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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωινή Συνεδρίαση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΣΕΒ
Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ υπερψήφισε σήµερα
τη µετονοµασία του και τις αλλαγές στο Καταστατικό

Ο «ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων & βιοµηχανιών»
ανοίγει τον δρόµο για τη σύγχρονη επιχειρηµατική Ελλάδα
Συνεκλήθη σήµερα, Πέµπτη 24 Μαΐου 2007, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών του
ΣΕΒ. Κατά τη διάρκεια της πρωινής κλειστής Συνεδρίασης, τα µέλη του ΣΕΒ ενέκριναν τον
απολογισµό και τα πεπραγµένα για το 2006, τον προϋπολογισµό για το 2007, καθώς και
την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού
του ΣΕΒ.
Η πρωινή συνεδρίαση ξεκίνησε µε τη διαδικασία εγκατάστασης του Προέδρου της Συνέλευσης, κ.
Νίκου Αναλυτή, ο οποίος και απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό προς τα µέλη του ΣΕΒ, ενώ στη
συνέχεια ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ, κ. ∆ιονύσης Νικολάου έκανε τον απολογισµό

των

πεπραγµένων για το έτος 2006. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την υπερψήφιση από το Σώµα της
Συνέλευσης της πρότασης του ∆.Σ. του ΣΕΒ για την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού
του.
Σηµειώνεται ότι στο πρώτο µέρος της πρωινής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος παρουσίασε το επετειακό Λεύκωµα «Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
1907-2007: Ένας αιώνας στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής ιδέας», αντίγραφο του οποίου
πρόσφερε στους πρώην Προέδρους του ΣΕΒ.
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Αναλυτικά:
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ υπερψήφισε σήµερα, τη µετονοµασία του ΣΕΒ σε «ΣΕΒ
σύνδεσµος επιχειρήσεων & βιοµηχανιών», καθώς και µια σειρά αλλαγών στο καταστατικό, που
αναβαπτίζουν τον ΣΕΒ στις σύγχρονες επιταγές της οικονοµίας και της κοινωνίας. Αυτή είναι η
τρίτη µετονοµασία του ΣΕΒ. Από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων και Βιοτεχνών –που ήταν η
ιδρυτική ονοµασία του ΣΕΒ το 1907– το 1946 υιοθετήθηκε η ονοµασία Σύνδεσµος Ελλήνων
Βιοµηχάνων, και το 1979 Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών.

Οι µετονοµασίες αυτές

αντικατοπτρίζουν στρατηγικές µετεξελίξεις στη µορφή της ελληνικής επιχείρησης, της οικονοµίας
και της κοινωνίας.

Καταδεικνύουν ότι ο ΣΕΒ θέλει να συµβαδίσει και, µάλιστα, να

πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις.
‘Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος:
«Εγκρίθηκαν σήµερα αλλαγές στο καταστατικό που καθιστούν τον ΣΕΒ οργανωτικά και λειτουργικά
πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό. Συντελέστηκαν αλλαγές που ανοίγουν νέους δρόµους για τον
ΣΕΒ και τη σύγχρονη επιχειρηµατική Ελλάδα.

Ο νέος καταστατικός χάρτης αποτελεί βασική

διακήρυξη της σύγχρονης επιχειρηµατικής τάξης, η οποία παράγει ανάπτυξη, σιγουριά και
προοπτική για όλους.
Η σηµερινή αλλαγή σηµατοδοτεί την αντικειµενική ενότητα του επιχειρηµατικού κόσµου, των
δυνάµεων που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας, απέναντι στις ανάγκες και τις προκλήσεις
των καιρών. Ήδη, από τα τελευταία χρόνια, ο ΣΕΒ αντλεί τα µέλη του από όλους τους τοµείς της
ευρύτερης επιχειρηµατικής κοινότητας.

Εκπροσωπεί τις θέσεις και τη δυναµική όλων των

δυνάµεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Σήµερα, η καταστατική διατύπωση έρχεται έτσι να

θεσµοθετήσει µία πραγµατικότητα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Ο νέος ΣΕΒ ταυτίζεται µε τη νέα επιχειρηµατική Ελλάδα. Όραµά µας είναι η ανάληψη συνευθύνης
για το µέλλον από τις δυνάµεις της πρωτοβουλίας και της παραγωγής, οι οποίες αποτελούν τη
δύναµη κρούσης µίας χώρας που µε αξιώσεις διεκδικεί τον ρόλο της στη σύγχρονη Ευρώπη, στον
σύγχρονο κόσµο.».
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Β’ Μέρος
Εξάλλου, στο δεύτερο µέρος της πρωινής συνεδρίασης της Ετήσιας Συνέλευσης του ΣΕΒ µίλησε ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου.
(Η οµιλία του κ. Γ. Α. Παπανδρέου θα δοθεί χωριστά)

Σηµειώνεται ότι Χορηγοί της φετινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, είναι οι εξής εταιρείες –
µέλη του Συνδέσµου:
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:
EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ:
BRITISH AMERICAN TOBACCO Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., GENESIS PHARMA Α.Ε., LAVIPHARM
Α.Β.Ε., VIVODI Α.Ε., S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε., ACS- ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕΕ,
CIVITAS GROUP
ΧΟΡΗΓΟΙ ∆ΕΞΙΩΣΗΣ
DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ.
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