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∆ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 
 

Πρωινή Συνεδρίαση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
 

Ανανέωσαν την εµπιστοσύνη τους  
στο ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο τα Μέλη του ΣΕΒ 

 
Ανανεώθηκαν το ∆.Σ. και το Γ.Σ. του ΣΕΒ  

 
 
Συνεκλήθη σήµερα, Τρίτη, 13.5.2005, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του ΣΕΒ. 
 
Πρωινή συνεδρίαση: 
 
Α΄ Μέρος  
Η πρωινή συνεδρίαση ξεκίνησε µε τη διαδικασία εγκατάστασης του Προέδρου της 
Συνέλευσης κ. Ευθύµιου Χριστοδούλου, ο οποίος και απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό 
προς τα Μέλη του ΣΕΒ.  
 
 
Απολογισµός του ΣΕΒ για το έτος 2007-2008 από τον Γενικό ∆ιευθυντή  
του ΣΕΒ κ. ∆ιονύση Νικολάου 
Απολογισµό  των πεπραγµένων έκανε  ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ,  κ. ∆ιονύσης 
Νικολάου, ο οποίος στην παρέµβαση του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας ότι «για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων 
απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και συνευθύνη όλων των οικονοµικών και 
κοινωνικών δυνάµεων επάνω σε συγκεκριµένη βάση». Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι µια 
τέτοια βάση εκκίνησης υπάρχει και είναι το συµφωνηµένο Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων που καταρτίσθηκε το 2005 µε τη συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, το οποίο όµως χρειάζεται ιεράρχηση στόχων, προσδιορισµό πόρων και 
καθορισµό σαφούς χρονοδιαγράµµατος υλοποίησής του, µε σωστές κατευθύνσεις 
και προτεραιότητες για την περίοδο 2008-2010. Στη συνέχεια της οµιλίας του ο κ. 
Νικολάου έδωσε έµφαση στο θετικό ρόλο και στην ανάγκη προβολής της 
επιχειρηµατικότητας, παρουσιάζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒ.   
 
Αναφερόµενος στο Κράτος, ο κ. Νικολάου  σηµείωσε ότι «ευνοϊκό κλίµα 
επιχειρηµατικότητας δεν µπορεί να διαµορφωθεί χωρίς τον εκσυγχρονισµό του 
κράτους, τη δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, αποτελεσµατικών 
διοικητικών δοµών και υγιών οικονοµικών πόρων. Ο ΣΕΒ θεωρεί επιβεβληµένη την 
εγκαθίδρυση µικρότερου και αποτελεσµατικότερου κράτους, την ενίσχυση του 
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επιτελικού χαρακτήρα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την εξυγίανση των 
∆ηµοσιονοµικών µας». Στο σηµείο αυτό ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ πρόσθεσε 
πως «το µέλλον των επιχειρήσεων εξαρτάται από την άρση των εµποδίων και όχι 
από την τεχνητή αναπνοή των πρόσκαιρων επιδοτήσεων. Ο απεγκλωβισµός των 
επιχειρηµατικών µας δυνάµεων θα δώσει ώθηση στην οικονοµία και θα συµβάλλει 
ουσιαστικά στη διατήρηση των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης που επί σειρά ετών 
επιτυγχάνουµε».  
 
Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε ακόµη στο θετικό ρόλο που µπορεί να αναλάβει ο 
επιχειρηµατικός κόσµος προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης, 
σηµειώνοντας ότι ο ΣΕΒ έχει σχεδιάσει σηµαντικές δράσεις µε στόχο να  αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην προώθηση της έννοιας της Βιώσιµης Ανάπτυξης.  
 
Κλείνοντας την οµιλία του ο κ. Νικολάου τόνισε ότι: «Είναι η ώρα όλων µας, και 
ιδιαιτέρως του ΣΕΒ ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου, να συνδράµουµε ώστε η 
κοινωνία µας να µπορέσει να κάνει τα επόµενα βήµατα. Αξιοποιώντας τα σηµαντικά 
επιτεύγµατα του παρελθόντος να χτίσουµε όλοι µαζί την αναπτυξιακή προοπτική της 
χώρας, βελτιώνοντας τις αδυναµίες και αγκυλώσεις εκείνες που συγκρατούν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας χαµηλά και µειώνουν τον δυναµισµό των 
επιχειρήσεων. Να χτίσουµε, δηλαδή, θεσµούς και οργανωτικές δοµές οι οποίες να 
προάγουν την ανταγωνιστικότητα. Αυτή θα δώσει νέα πνοή στην αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας µας». 
 
 
Οµιλία του υποψήφιου Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου 
Στην οµιλία του στην πρωινή κλειστή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, 
για τα πεπραγµένα της διετίας που πέρασε, ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος υπογράµµισε ότι οι βασικότεροι στόχοι ήταν το άνοιγµα του ΣΕΒ 
προς την κοινωνία και η προώθηση της φιλοσοφίας και της πράξης της υγιούς 
επιχειρηµατικής δράσης. «Με τον τρόπον αυτόν», είπε, «επιδιώξαµε την ευρύτερη 
συνεισφορά µας στην αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου και στη στήριξη της 
κοινωνικής συνοχής και προόδου.». 
 
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, τόνισε ότι η επιχειρηµατική κοινότητα αποτελεί 
αναπόσπαστο, και µάλιστα ζωτικό, τµήµα της κοινωνίας.  Εκπροσωπεί και εκφράζει 
ένα οργανικό, ισχυρό και δυναµικό µέρος των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας, 
ζωντανά και υγιή στοιχεία του κοινωνικού ιστού, που αντιµετωπίζουν το µέλλον 
χωρίς φοβίες.  Και για τον λόγο αυτόν «έχουµε αυξηµένες υποχρεώσεις συµµετοχής 
και συµβολής στα κοινά». 
 
«Για να είναι πειστικές και µε ηθικό έρεισµα οι παρεµβάσεις του ΣΕΒ», παρατήρησε ο 
κ. ∆ασκαλόπουλος, «τα µέλη µας οφείλουν να προωθούν ενεργητικά όλες τις 
πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισµό της ίδιας της επιχείρησης και της 
επιχειρηµατικότητας και να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις αρχές της εταιρικής 
διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  Η ιδιωτική πρωτοβουλία 
οφείλει να κατακτήσει την ηθική πρωτοπορία.  Μόνο έτσι θα µας ακούσει η κοινωνία 
–σε πείσµα όσων επιµένουν να µας δαιµονοποιούν».  Και κατέληξε: «Στον 
κατακερµατισµό της κοινωνίας οφείλουµε να αντιτάξουµε τη δική µας κοινή δράση –
µακριά από την εσωστρέφεια και την ατοµικότητα που όχι σπάνια µας χαρακτήρισε 
µέχρι σήµερα». 
 
Εξάλλου, µε αναφορά στη στρατηγική και τις δράσεις του ΣΕΒ στην επόµενη διετία, ο 
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος τόνισε ότι µέσα στη διετία αυτή, που προοιωνίζεται 
δύσκολη και ταυτόχρονα καθοριστική για την πορεία της χώρας, προσβλέπω και 
δεσµεύοµαι να προωθήσω τη στρατηγική που έχουµε χαράξει –τη στρατηγική της 
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διεύρυνσης του ΣΕΒ, της αναβάθµισης του ρόλου του, της καθοριστικής συµµετοχής 
του στον διάλογο για το µέλλον του τόπου, της συνεισφοράς στην αδήριτη ανάγκη 
επιτάχυνσης της προόδου –µε βήµατα ακόµη πιο αποφασιστικά, µε πρωτοβουλίες 
ακόµη πιο καίριες. 
 
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 2007 και του Προϋπολογισµού για 
το 2008.   
 
 
Η σύνθεση των µελών του νέου ∆.Σ. και του νέου Γ. Σ. επισυνάπτονται ξεχωριστά. 
 
Τα βιογραφικά του νέου ∆Σ θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ 
www.sev.org.gr    
 
 
Β΄ Μέρος 
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 Ετήσιας Συνέλευσης του ΣΕΒ, είναι οι εξής εταιρίες:  

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:  EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ: BRITISH AMERICAN TOBACCO A.E., ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, S&B  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., GENESIS PHARMA 
A.E., LAVIPHARM A.B.E., VIVODI A.E., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., NΕΩΡΙΟΝ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, COCA-COLA 3E, DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ. 
 

 


