Οµιλία
του Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιονύση Νικολάου
Στην εκδήλωση για την ένταξη της ΕΙΤΗΣΕΕ

ΑΘΗΝΑ, 18 Ιουλίου 2007
KING GEORGE

Με

µεγάλη υπερηφάνεια γιορτάζουµε

φέτος τα 100 χρόνια της

ύπαρξής και της συνεισφοράς του ΣΕΒ στην ανάπτυξη του τόπου.
Η εξιστόρηση της πορείας του ΣΕΒ, από την ίδρυσή του ως τις µέρες
µας, αναδεικνύει µε σαφήνεια το κύριο χαρακτηριστικό του θεσµικού
αυτού

οργάνου.

Κι

αυτό

είναι

η

συνεχής

προσαρµογή

στις

οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές.
Οι

προσαρµογές

αφορούν

όλες

τις

πλευρές

της

πολύµορφης

δραστηριότητας του ΣΕΒ: τη σύνθεση των µελών του, τη δοµή της
οργάνωσής του, τον τρόπο λειτουργίας του, τη µορφή των θεσµικών
του παρεµβάσεων, τον σχεδιασµό των πολιτικών του και τέλος, τη
σύνθεση και τις προτεραιότητες των στόχων που υιοθετεί.
Ήταν ακόµα αλλαγές στην επωνυµία που αντικατόπτριζαν τις
αλλαγές στη µορφή και τη δοµή τόσο της ελληνικής επιχείρησης όσο
και της ίδιας της οικονοµίας.
Ανάλογες µεταβολές υπήρξαν και στις θέσεις του ΣΕΒ, οι οποίες
σταδιακά αποµακρύνθηκαν από τη συντεχνιακή λογική και την
εξάρτηση της ανάπτυξης από το Κράτος και σήµερα εκφράζουν τους
ευρύτερους προβληµατισµούς για τη µορφή και πορεία της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας.
Η

νέα

µας

ονοµασία

«ΣΕΒ

σύνδεσµος

επιχειρήσεων

και

βιοµηχανιών» επισφραγίζει τις παραπάνω αλλαγές και παράλληλα
διευρύνει το φάσµα των επιχειρήσεων που µπορούν να ενταχθούν σε
αυτόν.
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Χθες κάναµε ένα ακόµα σηµαντικό βήµα . Είναι η ανανέωση της
εταιρικής εικόνας και του λογοτύπου µας: Με βασικό µήνυµα
«Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα» το νέο λογότυπο του
ΣΕΒ σηµατοδοτεί τη δυναµική προσαρµογή του στις ανάγκες και
προκλήσεις της οικονοµίας και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της µεγάλης αυτής αλλαγής και διεύρυνσης του ΣΕΒ,
έχουµε τη χαρά να καλωσορίσουµε σήµερα στην ιδιαίτερη αυτή
εκδήλωση και να υποδεχθούµε

στον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και

Βιοµηχανιών την ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και

5 δυναµικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις

µέλη της, τους 5 µεγαλύτερους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς
της

χώρας,

που

καλύπτουν

ένα

ευρύτατο

φάσµα

στα

Μέσα

Επικοινωνίας. Έτσι, νέα µέλη µας είναι:
Η

ΕΝΩΣΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ –ΕΙΤΗΣΕΕ και επί πλέον έγιναν ήδη απ’ απευθείας µέλη,
κατά αλφαβητική σειρά:
•

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

•

ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE

•

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV AE

•

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ-STAR CHANNEL

•

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Η ένταξη αυτή έχει µια ιδιαίτερη σηµασία και δυναµική, καθώς
έρχεται να ενισχύσει αποφασιστικά την προσπάθεια διεύρυνσης και
µετεξέλιξης του ΣΕΒ, αλλά και να δώσει την ευκαιρία και την
προοπτική στα ίδια τα κανάλια και την ένωση τους να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες προκλήσεις.
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Ο

ίδιος ο Πρόεδρός µας έχει διακηρύξει ότι ο «νέος ΣΕΒ»

διαπνέεται από µια βούληση ενότητας της ευρύτερης επιχειρηµατικής
κοινότητας. Φιλοδοξεί να συµβάλει στην ενιαία έκφραση και δράση
των επιχειρηµατικών, παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Και
επιδιώκει τη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει
την ιδιωτική πρωτοβουλία, να επιβραβεύει την καινοτοµία και να µην
τιµωρεί το επιχειρηµατικό κέρδος που αποτελεί και κοινωνικό
µέρισµα.
Υποδεχόµαστε σήµερα και συµβολικά, τα νέα µέλη µας, που
προέρχονται από τον κατ’ εξοχήν σύγχρονο επιχειρηµατικό τοµέα
της

µαζικής

επικοινωνίας,

αποτελούν

προποµπό

και

άλλων

επιχειρήσεων, από όλους τους τοµείς, που ζητούν να ενταχθούν στη
µεγάλη επιχειρηµατική οικογένεια του ΣΕΒ για να συνεισφέρουν
ενεργά στην κοινή µας προσπάθεια, στους κοινούς µας στόχους.
Ο ΣΕΒ διευρύνεται. Η ενότητα της επιχειρηµατικής κοινότητας
ενισχύεται. Αυτό είναι το µήνυµα της ένταξης των µεγάλων
ιδιωτικών καναλιών της χώρας στον Σύνδεσµό µας, µια ένταξη που
έχει και ουσιαστικό και συµβολικό χαρακτήρα.

4

