ταχύτερα στην
αγορά, χρησιµοποιούν διαφορετικά µοντέλα συνεργασίας και δίνουν ιδιαίτερη
έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού τους επιτυγχάνουν
καλύτερα αποτελέσµατα και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα
Οµιλία του απερχόµενου Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου

Ο απερχόµενος πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ξεκίνησε
την οµιλία του προς τα µέλη της Συνέλευσης, κάνοντας αναφορά στο
ορόσηµο των Ολυµπιακών Αγώνων, σηµειώνοντας ότι η επιτυχία τους
επιτρέπει ακόµη και τώρα στη χώρα µας να επανατοποθετηθεί στη διεθνή
σκηνή. Οι αθλητικές επιδόσεις αποτελούν πηγή έµπνευσης για το µέλλον και
ενισχύουν την αυτοπεποίθησή µας, αφού αποδείξαµε διεθνώς και εθνικά ότι
συνεργαζόµενοι µπορούµε να επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους. Στη
συνέχεια, ο κ. Κυριακόπουλος, παρουσίασε τα συµπεράσµατα της
επικαιροποιηµένης µελέτης που εκπονήθηκε µε την υποστήριξη της Boston
Consulting Group, για τους παράγοντες που καθορίζουν την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας µας και την αξιολόγηση της προόδου των
µεταρρυθµίσεων.
Ο κ. Κυριακόπουλος, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόκληση της
παγκοσµιοποίησης, η οποία οδηγείται από την επιθυµία δυόµισι
δισεκατοµµυρίων ανθρώπων, που είναι διατεθειµένοι να δουλέψουν σκληρά
µε την ελπίδα µιας καλύτερης ζωής για αυτούς και τις οικογένειές τους. Όλοι οι
πολίτες της Ευρώπης διερωτώνται πλέον εάν θα είναι σε θέση να
διατηρήσουν αυτά που έως σήµερα θεωρούν δεδοµένα, όπως οι θέσεις
εργασίας, το εισόδηµα, οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές.
Απάντηση στις παραπάνω ανησυχίες δεν µπορεί παρά να είναι - τόνισε ο κ.
Κυριακόπουλος- µια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονοµία, η οποία είναι αυτή
που στηρίζει καλύτερα όλους εκείνους που χρειάζονται βοήθεια, όπως
άλλωστε διδάσκουν τα παραδείγµατα των σκανδιναβικών χωρών, της
Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας, χωρών που καταλαµβάνουν σήµερα
κορυφαίες θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας.
Ο κ. Κυριακόπουλος επισήµανε ακόµη, ότι η παγκοσµιοποίηση είναι και µια
µεγάλη πρόκληση και για τους Ευρωπαίους βιοµήχανους, που αναγκάζονται
να επαναξιολογήσουν την ελκυστικότητα της δυτικής Ευρώπης ως τόπου
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παραγωγής, ενώ, επιζητούν τρόπους διατήρησης της ανταγωνιστικής τους
θέσης.
Σήµερα, οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να προετοιµάσουν τους πολίτες των
χωρών τους, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της παγκοσµιοποίησης
και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από τους κινδύνους. Είναι ανάγκησηµείωσε ο κ. Κυριακόπουλος-να πεισθεί ολόκληρη η κοινωνία ότι µια
δυναµική αγορά εργασίας µπορεί να εδραιωθεί µόνο άν αυξηθεί σηµαντικά ο
πληθυσµός των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
Πιστεύω βαθιά, κατέληξε ο κ. Κυριακόπουλος ότι µπορούµε να
δηµιουργήσουµε µια Ευρώπη που ικανοποιεί τις προσδοκίες µας, και που
στηρίζεται σε αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή,
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής κάθε ευρωπαίου πολίτη. Αναµένουµε από
τους ηγέτες µας την κατανόηση της διαφοράς µεταξύ των προβληµάτων που
µπορούν απλώς να ρυθµιστούν και εκείνων µε τα οποία θα πρέπει να έρθουν
αντιµέτωποι, για να ανατρέψουν το ισχύον καθεστώς. «Σε αυτή τη χώρα, σε
αυτήν ήπειρο, όπου όλοι φιλοσοφούν και αµφισβητούν, το µέλλον θα κριθεί
από αποφάσεις και πράξεις ανθρώπων οραµατιστών και γενναίων», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας την οµιλία του, ο κ. Κυριακόπουλος και απευθυνόµενος στα µέλη
του ΣΕΒ τους κάλεσε να στηρίξουν τη νέα διοίκηση του Συνδέσµου, ενός
καταλυτικού-κοινωνικού εταίρου των κυβερνήσεων και των εργαζοµένων, που
συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τόπου µας.
Οµιλία του υποψήφιου Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου
Το µήνυµα για έναν ΣΕΒ πιο ανοιχτό και πιο αντιπροσωπευτικό, έστειλε από
την πλευρά του ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος στην οµιλία του στην κλειστή πρωινή συνεδρίαση των
µελών.
Μεταξύ άλλων, ο κ. ∆ασκαλόπουλος τόνισε ότι ο ΣΕΒ βρίσκεται µπροστά στη
δική του πρόκληση, η οποία εστιάζεται στη δική του δυνατότητα και
αποφασιστικότητα να συνεισφέρει στη διαµόρφωση ενός δηµιουργικά
συναινετικού κλίµατος –όχι µε αόριστα λόγια και υποσχέσεις πράξεων, αλλά
µε σηµαντικά βήµατα που θα έχουν ισχυρή σηµειολογία. Βήµατα που θα
χρησιµεύσουν ως παράδειγµα προς µίµηση για όλους τους κοινωνικούς
εταίρους. Βήµατα που θα καθιερώσουν ένα πρότυπο συµπεριφοράς για το
κοινωνικό σύνολο.
Θεωρώ, υπογράµµισε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΕΒ, πως ήρθε ο καιρός
να αλλάξουν τα πράγµατα. Ότι πρέπει να αναδείξουµε αποτελεσµατικά την
πάγια θέση µας ότι «κρίνουµε πολιτικές και πράξεις, όχι κόµµατα και
κυβερνήσεις». Οι θέσεις µας, εξάλλου, για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας, και κατά συνέπεια και τα αιτήµατα µας προς την όποια
κυβέρνηση, είναι γνωστά. ∆εν έχουµε παρά να επιµένουµε για σταθερό και
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διάφανο οικονοµικό περιβάλλον, για χρηστή και αποτελεσµατική δηµόσια
διοίκηση, για Κράτος ∆ικαίου –εφαρµογή δηλαδή των νόµων του Κράτους και
για τη δηµιουργία περιβάλλοντος που προωθεί την ανταγωνιστικότητα. Όλα
τα υπόλοιπα είναι δική µας δουλειά. Στη φράση «ιδιωτική πρωτοβουλία», η
έµφαση οφείλει να είναι στην «πρωτοβουλία» και όχι στην «ιδιωτική». Ο
δηµιουργικός ιδιώτης είναι αυτός που αναλαµβάνει πρωτοβουλίες —και αυτός
είναι ο ρόλος που του έταξε η κοινωνία, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του.
Πιστεύω, συνέχισε ο κ. ∆ασκαλόπουλος, πως όλοι µας, εξάλλου,
«κατανοούµε τη σηµασία να µετεξελιχθεί ο ΣΕΒ στον κατ’ εξοχήν θεσµικό
εκπρόσωπο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των δυνάµεων που παράγουν
πλούτο και θέσεις εργασίας»—και κάλεσε όλα τα µέλη να ανταποκριθούν
θετικά στο κάλεσµα για ενεργότερη συµβολή στο κοινό έργο του Συνδέσµου.
Η φωνή του ΣΕΒ και των µελών του µπορεί να αποκτήσει υπόσταση και
κοινωνική αποδοχή µόνο αν έχει δώσει το απτό και ξεκάθαρο παράδειγµα της
υγιούς επιχειρηµατικής δράσης, της επίδειξης ουσιαστικής κοινωνικής
ευαισθησίας, της ανάληψης πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη
συµπλήρωση του ελλείµµατος στη δράση του Κράτους, τόνισε ο ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος.
Ας µην περιµένουµε από κανένα, κατέληξε ο κ. ∆ασκαλόπουλος, να µας
χαρίσει περισσότερη αξιοπιστία, αλλά ούτε και το σκήπτρο των
εκσυγχρονιστικών αλλαγών. Εµείς οι ίδιοι, µε τη στάση µας, µε τις πρακτικές
µας, µε τις αποφάσεις µας, θα αποκτήσουµε ξανά το ηθικό ανάστηµα να
µιλάµε και να µας ακούνε –µε προσοχή και χωρίς προκατάληψη.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Νέου ∆.Σ. και Γ.Σ.
Το πρώτο µέρος της πρωινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έκλεισε µε την
µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του νέου ∆ιοικητικού και
Γενικού Συµβουλίου, την έγκριση των Πεπραγµένων για το 2005 και του
Προϋπολογισµού για το 2006.
Η σύνθεση των µελών του νέου ∆.Σ. και του νέου Γ. Σ. επισυνάπτονται στη
συνέχεια.
Τα βιογραφικά του νέου ∆Σ είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ
www.fgi.org.gr
Επισυνάπτεται ∆ελτίο Τύπου για τη Μελέτη ΣΕΒ & Boston Consulting Group

Β΄ Μέρος
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Εξάλλου, στο δεύτερο µέρος της πρωινής συνεδρίασης της Ετήσιας
Συνέλευσης του ΣΕΒ µίλησε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
κ. Γιώργος Παπανδρέου.
(Η οµιλία του κ. Παπανδρέου θα δοθεί χωριστά)

Σηµειώνεται ότι Χορηγοί της φετινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ
είναι οι εξής εταιρίες–µέλη του Συνδέσµου: EFG EUROBANK ERGASIAS,
BRITISH

AMERICAN

TOBACCO

ΕΛΛΑΣ,

INFO-QUEST,

GENESIS

PHARMA, ΟΠΑΠ, VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ, LAVIPHARM, CIVITAS.
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