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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η Δηήζια Γενική ςνέλεςζε ΔΒ
Σα Μέλε ηος ΔΒ εξέλεξαν νέο Ππόεδπο ηον Θεόδωπο Φέζζα
Δπίηιμορ Ππόεδπορ ηος ΔΒ ο Γεμήηπερ Γαζκαλόποςλορ
Ανανέωζε και ζςζπείπωζε ηων οπγάνων διοίκεζερ ηος ΔΒ
με ιζσςπή εκπποζώπεζε ηερ βιομεσανίαρ και ηων ςπεπεζιών

Νένο Πξόεδξνο ηνπ ΔΒ γηα ηε δηεηία 2014-2016 εμειέγε ν θ. Θεόδωπορ Φέζζαρ.
Σα κέιε ηνπ ΔΒ ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλεθιήζε ζήκεξα,
Σεηάξηε 28.5.2014, απεδέρζεζαλ ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο
ππνςεθηνηήησλ ηνπ απεξρόκελνπ Γ θαη εμέιεμαλ γηα ηελ εγεζία ηνπ πλδέζκνπ ηνλ
θ. Θεόδσξν Φέζζα θαη αλαθήξπμαλ ηνλ θ. Γεμήηπε Γαζκαλόποςλο σο Δπίηηκν
Πξόεδξν. ηε ζεκεξηλή Γεληθή πλέιεπζε εμειέγεζαλ επίζεο νέο Γιοικεηικό
ςμβούλιο θαζώο θαη νέο Γενικό ςμβούλιο, κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ αλαλέσζε
θαη ζπζπείξσζε ηνπ ΔΒ κέζα από ηελ παξνπζία δεκηνπξγηθώλ πξνζώπσλ, λέσλ
θαη παιαηώλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο πην ηζρπξέο νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα από ηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε ρώξα καο.
Ζ ζπλεδξίαζε μεθίλεζε κε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
πλέιεπζεο θαο Ιωάνναρ Παπαδοπούλος θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο θ.
Μάπιος Φάληε.
Χάπερ Κςπιαδήρ: Απολογιζμόρ πεππαγμένων και ηο διακύβεςμα για ηιρ
επισειπήζειρ
Κάλνληαο ηνλ Απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ ν Δθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο ηνπ
ΔΒ, θ. Υάπερ Κςπιαδήρ, αλέιπζε ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ πλδέζκνπ
(ρξεκαηνδόηεζε, θνξνινγία, ελέξγεηα, ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ, αλαπηπμηαθόο
ζρεδηαζκόο, αλζξώπηλν δπλακηθό, εμσζηξέθεηα, έξεπλα θαη θαηλνηνκία) θαη ηδηαίηεξα
ζηάζεθε ζηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο ηνπ έηνπο πνπ πέξαζε, ηηο θύξηεο παξεκβάζεηο
ηνπ ΔΒ, όπσο θαη ζην πνην είλαη ην ζεκαληηθό δηαθύβεπκα γηα ην επόκελν δηάζηεκα
αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο. Μεηαμύ ησλ ζεκάησλ κεγάιε ζεκαζία έρνπλ ε
πηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο κε αηρκή ην θόζηνο
ελέξγεηαο, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζώο θαη ν αλαπηπμηαθόο
ζρεδηαζκόο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ επ’
σθειεία ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ζην επόκελν δηάζηεκα
κεγάιε πξόθιεζε απνηειεί ε ζεκειίσζε ελόο θνηλσληθνύ δηαιόγνπ γύξσ από όια ηα
ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο εξγνδόηεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο.
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Ο θ. Κπξηαδήο αλαθέξζεθε αθόκε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ
ΔΒ, ηελ ηειεπηαία δηεηία, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ιεπηνκεξώλ
πξνηάζεσλ, ηελ εηο βάζνο δεκόζησλ ζπδεηήζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ζε νιόθιεξν ην
εύξνο ησλ ζεκαηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ. Δηδηθόηεξα, ε δξαζηεξηόηεηα απηή
θηλεηνπνίεζε - όπσο αλέθεξε ν θ. Κπξηαδήο- 364 επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζε
κία ή πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο αλάιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηακόξθσζεο ζέζεσλ,
ελώ 2160 επηρεηξήζεηο ζπκκεηείραλ ζε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν.
Όπσο ηόληζε ν Δθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΒ ην πιηθό πνπ έρεη παξαρζεί, ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο έρνπλ, ήδε, ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο πνιηηείαο γηα λα
βνεζήζνπλ ζηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ νηθνδόκεζε ελόο λένπ
αλαπηπμηαθνύ πξνηύπνπ.
Αθνινύζεζε ζηε ζπλέρεηα ε νκόθσλε έγθξηζε από ην ζώκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΒ γηα ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Δπίηηκνπ Πξνέδξνπ
ζηνλ απεξρόκελν Πξόεδξν θ. Γεμήηπε Γαζκαλόποςλο, ν νπνίνο απεπζύλζεθε
ζηα κέιε ηνπ ΔΒ ηα νπνία θαη επραξίζηεζε γηα ηελ ηηκεηηθή δηάθξηζε πξνο ην
πξόζσπό ηνπ. (Ολόκληπη η ομιλία ηου κ. Δαζκαλόπουλου θα δοθεί ξεχωπιζηά).
Θ. Φέζζαρ: Μέζα ζηον ΣΔΒ και μέζω ηος ΣΔΒ οι επισειπήζειρ μποπούν να
πεηύσοςν πεπιζζόηεπα
Μηιώληαο ζηα κέιε ν ππνςήθηνο Πξόεδξνο θ. Θεόδσξνο Φέζζαο επεζήκαλε όηη ε
δηνίθεζε ηνπ ΔΒ παξακέλεη ν ζεκαηνθύιαθαο ησλ αξρώλ θαη δηαρξνληθώλ αμηώλ
ηνπ πλδέζκνπ, ππνγξακκίδνληαο όηη κέζα ζηνλ ΔΒ θαη κέζσ ηνπ ΔΒ νη
επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα πεηύρνπλ πεξηζζόηεξα. «Δίκαζηε εδώ γηα λα
πξνσζήζνπκε ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία, λα αληηκεησπίζνπκε ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα
πνπ απαζρνινύλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα παξέρνπκε ρξήζηκεο ππεξεζίεο ζηα κέιε
καο». Ο θ. Φέζζαο ηόληζε όηη ν ΔΒ ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζύλζεζε, ζπλεξγαζία
θαη επίηεπμε πξαθηηθώλ θαη κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ θαη λα απνηειέζεη θαηαιύηε
γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγώλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πξνο όθεινο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ζεκεηώλνληαο «αληί λα πεξηγξάθνπκε
πξνβιήκαηα, αο πινπνηνύκε ιύζεηο» θαη εμέθξαζε ηε δηάζεζε θαη βνύιεζε «λα
ζπληνλίζνπκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλάκεηο εθείλεο πνπ ζέινπλ θαη κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε θξίζηκσλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο». ηέιλνληαο κήλπκα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο,
επεζήκαλε όηη νη κνλαρηθέο πνξείεο δελ νδεγνύλ πνπζελά. Ζ λννηξνπία «ν θαζέλαο
γηα ην καγαδάθη ηνπ» είλαη μεπεξαζκέλε θαη θαηαδηθαζκέλε ζηελ απνηπρία. Ζ
ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, ππνγξάκκηζε, επηβάιεη ζπλεξγαζίεο θαη ζπγρσλεύζεηο,
ελνπνηήζεηο, δηθηπώζεηο, επελδύζεηο κεγαιύηεξεο θιίκαθαο θαη εμσζηξέθεηα.»
Κιείλνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ ζηα κέιε ν θ. Φέζζαο ηόληζε όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ
ζπγρξόλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθπξνζσπεί ν ΔΒ είλαη απηέο «πνπ άληεμαλ ζηελ
θξίζε, γηαηί είραλ ηθαλή εγεζία, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, μεθάζαξε ζηξαηεγηθή,
ζηνρνζεζία. Σν παξάδεηγκά ηνπο κπνξεί λα εκπλεύζεη θαη ηελ θνηλσλία θαη ηε
δεκόζηα δηνίθεζε. πλεξγαδόκελνη κε ηελ πνιηηεία, ζηεξίδνληαο ηελ θνηλσλία κε ηε
δξάζε θαη ην έξγν καο, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο, θαη κε εηιηθξηλή θαη
νπζηαζηηθό θνηλσληθό δηάινγν κπνξνύκε λα θηίζνπκε κηα Διιάδα δεκηνπξγηθή, κηα
ρώξα αλάπηπμεο θαη επθαηξηώλ γηα όινπο.»
Απσαιπεζίερ για ηεν ανάδειξε ηος Νέος Γ.Σ. και Γ.Σ.
Σν πξώην κέξνο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο έθιεηζε κε ηελ
κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ θαη Γεληθνύ
πκβνπιίνπ, ηελ έγθξηζε ησλ Πεπξαγκέλσλ γηα ην 2013 θαη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γηα
ην 2014.
Η ζύνθεζη ηων μελών ηου νέου Δ.Σ. και ηου νέου Γ. Σ. επιζυνάπηονηαι ξεχωπιζηά.

2

Τα βιογπαθικά ηου νέου ΔΣ είναι διαθέζιμα
http://www.sev.org.gr/online/generic.aspx?id=399

ζηην

ιζηοζελίδα

ηου

ΣΕΒ

Δμάιινπ, ζην δεύηεξν κέξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα κηιήζεη ζηα Μέιε ηνπ ΔΒ,
ν Αξρεγόο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θ. Αλέξερ Σζίππαρ.
ύκθσλα κε ην πξόγξακκα, ζηελ παξαδνζηαθή απνγεπκαηηλή εθδήισζε ηεο
Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΔΒ, ηελ νπνία ζα ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ν
Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κάπολορ Παπούλιαρ, πξόθεηηαη λα απεπζύλεη
ραηξεηηζκό ν Πξσζππνπξγόο θ. Ανηώνερ αμαπάρ, ελώ νκηιεηέο ζα είλαη ν
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Γιάννερ ηοςπνάπαρ θαη ν νέορ ππόεδπορ ηος ΔΒ.
εκεηώλεηαη όηη Υνξεγνί ηεο Δηήζηαο πλέιεπζεο & ηεο απνγεπκαηηλήο εθδήισζεο
ηνπ ΔΒ είλαη νη εμήο εηαηξείεο:
ΜΔΓΑ ΥΟΡΗΓΟ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΚΤΡΙΟΙ ΥΟΡΗΓΟΙ: ΔΛΛΑΚΣΧΡ Α.Δ., ΔΛΣΔΥ ΑΝΔΜΟ Α.Δ., ACS AEE, DAMMA
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ, iSquare A.E., iStorm Α.Δ
ΥΟΡΗΓΟΙ: ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. - ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ, ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ Α.Δ.,
ΒΗΒΛΗΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΑΔΠΔΔ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ, ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΠΑ Α.Δ.,
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., Δ. ΚΑΕΗΚΖ–Λ. ΜΑΡΑΓΚΟ Α.Δ., ΜΔΣΚΑ Α.Δ.,
ADECCO H.R. ΑΔΠΑ, LAVIPHARM A.E., PROTERGIA A.E., PWC
PricewaterhouseCoopers S.A., SIEMENS A.E., S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΗ: ΔΒ/ΗΒΔΠΔ
ΥΟΡΗΓΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΤ ΤΝΔΛΔΤΗ: MAGIQ DOORZ.
ΥΟΡΗΓΟΙ ΓΔΞΙΧΗ: ΓΗΟΝΤΟ ΑΒΔΔ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ, ΔΦΑ Α.Δ., ΜΤΘΟ
ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ Α.Δ., COCA-COLA 3E Διιάδνο Α.Β.Δ.Δ., DIAGEO ΔΛΛΑ Α.Δ.
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